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مقدمة

موضوع تنازع املصالح أو تعارضها حديث الساعة، ويجري التنديد به يف أكرث من محفل. بيد أن األمر ال يتعلق بوضعية 
جديدة ، وإمنا الجديد باألحرى هو االهتامم املتزايد بهذا املفهوم الذي يلحظ عىل الخصوص من خالل التكريس القانوين 
يف  األطراف  الدول  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تحث  وهكذا  لها.  املخصصة  الكتابات  وتزايد  الفكرة  لهذه 
االتفاقية عىل مكافحة هذه الظاهرة ، حيث تنص الفقرة 5 من املادة 8 فيها عىل أنه "تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء 
ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخيل، إىل وضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنية 
عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثامرات وموجودات وهبات أو منافع كبرية قد تفيض إىل 
تضارب يف املصالح مع مهامهم كموظفني عموميني". ومن جملة التدابري املنصوص عليها أيضا يف االتفاقية ملنع تعارض 
املصالح " فرض قيود، عند االقتضاء، ولفرتة زمنية معقولة، عىل مامرسة املوظفني العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو 
عىل عمل املوظفني العموميني يف القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم ، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل 
صلة مبارشة بالوظائف التي توالها أولئك املوظفون العموميون أو أرشفوا عليها أثناء مدة خدمتهم")الفقرة الثانية- هـ 

، من املادة 12(.

لكن ما املقصود بتنازع املصالح؟ هناك العديد من الوضعيات التي تعرض لنا كل يوم وتتطلب منا القيام اإلقدام عىل 
خيار معني يف ظلها، مع ما يف ذلك من تعارض محتمل بني الخيارات املمكنة، ألن تفضيل أحدها عىل اآلخر قد يؤدي 
إىل التضحية بالخيارات األخرى. فهذه هي الصورة املثىل لتنازع املصالح الذي ال تقع مظاهره تحت حرص لتعدد وتنوع 
مجاالت األنشطة واألعامل التي يقوم بها كل شخص. والنتيجة املبارشة لذلك تتجىل يف أن املصالح العائلية أو املهنية أو 
غريها ، لفرد معني، قد تتعارض يف ما بينها: وهكذا فإذا كنت مثال الرئيس املبارش لولدي، قد تدفعني العاطفة التي أكنها 

له إىل تفضيله عىل شخص آخر من مرؤويس.

العدالة  أقاربه، تتعارض مع مقتضيات  الذي ينظر يف قضية أحد أطرافها من  وباملثل، فإن املصلحة الشخصية للقايض 
ومبدأ الحياد التي يجب أن يلتزم بها. وميكن أن نرضب أمثلة أخرى عىل تعارض املصالح، كام هو الحال مثال بالنسبة 
للطبيب الذي يشتغل يف أحد املختربات، وينرش يف نفس الوقت مقاال علميا يتناول أنشطة املؤسسة التي ميارس عمله 

فيها، والربملاين الذي يصوت لفائدة قانون يهم بصورة مبارشة النشاط املهني الذي ميارسه.

ومام يزيد من خطورة تنازع املصالح أن هذه الوضعية قد يكون لها تأثري عىل السلوك املهني للموظف من حيث أن هذا 
األخريقد يعمد إىل االنتفاع شخصيا من وظيفته، وهذا من شأنه أن يفيض إىل سوء تدبري للمهام التي أوكلت إليه وظهور 
حاالت فساد أو استغالل نفوذ. وفضال عن ذلك فإن حاالت تنازع املصالح يرتتب عىل وجودها زعزعة ثقة املواطنني وقيام 

شكوك حول نزاهة وسلوك املسؤولني يف القطاع العام.

ومن املؤكد أن جميع حاالت تنازع املصالح ليست بهذه الخطورة التي ذكرنا وال هي من النوع غري املرغوب فيه. فعىل 
سبيل املثال، ال تشكل رغبة أحد الوالدين يف تخصيص يوم أحد ألفراد أرسته، مع وجود التزام مهني هام يثقل كاهله، 

نوعا خطريا من تنازع املصالح.

ويتبني من كل ذلك أن السؤال املطروح يتعلق بكيفية متييز تنازع املصالح املقبول وتنازع املصالح املحظور الذي يتعني 
محاربته؟ وهل باإلمكان التعرف عىل تنازع املصالح الذي ينبغي تجنبه ومعاقبته عند االقتضاء؟ إن املعالجة القانونية 
البحتة لهذه املسألة ليست كافية مع أن األمر يتعلق حقا مبفهوم ذي طابع قانوين. غري ان هناك مظاهر أخرى للموضوع 
ال يجب إهاملها، ألن " حاالت تنازع املصالح لها موقع بني القانون واألخالق والسياسة"1. ومع ذلك، هل ميكن وضع 

تعريف عام يشمل جميع الفرضيات املتصورة لتنازع املصالح؟

.Mustapha Mekki, « Introduction à la notion de conflit d’intérêts », colloque de l’association Henri Capitant, Dalloz, 2013, p. 3  1
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1. مفهوم تنازع املصالح

يتخذ  تأويله  أن  للتحديد. كام  قابل  " مرن ومجرد وغري  املفهوم  املصالح، ألن هذا  بتنازع  املقصود  الصعب تعيني  من 
بالنسبة ملصالح  الذاتية  األخري ملصالحه  يوليها هذا  التي  األهمية  درجة  يختلف من شخص آلخر حسب  نسبيا  طابعا 
من يستخدمه ومصالح مهنته أو وظيفته ومصالح املجتمع ككل ووفقا للحدود املقررة بني ما هو مرشوع وما هو غري 
مرشوع".2 وقد وضعت قلة من الدول التي اعتمدت نصوصا ترشيعية بشأن تنازع املصالح )كندا، الربتغال، مرص( وفئة 
معينة من املنظامت الدولية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مجلس أروبا( بعض التعاريف لفكرة تعارض 

املصالح. غري أن هذه التعاريف تختلف يف ما بينها اتساعا أو ضيقا حسب األشخاص املشمولني مبفهوم تنازع

املصالح.

1.1. تعريف تنازع املصالح  ■

تنصب مختلف حاالت تعريف تنازع املصالح عىل مظاهر هذا التضارب يف القطاع العام. بيد أن هذا النوع من التنازع 
ميكن أن يشمل القطاع الخاص أيضا.

مجلس أوروبا : يقترص التعريف الخاص مبجلس أوروبا عىل تنازع املصالح يف القطاع العام الغري، حيث ورد فيه ما 	 
ييل:" ينشأ تعارض املصالح عن الوضعية التي يكون فيها ملوظف عمومي مصلحة شخصية من شأنها أن تؤثر ظاهرا 
أو  به شخصيا،  املتعلقة  املزايا  الشخصية كل  املصلحة  الرسمية. وتشمل  ملهامه  واملوضوعية  املحايدة  املامرسة  عىل 
بأرسته أو أقاربه أو اصدقائه أو بأشخاص مقربني منه أو بأشخاص أو هيئات له أو كانت له بها عالقات عمل أو ذات 

طابع سيايس. وتشمل املصلحة الشخصية أيضا كل التزام مايل أو مدين يتحمل املوظف العمومي عبئه"3.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: تعرف املنظمة تنازع املصالح يف الوظيفة العمومية كام ييل:" يقتيض 	 
" تعارض املصالح" قيام تنازع بني مهمة املوظف الرسمية ومصالحه الخاصة ، إذا كان املوظف ميلك، بصفته الخاصة، 

مصالح قد تؤثر بصورة غري مرشوعة عىل الطريقة التي يؤدي بها التزاماته ومسؤولياته"4.

التعريف الكندي: يتضمنه القانون املتعلق بتعارض املصالح الصادر بتاريخ 16 ديسمرب 2006، وهو ال يهم إال القطاع 	 
العام :" يقصد بتعارض املصالح ، الوضعية التي ميارس فيها أحد املكلفني باألعباء العامة سلطة أو وظيفة رسمية متكنه 
من ترجيح مصلحته الشخصية أو مصلحة أحد أقاربه أو أصدقائه ، أو ترجيح مصلحة كل شخص من الغري بصورة غري 
مرشوعة." وتم يف الربتغال إدراج تعريف مقتضب لتعارض املصالح ضمن أحكام القانون مفاده أن تنازع املصالح هو 
"التضارب املرتتب عىل مامرسة وظيفة رسمية بسبب وجود مصالح عامة ومصالح خاصة يف آن واحد ذات أثر مبارش 

أو غري مبارش عىل املصالح املالية أو املصالح ذات الصلة بالذمة املالية".

الهيئة املركزية الفرنسية للوقاية من الفساد: أعطت هذه اإلدارة تعريفا واسعا لتنازع املصالح يشمل كل املتدخلني ، 	 
حيث "ينشأ تعارض املصالح عن وضعية يكون فيها الشخص املستخدم من قبل مؤسسة عامة أو خاصة مالكا بصفته 
الخاصة مصالح قد تؤثر أو يتصور أنها تؤثر عىل طريقة إدارته للمهام أو تحمله املسؤوليات املكلف بها من جانب 

املؤسسة املذكورة" )التقرير السنوي الصادر يف 2004(5.

