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بػض ئؾالع مىظمت ؾىلُضاع غلى مشغوع اللاهىن اإلاظوىع وغلى وزُلت شغح أؾبابهّ ،
حػبر الجمػُت غً اعجُاخها اإلابضتي
ؾُىغؽ مباصب صؾخىعٍت في غاًت ألاهمُت ًإؾـ لضولت ّ
ّ
جىغؽ
للشغوع ئحغاءاث اإلاطاصكت غلى هظا الىظ اللاهىوي الهام والظي
ّ
الخطغف في اإلااٌ الػام.
الشفافُت والنزاهت وخؿً
وللخظهير فان مجلـ هىاب الشػب كض كام باإلاطاصكت غلى كىاهين هامت في مجاٌ ميافدت الفؿاص اهؿالكا مً اإلاطاصكت غلى
ّ
اللاهىن الػامً ّ
لخم الىفاط ئلى اإلاػلىمت وكاهىن خماًت اإلابلغين غً الفؿاص باإلغافت ئلى اإلاطاصكت غلى اللاهىن اإلاىظم لهُئت
الخىهمت الغشُضة وميافدت الفؿاص ،وهى ما ّ
ٌػض زؿىاث ئًجابُت الؾخىماٌ الترؾاهت الدشغَػُت اإلاخػللت بميافدت الفؿاص.

ّ
ّ
ّ
مؿإولُت ميافدت الفؿاص ًجب أن حشمل ول الؿلـ وزاضت منها اللػاةُت التي جخىلى الفطل في حغاةم ؤلازغاء غير
ئال أن
ّ
اإلاشغوع وحغاةم الاغخضاء غلى اإلابلغين والخدلُم في ملفاث الفؿاص اإلادالت مً هُئت ميافدت الفؿاص عغم أن هظه ألازيرة جلىم
ّ
ّ
ّ
الخلص ي والخدلُم جؿبُلا ألخيام مغؾىم
بالخدلم في شبهاث الفؿاص غبر عةِؿها هظغا لػضم ضضوع ألامغ الخيىمي اإلاخػلم بجهاػ
 021الطاصع ؾىت .2100
وأزظا بػين الاغخباع أهمُت ئعؾاء الهُئت الضؾخىعٍت التي ؾخػ ّىع الهُئت الخالُت ئزغ اهخساب أغػائها مً كبل مجلـ هىاب
الشػب ،مً الػغوعي أن ًيىن لهظه اإلاؿألت أولىٍت مً أولىٍاث اإلاجلـ كبل جهاًت ّ
مضجه الىُابُت في .2109
للض ّ
جػمً مشغوع اللاهىن حاهبين أؾاؾُين وهما:
.0

ّ
الخىقي مً ؤلازغاء غير اإلاشغوع غبر ئحباعٍّت الخطغٍذ باإلاياؾب واإلاطالر ال فلـ كبل مباشغة اإلاهام واهتهائها وئهما

