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تعارض منافع
 .1دستهبندي و مفهومشناسي
چكيده

جلوگيري از فساد يكي از اساسيترين خواستههاي مردم از حكومتهاست .اهميت اين مسئله براي
جوامع تا حدي است كه علت برخي از انقالبها و تغيير حكومتها را فساد موجود در حكومت پيشين
معرفي ميكنند .فساد موجود در حاكميتها را ميتوان به شيوههاي مختلف دستهبندي كرد .با اين حال
ميتوان گفت كه شاكله همه اين فسادها بهوجود آمدن موقعيتهاي تعارض منافع است .بدين معنا كه
فرد يا سازمان در جايگاهي قرار ميگيرد كه در آن ،بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارضي وجود
دارد .اگر در اين موقعيتها انتخاب شخص يا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.
بنابراين بهمنظور پيشگيري از مفاسد بايد جايگاههاي تعارض منافع را از بين ببريم يا كاهش دهيم ،زيرا
نميتوان از همه آحاد جامعه كه در موقعيت تعارض منافع قرار گرفتهاند انتظار داشت كه اقدام درست
را انجام دهند .حتي با نگاهي عميقتر ميتوان گفت كه وظيفه حكومت است كه كاركنان خود را از قرار
گرفتن در پرتگاههاي فساد محافظت كند.
با پذيرش اين موضوع كه جلوگيري از فساد مسئلهاي بسيار مهم براي حاكميتهاست و در نظر
گرفتن اينكه راهكار اصلي پيشگيري از فساد حل مسئله تعارض منافع است اين سؤال مطرح ميشود كه
چه موقعيت و شرايطي موجب بروز تعارض منافع در كاركنان و مسئولين حاكميتي ميشود .اين گزارش
تالش دارد كه ضمن مفهومشناسي مسئله تعارض منافع به اين سؤال پاسخ دهد.
با توجه به ادبيات موجود مسئله تعارض منافع را ميتوان در دو دسته اصلي تعارض منافع
شخصمحور و سازمانمحور معرفي كرد .تعارض منافع شخصمحور موقعيتي است كه در آن
شخصيتهاي حقيقي درگير تعارض منافع ميشوند .به فعليت رسيدن مسئله تعارض منافع معموالً ناشي
از دو خصيصه است .خصيصه اول مربوط به ويژگيهاي ذاتي جايگاهي است كه افراد در آن قرار ميگيرند.
تصميمگيري ،تخصيص اعتبار ،اعطاي مجوز ،برنامهريزي شهري ،معامالت دولتي و ...جايگاههايي هستند
كه با مرتبط شدن با خصيصه دوم يعني برخي از ويژگيهاي شخصي افراد قرار گرفته در آن جايگاه مانند
شغل همزمان ،مالكيت دارايي ،شركتداري يا سهامداري ،اشتغال پسادولتي و ...يا قواعد تعيين شده ناظر
بر آن جايگاه موجب بروز پديده تعارض منافع در اشخاص ميشود .بهعنوان مثال برنامهريزي براي توسعه
شهر يك جايگاه تعا رض منافع است ،اگر فردي كه يك هكتار زمين در اطراف شهر دارد مسئول
برنامهريزي توسعه شهر شود ،مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد .بهعنوان مثالي ديگر دوباره
جايگاه تعارض منافع در برنامهريزي شهري را مورد توجه قرار ميدهيم ،اما اين بار هيچيك از افراد
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تصميمگير بهصورت شخصي منفعتي مرتبط با جايگاه برنامهريزي شهري ندارند ولكن درآمد دستگاه
تصميمگير با افزايش تراكم در شهر افزايش مييابد ،در اين موقعيت نيز ما با مسئله تعارض منافع روبرو
هستيم .بنابراين در برخي از موارد اگر بتوانيم شخص ديگري را كه داراي ويژگيهاي اينچنيني نيست
در موقعيت تصميمگيري قرار دهيم ،مسئله تعارض منافع از بين خواهد رفت ،اما در برخي ديگر از موارد
حتي با تعويض افراد نيز مسئله تعارض منافع از بين نخواهد رفت .در حالت مشابه سازمانهاي مختلف
نيز در تعامل با حاكميت ممكن است دچار تعارض منافع سازماني شوند .اين مسئله بيشتر در برونسپاري
خدمات پيمانكاري ،تنظيمگريها ،مشاوره و ارزيابي بهوجود ميآيد .بهعنوان مثال شركت (الف) مسئول
اجراي يك پروژه ميشود و شركت (ب) بهعنوان مسئول ارزيابي اين پروژه انتخاب ميشود .پس از مدتي
روشن ميشود كه شركت (ب) خود زيرمجموعهاي از شركت (الف) بوده است .در اين موقعيت گفته
ميشود كه شركت (ب) درگير تعارض منافع سازماني بوده است .برخي از اين تعارضهاي سازماني بهعلت
ويژگي خاص شركت (ب) (وابستگي سازماني به شركت (الف)) بهوجود آمده است .در برخي موارد ديگر
موجوديت سازمان به نحوي است كه منجر به تعارض در رفتار وي ميشود .بهعنوان مثال ممكن است
درآمدها و وظايف يك سازمان در تعارض باشند.
با توجه به اهميت موضوع تعارض منافع ،كشورهاي مختلف نيز اقدام به قاعدهگذاري در اين حوزه
كردهاند .بهعنوان مثال كشور آمريكا و كره بهترتيب از قبل از سالهاي  1960و  1990بهصورت جدي
اقدام به مديريت تعارض منافع نمودند به نحوي كه «سياستهاي سخت» 1مبتنيبر كشف و تنبيه پس
از رخداد فساد رها و استفاده از «سياستهاي نرم» 2با هدف از بين بردن پيشدستانه احتمال وقوع فساد،
امري ضروري تلقي شد .همچنين كميسيونهاي مستقلي براي پيادهسازي سياستهاي مديريت تعارض
منافع ايجاد گرديد.
شواهد تاريخي نيز نشاندهنده توجه ائمه معصومين و علماي اسالم به مسئله تعارض منافع است.
با وجود اين اين مسئله در نظام تنظيمگري كشور بهصورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است ،هرچند
كه در برخي از مصاديق تعارض منافع بهوسيله قوانين پراكنده محدود شده است .بنابراين بهمنظور
پيشگيري از مفاسد نياز است كه قاعدهگذاران و مسئولين حاكميت پيشگيري از تعارض منافع را بهعنوان
راهكار اصلي پيشگيري از فساد مورد توجه قرار دهند و پس از بررسي دقيق جايگاههاي تعارض منافع با
استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع از وقوع فساد جلوگيري نمايند.

Hard Policy
Soft Policy

1.
2.
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مقدمه
هرچند كه در جامعه كمتر ،عنوان تعارض منافع بر سر زبانهاست ،اما اين موضوع در تاروپود زندگي
مردم حضور دارد و بعيد است كه بتوان مصداقي از فساد را يافت كه تعارض منافع پيشزمينه و مقدمه
آن نباشد .فسادهايي كه بهصورت مستمر با آن روبرو هستيم و تكرار آن باعث آثار مخرب اقتصادي و
اجتماعي شده است.
مسئله تعارض منافع شاكله اكثر اين فسادهاست .بهعنوان مثال وزيري با تشكيل يك شركت
خانوادگي در مناقصات شركت ميكند يا رئيس دانشگاهي ،ساخت ساختمانهاي دانشگاه را به شركت
پسرش واگذار ميكند و يا مشاور خريد يك كارخانه ،خود نمايندگي واردات اين كاال را دارد ،يا اينكه
واردكننده يك كاال بهعنوان عضوي از انجمن توليدكنندگان داخلي آن كاال تصميمگيري ميكند .همه
اين موارد ازجمله مفاسد اقتصادي خرد و كالني است كه عموم مردم آنها را در تعامالت اقتصادي روزمره
مشاهده كردهاند و وجه اشتراك تمامي آنها وجود نوعي از تعارض منافع در افراد يا نهادهاي درگير است.
بهطوري كه فرد يا نهادي در دو جايگاه قرار دارد كه هريك از آن جايگاهها به نوعي منافع وي را تحت
تأثير قرار ميدهند كه عمالً زمينه را براي فساد يا تصميمات ناكارآ فراهم ميكند.
بهعنوان مثال ديگر ميتوان به كارشناسان ارزشيابي ،نظارت ،استانداردگذاري و قضات اشاره كرد.
اين افراد در جايگاهي قرار گرفتهاند ك ه در معرض تعارض منافع قرار دارد .در اين جايگاهها كارشناس،
بازرس يا ناظر مورد اعتماد حاكميت ،خود را در دوراهي منافع شخصي و حرفهاي مييابد بدين معنا كه
آيا صادقانه مسئوليت خود را انجام دهد يا اينكه اقدام به معامله منافع حاكميت كند و بدينوسيله نفع
شخصي خود را افزايش دهد.
شركتهاي حسابرسي كه بهعنوان بازرس براساس اساسنامههاي سازماني انتخاب ميگردند نيز به
نوع ديگري با مسئله تعارض منافع روبرو هستند .بهعنوان مثال بررسي و دقت در پروژههاي بازرسي
ميتواند منجر به بروز نارضايتي در كارفرما گردد و اين موضوع در عقد قرارداد بعدي براي سالهاي آينده
تأثيرگذار باشد .مسئلهاي كه اخيراً در رابطه با فيشهاي حقوق نجومي نيز مطرح شد( ،حداقل در برخي
دستگاهها) نشئت گرفته از مسئله تعارض منافع بود .بدين ترتيب كه در برخي از دستگاهها ،برخي
مديران ،تعيينكننده ميزان حقوق خود بودند.
با توجه به اهميت موضوع تعارض منافع و گستره آن ،در اين گزارش به تبيين مسئله تعارض منافع
پرداخته ميشود .بدين ترتيب كه ابتدا مسئله تعارض منافع تعريف شده و رابطه آن با فساد بحث ميشود.
سپس انواع تعارض منافع در قالب دستهبندي ارائه شده و نمونههايي از آنها مطرح ميشوند .سپس
مروري بر تاريخچه توجه به مسئله تعارض منافع در كشورهاي ديگر و همچنين منابع اسالمي خواهيم
داشت.
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الف) تعريف تعارض منافع
تعاريف مختلفي براي مسئله تعارض منافع ارائه ميشود .با وجود اين طبق يك تعريف فراگير:
«مجموعهاي از شرايط كه موجب ميگردد تصميمات و اقدامات حرفهاي ،تحت تأثير يك منفعت ثانويه
قرار گيرد 1را تعارض منافع مينامند» .همچنين تعارض منافع بهعنوان نشانه ،شاكله و نتيجه فساد مورد
نظر قرار گرفته است 2.نهادهاي مختلف بينالمللي تعاريف مختلف و البته مشابهي را براي تعارض منافع
مطرح كردهاند.
راهنماي سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي ( ،)OECDتعارض منافع را بهعنوان تعارضي
ميان وظايف دولتي و منافع خصوصي مأمورين دولتي تعريف ميكند ،بهطوري كه اين منافع ميتواند
بهصورت ناصحيحي وظايف آنها را تحت تأثير قرار

