
 

 

 املصالح جعارض سياسة

مُباللُثُُحمػُت”ُُجدترمُ :  مقدمة ُ”ُجدكُظُالهشانُالٌٍش
 
ًُُل ُُخصىصُت ػذ ُُلصالحها،ٌُػملُشخص 

 
ُمًُبهًُهىمُماُوح

ُ ُُئالُاهخمامها،ُمًُلِسُالػملُئطاسُخاسج ُُجصشقاث  ُأثىاءُ ُلصالحهاٌُػملُإلاًُالشخصُتُاإلاصالحُأنُجشُيُالجمػُتُأن 

ُ ُ ُمماسست 
ُُأي  ،ُأوشطت  ،ُنذُؾيرها،ُأوُمالي،ُأوُاحخماغُت  ،ُؾيرُ ُأوُمباششةُ ُبصىسةُ ُجخذاخل  ،ُمؼُمباششة  ُأوُمىطىغُخه 

ُ ُُمماُللجمػُتُوالئه  ُُنذ 
 
ُ.اإلاصالحُفيُحػاسضُمػهًُيشأ

إمً
 
ُُفيُاإلاخمثلت ُُومبادئهاُبهُمهاُالجمػُتُج ُُالجماعيُ ُوالػملُالنزاهت  ،ُواإلابادسةُ ُوالػىاًت  ُحػاسضُسُاستُوجأحيُوؤلاهجاص 

ضُالجمػُت؛ُغًُالصادسةُاإلاصالح شُأنُلخكاديُورلَُوخماًتها،ُالهُمُجلَُلخػٍض
 
ُأوُالػائلُت،ُأوُالشخصُتُاإلاصلحتُجإث

ُُاإلاهىُت ُُألي  صل ُُأنُأوُالجمػُت،ُججاهُواحباجهُأداءُغلىُالجمػُتُلصالحٌُػملُشخص  د  ُغلىُاإلاصالحُجلَُخالُُمًًُخ 

ُ  .الجمػُتُخسابُغلىُمٍاسب 

 : النطاق

ػاثُفيُحاءُبماُؤلاخالُُغذمُمؼ2-1ُ  ُُُوالهىاهينُالدشَش مُالتيُالسػىدًتُالػشبُتُاإلاملٌتُفيُبهاُاإلاػمى
 
ُجدٌ

ُهزهُجأحيُللجمػُت،ُألاساسُتُوالالئدتُالخىكُزًت،ُوالئدخهُألاهلُتُواإلاإسساثُالجمػُاثُوهظامُاإلاصالح،ُحػاسض

ُُالسُاست
ا
ُُلها،ُاسخٌماال

ُ.مدلهاُجدل ُُأنُدون 

طبو2-2ُ
 
شملُالجمػُت،ُلصالحٌُػملُشخصًُلُغلىُالسُاستُهزهُج ُوأغظاءُالػمىمُتُالجمػُتُأغظاءُرلََُو

ُ.ومخطىغيهاُمىظكيهاُوحمُؼُالخىكُزًين،ُالجمػُتُومذًشُيُؤلاداسة،ُمجلسُمًُاإلاىبثهتُاللجانُوأغظاءُؤلاداسة،ُمجلس

ُآخشُشخصُأيُومصالحُالسابهتُالكهشةُفيُاإلازًىسًٍُأهكسهمُباألشخاصًُخػلوُماُاإلاصالح،ُحػاسضٌُشمل2-3ُ

شملُبهم،ُشخصُتُغالنتُلهمُجٍىُن ُ.الػائلتُأقشادُمًُؾيرهمُأوُألاشهاء،ُالىالذًً،ُألابىاء،ُالضوحت،ُهإالءَُو

ػذ 2-4ُُ
 
ُُالسُاستُهزهُح

ا
ُُالُحضءا

 
ُجلًَُاهذُسىاءُلصالحهاُالػاملينُباألشخاصُالجمػُتُجشبطُالتيُالىثائوُمًًُخجضأ

ُ.غملُغهىدُأوُحػُينُنشاساثُالىثائو

م2-5ًُ ظ 
 
يهاُمؼُجبرمهاُالتيُالػهىدُالجمػُتُج ُُؾيرهم،ُأوُالخاسحُينُاسدشاٍس

ا
ًُخكوُبماُاإلاصالحُحػاسضُجىظمُهصىصا

ُ.السُاستُهزهُأخٍامُمؼ

ُالسلبُتُاإلاصالحُحػاسضُأشٍاُُأيُمًُلصالحهاٌُػملُومًُوسمػتهاُالجمػُتُخماًتُئلىُالسُاستُهزهُتهذف2-6ُ

