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احلد من تضارب املصالح فى اجلهاز اإلدارى
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افتتاحية العدد:

نحو بيئة إدارية قادرة على محاربة الفساد
شكل رقم ()١
دليل مؤرش مدركات الفساد عىل مستوي العامل

تؤثر املصلحة الشخصية لشاغل الوظيفة
العامة ،ىف أحيان كثرية ،بصورة سلبية عىل
قدرته بشأن اختاذ قرارات تتعلق بمنصبه أو
وظيفته داخل اجلهاز اإلدارى للدولة؛ سواء
كان املنصب أو الوظيفة ىف املستويات العليا
للجهاز اإلدارى ،أو ىف املستويات الدنيا
له .وتزداد حدة التأثري السلبى حال كون
شاغل الوظيفة أو املنصب جيمع بني دورين
وظيفيني متعارضني داخل اجلهاز اإلدارى
للدولة ،بام يؤدى إىل حالة من التعارض
بني مصاحله الذاتية ،أو مصاحله مع غريه
من األفراد واملؤسسات .وتزداد خطورة
تعارض املصالح لشاغل الوظيفة العامة
السيام ىف املستويات التنفيذية العليا مناجلهاز اإلدارى -عندما يؤدى هذا التعارض
إىل التأثري سلبا عىل عملية اختاذ وصنع القرار؛
سواء بالتعطيل أو بالتوصل لنتائج مشكوك
ىف مصداقيتها؛ ألن القرار الذى بنيت عليه
يفتقد املوضوعية واالستقاللية واحلياد
عن أى انتامءات أو عالقات ،وتتحكم فيه
مصالح متعارضة .األمر الذى جيعل القرارات التى يتخذها املوظف العام مرتبطة إىل حد كبري بمصالح إدارية ومالية ذاتية.
(وفقًا ملنظمة الشفافية الدولية)

وتتعدد وفقا لذلك مستويات وأنامط تعارض مصالح شاغىل الوظائف العامة ىف اجلهاز اإلدارى للدولة -حيث فندها املتخصصون
إىل عدة صور ال يتسع املجال هنا لرصدها -ومتثل تلك األنامط إشكاليات أساسية تعرقل توجهات الدولة نحو «حوكمة املؤسسات».
فثمة تداعيات سلبية حادة ناجتة عن حالة تعارض مصالح املسئولني ىف اجلهاز اإلدارى للدولة عىل توجهاهتا نحو العمل بقواعد
«احلوكمة املؤسسية»  ،1وهى القواعد التى استهدفت معاجلة املشاكل األخالقية واإلدارية املتعلقة بمهام شاغل الوظيفة العامة ىف
خمتلف مؤسسات العمل ،وتعد مشكلة «تعارض املصالح» أحد أبرز تلك املشاكل.

 -1أدريان كادبورى صاحب أول تعريف للحوكمة المؤسسية أستخدمه عام  ١٩٩٢فى تقريره حول «المظاهر المالية للحوكمة المؤسسية»؛ وفيه عرف
الحوكمة المؤسسية بأنها «النظام الذى يتم من خالله توجيه الشركات والرقابة عليها» .انظر « :حوكمة الشركات والمخاطر» ،جمعية المحاسبين والمراجعين
المصرية ،يونيو .2014
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بــــدائــــل
ALTERNATIVES

كام تزداد تداعيات تعارض املصالح عندما ترتبط بصورة أساسية حتديد ماهية تعارض املصالح ،وحتديد العقوبة التى ستفرض
باملحاباة واملحسوبية ،ويتساوى ىف ذلك شاغل الوظيفة العامة ىف عىل املوظف العام حال جتاوزه الوظيفى.
املستويات العليا أو الدنيا؛ حيث تؤدى املحاباة إىل قيام املوظف تكامل اجلوانب األخالقية والقانونية من شأهنا خلق بيئة عمل
العام ،ىف املستويات اإلدارية املختلفة للجهاز اإلدارى ،باالنحياز إدارية قادرة عىل منع جرائم تعارض املصالح لشاغل الوظيفة
ىف عمله لصالح فئات معينة دون غريها؛ وهى انحيازات ناجتة العامة؛ كالرشوة واالحتيال .وقادرة أيضا عىل خلق بيئة وظيفية
عن ارتباطات ووالءات الشللية والعائلية.
ُتكن أصحاب الكفاءة من احلصول عىل مواقع تتناسب مع