دهد3.

سازمان شفافيت بينالملل تعارض منافع را شرايطي ميداند كه در آن افراد يا نهادها (كه ميتواند
دولت ،رسانه ،كسبوكار يا سازمان مدني باشد) مواجه با انتخاب بين وظايف خود و منافع شخصيشان
ميگردند4.

در طرح نامه كميسيون اروپا 5در مورد دستورالعمل تداركات دولتي (ماده ( ))21آمده است كه
مفهوم تعارض منافع بايد دربرگيرنده تمامي حالتهايي باشد كه در آن كاركنان پيمانكار يا ساير
ارائهكنندگان خدمات دخيل در فرآيند ،داراي منفعت شخصي از نتيجه اين قرارداد بوده ،بهگونهاي كه
بيطرفي و عملكردشان را بهطور ناصوابي تحت تأثير قرار

دهد6.

ب) ارتباط تعارض منافع با مسئله فساد
نمونههاي گوناگوني از فساد را ميتوان برشمرد ولكن اغلب اين موارد بهعلت نقطه مشتركي به نام تعارض
منافع رخ ميدهند .براي درك اين موضوع كه چرا مبحث تعارض منافع نقطه مشترك همه مفاسد است
بايد به تعريف فساد و تعارض منافع توجه شود .طبق تعريف ارائه شده توسط  ،OECDتعارض منافع
زماني رخ ميدهد كه فرد يا شركتي (خصوصي يا دولتي) در موقعيتي است كه ميتواند از شغل حرفهاي
1.

Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union- A
Comparative Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the Holders of Public
Office in the EU-27 and EU Institutions
 .2در مواد ( )8( ،)7و ( )9کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل )UN Convention Against Corruption (UNCAC
به این موضوع اشاره شده است .گفتنی است که دولت جمهوری اسالمی ایران نیز در سال  1387به این کنوانسیون پیوسته
است .بهعنوان مثال در ماده ( )7اشاره شده :هر کشور عضو ،براساس اصول قانون داخلى خود تالش خواهد کرد تا نظامهايي
که شفافیت را ارتقا مىدهد و از تنازع منافع جلوگیرى مىنماید ،اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
3. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and Country Experiences

Transparency international, http://blog.transparency.org/2009/07/27/what-is-a%E2%80%98conflict-of-interest%E2%80%99/
4.
5.
6.

EUROPEAN COMMISSION
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011: 0896:FIN: EN: PDF #
page=51
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يا منصب حاكميتي در جهت منافع خود يا شركت سوءاستفاده نمايد .بهعبارت ديگر وقتي كه كسي
بتواند از جايگاه خود براي منافع شخصي استفاده نمايد ،تعارض منافع به وجود ميآيد.
بانك جهاني تعريف فشردهاي از فساد ارائه كرده است« .سوءاستفاده از جايگاه عمومي براي به دست
آوردن منافع شخصي» .اگرچه تعريف بانك جهاني بر موضوع فساد در حاكميت تمركز كرده است ،اما
اين تعريف تا حد زيادي قابليت توسعه براي ساير مفاسد را دارد و بهجاي واژه جايگاه عمومي ميتوان از
هر نوع منصبي (چه عمومي و چه خصوصي) استفاده كرد.
مقايسه بين اين دو تعريف روشن ميكند كه چرا مفهوم تعارض منافع و فساد بهشدت به هم پيوسته
هستند .تعارض منافع زماني وجود دارد كه كاركنان ميتوانند از موقعيت خود سوءاستفاده كنند و فساد
زماني اتفاق ميافتد كه كاركنان از موقعيت خود سوءاستفاده كرده باشند .بنابراين وجود تعارض منافع
هميشه به فساد منجر نميشود ،ولكن وقوع هر فسادي در بستر يك موقعيت تعارض منافع رخ

ميدهد1.

بنابراين با توجه به ارتباط بين تعارض منافع و فساد ،پيشگيري از تعارض منافع ،راهكاري اساسي
جهت پيشگيري از انواع مفاسد خواهد بود.
 .1دستهبندي انواع تعارض منافع
مسئله تعارض منافع ميتواند در حالتهاي مختلف رخ دهد .بدين ترتيب كه گاهي افراد حقيقي يا
حقوقي بهخاطر جايگاهي كه در حاكميت دارند دچار اين مسئله ميشوند بدين ترتيب اين دو نوع از
تعارض منافع به ويژگيهاي شخصي افراد يا سازمانها مرتبط ميشوند .دسته ديگري از تعارض منافع را
ميتوان براساس جايگاههايي كه ميتواند منجر به تعارض منافع شود معرفي كرد بدين معنا كه گاهي
ساختارهاي نهادي حاكميت بهگونهاي طراحي شده است كه اگر هر شخصي را در آن موقعيت قرار دهيم
در معرض تعارض منافع قرار ميگيرد و به تعبيري تعارض منافع در ابعاد نهادي بهوجود آمده است .با
توجه به اين توضيحات مسئله تعارض منافع را ميتوان به دو دسته ذيل تقسيم كرد:
ـ تعارض منافع شخصمحور
در اين حالت ،بهعلت برخي ويژگيهاي مربوط به شخص قرار گرفته در مناصب حاكميتي (روابط
خانوادگي ،روابط سهامداري ،اشتغال و ،)....منافع شخص در تعارض با منافع حاكميت و عموم مردم قرار
ميگيرد .بهعنوان مثال ميتوان فردي را در نظر گرفت كه از يك طرف در يك وزارتخانه دولتي كه قرار
است براي خريد يك محصول مناقصه برگزار كند ،داراي پست حاكميتي باشد و از طرف ديگر خودش
يا خويشاوندانش در شركتي باشند كه آن محصول را عرضه كرده و در مناقصه شركت خواهد كرد .در
اين حالت اين فرد در موقعيت تعارض منافع قرار دارد .بدين ترتيب كه اين موقعيت براي وي ايجاد
1.

http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294980862
FRAUD :a publication of association of certified fraud examiners magazine
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ميشود تا با انواع اقدامات (از قبيل ارائه اطالعات يا ساير كمكها به شركت مربوطه) به انگيزه كسب
منافع شخصي ،منافع حاكميت را كنارگذارد .در اين نوع از تعارض منافع ،اگر فرد ديگري بدون ويژگيهاي
مزبور (مانند روابط سهامداري ،اشتغال و )...در آن جايگاه حاكميتي قرار بگيرد ،تعارض منافع بروز
نميكند.
نوع ديگري از تعارض منافع شخصي را ميتوان ناشي از ساختار و قواعدي دانست كه افراد در آن
قرار ميگيرند .بهعنوان مثال طبق قواعد سازماني ممكن است تعيين مبلغ حقوق و مزاياي مديران به
عهده خودشان باشد .در اين شرايط هر مديري در آن جايگاه قرار گيرد در مسئله تعيين حقوق و مزايا
درگير تعارض منافع ميشود يعني به نوعي قواعد طراحي شده براي آن جايگاه ،مستقل از ويژگيهاي
مربوط به اشخاص (مانند روابط سهامداري يا شغلي) آنها را در معرض تعارض منافع قرار ميدهد.
ـ تعارض منافع سازمانمحور