هظلً زالٌ مباشغتها بطفت صوعٍت غبر آلُت ججضًض الخطغٍذ.
ّ
ول فػل ّ
مىؼ جػاعب اإلاطالر وؤلازغاء غير اإلاشغوع غبر ؾً حملت مً الػلىباث اإلاؿلؿت غلى ّ
هُفه مشغوع
.2
اللاهىن هجغٍمت مثل غضم اخترام ججضًض الخطغٍذ باإلاياؾب أو جلضًم جطغٍذ مغلىؽ إلزفاء خلُلت اإلاياؾب.
ّ
ّ
زاضت اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت
الخػهضاث اإلادمىلت غلى الضوٌ الخترام الاجفاكُاث اإلاطاصق غليها ومنها
ومً بين
الفؿاص 1ما ًلخط ي أن ًيىن ليل صولت غػى الدشغَػاث اإلاىاؾبت إلالاومت خاالث جػاعب اإلاطالر وؤلازغاء غير اإلاشغوع .وهى ما ّ
جم
في أغلب الضوٌ التي ضاصكذ غلى كىاهين لؼحغ ؤلازغاء غير اإلاشغوع.
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وزاضت الفطىٌ  8و 9و 21مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص
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ّ
وكض ازخلفذ ملاعبت ّ
ول صولت في هظا الطضص ،ففي الدشغَؼ الىىضي ،ال ٌػخبر ؤلازغاء غير اإلاشغوع حغٍمت مؿخللت بل هى
وؾُلت مً وؾاةل الازباث التي ًمىً جلضًمها في ئؾاع كػُت ّ
غض شخظ متهم بالفؿاص .هما ال ّ
ًجغم الدشغَؼ الفغوس ي ؤلازغاء غير
ّ
ئال في خاالث زاضت لم جىً ّ
مدل كاهىن زاص وئهما غمً أخيام اإلاجلت الجؼاةُت مثل حغٍمت غضم جبرًغ مطاصع اإلاىاعص la
اإلاشغوع
ّ
 non justification des ressourcesوهي حغٍمت ال ّ
تهم خاالث الاؾدُالء غلى اإلااٌ الػام مً كبل اإلاىظفين الػمىمُين بل جخػلم
أؾاؾا بمػاكبت ول شخظ ٌعجؼ غً ئزباث مطاصع مىاعصه أو ئطا واهذ هظه اإلاىاعص مخأجُت مً شخظ ٌػِش مػه وٍماعؽ البغاء أو
ّ
الدؿىٌ .mendicité
ّ
أما في الدشاعَؼ ألازغي مثل اللاهىن الجؼاةغي غضص  16لؿىت  2116اإلاخػلم بملاومت وميافدت الفؿاص فهى ٌػاكب بالسجً
ول مىظف غمىمي ال ًيىن كاصعا غلى ئزباث مشغوغُت الؼٍاصة الهامت في طمخه .وهظا ما ّ
مً ؾيخين ئلى  5ؾىىاث ّ
جم اغخماصه في
الدشغَؼ الؿِىغالي الظي اكخط ى أن ؤلازغاء غير اإلاشغوع هى حغٍمت مغجبؿت ّ
بيل شخظ له ضلت مباشغة أو غير مباشغة باللؿاع
الػام  ،مؼ الػلم أن أغلب الدشاعَؼ كض ّ
غغفذ اإلاىظف الػمىمي بىفـ الخػغٍف الىاعص باجفاكُت ألامم اإلاخدضة.
ووؿاهض في هظا ؤلاؾاع الخػغٍف اإلالترح في الفطل  3مً مشغوع اللاهىن الظي اعجىؼ غلى حػغٍف اإلاىظف الػمىمي غبر ضفخه
وؾغٍلت جىلُه اإلاىطب ؾىاء بالخػُين أو باالهخساب.
واكخضاء بالخجاعب اإلالاعهت ،وخغضا مىا غلى أن ٌؿخجُب مشغوع اللاهىن ئلى ملخػُاث الشفافُت والنزاهت ،هالخظ أن
مشغوع اللاهىن اعجىؼ غلى مػاكبت مً ًخىلى وشغ الخطاعٍذ صون ألازظ بػين الاغخباع بسطىضُت بػؼ الىظاةف اإلاػىُت بالخطغٍذ
باإلاياؾب زاضت جلً اإلاغجبؿت بمضة هُابُت اهخسابُت.
وفي هظا ؤلاؾاعً ،جضع الظهغ أن وشغ الخطاعٍذ باليؿبت لألشخاص اإلاخىلين إلاىاضب غبر الاهخساب لِـ مدل ججغٍم في أغلب
اللىاهين بل ّ
ًخم وشغها بؿغٍلت جػمً غضم ئفشاء جفاضُل شخطُت أو جفاضُل غً أمالن اإلاػني باألمغ (مثل غىىان اإلانزٌ ،أعكام
ّ
جمـ مً ؾالمت اإلاػني باألمغ والاهخفاء بجغص ممخلياجه وجدضًض أضىافها (غلاع وان أو
اللىخاث اإلاىجمُت للؿُاعاث )..،التي كض
مىلىال).
ومً حهت أزغي ،فاهه ًمىً لخىوـ الاكخضاء بـاإلاثاٌ الفغوس ي الظي أخضر في كاهىهه الطاصع ؾىت  2103الهُئت الػلُا
لشفافُت الخُاة الػامت ( )HATVPوأؾىض لها مهمت جللي والخثبذ ووشغ الخطاعٍذ باإلاياؾب واإلاطالر 2باليؿبت ئلى حملت مً
ألاشخاص وهم  :أغػاء اإلاجالـ البلضًت وأغػاء اإلاجالـ الجهىٍت وأغػاء الخيىمت وأغػاء الجمػُت الىؾىُت وأغػاء مجلـ
الشُىر وأغػاء البرإلاان ألاوعوبي .هما ًلؼم اللاهىن الهُئت اإلاظوىعة بيشغ هظه الخطاعٍذ للػمىم مؼ غضم وشغ مػلىماث مً شأجها
اإلاـ مً الخُاة الخاضت لطاخب الخطغٍذ.
ومً الػغوعي ئطن أن ٌؿخجُب أهمىطج الخطغٍذ ئلى ملخػُاث كاهىن خماًت اإلاػؿُاث الصخطُت لىً صون ّ
اإلاـ مً خم
اإلاىاؾً في الاؾالع غلى الىغػُت اإلاالُت ( )situation patrimonialeلبػؼ ألاشخاص الظًً لهم وظاةف اهخسابُت هامت والظًً لهم
مؿإولُت ؾُاؾُت أمام الشػب هظغا لؿغٍلت جىليهم للمىطب أي باالهخساب ؾىاء بطفت مباشغة (أغػاء مجلـ هىاب الشػب،