.Catherine Piche, « Définir l’étendue des tentacules du conflit d’intérêt pour mieux les maîtriser », ibidem, p.34  2

 Conseil de l'Europe, Recommandation n° R )2000(10 du Comité des ministres sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai  3
.2000

http://www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/2957354.pdf  4

pdf.2-http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2005  5
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التعريف املرصي: عرف القانون املرصي املتعلق ب"حرض تعارض مصالح املسؤولني يف الدولة "6 تنازع املصالح يف املادة 	 
2 منه بأنه " كل حالة يكون فيها للمسؤول الحكومي أو الشخص املرتبط به)كل شخص تربطه باملسؤول الحكومي 
صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ، والرشكات التي يساهم فيه أو يديرها( مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا 
مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقالل وحفاظ عىل املال العام أو تكون سببا لكسب 
غري مرشوع لنفسه او للشخص املرتبط". ويالحظ أن التعاريف املذكورة مختلفة يف ما بينها، ولكنها تتميز بالخصائص 

املشرتكة التالية:

وجود تعارض بني املصلحة التي ينبغي عىل الشخص أن يدافع عنها خالل مامرسته لوظيفته ومصلحته الشخصية،	 

اكتساء مظاهر التعارض املذكور درجة من األهمية، - تنوع الصبغة الزمنية لظاهرة تنازع املصالح ، حيث يتعني الوقاية 	 
من التضارب الذي قد يحصل بني مصالح الشخص وذلك اعتامدا عىل املصالح الشخصية اململوكة سواء قبل مامرسة 

الوظيفة العامة أو خاللها أو بعد االنتهاء منها.

وللتعمق أكرث يف تحديد املقصود بتنازع املصالح ، يستحسن معالجة كل عنرص من عنارصه بيشء من التفصيل:

2.1. التنازع  ■

ال يثري مفهوم التنازع أي إشكال، إذ يتعلق األمر ب"وجود عنارص مجتمعة متعارضة فيام بينها". ومتيز الكتابات املتعلقة 
تقريرها  الفساد يف  للوقاية من  الفرنسية  املركزية  الهيئة  تشري  التنازع. وهكذا  أصناف من حاالت  بني عدة  باملوضوع 

السنوي عن سنة 2004 املذكور آنفا إىل وجود عدة أنواع من حاالت تنازع املصالح، وهي:

التنازع الحقيقي أو "الفعيل" الذي يحدث بسبب اإلمكانية الثابتة ل"تأثري" مصلحة شخصية ما عىل سلوك الشخص 	 
الذي ميارس وظيفة معينة، و"التنازع الظاهري" الذي يتعلق األمر فيه بوقائع غري ثابتة، أي ال وجود فيه ملنفعة ذاتية 
للجدل قصد  املثرية  للوضعية  أكرث  بتحليل  القيام  األخرية  الفرضية  يتعني يف هذه  ولذلك  "ممكنة".  أنها  مع  مؤكدة 

استبعاد أي شك بشأن نزاهة الشخص املقصود.

التنازع الذي ميكن وصفه ب"املحتمل"، عندما يتوفر املوظف عىل مصالح خاصة قد ال تكون كافية يف الوقت الذي 	 
تثار فيه مسألة التعارض بني املصالح، مبعنى أنه ال وجود يف هذه الحالة لعالقة بني وظيفة الشخص ومصالحه الذاتية. 
غري ان التغيري أو التطور الذي قد يلحق وظيفة هذا الشخص، سواء أكان ذلك بسبب تكليفه مبهام جديدة أو برتقيته 
أو نقله، يوجب مراقبة ما إذا كانت مصالحه الخاصة من شأنها التأثري عىل الطريقة التي سينجز بها مهامه الجديدة، 

والتأكد بذلك من أن أي تنازع مصالح سيظل ممكنا ال غري.

ومييز القانون املرصي بني ما يسميه بتعارض املصالح املطلق الذي يتحقق يف كل حالة يرتتب عليها رضر مبارش أو محقق 
للمصلحة العامة والتعارض النسبي الذي ينشأ يف كل حالة يحتمل فيها وقوع رضر للمصلحة العامة.

إىل  يدفع  األمرالذي  ذاك،  أو  التصنيف  هذا  ركزت عىل  املصالح  لتنازع  التي خصصت  الدراسات  مختلف  أن  ويالحظ 
التساؤل عن جدوى االهتامم بتنازع املصالح ذي الطابع "الظاهري" ال غري. وقد تولت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

رشح ذلك ضمن قواعدها املوجهة يف هذا املجال كام ييل:

" إذا شكل وضع ما مظهرا لتنازع املصالح، فإن ذلك من شأنه أن يزعزع ثقة الجمهور، حتى ولو تبني فيام بعد عدم وجود 
مثل هذا التنازع أو جرت تسوية املسألة من قبل. وميكن رضب مثال عىل ذلك بحالة املوظف العمومي السامي الذي 
ميلك أسهام يف مقاولة تقدمت كغريها من املقاوالت بعروض من أجل إنجاز خدمات لفائدة الهيئة العامة التي يعمل 
لديها املوظف املذكور. فهذه الهيئة قد تتوفر بال شك عىل قواعد داخلية بغرض استبعاد املوظف املعني من كل ما يتصل 
بالقرار الذي قد يتخذ يف هذا الصدد. بيد أنه ميكن أن يرتتب عىل هذه الوضعية وقوع فضيحة إذا كانت القواعد املشار 

قانو ن رقم 106 لسنة 2013، الجريدة الرسمية )املرصية( عدد: 45 مكرر الصادرة يف 13 نوفمرب 2013  6
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إليها مجهولة لدى الجمهور".

وفضال عن ذلك، فليس من الالزم أن يكون تنازع املصالح حاال، بل قد يهم املايض أواملستقبل أيضا: إذ "ينبغي تجنب 
حاالت تنازع املصالح، سواء تعلق األمر مبصالح مملوكة قبل مامرسة املهام املرتبطة بالوظيفة أو خاللها أو بعدها، مام 
يعني أن هناك "أزمنة ثالثة لتعارض املصالح". وإذا كان خطر التنازع أقل نسبيا بالنظر إىل املصالح اململوكة قبل البدء يف 
مامرسة املهام الوظيفية ، أو بعد نهاية هذه املامرسة، فإن الحدود الفاصلة بني الوضعني تبقى مع ذلك غري واضحة. ذلك 
أن سلوك املوظف العمومي خالل مامرسته لوظيفته ميكن أن يكون بقصد الحصول عىل مزايا شخصية بعد االنتهاء من 
مامرسة الوظيفة، إذ ليس هناك بالرضورة تالزم بني وجود املصالح العامة واملصالح الخاصة يف نفس الوقت، أو عىل األقل 
ال يعني هذا األمر أن تكون املنفعة الشخصية املبتغاة حالة ومبارشة. غري أنه عىل العكس من ذلك ميكن القول بانعدام 
هذا التزامن بني املصالح ذات الصلة إذا مل تكن هذه الخرية مستمرة كام هو الشأن بالنسبة للحالة املنصوص عليها يف 
املادة 432 – 13 من القانون الجنايئ الفرنيس التي تقيض باحرتام فرتة "عدة" بالنسبة للموظف ، تبدأ من تاريخ االنتهاء 
من مامرسة الوظيفة العمومية وتاريخ البدء يف مامرسة أنشطة خاصة ضمن أحد القطاعات التي كان املوظف مكلفا 

مبراقبتها أو إدارتها أو تدبريها".7

ولكن من الرضوري لتقدير وجود تنازع املصالح من عدمه االكتفاء مبدة زمنية معقولة، بحيث ميكن بعد انتهاء هذه 
املدة الجزم بأن العالقة التي كانت تجمع املوظف واملقاولة الخارجية أصبحت منتهية أو مقطوعة إىل حد ما لوضع حد 

ملسألة تعارض املصالح.

3.1. املصالح  ■

يفرتض يف تنازع املصالح وجود تعارض بني مصالح متناقضة تتجىل يف املصالح التي

يجب عىل املوظف أن يدافع عنها خالل مامرسته لعمله، وهي ما ميكن وصفه باملصالح العليا وبني مصالحه الشخصية.

املصلحة الشخصية

للمصلحة الشخصية مفهوم واسع : فقد تكون املصلحة مبارشة تتعلق بالشخص وحده)حيث توصف يف هذه الحالة بأنها 
مصلحة خاصة(، كام قد تهم هذه املصلحة أيضا أرسته وأقاربه ولذا يكون من الرضوري يف هذه الحالة تحديد نطاق 
األرسة ضيقا أو اتساعا. وينطبق نفس األمر عىل األصدقاء واملعارف، ومن ثم تعالج هذه املسألة وفقا لكل وضع عىل 

حدة، مع إيالء اعتبار خاص لقوة وطبيعة الروابط املوجودة سواء كانت عائلية أو ذات صلة باألصدقاء واملعارف.