1

اين حالت شبيه به تعارض منافع شخصمحور است ،ولي در مورد منافع يك سازمان مصداق پيدا ميكند.
بهطوري كه بهعلت ويژگيهاي مرتبط با سازمان مانند فعاليتهاي شركتهاي وابسته به سازمان يا
خدماتي كه سازمان ارائه ميكند منافع سازمان در تعارض با منافع حاكميت قرار ميگيرد .بهعنوان مثال
ممكن است سازمان (الف) بهعنوان مجري يك طرح توسط حاكميت انتخاب شود و شركت (ب) كه
زيرمجموعه شركت (الف) است نيز از جانب حاكميت مسئوليت ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت طرح را
برعهده بگيرد يا اينكه شركت (ب) مسئوليت مطالعات محيط زيستي پروژهاي را برعهده ميگيرد كه
پيمانكار آن سازمان (الف) است .در اين موقعيتها شركت (ب) در معرض تعارض منافعي قرار گرفته كه
آن را با عنوان تعارض منافع سازمانمحور معرفي ميكنيم .همچنين ممكن است ساختاري كه سازمان
در آن قرار گرفته به نحوي باشد كه در هر حالت آن سازمان در معرض تعارض منافع قرار گيرد .بهعنوان
مثال ميتوان گفت كه سازماني كه درآمدهايش با وظايفش در تعارض است ،همواره در جايگاه تعارض
منافع قرار دارد .بهعنوان مصداقي از اين نوع تعارض منافع ميتوان گفت اگر درآمد پليس حاصل از جرائم
رانندگي باشد ،پليس همواره در تعارض تالش براي كاهش دادن تخلفات يا استفاده از درآمد حاصل از
جرائم خواهد بود.
در ادامه هريك از دو نوع تعارض منافع مذكور به تفصيل مورد بحث قرار ميگيرند.

Organizational Conflict of Interest

1.
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 .1-1تعارض منافع شخصمحور
مسئله تعارض منافع شخصمحور ممكن است در جايگاههاي مختلف شغلي بروز كند .اين جايگاهها
ميتوانند در بخش دولتي يا خصوصي قرار داشته باشند .برخي از جايگاههايي كه ميتواند موضع تعارض
منافع شخصمحور باشند عبارتند از:
 تعارض منافع كاركنان حاكميت
 تعارض منافع در

روزنامهنگاران1

 تعارض منافع در پزشكان
 تعارض منافع در شغل حسابداري
 تعارض منافع در شغل مهندسي
 تعارض منافع وكال (وكيل دو طرف)
 تعارض منافع قاضي
 تعارض منافع اعضاي هيئت مديره با سهامداران
 و.....
شناخت اين موارد مقدمهاي براي طراحي سازوكارهاي برطرفكننده تعارض منافع در هريك از اين
بخشها خواهد بود .از آنجايي كه اين گزارش مربوط به مسئله تعارض منافع در بخش حاكميت است
تمركز اصلي بر روي كاركنان حاكميت و مواردي است كه بخش خصوصي به تعامل با حاكميت ميپردازد.
 .1-1-1تعارض منافع مسئوالن و كاركنان حاكميت
در طول تاريخ حكومتها بهعنوان بخش جداييناپذير زندگي اجتماعي مطرح بودهاند .با تشكيل
حكومتها ،افرادي بهعنوان مسئوالن حاكميتي مشخص شدهاند و تصميمات و رفتارهاي اين مسئولين
و منصوبين حكومتي تأثيرات زيادي بر منافع عموم جامعه داشته است .تعارض بين منافع شخص و منافع
عمومي ميتواند بهعنوان عاملي تأثيرگذار بر رفتار مسئولين حكومتي نقشآفريني كند ،به نحوي كه در
تصميمگيريها منافع عموم مردم فداي منافع شخصي مسئولين و كاركنان حاكميت شود .بهمنظور رفع
اين مشكل ابتدا بايد جايگاههايي كه ممكن است افراد را در موقعيت تعارض منافع قرار دهد شناسايي
كنيم و پس از آن عواملي كه باعث ميشوند افراد در اين موقعيتها دچار تعارض منافع شوند را برشمريم.
جايگاههاي مستعد تعارض منافع شخصمحور با رويكرد اختيارات واگذار شده به آنها دستهبندي خواهند
شد .بهمنظور تبيين عوامل ايجادكننده تعارض منافع نيز عواملي چون ارتباطات مالي و غيرمالي شخص
قرار گرفته در جايگاه مستعد تعارض منافع معرفي ميگردند.

1. Conflict of Interest in the

Professions Practical and Professional Ethics Series, Edited by Michael
Davis and Rew Stark, Oxford University Press
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بدين ترتيب ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه اين بررسيها به نوعي روشنكننده مسير پيشگيري

از تعارض منافع باشند .بدين ترتيب كه پس از روشن شدن جايگاههاي مستعد تعارض منافع و عوامل
ايجادكننده آن ،يا در مورد جايگاه مستعد تعارض منافع تدابيري بيانديشيم يا اينكه عوامل ايجادكننده
تعارض منافع را كنترل كنيم.
 .1-1-2جايگاههاي مستعد تعارض منافع شخصمحور در مسئولين و كاركنان حاكميت
جايگاههايي كه حكومت ،بخشي از اختيارات خود را به فرد يا افرادي (در قالب شورا) واگذار كرده است
را ميتوان بستر اصلي وقوع تعارض منافع در مسئولين و كاركنان حاكميت معرفي كرد .بدين معنا كه
فردي كه در اين جايگاهها قرار ميگيرد مستعد درگير شدن با مسئله تعارض منافع خواهد بود و شناسايي
اين جايگاهها قدم ابتدايي در پيشگيري از مسئله تعارض منافع در مسئولين و كاركنان حاكميت ميباشد.
برخي از اختياراتي كه افراد را مستعد درگيري با مسئله تعارض منافع مينمايد عبارت است از:
 اختيار قاعدهگذاري اعم از قانون ،مقررات و دستورالعملها،
 اختيار نظارت در سطح كالن مانند نظارت نمايندگان بر دولت و در سطوح پايينتر مانند نظارت
بانك مركزي بر بانكها و نظارت ناظر پروژه بر پروژههاي پيمانكاري،
 اختيار تأييد يا رد وضعيت و استاندارد ،مانند اداره استاندارد و شركتهاي زيرمجموعه،
كارشناسان محط زيست ،كارشناسان بهداشت و كارشناسان كار،
 اختيار ارائه مجوز فعاليت،
 اختيار ارائه مجوز واردات،
 اختيار خريد و معامالت دولتي،
 اختيار واگذاري و فروش داراييهاي دولتي،
 اختيار ارزيابي ،مانند كارشناسان دادگستري،
 اختيار انتخاب و استخدام كارمندان،
 حق قضاوت ،مانند قضات دادگستري.
هر فرد يا شورايي در سطح ملي ،منطقهاي ،استاني يا شهرستاني كه داراي هريك از اختيارات ذكر
شده باشد ،بهصورت خواسته يا ناخواسته مستعد درگيري با مسئله تعارض منافع است .بهعنوان مثال
دادن اختيار ارائه مجوز ميتواند باعث بهوجود آمدن موقعيتهاي امضاي طاليي شود كه مستعد بروز
تعارض منافع ميباشد .اين مسئله ميتواند در سطح وزير ،مديركل ،استاندار ،شهردار يا حتي كارشناسان
ادارات فعال در شهرستانها رخ دهد.
به هر حال عوامل ثانويهاي ميتوانند بروز تعارض منافع در اين موقعيتها را قطعي كنند .برخي از
اين موارد تحت عنوان مصاديق ايجادكننده تعارض منافع در ادامه ذكر خواهد شد.

_______________________________________________________________________
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 .1-1-3مصاديق اصلي ايجادكننده تعارض منافع شخصمحور در مسئولين و كاركنان حاكميت
مصاديق ايجادكننده اين نوع از تعارض منافع ،مواردي هستند كه بر انگيزهها و منافع اشخاص تأثيرگذارند.
شناسايي اين موارد مقدمه طراحي سازوكار پيشگيري از اين نوع تعارض منافع خواهد بود .مصاديق اصلي
ايجادكننده تعارض منافع اشخاص مشغول در فعاليتهاي حاكميت را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد.
دسته اول ناشي از ويژگيهاي اشخاصي است كه در آن جايگاه قرار گرفتهاند بهعنوان مثال فردي كه در
جايگاه طراحي طرح توسعه شهري قرار گرفته است مقدار زيادي زمين در اطراف شهر دارد .بدين ترتيب
اين دارايي فرد ميتواند عامل ايجادكننده تعارض منافع براي وي شود .اين موارد تحت عناوين ارتباط
سهامداري يا مالكيت دارايي ،ارتباطات شغلي و اشتغال همزمان ،ارتباط خويشاوندي و ...معرفي ميشوند.
دسته دوم از مسائلي كه ميتواند متوجه افراد شاغل در فعاليتهاي حاكميتي و بروز تعارض منافع
براي آنها شود ميتواند بهصورت برونزا و مستقل از ويژگيهاي افراد قرار گرفته در آن جايگاه است .اين
موارد تحت عنوان عوامل نهادي ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص معرفي ميشوند و نمونههاي فردي
آن را ميتوان در مواردي مانند قاعدهگذاري براي خود ،نظارت بر خود ،وجود وظايف متعارض يا تعارض
درآمد و وظيفه در يك جايگاه معرفي كرد.
الف) عوامل فردي ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص
در ادامه عوامل فردي ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص ذكر و در هر مورد بهصورت مختصر توضيح
داده ميشود.
 .1ارتباطات سهامداري يا مالكيت شركتهاي مرتبط با تصميمگيري 1:يكي از مصاديق
ايجادكننده تعارض منافع براي كاركنان /مسئولين حاكميتي ،مالكيت يا ارتباط سهامداري با شركت يا
مؤسساتي است كه توسط آن كاركنان /مسئولين قاعدهگذاري ميشوند يا تحت نظارت قرار ميگيرند.
اين نوع ارتباطات باعث ايجاد تعارض بين منافع شخص و منافع عموم مردم ميگردد .براي مثال سهامدار
بودن در شركتهاي مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه مربوطه مصداق اين نوع تعارض منافع است.
 .2اشتغال همزمان 2:اشتغال همزمان افراد در بخش حاكميتي و بخش خصوصي ،بهويژه بخشهايي
كه ارتباط نزديك با پست حاكميت افراد دارد ،يكي ديگر از مصاديق تعارض منافع شخصمحور ميباشد.
بهعنوان مثال فردي كه همزمان با فعاليت خود در بيمه مركزي ،عضو هيئت مديره يك شركت بيمه
خصوصي است ،درگير اين نوع تعارض منافع است.
بهعنوان مثال ديگر نماينده مجلسي كه در زمان نمايندگي ،مسئول يك تشكل خصوصي مانند نظام
پزشكي است يا از بخش ديگري حقوق دريافت ميكند نيز مصداقي از اين اشتغال همزمان ميباشد.