ُح.ؤلاقصاُغذمُبسببُجيشأُنذُالتي

 



 

ُ:املصالح جعارض ثنظيم بسياسة الخاصة الحنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس وصالحيات مسئوليات

 ؤلاداسةُملجلسُالشئِستُالاخخصاصاثُأخذُاإلاصالحُحػاسضُئداسة.ُ

 ًُللمجلسًُجىُص ُمًُالتيُاإلاسائلُفيُللىظشُاملجلسُمًُاإلاىبثهتُلجاههُاخذُجٍلُلُاوُمدذدةُلجانُجٍٍى

ُ.اللجانُجلَُاسخهاللُتُمخطلباثُمشاغاةُمؼُمصالحُحػاسضُغلىُجىطىُيُأنُاملحخمل

 ُمؼُالجمػُتُحػامالثًُخصُقُماُالجمػُتُئداسةُمجلسُنشُسُاراُئالُمصالحُحػاسضُخالتُفيُالشخصًٍُىُنُال

ُوجٍىُنُمصالح،ُحػاسضُغلىُجىظىُيُالحالتُأنُالجمػُتُفيُالخىكُزًينُويباسُاملجلسُأغظاءُحػامالثُأوُالؿير

ُ.الجمػُتُمىظكيُباقيُبخصىصُالخىكُزيُاإلاسإوُُمؼُالهشاسُصالخُت

 ُُؤلاداسةُملجلسًُجىُص
ا
تُلسلطخهُوقها ُغىذُاإلاسئىلُتُمًُالاغكاءُ–ُخذةُغلىُخالتًُلُبشأنُ–ًُهشُسُأنُالخهذًٍش

ًُُيشأُنذُالزيُاإلاصالحُحػاسض
ا
ُنذُالزيُأوُاإلاػخادة،ُونشاساجهُالشخصُوشاطاثُسُامُفيُآلخشُخينُمًُغشطا

ُفيُبىاحبهُالهُامُغًُحػُههُبمصالحُأوُمالُتُبمصالحًُخػلوُماُسىاءُالجمػُت،ُمؼُغملهُسُامُفيًُيشأ

ُ.الجمػُتُمصالحُمؼًُخىاقوُبماُوحهُأيملُغلىُالخصشف

 ُوطػهُبخصحُذُاإلاخػاسطتُاإلاصلحتُصاخبًُلتزمُمصالح،ُحػاسضُالحالتُأنُؤلاداسةُمجلسًُهشُسُغىذما

ُ.لزلَُاإلاىظمتُالاحشاءاثُوئجباعُؤلاداسةُمجلسًُهشسهاُالتيُؤلاحشاءاثُوبجمُؼ

 ُوالحهىنُتُالجىائُتُالهظاًاُوسقؼُالسُاست،ُهزهُمخالكيُغلىُالجضاءاثُئًهاعُصالخُتُالجمػُتُئداسةُملجلس

ُ.بهاُالػالنتُروُيُحمُؼُالتزامُغذمُغًُجىجمُنذُالتيُباألطشاسُللمطالبت

 ُُُهىُؤلاداسةُمجلس تُالاهظمتُمؼُرلًَُخػاسضُالُأنُغلىُالسُاستُهزهُأخٍامُجكسيرُفيُاملخى ُوالالئدتُالساٍس

ُ.اإلاششقتُالجهاثُوأهظمتُللجمػُتُألاساسُت

 بلـُالسُاست،ُهزهُؤلاداسةُمجلسٌُػخمذ خُمًُهاقزةُوجٍىُنُالجمػُتُمىظكيُحمُؼٍُو ُ.ؤلابالؽُجاٍس

 غليهاُالالصمتُالخػذًالثُوئحشاءُبمىحبهاُوالػملُالسُاستُهزهُجىكُزُمًُالخأيذُؤلاداسةُمجلسًُخىلى. 

 
 

ُ:املصالح جعارض حاالت

 ُمباششُؾيرُأوُمباششُبشٍلُسىاءًُخػلوُوشاطُأيُفيُالجمػُتُلصالحٌُػملُلشخصُمصلحت ُُوحىدٌُػنيُال

ُالطشقينُبينُاإلاصالحُفيُحػاسضُنُامُبالجمػُت، ٌُػملُممًًُطلبُغىذماُاإلاصالحُحػاسضًُيشأُنذُولًٌ.