ً 2مىىىم الاؾالع غلى مىكؼ الهُئت الػلُا لشفافُت الخُاة الػامت ومسخلف الخطاعٍذ التي جىلذ وشغها غبر هظا الغابـhttp://www.hatvp.fr/resultat-de-recherche- :
avancee/?mandat=toutes_fonctions
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عةِـ الجمهىعٍت ،أغػاء اإلاجالـ الجهىٍت والبلضًت) أو بطفت غير مباشغة (أغػاء الخيىمت وأغػاء الهُئاث الضؾخىعٍت وأغػاء
اإلادىمت الضؾخىعٍت وأغػاء مجالـ ألاكالُم) وهى ما مً شأهه أن ٌؿاهم في حػؼٍؼ الثلت بين اإلاىاؾً وأصخاب اللغاع.
ولئن لم هالخظ أخياما مً شأجها أن جثير جدفظاث حىهغٍت غلى مشغوع اللاهىن ،فاهىا هخلضم بمالخظاث بسطىص الشيل
واإلاػمىن وؾيخلضم الخلا بجضوٌ ملترخاث حػضًل لجىاب لجىت الدشغَؼ اإلاىكغة.

أوال :مً حيث الشكل
)1

التصييف القاهىوي ملشزوع القاهىن

جخأؾف مىظمت ؾىلُضاع غلى جطيُف مشغوع اللاهىن باللاهىن الػاصي ولِـ باللاهىن ألاؾاس ي .ولئن ّ
جخفهم الجمػُت أن
جطيُف اللاهىن ّ
جأضل في اإلاؿت  00مً الفلغة  0مً الفطل  65مً الضؾخىع ،فاجها جسش ى مً أن ًفط ي هظا الخطيُف ئلى غضم
اللضعة غلى مسالفت أخيام واعصة في كىاهين أؾاؾُت مً شأجها وغؼ أخيام مشغوع اللاهىن اإلاػغوع وئحغاءاجه "زاعج الاؾخػماٌ"
(وهى ما ؾيشير الُه الخلا).
وفي هظا ؤلاؾاع حػخبر حمػُت ؾىلُضاع بأهه وان باإلميان ججاوػ اإلاطؿلخاث الشيلُت وجطيُف مشغوع اللاهىن اإلاػغوع
بخأضُله غلى مػنى ملخػُاث اإلاؿت  2واإلاؿت  02مً الفلغة  2مً الفطل  65مً الضؾخىع واغخباعه مً اإلاشاعَؼ اإلاىػىٍت جدذ
باب جىظُم الػضالت وفي باب الىاحباث ألاؾاؾُت للمىاؾىت.
ولخجاوػ الػاةم الشىلي الضؾخىعي ،جلترح ؾىلُضاع جىوـ أن ًخم جلؿُم اإلاشغوع ئلى مشغوعي كاهىهين ًخػلم ألاوٌ بمشغوع
كاهىن غاصي حهم الخطغٍذ باإلاياؾب وٍخػلم الثاوي بمشغوع كاهىن أؾاس ي حهم مىؼ ؤلازغاء غير اإلاشغوع وجػاعب اإلاطالر باللؿاع
الػام ًمىً جنزًله في ئؾاع اإلاؿت  2و 02مً الفلغة  2مً الفطل  65مً الضؾخىع.
وحؿدىض حمػُت ؾىلُضاع في هظا اإلاجاٌ ئلى ما ّ
جبين لها مً أن مشغوع اللاهىن أهبنى غلى فلؿفت معاقبت ؤلازغاء غير اإلاشغوع
وجػاعب اإلاطالر باللؿاع الػام ولِـ غلى مىعها .وهى ما ؾنزًض مً ئبغاػه في الفلغاث الالخلت.
)2