1.

Conflict of interest restriction and disclosure, World Bank Public Sector and Governance
Group,2013.
 .2همان
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 .3دريافت هديه از نهادهاي قاعدهپذير 1:رابطه مالي بين مسئولين حكومتي و نهادهاي قاعدهپذير
ممكن است تحت عناويني مانند دريافت هديه يا درخواست رشوه شكلگيرد .اين نوع ارتباطات مالي نيز
ميتواند انگيزهاي براي مسئولين حاكميتي باشد تا منافع عمومي را در نظر نگيرند.
 .4ارتباطات خويشاوندي :ارتباطات خويشاوندي يكي ديگر از مواردي است كه ممكن است باعث
ايجاد تعارض منافع در كارمندان حكومتي گردد .اين تعارض ممكن است بهعلت سهامداري ،اشتغال يا
رابطه مالي يكي از بستگان مسئولين حاكميتي با بخشهاي تحت نظارت ،قاعدهگذاري يا پيمانكاري وي
بهوجود بيايد .بهعنوان مثال اگر يكي از خويشاوندان رئيس سازمان غذا و دارو رئيس شركت دارويي
خصوصي باشد ،رئيس سازمان غذا و دارو درگير مسئله تعارض منافع خواهد شد.
 .5ارتباطات پساشغلي و مسئله درب گردان 2:درب گردان يكي از مواضع پيچيده تعارض منافع
شخصمحور ميباشد .درب گردان به معناي اشتغال بازنشستگان يا مستعفيان بخش دولتي در بخش
خصوصي يا بالعكس است .اين پديده از جنبههاي گوناگوني باعث ايجاد تعارض منافع ميشود.
اهمالكاري در نظارت يا قاعدهگذاري با انگيزه استخدام در بخش خصوصي پس از خاتمه فعاليت در
مشاغل حاكميتي يكي از اين موارد است.
 .6انگيزههاي سياسي ،منطقهاي و سليقهاي :انگيزههاي سياسي و منطقهاي ممكن است افراد را در
موقعيتهاي تعارض منافع قرار دهد .بهعنوان مثال وجود اين انگيزهها در نمايندگان مجلس ،ممكن است
باعث مطرح و اجرا شدن طرحهايي گردد كه از لحاظ اقتصادي بهينه نبوده و منافع عموم مردم و حاكميت
را تأمين نميكنند ،ولي منافع برخي از مناطق جغرافيايي يا احزاب سياسي را برآورده ميكنند.
ب) عوامل نهادي ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص
در ادامه عوامل نهادي ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص ذكر و در هر مورد بهصورت مختصر توضيح
داده ميشود.
 .1اتحاد قاعدهگذار و مجري قواعد :تفويض حق قاعدهگذاري بر خود يكي از مواردي است كه افراد
را بهواسطه قواعد بيروني در معرض تعارض منافع شديد قرار ميدهد .اين مسئله ممكن است در
بخشهاي مختلف حاكميت بهوجود آيد .بهعنوان مثال اگر به فردي اختيار قاعدهگذاري ميزان دريافت
حقوقش را بدهيم وي را در موقعيت تعارض منافع قرار دادهايم.
 .2اتحاد ناظر و منظور (نظارتشونده) :همانند مسئله قاعدهگذاري براي خود ،فردي كه بهصورت
شخصي مسئول نظارت بر رفتار و عملكرد خود است نيز با مسئله تعارض منافع روبرو ميشود به نحوي
كه ميتوان گفت مسئله نظارت با مشكل روبرو خواهد شد.

 .1همان.
 .2همان.
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 .3تعارض درآمد و وظايف :تعارض درآمد و وظايف نيز بهصورت ساختاري موجب ميگردد كه
مسئولين و كاركنان به وظيفه اصلي خود عمل نكنند .ميتوان نمونههاي گوناگوني براي اين مسئله ذكر
كرد .بهعنوان مثال نظام پاداش به موفقيتهاي كوتاهمدت به نوعي ايجادكننده اين نوع تعارض منافع در
بين مسئولين ،كاركنان دولت و شركتهاي وابسته به دولت خواهد بود .زيرا اين نظام انگيزشي مديران
را تشويق ميكند كه دست به اقداماتي بزنند كه دركوتاهمدت نتايج ملموس و مناسبي داشته باشد،
درحالي كه ممكن است اين نوع فعاليتها در بلندمدت منجر به نتايج مخربي گردد .ازسوي ديگر تعيين
مشوق براي موفقيت در كوتاهمدت بدون متضرر شدن مديران از عدم موفقيت ،باعث ميشود كه مديران
فعاليتهاي با ريسك بااليي را انتخاب كنند كه احتمال شكست در آنها زياد است .بهعنوان مثال

راجان1

اقتصاددان ارشد صندوق بينالمللي پول در مقاله 2خود به اين موضوع اشاره ميكند كه پاداشهايي كه
براساس سودهاي كوتاهمدت طراحي شدهاند و جريمهاي براي زيانهاي بعدي تحميل نميكنند بانكداران
را تشويق ميكنند كه بيشتر ريسك كنند و اين موضوع ممكن است كه شركت يا حتي كل سيستم مالي
را ويران كند.
 .4تعارض وظايف :بنا به تعريف بخش مرور قوانين دانشگاه آمريكا 3و مجله فلسفه ،دانش و

قانون4،

تعارض وظايف ،تعارض بين دو وظيفه قانوني يا اخالقي است 5.در اين موقعيتها فرد نميتواند هر دو
وظيفه محول را بهدرستي اجرا كند ،زيرا منفعت حاصل از اجراي وظايف متعارض است .هر چند كه بنا
بر اين تعريف بين تعارض منافع و تعارض وظايف اختالفاتي وجود دارد ولكن در صورت بهوجود آمدن
تعارض وظايف براي يك فرد ،ميتوان گفت كه با مسئله تعارض منافع روبرو هستيم .اين تعارض ميتواند
باعث ناكارآمدي عملكرد افراد شود .بهعنوان مثال نمايندگان مجلس در برخي از تصميمگيريها دچار
اين تعارض منافع ميشوند زيرا از يكسو وظيفه آنها توجه به منافع حوزه انتخابي است و ازسوي ديگر
بايد منافع ملي را در نظر بگيرند و اين دو وظيفه ممكن است با يكديگر تعارض داشته باشند .نمونه اين
مسئله را ميتوان در پروژه اتيلن غرب يا پروژههاي مشابه مشاهده كرد.
 .1-2تعارض منافع سازماني
همانگونه كه در ابتداي اين بخش توضيح داده شد ،ممكن است در موقعيتهاي گوناگون ،يك سازمان،
شركت يا مؤسسه نيز بهعنوان شخصيت حقوقي در معرض تعارض منافع قرار گيرد .بدين معنا كه بهعلت
فعاليتهاي اقتصادي يا غيراقتصادي اجرا شده در سازمان مورد نظر مسئله تعارض منافع بهوجود آيد.

, 2005.

