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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

 سياسة تضارب المصالح 

السياسة املعدلة أدناه هي السياسة التي مت إقراراها وحتديثها من قبل منظمة الشفافية الدولية يف اإلجتماع 
السنوي للعضوية يف بنما 6102. حيث مت تعريبها وأقلمتها مع احتياجات ائتالف أمان وأقرها مجلس اإلدارة يف 

جلسته بتاريخ 01 أيلول 8102.

المقدمة والسريان 
ــة بــن أوســاط املســؤولن احلكوميــن  ــر األخالقي ــا ائتــالف -أمــان- مــن أجــل ترســيخ املعايي ــي يبذله قــد تتقــوض اجلهــود الت
ورجــال األعمــال وغيرهــم مــن األفــراد بســبب الهفــوات األخالقيــة التــي يقــع فيهــا أفــراد ميثلــون االئتــالف. وتقتضــي الضــرورة 

أن يراعــي كل شــخص ينتســب إلــى ائتــالف أمــان احتمــال تضــارب املصالــح إلــى أقصــى حــّد. 

ولغايــات هــذه السياســة، يشــير تضــارب املصالــح إلــى الوضــع الــذي يواجــه فيــه أي شــخص ينتســب إلــى ائتــالف أمــان إمكانيــة 
االختيــار بــن الواجبــات واملطالــب املرتبطــة مبنصبــه مــن جهــة ومصاحلــه الشــخصية التــي تخّصــه مــن جهــة أخــرى. ويف هــذا 
الســياق، تســري هــذه السياســة، علــى كل شــخص ينتســب إلــى ائتــالف أمــان يف جمعيتــه العموميــة ومجلــس إداراتــه أو مســؤواًل 
ــا فيــه. وتشــمل مصالــح أي شــخص ينتســب إلــى ائتــالف أمــان مصالــح أي  أو شــخًصا ذو خبــرة يعمــل مــع االئتــالف أو موظًف
شــخص يقيــم معــه عالقــة شــخصية وثيقــة، مبــا يشــمل الــزوج أو الزوجــة، أو شــريك أو شــريكة احليــاة، أو األطفــال، أو الوالديــن 

أو اإلخــوة أو األخــوات. 

وقــد ينشــأ تضــارب املصالــح بــن الفينــة واألخــرى يف ســياق النشــاطات التــي ينفذهــا هــؤالء األشــخاص والقــرارات التــي 
يتخذونهــا، وقــد ينشــأ يف ســياق عملهــم لصالــح االئتــالف فيمــا يتعلــق باملصالــح النقديــة أو املاليــة، أو املصالــح التــي تعيقهــم أثنــاء 

تنفيــذ الواجــب الــذي مُيلــي عليهــم التصــرف مبــا يخــدم املصلحــة العليــا الئتــالف أمــان.

السياسة العامة 
أ ــح 	( ــع لصال ــة الشــخصية أو املناف ــع الذاتي ــذ هــذه السياســة املناف ــات تنفي ــح )املصلحــة اخلاصــة( لغاي  يقصــد مبصطل

احلــزب أو املنطقــة أو الديــن أو اجلنــس أو العــرق الــذي ينتمــي إليــه املوظــف يف االئتــالف أو مــن يف حكمــه. كمــا تشــمل 
املصالــح املاديــة كاإلمتيــازات املاليــة أو العينيــة كمــا تشــمل املصالــح املعنويــة كتعزيــز مكانــة احلــزب أو املنطقــة أو العــرق 

أو العائلــة أو الديــن أو اجلنــس الــذي ينتمــي إليــه املوظــف.  
أ ــادى، وأال يضــع نفســه يف أي 	( ــرة 1 أعــاله( أن يتف ــا ورد يف الفق ــا مل ــان )وفًق ــالف أم ــى ائت ــى كل شــخص ينتســب إل عل

ر يف املصالــح )بأيــة وســيلة مــن الوســائل كاإلمتنــاع عــن اتخــاذ أي قــرار أو  تضــارب محتمــل أو حقيقــي أو متصــوَّ
التصويــت علــى أمــور تُعــد محــل تضــارب محتمــل يف املصالــح(، وعليــه أن يقــّر علــى املــأ بــأي حالــة محتملــة أو فعليــة 

ــالف.   ــي تنشــأ يف ســياق انتســابه لالئت ــح، والت مــن حــاالت تضــارب املصال
أ يعلــن أعضــاء مجلــس إدارة االئتــالف، واإلدارة العليــا واملوظفــن التابعــن الئتــالف أمــان عــن جميــع مصاحلهــم املاليــة 	(

ر أن يُنظــر إليهــا  وغيــر املاليــة بخــالف تلــك التــي ال يُحتمــل أن تــؤدي إلــى تضــارب يف املصالــح، أو ال ميكــن أن يُتصــوَّ
م هــذا اإلقــرار مــن خــالل ســجل إلكترونــي يكــون متاًحــا أمــام أفــراد اجلمهــور.  علــى أنهــا تضــارب يف املصالــح. ويقــدَّ
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عقود العمل واالستشارات المدفوعة األجر 
ــدى ائتــالف أمــان بأجــر أ(  ــون( للعمــل ل ــان، اســتخدام موظفــن )مبــن فيهــم موظفــون إداري يجــري، يف بعــض األحي