،ًُبذيُأنُالجمػُتُلصالح
ا
،ًُخخزُأوُسأًا

ا
ُالىنذُهكسُفيُلذًهُوجٍىُنُالجمػُت،ُإلاصلحتُبخصشفًُهىمُأوُنشاسا

ا ُاجخاره،ُمىهُاإلاطلىبُبالخصشفُأوُئبذاؤه،ُمىهُاإلاطلىبُبالشأيُمباششُؾيرُأوُمباششُبشٍلُجخػلوُمصلحتُئم 

ُخاالثُجىطىُيُئر.ُالخصشفُأوُالهشاسُأوُالشأيُبهزاًُخػلوُالجمػُتُؾيرُآخشُطشفُججاهُالتزامُلذًهًٍُىُنُأنُأو

ُُغلىُاإلاصالحُحػاسض ت،ُاهتهاى  ُُالثهت،ُالسخػماُُوئساءةُ ُللسٍش ُللىالءُوصغضغت ُُشخصُت،ُإلاٍاسبُوجدهُو 

ُ.للجمػُت



 

 ُألاخشُيُاإلاىانلُحمُؼُحؿطىُالُبالظشوسةُأجهاُئالُاإلاىانلُمًُلػذدُسلىيُتُإلاػاًيرُامثلتُجظؼُالسُاستُهزه

خدخمُخذوثها،ُاملحخمل ُمؼُجخماش ىُبصىسةُأهكسهمُجلهاءُمًُالخصشفُالجمػُتُلصالحٌُػملُمًًُلُغلىٍُو

ُ:ًليُماُالخػاسضُخاالثُغلىُالامثلتُومًُالسُاستُهزهًُخاللُسلىىُأههًُبذوُنذُماُوججىبُالسُاست،ُهزه

 ُُاإلاصالحُحػاسضًُيشأ
ا
ُمىظكيُمًُأيُأوُلجاههُمًُلجىتُأيُغظىُأوُؤلاداسةُمجلسُغظىُأنُخالتُفيُمثال

ُُالجمػُت
ا
ًا ُأوُغملُأيُفيُمهىُتُأوُجىظُمُتُمصلحتُأوُشخصُتُمصلحتُلهُأوُوشاط،ُبأيُصلتُلهُأوُفيُمشاس

ُفيُنذساجهُغلىُأوُاإلاىظلُأوُالػظىُرلَُنشاساثُمىطىغُتُغلىُمباششُؾيرُأوُمباششُبشٍلًُإثشُنذُوشاط

ُ.الجمػُتُججاهُومسئىلُاجهُواحباجهُجأدًت

 ُُاإلاصالحُفيُالخػاسضًُيشأ
ا
ُغلىًُدصلُأوًُخلهىُالخىكُزًينُيباسُأخذُأوُؤلاداسةُمجلسُغظىُأنُخالتُفيُأًظا

هتُرلًَُانُسىاءُآخشُطشفُأيُمًُشخصُتُمٍاسب ُُمباششةُؾيرُأوُمباششةُبطٍش
ا
ُمىنػتُمًُمسخكُذا

ُ.الجمػُتُشإونُئداسةُفيُومشاسيخه

 ُُُخالُُمًُاإلاادًتُالاسخكادةُخالُُمًُاإلاصالحُفيُالخػاسضًُيشأُنذ ُالششاءُأوُبالبُؼُمادًتُمػامالثُفيُالذخى

ُ.للجمػُتُالخأحيرُأو

 ُمًُمػهمُغهىدُجىنُؼُأوُالىظائلُفيُألانشباءُأوُألابىاءُحػُينُخالُُمًُاإلاصالحُفيُالخػاسضًُيشأُنذُاًظا

ٍىُنُأخشُيُحهتُفيُالجمػُتُلصالحٌُػملُمًُاسجباطُخاُُفيُجٍىُنُاإلاصالحُحػاسضُصىُسُئخذي ُحػامالثُبُنهاٍُو

ُ.الجمػُتُمؼ

 اإلاصالحُحػاسضُأمثلتُمًُالجمػُتُمىظلُأوُؤلاداسةُمجلسُغظىُغليهاًُدصلُالتيُوؤلايشامُاثُالهذاًا.ُ