1. Rajan
2. Has Financial Development Made the World Riskier? Raghuram G. Rajan
3. American University Law Review
4. Journal of Philosophy, Science and Law
5. http://legalbeagle.com/6661652-conflict-duty-versus-conflict-interest.html
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اين نوع از تعارض منافع ميتواند هنگام تعامالت بخش خصوصي و دولتي كه در آنها از شركتها براي
مشاوره ،ارزيابي ،اجرا و نظارت يا حتي تنظيمگري استفاده ميشود رخ دهد .در بخش حاكميتي نيز
ممكن است با اين نوع از تعارض منافع روبرو باشيم .در ادامه ابتدا مصاديقي از اين نوع تعارض منافع در
مؤسسات يا سازمانهاي خصوصي كه در تعامل با حاكميت هستند ارائه ميشود و پس از آن انواع تعارض
منافع در سازمانهاي دولتي نيز معرفي ميشوند.
 .1-2-1مؤسسات و شركتهاي خدمات مشاورهاي
مؤسسات و شركتهايي كه ارائهكننده خدمات مشاورهاي به دولت يا بخش خصوصي هستند ميتوانند
به داليل مختلفي در معرض تعارض منافع قرارگيرند .بهعنوان مثال اگر يك مؤسسه مشاوره خود بخشي
از يك هلدينگ فعال در رشته مشورتدهنده خود باشد ممكن است با تعارض منافع در نظر گرفتن
منفعت هلدينگ خود در مشاورهها روبرو باشد.
 .1-2-2مؤسسات ارزيابي و صحهگذاري
مؤسسات ارزيابي و صحهگذاري ،مؤسساتي هستند كه به نمايندگي از بخش دولتي يا خصوصي اقدام به
ارزيابي پروژهها ميكنند .اين مؤسسات ممكن است بهعلت منافع سازمانشان ،در فرآيند ارزيابي خود با
تعارض منافع روبرو باشند و تحت تأثير آن ،ارزيابي دقيق و صحيحي را انجام ندهند .بهعنوان مثال ممكن
است مؤسسه ارزياب خود عضو شركت (الف) باشد كه با همكاري شركت (ب) اجراكنندگان طرحي
هستند كه قرار است ارزيابي شود .اتحاد ناظر و منظور (نظارتشونده) بهصورت ساختاري موقعيتي را
بهوجود ميآورد كه مسئله نظارت با مشكل روبرو خواهد شد .نهادهايي كه بهصورت همزمان مسئوليت
ايجاد بازارها و نظارت بر آنها را برعهده دارند با يك تعارض ذاتي روبرو هستند زيرا توسعه بازار بهعنوان
شاخصي از موفقيت اين نهادها شناخته ميشود و نظارت سختگيرانه ممكن است باعث كاهش سرعت
توسعه بازار شود .بنابراين ،اين نهادها ممكن است در نظارت سهلانگاري كنند .نهادهاي خودتنظيمگري
مانند انجمن ملي فعالين بورس )NASD)1و بورس اوراق بهادار نيويورك  )NYSE)2سعي كردهاند با
3

مجزا كردن اين بخشها در درون خود تعارض منافع بخش نظارت را كاهش دهند.
 .1-2-3مؤسسات اعطاكننده استاندارد

مؤسسات اعطاكننده استاندارد از مصاديق تعارض منافع سازمانمحور هستند .اين مؤسسات ممكن است
بهعلت ارتباطات مالي يا ارتباط اعضا با شركتهاي درخواستكننده استاندارد يا رقبايشان ،در فرآيند
اعطاي استاندارد درگير مسئله تعارض منافع شوند.
1.
2.
3.

)National Association of Securities Dealer (NASD
)New York Stock Exchange (NYSE
The Role of Government in Corporate Governance, Regulatory Policy Program Center for
Business and Government John F. Kennedy School of Government Harvard University
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 .1-2-4مؤسسات پيمانكاري
مؤسسات پيمانكاري ممكن است در معرض انواعي از تعارض منافع قرار گيرند .اجراي دقيق و صحيح
پروژه يا كمكاري در اجراي آن يكي از اين موارد است .يكي ديگر از مصاديق تعارض منافع مربوط به
پيمانكاران زماني رخ ميدهد كه شركت پيمانكار بهعلت ويژگيها و روابط خاص خود يا رانت اطالعاتي
كه در يك پروژه خاص به دست آورده است درگير مسئله تعارض منافع ميشود .تعارض بهوجود آمده
در اين موقعيت ميتواند انتخاب بين رعايت صادقانه اصول مناقصه يا استفاده از رانت اطالعاتي خود در
مناقصه باشد .اين نوع از تعارض منافع نيز با عنوان تعارض منافع سازماني پيمانكاران شناخته ميشود.
بدين ترتيب عالوهبر ارائهدهنده رانت اطالعاتي به شركت پيمانكار ،خود شركت پيمانكار دريافتكننده
رانت اطالعاتي نيز بهعنوان مجرم شناخته ميشود.
 .1-2-5سازمانهاي صنفي داراي حق قاعدهگذاري و نظارت
برخي از اختيارات واگذار شده به نهادهاي صنفي خودتنظيمگر را ميتوان مصداقي از تعارض منافع
سازماني دانست كه ناشي از اتحاد قاعدهگذار و مجري است .زيرا در اين موارد اختيار قاعدهگذاري به
افراد خود آن صنف واگذار شده است .هر چند كه در قرن گذشته خودتنظيمگري بهعنوان قاعده اصلي
براي تنظيمگري رفتار شركتها و مشاغل تخصصي مورد استفاده قرار گرفته است ،اما در سالهاي اخير
اين سؤال مطرح شده كه اين خودتنظيمگري در بخشهاي مالي ،پزشكي ،حسابداري ،وكالت و ....تا چه
اندازه موفق بوده است .بدين ترتيب هرچند كه از سال  1930قواعد تنظيمگري در سازمانهاي بورس
اوراق بهادار آمريكا و شركتهاي حسابداري و وك ال مورد استفاده قرار گرفته بود ،بعد از بحرانهاي به
وجود آمده اين مسئله مطرح شد كه در چه موقعيتهايي استفاده از خودتنظيمگري باعث صدمه شده
است و چه ساختاري براي استفاده از اين قواعد مناسب است و چگونه ميتوان مزاياي استفاده از
خودتنظيمگري را افزايش و معايب مرتبط با آن را كاهش داد.
برخي از مزايايي كه براي خودتنظيمگري ذكر شده است عبارت است

از1:

 نزديكي و مجاورت 2:نزديكي و مجاورت به اين معناست كه در اين شرايط اطالعات بهروزتر
و با جزئيات بيشتري در اختيار قاعدهگذار است .اين موضوع مزيتي براي قاعدهگذاري سازمانهايي با
سرعت تغيير زياد ميباشد.
 انعطافپذيري 3:استفاده از قاعدهگذاري بهوسيله خود نهادها در مقابل قاعدهگذاري حاكميتي
از انعطاف بيشتري برخوردار است.

1.

The Role of Government in Corporate Governance, Regulatory Policy Program Center for
Business and Government John F. Kennedy School of Government Harvard University
2. Proximity
3. Flexibility
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 مقبوليت 1:قاعدهگذاري بهوسيله خود صنعت به احتمال زياد باعث مقبوليت بيشتر قواعد

ميگردد.
 بهم پيوسته شدن منافع صنعت 2:از آنجايي كه خودتنظيمگري برمبناي منافع مشترك افراد
فعال در آن صنعت شكل ميگيرد ميتوان انتظار داشت كه در اجراي اين نوع از سياستها موفقتر باشد.
عليرغم مزيتهايي كه براي استفاده از خودتنظيمگري ذكر شد ،بايد توجه داشت كه اين روش
قاعدهگذاري با آسيبهايي نيز همراه است:
 .1تعارض منافع :اولين مشكلي كه در نظامهاي خودتنظيمگر مطرح ميشود مسئله تعارض منافع
است .مسئله مجاورت كه باعث ايجاد مزيت دسترسي سريع به اطالعات ميشد ميتواند به مشكل تعارض
منافع منجر شود .شناخت بهتر از يك صنعت توسط افراد آن لزوماً به معناي اين نيست كه اين افراد
انگيزه داشته باشند كه بهصورت بهينه و بهترين قواعد را براي تنظيم آن صنعت بهكار گيرند .موضوع
ديگر اين است كه ممكن است ابزار خودتنظيمگري بهمنظور حفظ انحصار و جلوگيري از ورود سايرين
به صنعت ،مورد استفاده قرار

گيرد3.

 .2عدم اعمال مجازاتهاي كافي 4:انعطافپذيري بيشتر خودتنظيمگري ممكن است منجر شود كه
در اين نظام به صالحديد ،مجازاتهاي كمتري را براي متخلفين در نظر بگيرند و اين موضوع متداول
است كه اين نوع سازمانها مجازاتهاي ناچيزي را براي متخلفان اعمال

كنند5.

 .3عدم اعمال قانون 6:عدم نظارت بهعلت تعارض منافع تنظيمگران در ساختارهاي خودتنظيمگري
و انعطافپذيري اين تنظيمگران ممكن است كه بيشتر از آثار ناشي از مقبوليت قوانين خودتنظيمگري
باشد .معموالً در مواردي ك ه منافع صنعت مورد نظر با منافع جامعه در تضاد است ،نظارت توسط
خودتنظيمگري كمتر از حد بهينه اجتماعي خواهد

بود7.

 .4جلوگيري از ايجاد بازار رقابتي بينالمللي 8:رقابت با بازارهاي خارجي يكي از ابزارهاي مناسب
براي تعريف كردن و محدود كردن منافع صنايع گوناگون است .قوانين نامتناسب تنظيم شده بهمنظور
جلوگيري از واردات توسط نظام خودتنظيمگران داخلي ممكن است مانعي براي استفاده از رقابت براي
توسعه و پيشرفت صنايع

باشد9.

1. Compliance
2. Collective Interests of Industry
3. The Role of Government in Corporate

Governance, Regulatory Policy Program Center for
Business and Government John F. Kennedy School of Government Harvard University
4. Inadequate Sanctions.
 .5همان.

Under enforcement

6.

Global Competition

8.

 .7همان.
 .9همان.
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 .5عدم كفايت منابع 1:اگرچه در نظام خودتنظيمگري احتمال افزايش هزينههاي قاعدهگذاري از
منابع صنعت و احتمال دستاندازي به منابع صنعت از طريق نمايندگان كاهش يافته است ،اما ممكن
است بهدليل تعارض منافع بودجه كافي به بخش قاعدهگذار اختصاص داده

نشود2.