ــه مــن مســؤوليهم املباشــرين فقــط.  مدفــوع. ويجــري أداء هــذا العمــل بعــد صــدور املوافقــة الصريحــة علي
يتولــى إجنــاَز جانــب كبيــر مــن أعمــال ائتــالف أمــان أفــراٌد ليســوا موظفــن لــدى االئتــالف، وإمنــا يعملــون حلســاب ب( 

االئتــالف أو بالنيابــة عنــه علــى أســاس طوعــي. وهــؤالء يشــملون: أفــراد، أعضــاء مجلــس اإلدارة، واخلبــراء 
واملتطوعــون الذيــن يشــاركون يف نشــاطات ائتــالف أمــان وللكثيــر مــن هــؤالء األفــراد أعمالهــم وارتباطاتهــم املهنيــة 

وغيرهــا مــن االرتباطــات التــي ينبغــي االنتبــاه اليهــا. 
ــا ت(  ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو الشــركات أو غيرهــا مــن املنظمــات التــي ينتســب إليهــا هــؤالء األفــراد حالًي

ومتثــل جــزء مــن ائتــالف أمــان أن يــؤدوا عمــاًل مدفــوع األجــر لصالــح ائتــالف أمــان. وعلــى ســبيل االســتثناء، يجــوز 
لكبــار املوظفــن الذيــن يعملــون لقــاء أجــر يف ائتــالف أمــان، بحكــم مناصبهــم، أن يشــغلوا عضويــة اجلمعيــة العموميــة 

الئتــالف أمــان يف الوقــت نفســه، يف حــال كان النظــام الداخلــي ينــص علــى ذلــك.
ــا، 	(  ــي ينتســب إليهــا هــؤالء األعضــاء حالًي ــس اإلدارة أو الشــركات أو املنظمــات األخــرى الت ال يجــوز ألعضــاء مجل

ومتثــل جــزء مــن ائتــالف أمــان أن يتقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى عقــود عمــل مدفوعــة األجــر مــع ائتــالف أمــان 
أو أن يتنافســوا عليهــا، وال يجــوز أن مُينــح هــؤالء أي مزايــا علــى حســاب أي متنافســن فيمــا يخــص ترســية ذلــك 
العمــل أو تنفيــذه. ويجــب عليهــم أال يســتخدموا املعلومــات الســرية. وبعبــارة أخــرى، ال يجــوز إطــالع أعضــاء مجلــس 
ــى »التفاصيــل واملعلومــات الســرية  ــة/ حــاالت تضــارب مصالــح عل ــوا عــن وجــود حال اإلدارة املعنيــن والذيــن أعلن
ذات العالقــة باملواضيــع التــي تكــون محــال لتضــارب املصالــح« حتــى ال يســتخدم أعضــاء مجلــس اإلدارة أو شــركاتهم 

املعلومــات الســرية التــي تعــود لالئتــالف. 
يجــوز للخبــراء واملتطوعــن الناشــطن يف ائتــالف أمــان أو الشــركات أو املنظمــات األخــرى التــي ينتســب إليهــا هــؤالء ج( 

األفــراد، ومتثــل جــزءا مــن ائتــالف أمــان أن يقدمــوا طلبــات للحصــول علــى عقــود عمــل مدفوعــة األجــر مــع ائتــالف 
أمــان وأن يتنافســوا عليهــا، شــريطة أال تُعــَرض عليهــم أيــة مزايــا علــى حســاب أي متنافســن فيمــا يخــص ترســيه 
ذلــك العمــل أو تنفيــذه. ويجــب عليهــم أال يســتخدموا املعلومــات الســرية وأن يفعلــوا كل عمــل يناقــض اســتخدامهم 

للمعلومــات الســرية. 
يتوخــى االئتــالف إجــراءات شــفافة يف طــر	 العطــاءات ويف كل مــا يتعلــق بشــأن منــح التفويــض بتنفيــذ العمــل مدفــوع 	( 

األجر. 
ــة املباشــرة، مبعنــى زوج أو زوجــة، أو والــد أو 	(  ال يوظــف االئتــالف وال يدخــل يف أي عالقــة عمــل مــع أفــراد العائل

والــدة، أو ابــن أو ابنــة، أو أ	 أو أخــت أي مــن موظفيهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا دون تفويــض محــدد مــن خــالل 
قــرار يصــدر باإلجمــاع عــن مجلــس اإلدارة، الــذي ال يجــوز لــه أن ينظــر يف هــذه اإلمكانيــة إال بعــد اتخــاذ األصــول 

القانونيــة الســليمة، مبــا يضمــن فتــح بــاب املنافســة واســتنفاد اإلجــراءات التــي تكفــل تكافــؤ الفــرص. 