صياغت شكليت لعدد مً ألاحكام تحتاج مشيد التدقيق

ًدخاج مشغوع كاهىن ٌػالج مؿاةل زؿيرة واإلزغاء غير اإلاشغوع وجػاعب اإلاطالر ئلى ضُاغت صكُلت وجغجِب آزاع عاصغت غلى
الخدغي في آلاحاٌ وؤلاحغاءاث التي ّ
ّ
ًلغها بغاًت جأمين هجاغت الىظ اللاهىوي وغمان جدلُم الغاًت مً
مسالفت أخيامه همؼٍض
حشغَػه.
وفي هظا ؤلاؾاع ،جلفذ حمػُت ؾىلُضاع جىوـ ئلى غُاب مطؿلر "املىفعت" مؼ اؾخػماٌ لػباعة "مصلحت" جاعة و"فائدة" جاعة
أزغي .وهي جلترح في هظا ؤلاؾاع أن ًخم ؤلاشاعة ضلب الفطل  4ئلى جىخُض اإلاغاصفاث اإلامىىت ختى ال ًطبذ اللاهىن مغجبؿا بالخأوٍل
الظي ٌػؿى ألخيامه.
هما جلفذ حمػُت ؾىلُضاع جىوـ ئلى غغوعة جضكُم آلاحاٌ ختى ال جيىن مىفظا لإلفالث مً جؿبُم اللاهىن مً زالٌ
مغاحػت البػؼ منها مثلما ّ
ؾىبُىه في حضوٌ ملترخاث الخػضًل.
رأي مىظمت سىليدار حىل مشزوع القاهىن املتعلق بالتصزيح باملكاسب واملصالح وبمكافحت إلاثزاء غير املشزوع وتضارب املصالح بالقطاع العام
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ثاهيا :مً حيث املضمىن
مثلما جمذ ؤلاشاعة الُه ،جالخظ حمػُت ؾىلُضاع أن مشغوع اللاهىن اهبنى غلى فلؿفت مػاكبت ؤلازغاء غير اإلاشغوع وجػاعب
اإلاطالر ولِـ غلى فلؿفت مىػها.
وفي هظا ؤلاؾاع ،جلترح الجمػُت أن ًخم جىؾُؼ كاغضة اإلاؿالبين بالخطغٍذ غلى اإلاياؾب والخطغٍذ غلى جػاعب اإلاطالر ئلى
ّ
ّ
ألاشخاص اإلاغشخين بأن حشملهم أخيام الفطل  5وجمىين اإلاطالر والهُئاث اإلاػىُت بخىقي خاالث ؤلازغاء غير اإلاشغوع.
وهالخظ أن هىان بػؼ ألاشخاص غير مػىُين باألخيام اإلاخػللت بالتىقي مً تضارب املصالح غلى غغاع ول مً ًخمخؼ
بامخُاػاث وػٍغ أو واجب صولت (الػضص  9مً الفطل  )5وألاغىان الػمىمُين الظًً ٌشغلىن وظاةف مضهُت غلُا ؾبلا ألخيام الفطل
 92مً الضؾخىع (الػضص  00مً الفطل  ،)5لظا هلترح ئغافت هظه الىظاةف في الفطىٌ  07و 08و 09و .21هما هلترح ّ
غم هظه
الىظاةف غمً الفطل  30مً مشغوع اللاهىن الظي اشترؽ جلضًم الخطغٍذ هشغؽ للمباشغة.
هما جلترح حمػُت ؾىلُضاع عبـ مباشغة الىظُفت بدىفُظ واحب الخطغٍذ أو جللُظ آلاحاٌ اإلالترخت ضلب اإلاشغوع.
وفُما ًلي ،هىافُىم بجضوٌ أولي في ملترخاث الخػضًل واإلاالخظاث.
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املقترح أو املالحظت
ًلترح حػضًل الفطل غلى الىدى الخالي:
"ًػبـ هظا اللاهىن....اللؿاع الػام ،هما ًدضص هُفُت (الخطغف في) معالجت خاالث جػاعب
اإلاطالر ومىعها وآلُاث"...
ًلترح حػضًل الفطل غلى الىدى الخالي:
"ًسػؼ ألخيام........أو صون ملابل وول ألاشخاص اإلاشاع اليهم بالفطل  5مً هظا اللاهىن مؼ مغاغاة