 .1-2-6سازمانهايي كه درآمد آنها با وظايف آنها در تعارض است
تعارض درآمد و وظايف بهصورت ساختاري موجب ميگردد كه سازمان به وظيفه اصلي خود عمل نكند.
ميتوان نمونههاي گوناگوني براي اين مسئله ذكر كرد .مرتبط كردن درآمد پليس به جرائم يا مرتبط
كردن درآمد ستاد مبارزه با قاچاق به كشفيات قاچاق ،نمونههايي از اين نوع تعارض منافع هستند.
بهصورت كلي تعيين حقالعمل براي فعاليتهايي كه پيرامون موضوع رفع ناهنجاريها شكل ميگيرند،
(بيماري ،قاچاق ،تخلفات رانندگي و )...مصداقي از تعارض منافع درآمد و وظايف خواهد بود.
يكي ديگر از نمونههاي تعارض درآمد با وظايف ،سازمانهاي حسابرسي است .اين سازمانها مسئول
بررسي صحت اطالعات ارائه شده در ترازنامه شركتها هستند و بايد بهصورت دقيق و سختگيرانه اين
كار را انجام دهند ،اما انتخاب حسابرس برعهده خود شركتهاست و سختگيري در حسابرسي به نوعي
به معناي انتخاب نشدن براي حسابرسيهاي آينده و محروم ماندن از درآمدهاي آن است ،لذا بين درآمد
و وظايف اين سازمانها تعارض وجود دارد و اين تعارض ميتواند منجر به كاهش دقت و صحت گزارش
حسابرسان گردد.
 .1-2-7سازمانهاي دولتي كه وظايف داده شده به آنها در تعارض است
مصداق ديگري از تعارض منافع سازماني ميتواند زماني محقق شود كه يك سازمان عمومي بهصورت
همزمان داراي دو وظيفه باشد – به نحوي كه اين تعدد وظايف موجب تعارض گردد .بهعنوان مثال اگر
يك سازمان همزمان وظيفه قاعدهگذاري و ارائه خدمات يا مالكيت را در اختيار داشته باشد ممكن است
درگير تعارض منافع ساختاري شود .يكي از آسيبهاي اين تعدد وظايف ميتواند خطر عدم تصميمگيري
بيطرفانه و درنظر گرفتن منافع تجاري و عاليق مسئوالن بخش عمومي و برخورد غيرمنصفانه با ديگر
رقبا باشد 3.بهعنوان مثال در شرايطي كه يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارتخانهاي كه مسئوليت
تنظيمگري را برعهده دارد در همان حوزه مشغول به ارائه خدمات باشد وزارت مربوطه در مسئله
تنظيمگري دچار تعارض منافع ميشود .بهعنوان مثال اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات كه وظيفه
تنظيمگري را برعهده دارد بهصورت همزمان مالك يكي از اپراتورهاي تلفن همراه نيز باشد در انجام
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وظايف دچار تعارض منافع مي شود و ممكن است اين تعارض منافع موجب رفتار غيرمنصفانه با ساير
رقبا شود.
يكي ديگر از مصاديق تعارض وظايف را ميتوان در وظايفي مشاهده كرد كه براي سازمانهاي
دولتي تعيين ميشود .بهعنوان مثال ممكن است وظيفه استخراج حداكثري از ميادين نفت و وظيفه
توسعه فناوري داخلي استخراج بهصورت همزمان به وزارت نفت واگذار شده باشد .در اين مثال در صورت
عدم تعيين قواعد مشخص در مورد ميزان اولويت هر وظيفه و نحوه مديريت كردن تعارض بين آنها،
ممكن است به بهانه اجراي يك وظيفه ،وظايف ديگر محول شده مورد بيتوجهي قرارگيرد.
 .1-2-8مؤسسات حقوقي
مؤسسات حقوقي ممكن است بهصورت همزمان در پروندههاي مختلفي به ارائه خدمات وكالتي بپردازند.
اين احتمال وجود دارد كه نتايج يكي از اين پروندهها براي موكالن ديگر نيز با اهميت باشد .وكالت
همزمان دو طرف دعوا بهوسيله مؤسسات حقوقي يكي از نمونههاي بارز اين مسئله است .در اين مواقع
ممكن است مؤسسات حقوقي با تعارض منافع سازماني روبرو باشند.
 .1-2-9مؤسسات مديريت سرمايهگذاري
مؤسسات مديريت سرمايهگذاري ،نيز ممكن است بهعلت ارتباط مالي يا نيروي انساني با برخي شركتها،
درگير اين تعارض شود كه آيا سرمايههاي مشتريان خود را به شركتهاي مرتبط منتقل كند يا اينكه
اين سرمايهها را در پربازدهترين گزينه ممكن سرمايهگذاري نمايد .اين مسئله ممكن است باعث تضييع
حقوق مشتريان مؤسسه سرمايهگذاري شود.
 .2تاريخچه شروع توجه به مسئله تعارض منافع در كشورهاي مختلف
در قسمتهاي پيشين سعي شد تا دستهبندي مفهومي از مسئله تعارض منافع ارائه شود .در اين قسمت
سعي ميشود تا به برخي از تجربههاي كشورهاي مختلف در برخورد با اين مسئله اشاره شود .براي اين
منظور تجربه اياالت متحده و كره جنوبي ،اتحاديه اروپا و تاريخچه پرداختن به موضوع تعارض منافع در
فرانسه مورد بررسي قرار ميگيرد .در اين بخش سعي ميشود بهصورت كلي به تجربيات اين كشورها
اشاره شود .راهكارهاي پيشگيري از تعارض منافع در كشورهاي مختلف در گزارش مستقلي بررسي
خواهد شد.
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 .2-1تجربه اياالت متحده در برخورد با تعارض منافع
پيش از دهه  60ميالدي ،اياالت متحده با مسئله تعارض منافع در قالب قوانين و فرآيندهاي كيفري
برخورد مينمود و زماني كه رسوايي و فساد خاصي صورت ميگرفت قوانين جديدي براي برخورد با آن
تصويب ميشد .رسواييهاي برخي از مقامات دولتي در بحبوحه جنگ داخلي آمريكا در سالهاي 1860
منجر به طراحي قوانيني براي جلوگيري از سوءاستفاده مقامات از تصميمات دولتي گرديد كه برخي از
اين اصول هماكنون نيز در قوانين اين كشور وجود دارند.
در اوايل دهه  1960و پس از انتخاب كندي بهعنوان رئيسجمهور اين كشور ،شغل دولتي بهعنوان
يك حرفه مورد احترام در مركز توجهات قرار گرفت .در اين دوره به روابطي كه بايد بين كاركنان دولتي
و عموم مردم وجود داشته باشد بيشتر توجه شد و در نهايت منجر به دو تغيير اساسي گرديد .قوانين
جزايي مرتبط با تعارض منافع بازنگري گرديد و در فصل مشخصي از قوانين جزايي آورده شد .ثانياً دولت
كندي مرامنامههايي را براي قوه مجريه جهت مديريت تعارض منافع تهيه نمود .اين رويكرد مبتنيبر اين
برداشت بود كه تعارض منافع ميتواند اعتماد مردم به حكومت را سلب نمايد .به همين دليل رويكرد
پيشگيرانه نسبت به رويكرد كيفري بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
پس از ترور كندي ،در سال  1965جانسون دستور اجرايي  11222را صادر كرد كه شش اصل
براي خدمات بخش دولتي تعيين نموده و محدوديتهايي براي هدايا و ساير فعاليتها وضع نمود .اداره
مديريت كاركنان اياالت متحده مقررات نمونهاي را ارائه نمود تا دستگاههاي قوه مجريه بهواسطه آن
بتوانند استانداردهاي قانوني مبتنيبر دستور اجرايي مذكور را با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد آن
دستگاه تهيه نمايند .پس از آن هر دستگاه مسئول تفسير و اجراي استانداردهاي مخصوص خود گرديد.
با توجه به نقش محدود اداره مديريت كاركنان در اين مسئله ،مقام اجرايي مشخصي براي تضمين
هماهنگي اجراي اين برنامه در كل قوه مجريه وجود نداشت .به همين دليل با وجود قواعد مشابه بين
دستگاههاي مختلف ،نحوه پيادهسازي اين قواعد بين دستگاهها بسيار متفاوت بود.
«رسوايي واترگيت» 1و «قتل عام شنبهشب» 2وقايعي بودند كه انگيزه الزم براي نمايندگان دوره
نودوپنجم كنگره براي تصويب قانوني با نام «اصول اخالقي در دولت» 3را فراهم نمودند .اين قانون
جنبههاي مختلفي از «استخدام در دولت فدرال» را تحت تأثير قرار داده است .اين سلسله اقدامات
بهمنظور بازيابي اعتماد مردم به دولت اجرايي شد.