وتعطي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف هذا الصدد أمثلة عن الوضعيات التي ينشأ عنها تنازع املصالح 
بالنسبة للموظفني العموميني:

األصول، �

الخصوم والديون، - العالقات الشخصية، �

الروابط العائلية، �

املصالح التجارية، �

األنشطة واملهام الخارجية، �

الهدايا واملزايا، وغريها من مظاهر االحتفاء باملوظف. �

Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, France, 2011  7
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غري أنه وكام أسلفنا القول، ال ينشأ عن ذلك، يف جميع األحوال، تعارض مصالح باملعنى الذي نقصده، إذ ينبغي أن تتميز 
هذه املصالح بحد أدىن من األهمية. وعىل هذا االعتبار ليس هناك تنازع مصالح إذا كان هذا التنازع ضئيال بحيث ال 
تتأثر به قرارات املوظف العمومي. فموظفو وزارة املالية ، مثال، ال متنعهم صفة دافعي الرضائب التي يتمتعون بها، من 

معالجة السياسة الرضيبية.

ويقصد باملصالح هنا باألساس، املصالح املادية ذات الصلة بالذمة املالية)كاملزايا النقدية، والعقود والهدايا واملزايا املرتبطة 
بالوظيفة، إلخ...(، بحيث يصعب تصور نشوء تعارض بني املصالح ملجرد وجود آراء فلسفية أو سياسية أو دينية أو نقابية 

متناقضة.

ولكن ذلك غري مستحيل الحدوث، مام يتطلب معالجة املسألة حسب كل حالة عىل حدة.

املصلحة العليا 

التي قد تتم  العليا  تنازع املصالح مل تهتم كثريا باملصلحة  التي انصبت عىل معالجة مسألة  الدراسات  من املالحظ أن 
التضحية بها من أجل املصالح الخاصة للموظف العمومي.

فمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مثال اكتفت من خالل قواعدها التوجيهية باإلشارة فقط إىل "القرارات التي 
يتخذها املوظف العمومي يف إطار وظيفته". أما بالنسبة ملجلس أروبا فاألمر يتعلق ب"املامرسة املحايدة واملوضوعية 

للوظائف الرسمية".

واإلشارة يف الترشيع الكندي تنرصف إىل "تنفيذ الوظائف واألعباء الرسمية". وبالنظر الختالف مفهوم املصلحة العليا املراد 
أفردت  املقصود. وهكذا  النشاط  لنوع  املسألة تطرح بشكل مختلف وفقا  فإن  املستهدفة،  الوظائف  حاميتها بحسب 
حلقة دراسية بشأن تنازع املصالح من تنظيم جمعية هرني كابتان املشهورة لدى رجال القانون أربع دراسات للموضوع 
والقانون  واملقاوالت،  والقضائية  القانونية  املهن  ومنها:  املجال  الخاصة يف هذا  للقطاعات  دراسة  وإحدى عرشة  العام 
املايل، والصحة، والقانون الدستوري. كام أن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من جانبها، تويص يف ما يتعلق 
بالقطاع العام وحده بإعداد سياسة لتدبري حاالت تنازع املصالح بالنسبة ألصناف معينة من املوظفني العموميني، وهم 

عىل التوايل:

مراقبو الحسابات، –

موظفو الدواوين الحكومية، –

املوظفون املكلفون بالصفقات العمومية، –

القضاة، –

قضاة النيابة العامة، –

موظفو إدارة الرضائب، –

املوظفون املكلفون بإعداد وتنفيذ عقود القطاع العام، –

موظفو الجامرك السامون، –

الوزراء. –

ونخلص من كل ذلك إىل أنه بالنظر لتعدد املصالح العليا التي قد تتعارض مع املصالح الشخصية، يصعب وضع نظرية 
عامة لتنازع املصالح. وحتى إذا كانت مثل هذه النظرية موجودة، فإن الحاجة تدعو باستمرار إىل تحسني واستكامل بعض 

الجوانب فيها ذات الصلة مبهن معينة.
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2. تنازع املصالح يف املغرب

العبارة مل تظهر إىل  القانون املغريب لبعض حاالت تنازع املصالح من غري أن يذكرها بهذا اإلسم. ذلك أن هذه  تعرض 
الوجود يف الترشيع إال يف سنة 2011 بعد صدور الدستور الجديد الذي ورد يف املادة 36 منه ما ييل:" يعاقب القانون عىل 
املخالفات املتعلقة بتنازع املصالح وعىل استغالل الترسيبات املخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مايل". لكن 

مل يرد يف الدستور أي تعريف ملفهوم تنازع املصالح.

واعتامدا عىل التعاريف التي ذكرت سابقا بشأن تنازع املصالح، ميكن مالحظة وجود كثري من األحكام املتناثرة يف العديد 
من النصوص القانونية بقصد الوقاية من حاالت تنازع املصالح ومعاقبتها. وسيتم الرتكيز يف هذا الخصوص أوال عىل القطاع 

العام ليتم بحث هذا املوضوع بعد ذلك يف مجال القطاع الخاص.

1.2. تنازع املصالح يف القطاع العام ■

1.1.2. الوقاية من تنازع املصالح

تجري الوقاية من حاالت تنازع املصالح أساسا عن طريق اعتامد أحكام قانونية تحظر القيام ببعض األعامل عىل الشخاص 
الذين ميارسون أنشطة أو مهام محددة.

حاالت التنايف  

ينص القانون عىل كثري من حاالت التنايف بهدف تجنب تنازع املصالح. ويتعلق األمر بأعضاء الحكومة ومجموع املوظفني، 
واملنتخبني، أي أعضاء مجلس النواب ومجلس املستشارين، وأعضاء املجالس الجهوية واإلقليمية والجامعية.

أعضاء الحكومة  

الوظيفة  مع  تتناىف  أنه  عىل  القانوين ألعضائها8  والوضع  الحكومة  أشغال  وتسيري  بتنظيم  متعلق  تنظيمي  قانون  ينص 
الحكومية:

العضوية يف أحد مجليس الربملان،  –

منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية،  –

رئاسة مجلس جهة،  –

أكرث من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو ملجلس جامعة أو مجلس عاملة او إقليم أو مجلس مقاطعة جامعية أو  –
مجموعة تؤسسها جامعات ترابية، 

مزاولة كل مهنة عمومية غري انتخابية يف مصالح الدولة أو الجامعات الرتابية أو املؤسسات العمومية أو األشخاص  –
االعتباريني اآلخرين من أشخاص القانون العام أو الرشكات التي متلك الدولة أكرث من %30 من رأساملها )املادة 

.)30

وتقيض املادة 33 من نفس القانون بوجوب توقف أعضاء الحكومة، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن مامرسة أي نشاط 
الهادفة إىل  القطاع الخاص والسيام مشاركتهم يف أجهزة تسيري أو تدبري أو إدارة املنشآت الخاصة  مهني أو تجاري يف 
الحصول عىل ربح، وبصفة عامة، كل نشاط قد يؤدي إىل تنازع املصالح ، باستثناء األنشطة التي ينحرص غرضها يف اقتناء 
مساهامت يف رأس املال وتسيري القيم املنقولة. كام يتناىف أيضا مع الوظيفة الحكومية تويل مهام مدير نرش جريدة ورقية 

القانون التنظيمي رقم 0.65.13 الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.15.33 املؤرخ ب 19 مارس 2015 ، الجريدة الرسمية عدد 6348، املؤرخة ب 2 أبريل 2015.   8
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أو إلكرتونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية.

ويتوجب عىل كل عضو يف الحكومة، يوجد يف إحدى حاالت التنايف هذه، تسوية وضعيته خالل أجل ال يتعدى ستني يوما 
من تاريخ تعيينه.

بيد أن القانون ظل صامتا بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها إذا مل يتم االلتزام بالتسوية املذكورة.

أعضاء مجلس النواب ومجلس املستشارين  

يتضمن أحد األبواب يف القانونني التنظيميني اللذين يرسيان عىل أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس املستشارين9حاالت 
التنايف بني مهامهم وبعض األنشطة أو األعامل املحددة، بهدف منع تنازع املصالح وضامن نزاهة االنتخابات. وهكذا ال 
واملؤسسات  املحلية  والجامعات  الدولة  مرافق  ضمن  انتخابية  غري  عمومية  وظيفة  أي  مزاولة  املنتخبني  لهؤالء  يجوز 
العمومية)باستثناء املهام الوزارية(. ويحظر أيضا الجمع بني مهمة نائب برملاين أو عضو يف مجلس املستشارين والعمل 
كرئيس ملجلس إدارة رشكة مساهمة أو مترصف منتدب فيها أو مدير عام لها أو عضو يف مجلس اإلدارة الجامعية أو 
عضو يف مجلس املراقبة املتعلق بها، إذا كانت الدولة مالكة بصورة مبارشة أو غريمبارشة نسبة تتجاوز30 % من رأس مال 

الرشكة. ويف حالة ثبوت إحدى حاالت التنايف يقال املنتخب من مهامه إذا مل يقم بتسوية وضعيته.

وفضال عن ذلك، مينع عىل كل عضو يف مجلس النواب أو مجلس املستشارين استعامل اسمه أو السامح باستخدام اسمه 
مشفوعا ببيان صفته يف كل إشهار يتعلق برشكة أو مقاولة كيفام كانت طبيعة نشاطها. ويف حال مخالفة الحظر املذكور 

يجرد النائب أو املستشار املعني من هذه الصفة.