أخيام الفطل  46مىه"
ًلترح ئغافت "أو مىفعت" في اإلاؿت الثالثت بػض غباعة "فاةضة"
ًلترح ئغافت:
اإلادامىن وغضوٌ الخىفُظ والخبرا ء اإلاداؾبين والخبراء اإلاىولين مً كبل الضولت ومإؾؿاتها وهُئاتها
ومطالخها ،اإلاغهؼٍت منها والجهىٍت واإلادلُت ،الػمىمُت منها واإلاؿخللت.
هما ًلترح في الىلؿت  06ئغافت:
ألاؾاجظة الجامػُىن وعؤؾاء ألاكؿام وأغػاء لجان اإلاىاظغاث والامخداهاث.
جلترح حمػُت ؾىلُضاع جىوـ ان ًخم سخب واحب خفظ الخطاعٍذ إلاضة  01ؾىىاث الىاعص في الفلغة
 2غلى الفلغة 3
جلترح ؾىلُضاع جىوـ جسفُؼ أحل ً 61ىما ئلى ً 31ىما غلى ألاكص ى.
هما ًلترح ئغافت " وأن ًحدد أوحه وأسباب الاختالف بين التصزيحين ألاول والثاوي ".في آزغ
الفطل
جلفذ ؾىلُضاع جىوـ الاهدباه ئلى غغوعة بُان شيل غبـ الهُئت لطُغ جؿبُم الفطل
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جلترح ؾىلُضاع جىوـ أن ًخم جسفؼ أحل ً 31ىما ئلى ً 05ىما.
هما جلفذ الاهدباه ئلى غُاب حؼاء واضر فُما ًخػلم بجغٍمت الامخىاع غً الخطغٍذ الىاعص في الفلغة 2
غلما وأن الفطل  32عجب الػلىبت "ئزغ الاهتهاء مً اإلاهام"
جالخظ ؾىلُضاع جىوـ أن الفطل ّ
حؼأ ؤلاحغاءاث في فلغجين صون بُان الخطىضُاث اإلاترجبت غىه وهي
جىصر بىحىب جضكُم ضُاغت الفطل.
حؿأٌ ؾىلُضاع جىوـ غً مبرعاث خطغ اإلاىؼ الىاعص في الفطل غلى ألاشخاص اإلاشاع اليهم.
جلترح ؾىلُضاع جىوـ جللُظ ألاحل بشهغًٍ الىاعص في الفلغة ألاولى ئلى أؾبىع أو أؾبىغين غلى
ألاكص ى.
هما جلفذ الىظغ ئلى غُاب صكت الفلغة 2
جلترح ؾىلُضاع جىوـ أن جيىن اإلاىافلت اإلاشاع اليها في الفلغة  2ضاصعا غً لجىت زاضت ًخم ئخضاثها
للغغع (بما ٌؿخىحب حػضًل الىظام الضازلي)
ًلترح ئغافت "ال ًخجاوػ ألاؾبىع" بػض غباعة "الهُئت" في مؿخىي الؿؿغ الثالث.
هما جلترح ؾىلُضاع جىوـ أن ًيىن اليشغ اإلاشاع الُه في الفلغة  2وحىبُا
جلفذ ؾىلُضاع جىوـ ئلى غغوعة جضكُم غباعة "بهم ضلت"
جلترح ؾىلُضاع جىوـ حػضًل آزغ الىلؿت  2هما ًلي:
"وفلا لألغغاف الدوليت الجاعٍت واملعزوفت"...
تخش ى سىليدار تىوس مً تكىن الفقزة ألاولى غير قابلت للتطبيق إن لم تكىن مشىبت بعدم
دستىريتها.
جلفذ ؾىلُضاع جىوـ الاهدباه ئلى غغوعة حػغٍف "الىظاةف الػامت"
جىص ي ؾىلُضاع جىوـ بػغوعة مؼٍض جضكُم "سيادة هامت في الذمت املاليت".
هما جدؿاءٌ غً خماًت خلىق الغير خؿً الىُت بالىظغ ألخيام الفلغة 2
تلفت سىليدار تىوس إلى بالغ الخطىرة التي تكتسيها الفقزة 2
جلترح ؾىلُضاع جىوـ جسفُؼ أحل  6أشهغ ئلى  3أشهغ هما هلترح غبـ أحل لطضوع ألامغ الخيىمي.
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32
37
41
51