الهدايا والتكريم 
ال يقبــل أي شــخص ينتســب إلــى ائتــالف أمــان أيــة هديــة أو تكرمًيــا أو أي شــيء آخــر تبلــغ قيمتــه أكثــر مــن 10 دينــار أردنــي، 
ر أن رغبــة يف التأثيــر علــى ائتــالف  ــر تلــك الهديــة أو يُتصــوَّ مــن أي فــرد أو منظمــة إذا كان ميكــن، وعلــى نحــو معقــول، أن تُفسَّ

أمــان تقــف وراءها.  
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كيفية التعامل مع تضارب محتمل في المصالح 
علــى الشــخص الــذي يواجــه تضارًبــا محتمــاًل يف املصالــح أن يبــّن هــذا التضــارب احملتمــل وأن يعلــن عنــه، ويجــب أ( 

علــى أعضــاء االئتــالف اآلخريــن اإلبــالغ عنــه، حاملــا يتبــادر ذلــك التضــارب احملتمــل يف املصالــح إلــى علمهــم. 
يجــب رفــع ذلــك اإلفصــا	 أو البــالغ إلــى املســتوى األعلــى يف املســؤولية بحيــث يرفــع املوظــف الــى املســؤول املباشــر، ب( 

ويرفــع املســؤول املباشــر إلــى املديــر التنفيــذي لالئتــالف ويرفــع املديــر التنفيــذي الــى رئيــس مجلــس اإلدارة.  ويرفــع 
رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى مجلــس اإلدارة أو اجلمعيــة العموميــة.

يجــب إعــداد تقييــم لتضــارب املصالــح احملتمــل مــن قبــل مجلــس إدارة االئتــالف أو مــن إدارتــه التنفيذيــة أو مــن ت( 
قبــل اجلمعيــة العموميــة. وقــد يحــدد هــذا التقييــم غيــاب تضــارب املصالــح، أو قــد يفضــي إلــى اســتنتاج مفــاده أنــه:

يجب أال يواصل الشخص املعني توّلي النشاط الذي خضع للتقييم.. 1
يجــب أن يتنّحــى عــن املشــاركة يف إجــراءات اتخــاذ القــرارات التــي يعتمدهــا االئتــالف فيمــا يتصــل بالشــأن . 2

محــل التضارب. 
يتولــى املديــر التنفيــذي ومــدراء الوحــدات املباشــرون، املســؤولية عــن ضمــان أن جميــع األشــخاص املرتبطــن 	( 

ــح. وفضــاًل عــن  ــة بتضــارب املصال ــم بالسياســة واإلجــراءات املتصل ــى عل ــي ينفذهــا االئتــالف عل بالنشــاطات الت
ــي.  ــع اإللكترون ــى املواق ــن خــالل نشــرها عل ــع م ــام اجلمي ــك، يجــب إتاحــة هــذه السياســة واإلجــراءات أم ذل

اإلفصاح عن الدفعات المقدمة 
يجــب اإلفصــا	 عــن جميــع االبيانــات املاليــة يف التقريــر املالــي الســنوي وتقريــر تدقيــق احلســابات الصــادر عــن ائتــالف أمان. 

ــذة والتــي أفضــت إلــى هــذه الدفعــات والبيانات.  كمــا يجــب أن حتــدد هــذه التقاريــر إجــراءات املشــتريات/ العطــاءات املنفَّ
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االئتــافأمــنأ	جــلأالنزاهــةأواملســاءلةأ)	مــان(أ-أاملؤسســةأالفلســطينيةأاملعتمــدةأمــنأقبــلأمنظمــةأالشــفافيةأ
الدوليــةأمنــذأالعــامأ2006-أتأســسأيفأالعــامأ2000أمــنأمجموعــةأمــنأاملؤسســا	أاألهليــةأالفاعلــةأيفأمجــالأ
الدميقراطيــةأواحلكــمأالصالــحأوحقــوقأاإلنســان،أســعياألتحقيــقأرؤيتــهأنحــوأ»مجتمــعأفلســطينيأخــاٍلأمــنأ
الفســاد«.أيســعىأاالئتــافأحاليــًاأإلــىأخلــقأوقيــادةأحــراكأمجتمعــيأعبــرأقطاعــيأمناهــضأللفســاد،أواإلســهامأ

يفأإنتــاجأونقــلأوتوطــنأاملعرفــةأبالفســاد،أومكافحتــهأعلــىأالصعيــدأالوطنــيأواإلقليمــيأوالدولــي.
يحــرصأائتــافأ	مــانأعلــىأالقيــامأبــدورهأالرقابــيأWatchdogأعلــىأالنظــامأالوطنــيأللنزاهــة،أبالتركيــزأعلــىأ
املشــاركةأاملجتمعيــة،أوتفعيــلأدورأمؤسســا	أاملجتمــعأاملدنــي،أووســائلأاإلعــامأيفأالرقابــةأواملســاءلة،أوخلــقأبيئــةأ

محصنــة،أومســاهمةأيفأالكشــفأعــنأجرائــمأالفســادأواحلــدأمــنأانتشــاره.أ
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