منتخبو الجامعات الرتابية  

ينص القانون يف هذا املجال أيضا عىل حاالت التنايف املتعلقة بهذا الصنف من املنتخبني قصد تجنب تعارض املصالح10. 
وهكذا يتناىف انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز يف مرافق عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها 
القانون املذكور(. وبرسي نفس األمر عىل أعضاء مجالس الجامعات واألقاليم الذين يحظر  )املواد من 79 إىل 83 من 
عليهم أن يكونوا أصحاب امتياز أو وكالء أو مسريي مرافق عمومية تديرها العاملة أو اإلقليم )املواد من 105 إىل 112 

من نفس القانون(.

كام أنه ال يجوز أن ينتخب يف مجالس الجامعات واملقاطعات بعض األشخاص الذين يزاولون مهام يف الجامعة املعنية أو 
الذين انتهوا من مزاولة مهامهم فيها منذ أقل من سنة يف التاريخ املحدد لالقرتاع. ويتعلق األمر ب:

مستخدمي الجامعة والعاملني فيها الذين يتقاضون مرتبهم كال أو بعضا ميزانية الجامعة، –

املحاسبني املرشفني عىل أموال الجامعة، –

األشخاص الحاصلني عىل امتياز إلدارة مرفق من مرافق الجامعة ومديري املرافق التابعة لها أو التي تحصل عىل  –
إعانة مالية منها،

ممثيل األرايض الجامعية. –

وأخريا فإن امليثاق الجامعي يحظر تحت طائلة العزل عىل كل مستشار جامعي أن يربط مصالح خاصة مع الجامعة التي 
هو عضو فيها أو يربم معها ترصفات أو عقودا للكراء أو التملك أو املعاوضة ، وكل معاملة تهم الجامعة أو يعقد معها 

القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق مبجلس النواب الصادر بتنفيذه ظهري رقم 11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011 )الجريدة الرسمية عدد 5987 الصادرة يف 17   9
أكتوبر2011(. القانون التنظيمي رقم 11. 28 املتعلق مبجلس املستشارين الصادر بتنفيذه ظهري رقم 11.172 بتاريخ 21 نوفمرب 2011 )الجريدة الرسمية عدد5997 

مكرر الصادرة بتاريخ 22 نوفمرب 2011(.

ظهري رقم 173. 11 الصادر يف 21 نوفمرب 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11. 59 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية )الجريدة الرسمية عدد   10
5997 مكرر الصادرة يف 22 نوفمرب 2011(
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صفقات لألشغال أو التوريد أو الخدمات أو يربم معها عقود امتياز أو تسيري أو كل شكل آخر من أشكال تدبري املرافق 
العمومية الجامعية، أو أن ميارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إىل تنازع املصالح سواء بصفته الشخصية أو بصفته 

مساهام أو وكيال عن غريه أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه11.

املوظفون  

يرسي نظام الوظيفة العمومية12عىل جميع موظفي الدولة باستثناء القضاة والعسكريني التابعني للقوات املسلحة امللكية 
واملترصفني التابعني لوزارة الداخلية. وتحظر املادة 16 من هذا النظام عىل كل "موظف مهام كانت وضعيته أن تكون 
له ، مبارشة، أو بواسطة ما، أو تحت اسم أي كان ، يف مقاولة موضوعة تحت مراقبة اإلدارة أو املصلحة التي ينتمي إليها 
أو عىل اتصال بها، مصالح من شأنها أن متس بحريته")يستحسن أن يقرأ : استقالله، كام وردت العبارة يف النص الفرنيس 

لهذه املادة(.

القضاة  

تنص املادة 47 من النظام األسايس للقضاة13عىل منع القضاة من أن يبارشوا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا 
كان نوعه بأجر أو بدونه. غري أنه حسب نفس النص يجوز للرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية مخالفة 

هذا الحكم ومنح رخص استثنائية فردية لصالح التعليم أو البحث العلمي أو القيام مبهام أخرى لفائدة الدولة.

ويف نفس السياق تحظر املادة 182 من القانون املتعلق باملحاكم املالية14عىل "كل قاض ينتمي إىل املحاكم املالية أن يزاول 
بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر ربحا كيفام كان نوعه. كام مينع عليه مزاولة أي عمل يجعله يف وضعية تبعية".

تجريح القضاة  

تقيض قواعد اإلجراءات املدنية والجنائية عىل السواء، يف إطار الدعاوى املطروحة عىل املحاكم، بتجريح القايض أو رده 
التي تنظر فيها املحكمة. والقواعد  الخصومة  عندما يكون هناك تعارض بني مصالح هذا األخري ومصالح أحد أطراف 
املسطرة  وقانون   )285 إىل   273 من  الجنائية)املواد  املسطرة  قانون  مواد  يف  عليها  منصوص  القضاة  بتجريح  املتعلقة 
املدنية)املواد من 295 إىل 299( التي تتضمن أحكاما متشابهة بالنسبة لهذا املوضوع. ويجوز طلب تجريح القايض يف 

إحدى الحاالت التالية:

إذا كانت له أو لزوجه مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف الدعوى، –

إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد األطراف مبا فيها درجة أبناء األعامم واألخوال، –

إذا كان بني أحد األطراف والقايض أو زوجه أو أصولهام أو فروعهام دعوى ال تزال جارية أو انتهت منذ أقل من  –
سنتني،

إذا كان القايض دائنا أو مدينا ألحد األطراف، –

إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أحدا أمام القضاء يف النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدىل فيه  –

املادة65 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 املتعلق بالجامعات الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.15.85 املؤرخ ب 7 يوليو 2015 )الجريدة الرسمية عدد 6380 ، املؤرخة   11
ب 23 يوليو 2015(

ظهري رقم 1.18.008 الصادر بتاريخ 24 فرباير 1958 بشأن النظام األسايس للوظيفة العمومية كام تم تعديله وتتميمه )الجريدة الرسمية عدد 2372 الصادرة بتاريخ   12
11 أبريل 1958(.

القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسايس للقضاة الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.16.41 املؤرخ ب 24 مارس 2016 )الجريدة الرسمية عدد 6456 املؤرخة   13
ب 24 أبريل 2016(. 

ظهري رقم 1.02.124 الصادر يف 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 املتعلق مبدونة املحاكم املالية )الجريدة الرسمية عدد 5030 الصادرة يف 15 غشت 2002(.  14
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بشهادة أو بت فيه يف الطور االبتدايئ،

إذا سبق له أن كان نائبا قانونيا ألحد األطراف، –

إذا وجدت عالقة تبعية بني القايض أو زوجه وأحد األطراف أو زوجه، –

إذا كانت هناك صداقة أو عداوة مشهورة بني القايض وأحد األطراف. –

وانفرد قانون املسطرة الجنائية بالنص عىل حالة خاصة للتجريح ، وتتعلق بالفرضية التي التي يكون فيها القايض هو 
املشتيك يف الدعوى موضوع اإلجراءات القضائية.

ويجب عىل القايض الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح املنصوص عليها قانونا أو أي سبب آخر لتنحيته أن يرصح 
بذلك للجهة القضائية املختصة التي عينها القانون لهذا الغرض. وميكن أن يتم تجريح قضاة املحاكم اإلدارية أيضا لنفس 

األسباب15.

الجزاء الجنايئ املقرر لتنازع املصالح  

ال يشكل تعارض املصالح يف حد ذاته جرمية جنائية، وإمنا الذي يخىش منه يف حاالت تنازع املصالح ما ميكن أن يرتتب 
عليها من نتائج: كالفساد أو اختالس األموال بصورة خاصة، املعاقب عليها قانونا. فإذا مل تحدث مثل هذه النتائج الضارة 

يتعذر منطقيا تربير املتابعة الجنائية للظنني.

غري أن القانون الجنايئ يتضمن مع ذلك نصا يعاقب املوظف الذي وضع نفسه يف حالة تنازع مصالح.

جرمية متلك املصالح غري القانوين  

مينع نظام الوظيفة العمومية كام سلف القول عىل املوظفني أن تكون لهم يف مقاولة خاضعة لرقابة الدولة مصالح من 
شأنها أن تؤثر عىل استقاللهم. ويف حالة مخالفة الحظر املذكور، يكون املوظف معرضا للمتابعات التأديبية ، بل وحتى 
للمتابعة الجنائية. ذلك أن القانون الجنايئ يعاقب " كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة يف عقد أو مناقصة أو 
مقاولة أو مؤسسة يتوىل إدارتها أو اإلرشاف عليها سواء قام بذلك رصاحة أو صوريا، أو بواسطة شخص من الغري" وكذا 
" إذا حصل عىل فائدة ما يف قضية كلف بعملية رصف أموال أو إجراء تصفية بشأنها" )املادة 245 من القانون الجنايئ(.