كما تقترح سىليدار إضافت ألاحكام التاليت:
فصل حدًد
ً
"ال ٌشترؽ أن ًدطل ؤلازغاء غير اإلاشغوع مباشغة أو خاال ،بل ًمىً أن ًيشأ غً الاؾخفاصة مً اإلاشاعَؼ اإلابرمج جىفُظها".
فصل حدًد
ال ًلؼم ألاشخاص اإلاشمىلىن بأخيام الفطل  5مً هظه اللاهىن الظًً غاصعوا وظاةفهم كبل صزىٌ هظا اللاهىن خيز الىفاط
بخلضًم الخطغٍذ ما لم ًؿلبه منهم الهُئت اللػاةُت اإلاسخطت في خاٌ زػػىا للمؿاءلت وفم أخيام هظا اللاهىن ،وفي هظه الخالت ًلضم
الخطغٍذ بخاعٍش مغاصعتهم الىظُفت ئلى الهُئت اللػاةُت اإلاسخطت.

رأي مىظمت سىليدار حىل مشزوع القاهىن املتعلق بالتصزيح باملكاسب واملصالح وبمكافحت إلاثزاء غير املشزوع وتضارب املصالح بالقطاع العام

5

فصل حدًد
ً
ّ
اإلادضص لللُام بالخطغٍذ
ٌػخبر مؿخلُال ول كاع أو مىظف أو مؿخسضم أو غػى مجلـ ئصاعة ئطا لم ًلضم زالٌ ألاحل
اإلاؿخىحب وفم أخيام هظا اللاهىن.
فصل حدًد
ال ٌؿلـ خم الخدبؼ بىحه ؤلازغاء غير اإلاشغوع في الخاالث آلاجُت:
الاؾخلالت أو ئجهاء الخضمت أو ؤلاخالت غلى الخلاغض أو اهتهاء مضة جىلي الىظُفت.الىفاة .وفي هظه الخالت ًجىػ مىاضلت ؤلاحغاءاث ئػاء الىعزت أو اإلاىص ى لهم أو اإلاىهىب لهم في خضوص ما آٌ ئليهم مً ؤلاعر أوالىضُت أو الهبت.
فصل حدًد
ً
ّ
اإلاخػهضة ،وبلؿؼ الىظغ غً أي هظ مسالف ،أن ًأمغ فىعا بذجؼ أمىاٌ اإلاشدبه فُه ،اإلاىلىلت وغير
للاض ي الخدلُم أو اإلادىمت
ً
ً
ً
ً
اإلاىلىلت ،حجؼا اخخُاؾُا .وٍبلى هظا الدجؼ مؿخمغا ومىخجا آزاعه اللاهىهُت ختى ضضوع كغاع بالغاةه أو ئبؿاله أو عفػه أو جدىٍله ئلى
غللت جىفُظًت.
فصل حدًد
ّ
اإلاخػهضة مىؼ اإلاشدبه غضه مً الؿفغ.
ًمىً للاض ي الخدلُم أو للمدىمت
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