 .1رسوایی واترگِیت ( :)Watergate Scandalبه وقایعی اطالق میشود که بین سالهای  197۵-1972در هتلی به همین نام در
واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کنارهگیری ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت ایاالت متحده آمریکا شد.
 : Saturday Night Massacre .2عبارتی است که توسط تفسیرگران سیاسی درباره برکناری دادستان ویژه جناب آقای
آرچیبالد کاکس ( )Archibald Coxو استعفای وزیر دادگستری آقای الیوت ریچاردسون ( )Elliot Richardsonو قائممقام
او در  20اکتبر  1973که در زمان رسوایی واترگیت رخ داد ،استفاده میشود .ریچارد نیکسون با برکناری دادستان ویژه به دنبال
فرونشاندن بازجوییهای پرونده واترگیت بود.
3. Ethics in Government Act
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قانون «اصول اخالقي در دولت» ،افشاي عمومي و اجباري سابقه استخدامي و مالي مقامات دولتي
و بستگان نزديكشان را بنا نهاد .همچنين براي فعاليتهاي البيگري مقامات دولتي در دورهاي پس از
ترك شغل دولتي محدوديت ايجاد كرد .بهعالوه اين قانون «دفتر وكيل مستقل اياالت متحده» 1را
راهاندازي كرد .وظيفه اين دفتر بازجويي كردن از مقامات دولتي بوده است 2.همچنين اداره اصول اخالقي
دولت نيز پس از تصويب اين قانون ايجاد گرديد كه در ادامه هريك از آنها را بهصورت مختصر توضيح
خواهيم داد.
در سال  1989بوش دستور اجرايي  12647را صادر نمود كه بهموجب آن  14اصل مبنايي براي
خدمات دولتي در نظر گرفته شد كه جانشين  6اصل قبلي گرديدند.
در اين دستور اجرايي به موارد زير پرداخته شده بود:
 عدم مالكيت منافع مالي كه با انجام درست وظايف دولتي در تعارض باشد، عدم اجراي معامالت مالي براساس اطالعات دولتي غيرعمومي جهت كسب منافع شخصي، عدم دريافت هديه مرتبط با انجام وظايف حرفهاي، مقام دولتي نبايد از منصب خود جهت بهرهبرداري شخصي استفاده كند، مأموران دولتي نبايد آگاهانه تعهدات غيرقانوني بدهند كه بهموجب آن دولت محدود گردد، مأموران دولتي نبايد جانبدارانه عمل كنند و منافع اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را ترجيحدهند،
 مأموران دولتي بايد از داراييهاي دولتي حفاظت نموده و غير از محلهاي قانوني در جاهايديگر مصرف ننمايند،
 كاركنان دولتي نبايد شغل بيروني داشته باشند و همچنين نبايد اقداماتي انجام دهند كه باوظايف دولتيشان در تناقض باشند( .مانند مذاكره براي استخدام)،
 كاركنان موظفند اختالس ،كالهبرداري ،اتالف و فساد مقامات را افشا نمايند.اين دستور اجرايي اداره اصول اخالقي دولت را مكلف نمود تا استاندارد واحد ،مشخص و جامعي
را طراحي نمايد تا ضمن هدفمند بودن و معقول بودن ،قابليت اجرا نيز داشته باشند .اين اداره براي اداي
وظايف خود تصميم گرفت تا قوانين محدود دهه  1960را بيشتر توسعه داده و موضوعات اصلي اين
حوزه را بهطور مشخصتر مورد نظر قرار دهد .اين تغييرات با هدف يكپارچهسازي تفسير ميان دستگاهها
و افزايش آگاهي كارمندان دولتي صورت گرفت .بهطور ويژه اين قواعد با هدف ايجاد استانداردهاي
«اخالق دولتي مكتوب» تدوين گرديد تا در صورت رعايت آنها ،از نقض سهوي قوانين كيفري مرتبط با
تعارض منافع توسط كارمندان جلوگيري به عمل آورد .در نگارش اين استانداردها تمامي تالشها با اين
U.S. Office of Independent Counsel
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_in_Government_Act

1.
2.

_______________________________________________________________________ 19

هدف صورت گرفت كه كاركنان دولتي مطمئن باشند با رعايت اين استانداردها قوانين كيفري را نقض
نخواهند كرد .از طرف ديگر ،كارمندي كه بهطور صريح اين استانداردها را نقض نمايد خود را در معرض
ريسك مواجهه با كيفرهاي تعبيه شده در قوانين قرار داده است.
اين استانداردها مورد نگارش قرار گرفت و پس از بازبيني توسط همه دستگاههاي اجرايي و دريافت
بيش از  1000نقطهنظر از اشخاص ذينفع در سال  1992بهعنوان مقررات نهايي تصويب گرديد .پس از
انتشار قانون شش ماه به تمامي دستگاهها فرصت داده شد تا كارمندان خود را در مورد سياستهاي آن
مطلع سازند .اين قواعد بيش از  10سال است كه در حال اجرا ميباشد.
ـ تعارض منافع و اداره اصول اخالقي دولت
در قانون اصول اخالقي دولت مقررات افشاي مالي براي پرسنل دولت آورده شده است .افراد مشمول پر
كردن گزارشهاي مالي ،اطالعاتي كه در گزارش بايد آورده شود ،الزامات پر كردن گزارش ،محرمانه بودن
و دسترسي عمومي به گزارشات از ديگر مواردي است كه در اين قانون آمده است .همچنين جريمههايي
براي عدم انجام وظايف مندرج در قانون نيز لحاظ گرديده است.
اين قانون همچنين «اداره اصول اخالقي دولت» 1را راهاندازي كرد .رئيس اين اداره به پيشنهاد
رئيسجمهور و به تأييد كنگره براي يك دوره پنجساله تعيين ميگردد .بهدليل همپوشاني بين دورهها و
نحوه تعيين رئيس ،اين نهاد استقالل عمل زيادي از دولت

دارد2.

رئيس اداره با مشورت اداره مديريت كاركنان اياالت متحده 3،جهتگيري كلي سياستهاي قوه
مجريه در رابطه با جلوگيري از تعارض منافع را در دولت تعيين ميكند.
افق اهداف اين اداره ،دستيابي به اعتماد عمومي درباره پاكدستي و سالمت قوه مجريه تعيين
گرديده است .مأموريت آن نيز رهبري و نظارت بر برنامههاي اخالقي دولت فدرال براي جلوگيري و حل
مسئله تعارض منافع در دولت ميباشد .اين اداره براي اجراي مأموريتهاي خود بالغ بر  4500كارمند
در  130اداره و سازمان دولتي دارد .يكي از ابزارهاي مورد استفاده اين اداره براي جلوگيري از بروز مسئله
تعارض منافع ،افشاي منافع مالي هم بهصورت محرمانه و هم بهصورت عمومي

است4.

Office of Government Ethics
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 .2-2تجربه كره جنوبي در مديريت تعارض منافع :تغيير پارادايم در سياستهاي ضدفساد
كره جنوبي از اواخر دهه  90ميالدي
 .2-2-1كميسيون مستقل مبارزه عليه فساد كره جنوبي
در اواخر دهه  90كرهايها به اين اتفاقنظر رسيدند كه دستيابي به توسعه پايدار بدون حل مسائل فساد
ناممكن خواهد بود .اين اجماع ،نقطه عطفي در سياستهاي ضدفساد اين كشور ايجاد

كرد1.

رها نمودن «سياستهاي سخت» 2مبتنيبر كشف و تنبيه پس از رخداد فساد و استفاده از
«سياستهاي نرم» 3با هدف از بين بردن پيشدستانه احتمال وقوع فساد ،امري ضروري تلقي شد .بدين
منظور كميسيون مستقل مبارزه عليه فساد كره جنوبي )KICAC( 4براي پيادهسازي سياستها و
اقدامات جديد در سال  2002تأسيس گرديد.
 KICACبا همكاري با دفتر دادستاني ،پليس و هيئت حسابرسي و بازرسي ،سيستم ضدفساد
نوين را طراحي و اقدامات متعددي براي ارتقاي شفافيت و سالمت در بخش دولتي كره جنوبي و جامعه
كره بهطور كل ،پيادهسازي نمود.
پارادايم جديد سياستهاي ضدفساد كه توسط اين كميسيون بهكار برده ميشود از محورهاي
كليدي زير تشكيل ميگردد:
 تغيير سياست مبارزه با فساد از تنبيه به پيشگيري
 بهبود نهادي در حوزههاي مستعد فساد
 مديريت اجرايي پاسخگو و شفاف
 اصول اخالقي تقويت شده در خدمات بخش عمومي و مديريت شركتي
 نظام يكپارچه حمايت و حفاظت از افشاگران
 .2-2-2ابزارها و سياستهاي مديريت تعارض منافع در كره جنوبي
فساد هنگامي رخ ميدهد كه يك مأمور دولتي وظايف خود را به نحو غيرقانوني و ناروا انجام دهد ،تا
بدين وسيله منافع شخصي خود و نه منافع عموم جامعه را ارضا نمايد .بهعبارت ديگر فساد در
موقعيتهاي تعارض منافع اتفاق ميافتد .منظور از تعارض منافع مواقعي است كه بين وظايف يك مأمور
دولتي و منافع شخصي او تعارض وجود دارد .لذا عنصر اصلي سياستهاي ضدفساد عبارت است از:
ايجاد انگيزه در مأموران دولتي براي انجام وظايف خود در مواقع تعارض منافع به نحوي كه منافع
عموم جامعه تأمين گردد.
Korea’s Policies and Instruments to Manage Conflicts of Interest Gae Ok Park Director of Policy
CoordinationKorea’s Independent ommission Against Corruption
2. Hard Policy
3. Soft Policy
4. The Korea Independent Commission Against Corruption
1.
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برخي از ابزارهاي استفاده شده در كره جنوبي براي اجراي اين گونه سياستها عبارتند از:
 مرامنامه كاركنان و مقامات دولتي،
 ثبت و افشاي داراييهاي شخصي مقامات ارشد دولتي،
 محدوديتهاي پسااشتغالي براي مقامات دولتي فاسد،
 سيستم واگذاري مديريت سهام به كارگزار

ناشناس1.