وميكن وصف الجرمية املذكورة بأنها واقعة حصول املوظف عىل منافع أو مصالح تتعلق باألنشطة التي كلف بإدارتها أو 
مراقبتها. ويجب أن يكون الفاعل موظفا عموميا حسب مفهوم القانون الجنايئ. ومعنى هذا أن الحظر املنصوص عليه يف 
املادة 16 من النظام األسايس للوظيفة العمومية يقترص عىل املوظفني باملفهوم الضيق حسب التعريف املعطى للموظف 
العمومي يف املادة 2 من هذا النظام16. أما املادة 224 من القانون الجنايئ فتقيض بأنه " يعد موظفا عموميا ، يف تطبيق 
أحكام الترشيع الجنايئ، كل شخص كيفام كانت صفته يعهد إليه يف حدود معينة مببارشة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر 

أو بدون أجر، ويساهم بذلك يف خدمة الدولة أو املصالح العمومية أو الهيئات البلدية".

واعتامدا عىل هذا التعريف األكرث اتساعا ملفهوم املوظف العمومي، ميكن اعتبار بعض األشخاص موظفني عموميني ولو مل 
تكن لهم هذه الصفة حسب أحكام القانون اإلداري، من أجل تطبيق قواعد القانون الجنايئ عليهم. فالجرمية املنصوص 
عليها إذن يف املادة 245 من القانون الجنايئ تشمل أعدادا أخرى من األشخاص ما دام القانون الجنايئ يأخذ بهذا التعريف 

الواسع ملفهوم املوظف ، أي كل شخص يعمل من قريب أو بعيد لفائدة الدولة.

وميكن أن يتم الحصول عىل املنفعة أو املصلحة، كام هو وارد يف النص، بصورة بينة، أو عن طريق عملية صورية أو 

املادتان 6 و7 من القانون رقم 41.90 املحدثة مبوجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.91.225 يف 10 سبتمرب1993 )الجريدة الرسمية عدد 4227 الصادرة   15
يف 3 نوفمرب 1993(. 

تنص املادة 2 من ظهري 24 فرباير 1958 عىل أنه " يعد موظفا كل شخص يعني يف وظيفة قارة ويرسم يف إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة للدولة".  16
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بواسطة شخص من الغري. كام ال يغري نوع املصدر الذي حصل منه املوظف عىل منفعة أو مصلحة شخصية له، من األمر 
شيئا، سواء تم ذلك يف إطار مقاولة تجارية أو من خالل ترصف قانوين منعزل اتخذ شكل عقد بيع أو عقد توريد أو 

صفقة عمومية.

ويتجىل حصول املوظف عىل املصلحة من خالل النية املسبقة الكتساب املنفعة يف معاملة أو منشأة خاضعة ملراقبته أو 
إرشافه. وال حاجة إىل وجود عائد مادي أو ميزة ما لقيام الجرمية، وهو ما يؤكد عليه الفقه نظرا للطابع الوقايئ املقصود 
من وراء تجريم هذا الفعل17. ومن باب أوىل يعاقب الفاعل حتى ولو كان غري مدفوع بنية الحصول عىل منفعة غري 
مرشوعة. ويعاقب عىل الجرمية أيضا إذا تم الحصول عىل املنفعة أو املصلحة خالل السنوات الخمس املوالية بعد انتهاء 

الوظيفة)املادة 246 من القانون الجنايئ(.

املوظف  قدمها  التي  املرشوعة  غري  الخدمات  من  السابق  املوظف  استفادة  تجنب  واضح  هو  كام  ذلك  من  والغرض 
للمقاولة التي كان مكلفا مبراقبتها خالل عمله لفائدة الدولة من أجل الحصول عىل عمل لدى هذه املقاولة بعد مغادرة 
الوظيفة. ومبعنى آخر منع املوظف من استغالل وظيفته بغية الحصول عىل منصب يف القطاع الخاص عن طريق بعض 

االمتيازات التي مينحها ملن سيكون رب عمله يف املستقبل. 

العقوبة املقررة لجرمية متلك املصالح غري القانوين  

كان القانون الجنايئ ينص يف األصل عىل عقوبة الحبس من سنتني إىل 5 سنوات وغرامة. لكن ومبوجب التعديل الذي 
أدخل عىل القانون الجنايئ بهذا الخصوص يف سنة 2004 رفعت العقوبة إىل ما بني 5 و10 سنوات سجنا وغرامة مرتاوحة 

بني 2000 و 50000 درهم إذا كانت املنفعة املحصلة تتجاوز قيمتها 100000 درهم.

والظاهر أن واضعي النص املعدل ذهب بهم االعتقاد إىل أن املقصود ب "املصلحة" ينرصف إىل " املنفعة املادية" التي 
جرى اكتسابها، يف حني أن "املصلحة" يف النص األصيل كانت تعني فقط ارتكاب الفعل املجرم برصف النظر عن "العائد" 
الذي تم الحصول عليه. والنتيجة هي أننا إذا اعتمدنا هذا التصور الجديد فإن عدم وجود "عائد" ينزع الصفة الجرمية 
عن الفعل مام يفقد النص الجنايئ كل قيمة له، ما دام املوظف العمومي الذي حصل عىل "منافع" من جراء الفعل الذي 

قام به سيتابع من أجل جرمية أخرى وهي: الرشوة أو االختالس.

2.2. تنازع املصالح يف القطاع الخاص ■

ينص القانون، بالنسبة للقطاع الخاص، عىل تدابري القصد منها تجنب تنازع املصالح يف الرشكات التجارية. كام أن هناك 
أحكاما ترشيعية أخرى يف ذات املوضوع تهم بعض املهن املنظمة.

1.2.2. الوقاية من تنازع املصالح

الرشكات التجارية  

تتضمن القوانني املتعلقة بالرشكات التجارية أحكاما من أجل تجنب تنازع املصالح.

ويتعلق األمر بحاالت التنايف الخاصة مبسريي الرشكات واالتفاقيات املنظمة.

Merle et Vitu, Traité de droit criminel, vol. 1, Paris, Cujas, p. 298  17
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حاالت التنايف  

ينص القانون املتعلق برشكات املساهمة عىل حالة للتنايف بني مهمة مسري لرشكة املساهمة ومهمة مراقب لحساباتها18. 
وترسي حالة التنايف هذه أيضا عىل األصناف األخرى من الرشكات التجارية مبوجب املواد: 13، 34 و 83 من القانون رقم 

5.96 املتعلق بكل من رشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم

ورشكة املسؤولية املحدودة ورشكة املحاصة19.

ويالحظ أن لحالة التنايف هذه امتداد زمني ، حيث أن مراقبي حسابات الرشكة ال يجوز خالل السنوات الخمس املوالية 
النتهاء وظيفتهم تعيينهم كمترصفني أو مديرين عامني أو أعضاء يف مجلس اإلدارة الجامعية للرشكة التي تولوا مراقبتها 
سابقا. كام أنه ال ميكن يف املقابل تعيني مترصيف رشكات املساهمة أو مديريها العامني أو أعضاء مجالس إدارتها الجامعية 
كمراقبي حسابات للرشكة طوال السنوات الخمس التي تلت تاريخ االنتهاء من من مامرسة مهامهم20. وفضال عن ذلك 
يحظرعىل أعضاء مجلس مراقبة رشكة املساهمة أن يكونوا يف نفس الوقت أعضاء داخل مجلس إدارتها الجامعية21. ويجوز 

أن تدرج حاالت أخرى للتنايف يف األنظمة األساسية الخاصة برشكات املساهمة22.

االتفاقات املنظمة  

ينص القانون املتعلق برشكات املساهمة ، قصد تفادي استغالل مسري الرشكة لوظيفته من أجل إبرام ترصف قانوين ضار 
مبصالح الرشكة التي ميارس فيها عمله، عىل نظام للرتخيص املسبق خاص ببعض العقود املربمة بني الرشكة وأحد مديريها، 
وهو ما يطلق عليه اسم " االتفاقات املنظمة". وهكذا تقيض املادة 56 من القانون املتعلق برشكات املساهمة عىل أنه 
" يجب أن يعرض كل اتفاق بني رشكة مساهمة وأحد مترصفيها أو مديريها العامني أو مديريها العامني املنتدبني أو أحد 
املساهمني فيها الذي ميلك بصفة مبارشة أو غري مبارشة أكرث من خمسة يف املائة من رأس مال الرشكة او من حقوق 
التصويت عىل مجلس اإلدارة للرتخيص بها مسبقا". وينطبق نفس الحكم عىل رشكات التوصية باألسهم ورشكات املسؤولية 

املحدودة23.

ويالحظ أن النظام القانوين لالتفاقات املنظمة جرى تعديله بشأن رشكات املساهمة يف سنة 2015 مبوجب القانون رقم 
78.12 24 القايض بتغيري وتتميم القانون رقم 17.95. ويتضمن هذا اإلصالح الترشيعي حكمني هامني بهدف دعم الشفافية 

يف االتفاقات التي تربمها الرشكة مع أحد مديريها أو املساهمني فيها.