 ُجبدثُاوُالجمػُتُمًُخالُتُخذماثُحسخهبلُأوُخذماثُجهذمُميشأةُأوُججاسُيُوشاطُفيُاإلالٌُتُأوُالاسدثماس

ُ.الجمػُتُمؼُالخػاملُغً

 اُحػخبرُالتيُاإلاػلىماثُئغطاءُأوُألاسشاسُئقشاء
ا
اُملٍ تُبدٌمُغليهاًُطلؼُوالتيُللجمػُت،ُخاصا ُأوُالػظٍى

ُ.الخذمتُجشيهُبػذُولىُالىظُكت،

 ُُ ُأوُالػظىُجصشقاثُغلىُالخأثيرُبهذفُالجمػُتُمؼُجخػاملُحهاثُأوُأشخاصُمًُلهذاًاُألاناسبُأخذُنبى

ُ.اإلاصالحُحػاسضُغىهًُيخجُنذُبالجمػُتُاإلاىظل

 ُحػاملُبسببُنُمتُراثُأشُاءُأوُإلابالـُحهتُأيُمًُغائلخهُأقشادُأخذُأوُاإلاىظلُأوُؤلاداسةُمجلسُغظىُحسلم

ُ.مػهاُللخػاملُسػيهاُأوُالجمػُتُمؼُالجهتُجلَ

 ُأقشادُأخذُأوُاإلاىظلُمًُمطلىبتُقىاجيرُنُمتُبذقؼُالجمػُتُمؼُللخػاملُحسعىُأوُجخػاملُحهتُأيُنُام

ُ.غائلخه

 ُُُاسخخذام ُُشأههُمًُالشخصُتُللمصلحتُالجمػُتُوممخلٍاثُأصى ُُأن  هش  ظ 
 ًُُ

ا
ُُاإلاصالحُفيُحػاسطا

ا
ُأوُقػلُا

،
ا
ُأوُالجمػُتُمصالحُلؿيرُمىاقػهاُأوُمػذاتها،ُأوُمىظكيها،ُأوُالجمػُت،ُدوامُأوناثًُاسخؿالُُمدخمال



 

ُُئساءةُ ُأوُأهذاقها، ُُاإلاػلىماثُاسخخذام  ُُغالنت ُُخالُُمًُاإلاخدصلت  ؛ُالشخص  ُمٍاسبُلخدهُوُبالجمػُت 

ُُأوُمهىُت،ُأوُغائلُت،ُأوُشخصُت، ُأخشُيُمصالحُأي 

 

 :غلىًُلُمًٌُػملُلصالحُالجمػُتُأنًُلتزمُبالخاليُ:الالتزامات

 ُبالجمػُتؤلانشاسُغلىُسُاستُحػاسضُاإلاصالحُاإلاػخمذةُمًُالجمػُتُغىذُالاسجباط. 

 ُُالىكسُأو ُمصلحت ُجهذًم ُأو ُالىاسطت ُأو ُاملحاباة ُوغذم ُوألاماهت ُواإلاسإولُت ُوالنزاهت ُالػذالت ُبهُم الالتزام

ًُغلىُمصالحُالجمػُت  .آلاخٍش

 ُُهىُأوُأيُمًُأهلهُوأصذنائهُومػاسقهُمًُخالُُأداءُغمله
ا
ا غذمُالاسخكادةُبشٍلُؾيرُناهىويُمادًاُأوُمػىٍى

ُ
ا
 .لصالحُالجمػُت

 اإلاشاسيتُفيُاجخارُالهشاساثُالتيُجإديُلخػاسضُمصالحُأوُجىحيُبزلَُججىب 

 ا  .حػبئتُهمىرجُالجمػُتُالخاصُباإلقصاحُغًُاإلاصالحُسىٍى

 ًُاهذُمالُتُأوُؾير ؤلاقصاحُلشئِسهُاإلاباششُغًُأيُخالتُحػاسضُمصالحُأوُشبهتُحػاسضُمصالحُطاسئتُسىاءُ

 .مالُت

 جُغىهُأوُهًُؾيرهُممًٌُػملُلصالحُالجمػُتؤلابالؽُغًُأيُخالتُحػاسضُمصالحُنذُجيخ. 

 َجهذًمُماًُثبذُئجهاءُخالتُحػاسضُاإلاصالح،ُفيُخاُُوحىده،ُأوُفيُخاُُطلبُالجمػُتُرل. 