ومبعث اخلطورة هنا يكمن ىف حتول تعارض املصالح إىل بوابة كفاءهتم وجدارهتم املهنية دون حمسوبية أو والءات.
للفساد بكافة أنواعه وأنامطه ،وإىل حتول املؤسسات نفسها وقد تصدت الدولة ملسألة تعارض املصالح ىف اجلهاز اإلدارى
لتكون مؤسسات فئوية قارصة عىل خدمة جمموعة حمددة داخل بوضع عدد من القواعد التى يلتزم هبا شاغل الوظيفة العامة
املجتمع دون غريها ،بام ينال من قدرهتا عىل خدمة أفراد املجتمع داخل مؤسساهتا؛ أمهها منع تضارب مصالح املسئولني بالدولة
ككل؛ ألهنا بذلك تنتهج معاملة «تفضيلية» لبعض األشخاص عرب مدونة سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة لعام  ، 2019التى
أو املؤسسات حال تعاملهم مع املستوى اإلدارى الذى يعمل اعتمدت عىل القانون رقم ( )106لسنة  2013ىف شأن حظر
املوظف العام ىف سياقه من ناحية ،وينال كذلك من مصداقيتها تعارض مصالح املسئولني ىف الدولة .وقانون اخلدمة املدنية رقم
وموضوعيتها عند القيام بوظائفها اإلدارية من ناحية ثانية )81( .لسنة  .2016كام جاءت االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
وينال ثالثا من قدرة أى دولة عىل االرتقاء بمؤسساهتا التنفيذية الفساد ىف نسختيها األوىل؛ الفرتة من  .2018 - 2014والثانية؛
لتفعيل«حكم القانون» كأحد أهم وسائل حماربة ممارسات الفساد الفرتة  ، 2022- 2019لتستكمالن الصورة العامة ملعاجلة كافة
التى تغذهيا ممارسات تعارض املصالح للمسئولني والعاملني ىف أوجه وصور استغالل الوظيفة العامة.
اجلهاز اإلدارى للدولة.
ىف سياق ما سبق يقدم الدكتور كريم سيد أبو العزم  -أستاذ القانون العام
اتساقا مع ذلك ،تبدو احلاجة ملحة ورضورية للعمل عىل خلق باجلامعة الربيطانية -دراسة حول «سياسات احلد من تضارب املصالح
وتوفري "بيئة عمل" قادرة عىل مواجهة إشكاليات تعارض ىف اجلهاز اإلدارى للدولة» .هدفت الدراسة إىل حتليل دور السياسات
وتضارب املصالح ىف اجلهاز اإلدارى للدولة .وهذه البيئة العامة ىف شأن احلد من تضارب املصالح داخل مؤسسات وهيئات
ووفقا ملتخصصني -البد وأن تتكامل فيها اجلوانب األخالقية الدولة ،وذلك من خالل رصد التعريفات املختلفة ملفهوم تضاربمع اجلوانب القانونية؛ فاجلانب األخالىف يضمن توافر آليات املصالح ،إىل جانب التعريف الوارد ىف القانون .كام حاولت الدراسة
حتمى املوظف من اإلغراءات التى يفرضها منصبه داخل اجلهاز الوقوف عىل تعريف حمدد لتضارب املصالح ،والتفرقة بينها وبني املفاهيم
اإلدارى للدولة؛ ويمكن أن تتنوع تلك اآلليات ما بني التدريب املشاهبة .باإلضافة إىل تقييم جهود الدولة ىف تبنى واعتامد سياسات احلد
والتأهيل من ناحية ،والتحفيز املادى واملعنوى من ناحية ثانية .من تضارب املصالح كوسيلة للحد من الفساد ىف اجلهاز اإلدارى؛ ملا هلذا
أما اجلانب القانونى فيضمن ردع املوظف عن استغالل وظيفته التقييم من أثر فعال ىف الدفع نحو تعزيز أطر النزاهة واحلوكمة ىف عمل
العامة خلدمة مصاحله ،وذلك طبقا لنصوص قانونية تتضمن اجلهاز اإلدارى بصفة خاصة ،وعمل الدولة بصفة عامة.
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