ويتعلق التدبري األول بالرشكات التي تدعو الجمهور لالكتتاب فيها. ذلك أن األشخاص الذين يخضعون يف هذه الرشكات 
لإلجراءات الخاصة باالتفاقات املنظمة أصبحوا ملزمني بإخبار مجلس اإلدارة ب"العنارص التي تسمح بتقدير مصالحهم 

املرتبطة بهذه االتفاقات واألسباب االقتصادية املربرة إلبرامها، وكذا مختلف الخصائص املرتبطة بها".25

املادة 161 من القانون رقم 95. 17 املتعلق برشكات املساهمة الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.96.124 املؤرخ ب 30 أغسطس 1996 )الجريدة الرسمية عدد 4422   18
الصادرة يف 17 أكتوبر 1996(. وتقيض املادة املذكورة بأنه " ال ميكن تعيني األشخاص اآليت ذكرهم كمراقبي حسابات: 1 – املؤسسون وأصحاب الحصص العينية 
واملستفيدون من امتيازات خاصة وكذا املترصفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس اإلدارة الجامعية بالرشكة أو الرشكات التابعة لها...". وتنطبق حالة التنايف هذه 

أيضا عىل األزواج واألقارب واألصهار وكل من يتقاىض أجرا من األشخاص املذكورين. "

ظهري رقم 1.97.49 الصادر يف 13 فرباير 1997 بتنفيذ القانون املذكور )الجريدة الرسمية عدد 4478 الصادرة يف 1 ماي 1997(.  19

املادة 162 من القانون املتعلق برشكات املساهمة.  20

املادة 86 من نفس القانون.  21

املادة 41 من نفس القانون.  22

املادتان 38 و 64 من القانون املتعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم والرشكة ذات املسؤولية املحدودة.  23

الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.15.106 املؤرخ ب 29 يوليو 2015 )الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر املؤرخة ب 28 أغسطس 2015(  24

25  املادة 58 مكرر من القانون رقم 17.95 كام جرى تغيريه وتتميمه مبوجب القانون رقم 78.12
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مراقبي  تقرير  إىل  إضافة  إبرامها  تم  التي  املنظمة  االتفاقات  مبجموع  خاص  تقرير  بنرش  أيضا  الرشكات  هذه  وتلزم 
الحسابات.26

ويرمي التدبري الثاين من هذا القانون إىل ضامن شفافية االتفاقات الحرة، أي تلك املتعلقة ب"عمليات معتادة مربمة وفقا 
لرشوط عادية"27.

وبالرغم من أن هذه االتفاقات ال ترسي عليها اإلجراءات املتعلقة باالتفاقات املنظمة، فإن الحكم الجديد ينص عىل أن 
املعني باألمرملزم بإخبار رئيس مجلس اإلدارة. وعىل هذا األخري أن يبلغ القامئة التي تضم هذه االتفاقات إىل بقية أعضاء 
مجلس اإلدارة ، ومراقبي الحسابات وكذا املساهمني الذين بإمكانهم االطالع عليها يف مركز إدارة الرشكة الرئييس28. وبذلك 

يؤمن هذا التدبري شفافية أكرب من الوجهتني القانونية واملالية ملجموع االتفاقات الحرة.

حاالت التنايف املقررة يف األنظمة الخاصة ببعض املهن  

تنص األنظمة الخاصة بالعديد من املهن عىل حاالت للتنايف بهدف تجنب تعارض املصالح. وميكن أن نسوق كمثال لها 
ما ييل:

األطباء: تقيض املادة 97 من القانون الجديد املتعلق مبزاولة الطب29 بأنه" ال ميكن ألي طبيب الجمع بني مهمتي  –
املراقبة والعالج بالنسبة للمريض الواحد خالل سنة تبتدئ من تاريخ آخر عمل من أعامل مراقبة أو معالجة 
املريض نفسه". ويف نفس السياق نص املرشع يف املادة 98 من نفس القانون املذكور املتعلقة بطب الخربة عىل 
أنه " ال يجوز لطبيب أن يقبل القيام مبهمة الخربة إذا كانت لها عالقة مبصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه 

أو مصالح مجموعة أشخاص اعتادت االستفادة من خدماته".

املحامون: يتضمن القانون رقم 08.28 القايض بتعديل القانون املنظم ملهنة املحاماة30 عددا من حاالت التنايف  –
التي من شأنها املساس باستقالل مهنة املحامي والطابع الحر للمهنـــــــــة )املواد من 7 إىل 10(. والهدف من 
ذلك كام هو واضح تفادي تعارض املصالح. ويتعلق األمر هنا باملهن التجارية وغريها من املهن الحرة سواء زاولها 

املحامي بصورة مبارشة أو بصورة غري مبارشة، وكذا جميع الوظائف اإلدارية والقضائية.

2.2.2. الجزاء الجنايئ املقرر لحاالت تنازع املصالح

يتعرض الشخص الذي حصل عىل منفعة ما بسبب وجوده ضمن إحدى حاالت تعارض املصالح للعقوبات املقررة قانونا 
بالنسبة لجرميتي: استغالل أموال الرشكة واستغالل املعلومات والترسيبات املخل بالتنافس النزيه.

استغالل أموال الرشكة  

بالنسبة  الحبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة  املساهمة عىل عقوبة  املتعلق برشكات  القانون  املادة 384 من  تنص 
ملسريي الرشكة الذين :

" )...( -3 استعملوا بسوء نية أموال الرشكة أو اعتامداتها استعامال يعلمون تعارضه مع املصالح االقتصادية 
لهذه األخرية، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل رشكة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح 

مبارشة أو غري مبارشة،

26  الفقرتان 3 و4 للامدة 58 من نفس القانون

27  املادة 57 من نفس القانون

28  املادة 57 املشار إليها آنفا.

29  القانون رقم 131.13 املتعلق مبزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.15.26 املؤرخ ب 19 فرياير 2015 )الجريدة الرسمية عدد 6342 املؤرخة ب 12 مارس 
.)2015

30  ظهري رقم 1.08.101 الصادر بتنفيذ القانون املذكور يف 20 أكتوبر 2008 )الجريدة الرسمية عدد 5680 املؤرخة ب6 نوفمرب 2008. 
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أو هام معا بحكم  الرشكة  التي ميلكونها يف  األصوات  أو  لهم  املخولة  السلطة  نية  استعملوا بسوء   4-
، وذلك بغية تحقيق أغراض  االقتصادية لهذه األخرية  املصالح  منصبهم استعامال يعلمون تعارضه مع 
شخصية أو لتفضيل رشكة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مبارشة أو غري مبارشة". وتقيض املادة 107 
من القانون املتعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم ورشكة املسؤولية 
الجرمية  يرتكبون  الذين  الرشكات  هذه  مسريي  عىل  العقوبة  ذات  بتوقيع  املحاصة  ورشكة  املحدودة 

املذكورة.

جرمية استغالل املعلومات والترسيبات املخل بالتنافس الرشيف  

يعد استغالل املعلومات والترسيبات املخل بالتنافس النزيه جرمية جنائية ترتكب يف األسواق املالية من قبل شخص يطلق 
عليه اسم "صاحب املعلومات املتميزة". ذلك أن هذا األخري يقوم بتنفيذ املعامالت املتعلقة بالبورصة بناء عىل معلومات 
ال يتوفر عليها األشخاص اآلخرون. فهو يستفيد من وضع تنافيس غري نزيه بسبب االستغالل غري املرشوع الذي يخوله له 

منصبه.

وترسي عىل جرمية استغالل املعلومات والترسيبات املخل بالتنافس النزيه أحكام القانون رقم 43.12 املتعلق ب" الهيئة 
املغربية لسوق الرساميل"31. وهكذا عرفت املادة 42 من هذا القانون الجرمية املذكورة بأنها واقعة:

حصول الشخص" أثناء مزاولته مهنته أو القيام مبهامه عىل معلومات متميزة، واستخدامها إلنجاز أو املساعدة عمدا  1ـ 
عىل إنجاز عملية أو عدة عمليات يف السوق ، سواء كان ذلك بصورة مبارشة أو بواسطة شخص آخر"،

استخدام أي شخص غري الشخص املذكور آنفا "معلومات متميزة يتوفر عليها حول آفاق أو وضعية رشكة مسعرة  2ـ 
سنداتها يف البورصة أو حول آفاق تطور أداة مالية قصد إنجاز أو املساعدة عىل إنجاز عملية بصفة مبارشة أو غري 

مبارشة ، أو إطالع الغري عىل معلومات قبل اطالع الجمهور عليها"،

قيام كل شخص خارج اإلطار العادي ملهنته أو مهامه بإطالع الغري عىل معلومات متميزة )املادة 43 من القانون رقم  3ـ 
12. 43 املشار إليه آنفا(.

ويقصد باملعلومات املتميزة دامئا حسب نفس النص" كل معلومة ما زال الجمهور يجهلها والتي تتعلق بشكل مبارش او 
غري مبارش بواحد او أكرث من املصدرين لألدوات املالية أو بواحد أو اكرث من األدوات املالية، والتي إن علمت من لدن 
الجمهور يحتمل ان يكون لها تأثري عىل سعر األدوات املالية املعنية أو املتصلة بهذه األخرية. كام ميكن أن تتعلق هذه 
املعلومات بالسري التقني أو التجاري أو املايل للشخص املصدر أو بآفاق تطورأداة مالية ما زال الجمهور يجهلها وميكن أن 

تؤثر يف قرار املستثمر")الفقرتان 2 و3 للامدة 42 من القانون املشار إليه آنفا(.