 

ًخػينُغلىُأغظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإولينُالخىكُزًينُوؾيرهمُمًُاإلاىظكينُواإلاخطىغينُالخهُذُ :إلافصاح محطلبات

ُال ُغً ُللجمػُت ُباإلقصاح ُانخظذُالخام ُخُثما ُخالت، ًُل ُفي ُمىاقهتها ُغلى ُوالحصُى ُاهطبو، ُخُثما ُالخالُت، حاالث

 :الحاحت،ُسىاءُاهطىثُغلىُحػاسضُقػليُأوُمدخملُللمصالحُأمُال

 ًُخػينُغلىُأغظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوُُالخىكُزيُوؾيرهمُمًُاإلاىظكينُواإلاخطىغينُؤلاقصاحُغًُأًتُوظائل

ًاهذُداخلُاإلاملٌتُأمُخاسحهاٌشؿلىجها،ُأوُاسجباطُشخص يُ  .لهمُمؼُحمػُتُأوُمإسستُخاسحُت،ُسىاءُ

 ًُخػينُغلىُأغظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوُُالخىكُزيُوؾيرهمُمًُاإلاىظكينُواإلاخطىغينُؤلاقصاحُغًُأًتُخصص

 .ملٌُتُلهمُفيُاإلاإسساثُالشبدُت

 واإلاخطىغينُؤلاقصاحُغًُأًتُوظُكتًُُخػينُغلىُأغظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإوُُالخىكُزيُوؾيرهمُمًُاإلاىظكين

ُوالضوحت/الضوحاث/الضوجُ ُ)الىالذان ُأسشهم ُأقشاد ُمً ُأي ُجخص ُملٌُت ُخصت ُأو ُمالُت ُمصلحت أو

 .وألابىاء/البىاث(ُفيُأًتُحمػُاثُأوُمإسساثُسبدُتُجخػاملُمؼُالجمػُتُأوُحسعىُللخػاملُمػها



 

 يرهمُمًُاإلاىظكينُواإلاخطىغينُؤلاقصاحُللجمػُتًُخػينُغلىًُلُأغظاءُمجلسُؤلاداسةُواإلاسإولينُالخىكُزيُوؾ

ُوجخظؼُحمُؼُهزهُ ُاإلاصالح. ُفي ُحػاسضُمدظىس ًُمًٌُأنُجىطىيُغلى ُأًتُخالت ُغلى ُمىاقهتها ُغلى والحصُى

الحاالثُللمشاحػتُوالخهُُمُمًُنبلُمجلسُئداسةُالجمػُتُواجخارُالهشاسُفيُرلَ.ُغىذُاهخهاُُاإلاىظلُئلىُوظُكتُ

ُأ ُالجمػُت ُفي ُحػاسضُفيُسئاسُت ُغلى ُجىطىي ُسبما ُالىظائلُالتي ُرلَُمً ُؾير ُأو ُأخشي ُئداسة ُفي ُوظُكت ُئلى و

ُفيُ ُؤلاقصاح ُوبُان ُالػمل ُوأخالنُاث ُحػاسضُاإلاصالح ُهمىرج ُحػبئت ُاإلاىظلُئغادة ُغلى ًُخػين ُسبما اإلاصالح،

ُ ُالخأي33ُؾظىن ُللمىظلُمسإولُت ُالشئِسُاإلاباشش ُغاجو ُغلى ُجهؼ ُيما ُالىظُكت. ُحؿُير ُمً ُنُامًُىما ُمً ذ

 .اإلاىظلُبخػبئتُاسخماسةُؤلاقصاحُغلىُهدىُجام

ُمًُ  ُوؾيره ُالخىكُزي ُاإلاسإوُ ُغليها ُالجمػُت ُمىاقهت ُغلى ُوالحصُى ُاإلاصالح ُهزه ُغً ُؤلاقصاح ُفي ٌػش ضُالخهصير

تُوالالئدتُاإلاىظكينُواإلاخطىغينُلإلحشاءاثُالخأدًبُتُطبهاُلىظامُالػملُوالخىمُتُالاحخماغُتُفيُاإلاملٌتُالػشبُتُالسػىدً

ُ.ألاساسُتُفيُالجمػُت

 ) إلادارةمجلس اعضاء  اعحماد)

 

 

 