والعقوبة املقررة ، عىل الصعيد الجنايئ، للفعلني األول والثاين هي الحبس من ثالثة اشهر إىل سنتني وغرامة ميكن أن تصل 
قيمتها إىل ما يساوي خمس مرات مبلغ الربح املحتمل تحقيقه من وراء ارتكاب الفعل املجرم، ومن غري أن تقل عن مبلغ 
مائتي ألف درهم. كام يجوز الحكم عىل الظنني بإحدى هاتني العقوبتني ال غري. أما الفعل الثالث فيعاقب عليه بالحبس 

من ثالثة أشهر إىل سنة وغرامة ترتاوح قيمتها بني 20000 و 100000 درهم.

ويساءل جنائيا أيضا "كل عضومن أعضاء إدارة الهيئة املغربية لسوق الرساميل أو أحد مستخدميها الذي ينجز مبارشة أو 
بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بأدوات مالية لشخص معنوي يكون موضوع عملية يخضع بيان معلوماتها لتأشرية 

الهيئة املغربية لسوق الرساميل ، إذا أبرمت املعامالت قبل إعالن مضمون البيان املذكور"32.

الصادر بتنفيذه ظهري رقم 1.13.21 املؤرخ ب 13 مارس 2013 )الجريدة الرسمية عدد 6142 املؤرخة ب 11 أبريل 2013(. وقد نسخ هذا النص أحكام الظهري املعترب   31
مبثابة قانون رقم 1.93.2012 الصادر يف 21 سبتمرب 1993 املتعلق مبجلس القيم املنقولة واملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية التي تدعو الجمهور إىل االكتتاب 

يف أسهمها أو سنداتها كام جرى تغيريه وتتميمه.

32  املادة 49 من القانون رقم 43.12 املشار إليه آنفا.
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3.2. مدونات السلوك املهني السليم  ■

تحدد مدونة السلوك السليم القواعد التي ترسي عىل ترصفات األشخاص داخل منظمة أو مقاولة معينة. وبالرغم من 
الطابع غري امللزم ملثل هذه املدونات بالنظر إىل عدم وجود مؤيدات قانونية لها، فإن قواعدها تعد من الوجهة النظرية 
واجبة االحرتام من لدن املخاطبني بأحكامها. وقد ظهرت مدونات السلوك السليم أو ما ظهرت يف نطاق املقاوالت الخاصة، 
واكتست أهمية كبرية يف تنظيم سلوك العاملني داخل هذه املقاوالت. غري أن ذلك ال ينفي أن قوتها الحقيقية مرتبطة 
أساسا بقيمة القواعد التي تتضمنها ومدى تقيد األشخاص املوجهة لهم بها. وينطبق هذا األمر بالخصوص عىل مدونات 
السلوك الخاصة بأرباب املهن الحرة كاألطباء واملحامني واملهندسني املعامريني، إلخ... وتتضمن هذه املدونات يف أغلب 

األحيان قواعد تتصل بتعارض املصالح.

وميكن ان نسوق يف هذا املجال عىل سبيل املثال األحكام التي تنص عليها "مدونة األخالقيات وحسن الترصف" الخاصة 
بالبنك الشعبي يف موضوع تعارض املصالح33:

" 2.حاالت تعارض املصالح

2.1 تتجسد حاالت تعرض املصالح عندما يقوم أحد العاملني ، ويف إطار مزاولة وظائفه، بإعطاء األسبقية 
مصالح  حساب  عىل  لحسابهم  يعمل  الذين  اآلخرين  لفائدة  أو  لفائدته  كانت  سواء  خاصة،  ملصالح 

املؤسسة،

2.2 يلتزم العاملون بشكل رصيح ، باحرتام مصالح املؤسسة ونزاهة الصفقات، وتفادي

جميع األنشطة والعالقات وحاالت تعارض املصالح التي قد تؤثر أو تفسد الحياد الذي ال

ينبغي التخيل عنه أثناء مزاولتهم ملهامهم أو تتداخل مع قدرتهم عىل خدمة مصالـح املجموعة والزبناء 
عىل أحسن وجه،

2.3 يجب عىل العاملني الترصف بشكل سليم إزاء حالة مفرتضة لتعارض املصالح والتقيد التام باحرتام 
املقاييس األخالقية لهذا امليثاق أإثناء تسيريهم ملعامالتهم املهنية، وعند االقتضاء طلب تدخل املسؤول 
اإلداري أو املسؤول عن األخالقيات املشار إليه يف امليثاق إلعطاء توضيحات بخصوص الحالة، و/أو عرض 

ذلك عىل األجهزة املعنية داخل املؤسسة،

2. 4 يتعني عىل كل عامل يوجد يف حالة فعلية أو مفرتضة لتعارض املصالح ذات عالقة بوظيفته و/أو مع 
املهام التي يكون مقبال عىل القيام بها، إطالع مسؤوليه اإلداريني كتابة."

3. تنازع املصالح يف القانون املقارن

1.3. كندا ■

دخل القانون الكندي املتعلق بتنازع املصالح حيز التنفيذ يف 9 يوليو 2007. ويتوىل املفوض الخاص بتنازع املصالح وحسن 
السلوك تطبيق القواعد الواردة يف هذا القانون تحت اإلرشاف املبارش للربملان الذي يعترب مبثابة السلطة الرئاسية العليا 

للمفوض املذكور.

ويتمتع هذا املفوض مع ذلك باستقالل تام يف أداء مهامه. فهو يراقب سلوك الوزراء الحكوميني مبن فيهم الوزير األول 
وموظفي الدولة والنواب الربملانيني. ويجب عىل املفوض املسؤول عن تطبيق نظام حظر تعارض املصالح أن يتحرى يف 
أداء مهامه واجب معاملة األشخاص الخاضعني لهذا النظام معاملة عادلة ومنصفة، برصف النظر عن والئهم السيايس. 

www.gbp.ma/BanqueMonde/Pages/Politiquesconformite.aspx ،33  القواعد الخاصة باألخالقيات وحسن الترصف
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ومن شأن هذا االستقالل الذي يتمتع به املفوض تجاه الحكومة القامئة تأمني ثقة الجمهور يف الخالصات والنتائج التي 
يبديها من خالل العمل املوكول إليه. وهو يتمثل بكل بساطة يف الحيلولة دون استفادة املسؤولني يف الدولة، سواء كانوا 

منتخبني أو معينني، أو أصدقائهم ، بصورة شخصية تتناىف مع املصلحة العليا للدولة.

ويطبق املفوض العام املذكور نظامني منفصلني بشأن تنازع املصالح، يتعلق أولهام بالقانون الخاص بتعارض املصالح ويهم 
ثانيهام مدونة تعارض املصالح الخاصة بنواب الربملان. كام يقوم املفوض ايضا بتقديم املشورة غري املعلنة للوزير األول 

حول املسائل التي لها صلة مبوضوع تنازع املصالح ومبادئ السلوك السليم.

ويحظر النظامان معا مجموعة من األنشطة واألعامل التي تؤدي إىل قيام حاالت تنازع بني املصلحة الشخصية واملصلحة 
العامة أو التي من شأنها أن تسفر عن نفس النتيجة. فعىل سبيل املثال، ال يجوز لألشخاص الخاضعني للنظامني املذكورين 
املساهمة يف مناقشات او اتخاذ قرارات أو أي حاالت تصويت لها صلة مبوضوع قد يجعلهم يف وضع تعارض للمصالح. 
كام يتضمن القانون الكندي أيضا يف هذا الشأن بعض القواعد األخرى التي ليس لها ارتباط مبارش بتعارض املصالح، ولكنها 
تقيض بحظر قبول الهدايا وغريها من املزايا التي قد تثري الشك بشأن إمكانية تأثريها عىل املسؤولني الحكوميني والنواب 
أثناء مزاولتهم لوظائفهم. وفضال عن ذلك يلزم القانون املتعلق بتنازع املصالح األشخاص الخاضعني له بتقديم ترصيحات 
رسية مفصلة إىل املفوض حول األموال التي ميلكونها والديون التي يتحملون عبئها، وبالتخيل عن بعض األموال املراقبة، 

كالقيم املسعرة يف البورصة. ويحظر عليهم أيضا مامرسة بعض األعامل الخارجة عن نطاق وظائفهم الرسمية.

2.3. فرنسا ■

يعالج القانون الفرنيس ،رقم 2013.907 الذي يحمل تاريخ 11 أكتوبر 2013، بشأن

الشفافية يف الحياة العامة موضوع تنازع املصالح إضافة إىل مراقبة املمتلكات. وقد عرف القانون املذكور تنازع املصالح 
كام ييل:" يشكل تعارضا بني املصالح يف مفهوم هذا القانون كل وضعية تداخل للمصلحة او املصالح العامة مع مصالح 

خاصة من شأنها أن تؤثر أو قد يبدو ظاهرا أنها تؤثر عىل املامرسة املستقلة واملحايدة واملوضوعية لوظيفة معينة".

وتقيض املادة 2 من نفس القانون أيضا بأنه: " عندما يتعلق األمر مبن ييل ذكره، إذا وجدوا يف وضعية تعارض بني املصالح :

1( أن ميتنعوا عن املشاركة يف االجتامعات، إذا كانوا أعضاء يف الهيئات الجامعية التابعة لسلطة إدارية 
الذين ميلكون اختصاصات مستقلة داخل هذه  مستقلة أو سلطة عامة مستقلة. ويستبدل األشخاص 

الهيئات بأشخاص آخرين وفقا لقواعد التسيري املطبقة عىل الهيئات املذكورة،

2( دون إخالل باالستثناءات املقررة يف الفقرة الثانية للامدة 432 12- من القانون الجنايئ، يستبدل منهم 
األشخاص الذين يتمتعون بسلطات تنفيذية بنوابهم الذين ينجزون أعامل منيبيهم دون أن يتلقوا أية 

تعليامت من هؤالء،

التفويض بالتوقيع املخولة لهم إذا كانوا أشخاصا مكلفني بوظائف  3( أن ميتنعوا عن استخدام سلطة 
ذات صلة باملرافق العامة،

4( أن يحيط املكلفون منهم مبهام ذات صلة باملرافق العامة ، الذين يخضعون لسلطة عليا، رئيسهم املبارش 
علام بهذا األمر. وينبغي عىل هذا األخري، بناء عىل ذلك أو مببادرة شخصية منه، عند الحاجة تكليف 
شخص آخر يوجد تحت سلطته املبارشة بإعداد أو صياغة القرار املزمع اتخاذه. ويحدد مرسوم صادر 

عن مجلس الدولة كيفية تطبيق هذه املادة وكذا الرشوط التي ترسي مبوجبها عىل أعضاء الحكومة".

وعىل الهيئة العليا للشفافية يف الحياة العامة، إذا الحظت أن أحد أعضاء الحكومة )باستثناء الوزير األول( يوجد ضمن 
وضعية تنازع مصالح، أن توجه إليه أمرا بوضع حد لهذه الحالة. وللمعني باألمر أجل شهر إلبداء مالحظاته، بحيث يجوز 

للهيئة املذكورة بعد فواته نرش األمرالصادر عنها.
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3.3. مرص ■

يتضمن القانون املرصي املتعلق بحظر تعارض مصالح املسؤولني يف الدولة مجموعة من األحكام بهدف الحد من تنازع 
املصالح يف القطاع العام. ويرسي هذا القانون عىل موظفي الدولة السامني مبن فيهم رئيس الجمهورية والوزراء وغريهم 
من رؤساء ومديري املؤسسات العمومية. فالنطاق الشخيص لهذا القانون محدود بحيث ال يشمل أعضاء الربملان املرصي. 

كموظفني  مناصبهم  مع  تتناىف  التي  األعامل  أو  األنشطة  بعض  املذكورمزاولة  للقانون  الخاضعني  األشخاص  عىل  ومينع 
عموميني. فال يجوز لهم مثال أن يكونوا أعضاء يف مجالس إدارة الرشكات أواملرشوعات التجارية الخاصة أو العمل فيها. 
كام يتعني عليهم التخيل أسهمهم أو حصصهم يف الرشكات أو املرشوعات التجارية فور توليهم وظائفهم أو تفويض أمر 
تدبريها للغري بعد استشارة لجنة الوقاية من الفساد. كام ميتنع عليهم القيام مبجموعة من املعامالت التي من شأنها أن 
تجعلهم يف وضعية تنازع مصالح، كتقديم الخدمات االستشارية أو الحصول عىل قروض برشوط ميرسة أو قبول هدايا أو 

مزايا مام ميكن أن يؤثرعىل االستقالل والنزاهة املطلوبني فيهم.

ويحظر عىل املسؤولني الحكوميني أيضا خالل مدة ستة أشهربعد ترك مناصبهم أو وظائفهم الرسمية، العمل لدى رشكات 
أو مقاوالت خاصة كانت مرتبطة بعملهم الوظيفي السابق أو كانت خاضعة لرقابتهم. كام مينع عليهم القيام بأي عمل 

مام ميكن أن يعد استغالال للمعلومات التي أتاحتها لهم مناصبهم السابقة.

وقد أحدث القانون املرصي يف هذا املجال لجنة خاصة عهد إليها بتطبيق القانون املتعلق بحظر تعارض املصالح سامها " 
لجنة الوقاية من الفساد". ومن جملة املهام التي تتوالها هذه اللجنة تصنيف ما يدخل يف مجال تعارض املصالح املطلق 

وما يعترب من قبيل التعارض النسبي.

اللوائح  عىل  يتوقف  أحكامه  من  كثري  تنفيذ  ألن  املصالح،  تنازع  تجنب  يف  محدودة  فعالية  القانون  لهذا  أن  ويالحظ 
الفساد تخضع يف تشكيلها وتحديد  الوقاية من  الوزراء. وفضال عن ذلك، فإن لجنة  التي يتخذها مجلس  القرارات  أو 
اختصاصها لقرارصادر عن رئيس الجمهورية األمر الذي ليس من شأنه تأمني استقالل عمل اللجنة التي يفرتض فيها مراقبة 

أعامل رئيس الجمهورية والوزراء يف كل ما يتصل بتعارض املصالح.
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خالصــــــــة

أمن املمكن الخروج بخالصة ما أو اقرتاح توصيات معينة يف النهاية؟ إن األمر يبدو صعبا إىل حد ما. ففي ختام حلقة 
خرج  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  جانب  إىل  الرشوة  من  للوقاية  املركزية  الهيئة  نظمتها  دراسية 
املشاركون مبجموعة من التوصيات، من بينها:" إصدار قانون خاص بتنازع املصالح بهدف تحديد نطاق هذا األخري بدقة 

، وذلك عن طريق تقديم أجوبة واضحة لألسئلة التالية: من؟ وماذا؟ وكيف؟ ومتى؟..."

أما التشخيص الذي أنجزه مجلس أروبا يف سنة 2013 بشأن قواعد محاربة الفساد يف املغرب فقد أسفر عام ييل:" يوىص 
بالتقنني الدقيق لتضارب املصالح واملامرسات الجيدة يف هذا املوضوع، ووضع قواعد كافية من أجل حظر االنتقال من 

القطاع العام إىل القطاع الخاص".

ويبدو أنه إذا كان من السهولة مبكان تقديم توصية حول التنظيم الدقيق لتعارض املصالح، فإنه من غري املتيرس دامئا 
صياغة قواعد واضحة يف هذا الشأن. ذلك أن تنوع املصالح العليا التي ميكن أن تدخل يف تنازع مع املصالح الشخصية يزيد 

من صعوبة وضع نظرية عامة لتعارض املصالح فضال عن إمكانية إعداد نص ترشيعي او تنظيمي يف املوضوع.

وإذا كان من الرضوري سلوك هذا الطريق فليتم التفكري يف صياغة قانون ذي طابع توجيهي، بحيث يتم يف إطاره إعداد 
تدابري تنظيمية خاصة بكل صنف من األنشطة واألعامل ذات الصلة.

بيد أن هذا املنحى الذي يوىص باتباعه يف أغلب األحوال ليس بأحسن الحلول عىل األقل يف الوضع الراهن. فاصطالح 
تنازع املصالح مل يربز إىل الوجود يف القانون املغريب إال يف سنة 2011 من خالل املادة 36 من الدستور التي ورد فيها: " 
يعاقب القانون عىل املخالفات املتعلقة بحاالت تنازع املصالح ، وعىل استغالل الترسيبات املخلة بالتنافس النزيه، وكل 

مخالفة ذات طابع مايل."

ولهذا تدعو الرضورة إىل التفكري جيدا قبل الرشوع يف إعداد نص قانوين بخصوص هذا املوضوع. فكل تنازع مصالح ولو 
كان خطريا ليس من شأنه حتام أن يتسبب يف حصول منفعة غري مستحقة. وهل من الالزم توقيع جزاء قانوين كلام ظهرت 
حالة من حاالت تنازع املصالح كام يفهم من خالل نص الدستور أم يستحسن ربط فكرة العقاب بتحقق املنفعة كنتيجة 
حتمية لتعارض املصالح. وحتى يف هذه الحالة األخرية يفضل أن تعطى األولوية لطرق الوقاية من تنازع املصالح ووسائل 

الحد منه بدال من الرتكيز فقط عىل معاقبته.

فاالهتامم يجب أن ينرصف قبل كل يشء إىل تحديد األحكام الوقائية املعتمدة حاليا، والتعرف عىل كيفية تطبيقها من 
الوجهة العملية ، وتقييم مدى فعاليتها. وبعد ذلك ينبغي تعيني مختلف األنشطة واألعامل التي ميكن أن تكون مشمولة 
بتدابري مكافحة تنازع املصالح وأحسن اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن وكذا الهيئات املوجودة او التي يتوجب استحداثها 
قصد السهر عىل حسن تطبيق قواعد الوقاية من تنازع املصالح التي ستصاغ بعد ذلك. فكل هذه التساؤالت تتطلب 

أجوبة قبل الرشوع يف إعداد أي نص أو نصوص قانونية حول تنازع املصالح.
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