در ميان اين ابزارها ،مرامنامه و محدوديتهاي پسااشتغالي براي مقامات دولتي فاسد براساس
«قانون ضدفساد» اجرا ميگردند .در حالي كه سيستم تراست كور و ثبت داراييهاي شخصي و
محدوديتهاي اشتغال مقامات ارشد دولتي در «قانون اصول اخالقي خدمات دولتي» قيد شده است.
 .2-2-3مرامنامه مأموران دولتي
همه مأموران دولتي موظف به پيروي از مرامنامه مقامات دولتي ميباشند .اين مرامنامه از منظر حقوقي
بهعنوان يك حكم رياستجمهوري الزامآور ميباشد.
اين مرامنامه راهنماي رفتاري مأموران دولتي را در موقعيتهايي كه به احتمال زياد داراي تعارض
منافع ميباشند بيان ميدارد.
بندهاي اصلي مرامنامه بهشرح زير است:
الف ) مقابله با مواضع خاص تعارض منافع
 هنگامي كه يك مقام دولتي به زيردست خود دستوراتي ميدهد كه ممكن است مانع از عملكرد
درست آنها به وظايفشان باشد:
مأمور زيردست بايد با بيان دليل به مقام باالدستي از انجام دستورات سرباز زند.
 هنگامي كه مأمور دولتي عمل به وظايف خود را سخت ميداند چرا كه آن وظيفه با منافع شخصياش
ارتباط دارد:
مأمور دولتي ميتواند از اجراي وظايفي كه داراي تعارض منافع است پرهيز كند و آن را به شخص
ديگر واگذار نمايد.
 هنگامي كه يك سياستمدار از يك مأمور دولتي چه با خواهش و چه به اجبار ميخواهد تا وظايفش
را بهطور ناصحيحي انجام دهد:
مأمور دولتي ميتواند اين موضوع را به رئيس اداره گزارش دهد يا اينكه با آفيسر مرامنامه قبل از
برخورد با موضوع مشورت نمايد.

Blind Trust System

1.
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ب ) ممنوع ي ت اعطا و در ي افت منافع غير عادالنه
 يك مقام دولتي نبايد از موقعيت دولتي خود براي سود رساندن به خود و يا يك عده افراد خاص
استفاده كند.
 يك مقام دولتي نبايد با استفاده از موقعيت خود از انجام وظيفه سايرين جلوگيري كند تا بدين وسيله
به خود يا عدهاي خاص سود برساند.
 مقام دولتي نبايد با استفاده از اطالعات كسب شده بهواسطه وظيفه خود در پست دولتي ،در معامالت
اوراق بهادار داراي بازار ،امالك و ساير ابزارهاي مالي شركت كند.
 مقام دولتي نبايد از كسي كه با وظيفهاش مرتبط است پول يا چيز باارزشي دريافت نمايد.
ج ) ثبت و افشا ي دارا يي شخص ي مقامات دولت ي
قانون اصول اخالقي خدمات دولتي سال  ،1981ثبت داراييهاي مقامات دولتي رتبه سه و باالتر را الزام
كرده است .در سال  1993اين قانون اصالح و مقامات رتبه چهار و باالتر موظف به ثبت داراييشان شدند
عالوه بر اين قانون اصالح شده نظامي را معرفي نمود كه در آن افشاي داراييهاي ثبت شده مقامات رتبه
يك ،رؤساي دولتهاي محلي ،اعضاي شوراهاي محلي و همسران و فرزندان و پدرانشان اجباري است.
در حال حاضر مقامات ارشد دولتي كره كه داراي رتبه چهار يا باالتر ميباشند موظف به ثبت
داراييها و درآمدهايشان در پايان سال هستند .فرمهاي پرشده توسط «كميته اصول اخالقي خدمات
دولتي» بررسي ميشود .مقامات سياسي اجرايي مانند رئيسجمهور و ساير مقامات داراي رتبه يك بايد
دارايي و درآمدهايشان را در روزنامه رسمي دولت افشا نمايند.
سيستم ثبت و افشاي داراييها كه بيش از  25سال به اجرا درآمده است نقش اساسي در جلوگيري
از فساد در بخش خدمات دولتي كره جنوبي را ايفا كرده است.
 .2-2-4واگذاري سهام به وكيل نامعلوم

1

عالوهبر سيستم ثبت و افشاي داراييها ،برخي از مقامات دولتي موظف به واگذاري سهام به وكيل ناشناس
ميباشند .اين سيستم از سال  2006راهاندازي شده است .برطبق اين سيستم ،مقامات دولتي داراي
مرتبه چهار يا باالتر كه در وزارت اقتصاد يا ساير دستگاههاي مالي و اقتصادي دولت مشغول بهكار هستند
و همچنين داراي سهامي به ارزش حداقل  30هزار دالر ميباشند موظف به فروش سهام و يا قرار دادن
آن در حسابهايي هستند كه بهوسيله افراد ناشناس مديريت ميشوند.

Enforcement of the Blind Trust System

1.
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 .2-2-5محدود ي ت برا ي استخدام مقامات دولت ي بازنشسته
محدوديتهاي پسااشتغالي به اين دليل در نظر گرفته شدهاند تا مأموران دولتي با هدف اشتغال در يك
شركت خصوصي پس از پايان فعاليت در بخش دولتي ،در اعمال قوانين براي آن شركت ،تساهل و تسامح
به خرج ندهند .اگرچه اين محدوديتها در موارد خاص اعمال ميگردند؛ چرا كه در غير اين صورت با
حق آزادي انتخاب شغل در تناقض خواهند بود.
مطابق با قانون «اصول اخالقي خدمات دولتي» ،مأمور دولتي داراي رتبه چهار يا باالتر پس از ترك
شغل دولتي به مدت دو سال از استخدام در شركتهاي خصوصي انتفاعي ،كه با حوزه خدماتي شغل
دولتي آن مأمور در ارتباط باشند ،محروم خواهد بود.
بهعالوه در قانون ضدفساد قيد شده است كه اگر مقام دولتي بهخاطر دست داشتن در فساد از كار
بركنار شده باشد ،با محدوديت پنجساله براي استخدام در سازمانهاي دولتي و همچنين شركتهاي
خصوصي مرتبط با حوزه شغلياش قبل از بركناري ،مواجه خواهد شد.
 .2-3برخورد با مسئله تعارض منافع در اتحاديه اروپا
جوهره تعارض منافع ،ناقض تعادل پذيرفته شده اجتماعي ميان منافع مقامات دولتي و منافع عموم
جامعه است .در صورتي كه موقعيتهاي تعارض منافع بهدرستي مديريت نشود ،اين امكان وجود دارد
كه به فساد منتج و موجب اخالل در رقابت و تخصيص منابع عمومي گردند .اين مسئله بهعنوان تهديدي
عليه توسعه ملي قلمداد ميگردد .همچنين شناسايي و حل مواضع تعارض منافع ،براي دستيابي به
حكمراني خوب و ايجاد اعتماد در نهادهاي عمومي امري حياتي است.
در عمل ،نظامهاي تعارض منافع در اعضاي اتحاديه اروپا با استانداردهاي بينالمللي متفاوت بوده و
حتي در داخل يك دولت نيز ممكن است متفاوت باشد.
بهطور كل ،با مسئله تعارض منافع به دو صورت ميتوان برخورد كرد:
 .1ايجاد محدوديت
 .2الزام اعالم
در حال حاضر استانداردهاي مشترك بين اعضاي اتحاديه در زمينه تعارض منافع متشكل از دو
محور اصلي ميباشد:
 .1مجموعهاي از قواعد ،كدها ،استانداردها و اصول .در بيشتر موارد اين ابزارها تعدادي از
ممنوعيتها ،محدوديتها و الزامها را شامل ميشوند .در اينجا تفاوت عمده ميان كشورها در تعداد اين
ممنوعيتها ،محدوديتها و الزامهاست .ممنوعيتها بر روي رفتارها ،ناسازگاريها يا اشتغالها در صدد
ميباشند تا از بروز موقعيتهايي كه به احتمال زياد موجب ايجاد تعارض منافع ميگردند جلوگيري
كنند .در سالهاي اخير تعداد اين قواعد بهصورت چشمگيري افزايش يافته و سختگيرانهتر شدهاند.
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سختگيرانهترين نظام پيشگيري از تعارض منافع در لتوني مورد استفاده قرار گرفته است .در اين كشور
تمامي گروههاي تعارض منافع مشاهده شده ،در همه نهادها مقرراتگذاري شدهاند .در مقابل هم دانمارك،
سوئد و اتريش كمترين ميزان مقرراتگذاري در اين حوزه را دارا ميباشند .الزم به ذكر است كه كم بودن
سطح مقررات لزوماً به افزايش فساد منتج نميگردد .بهعنوان مثال كشورهاي شمال اروپا استانداردها و
قواعد كمتري نسبت به ساير اعضا دارند و با وجود اين سطح كمتري از فساد و ارتشا را تجربه نمودهاند.
 .2سياستهاي اعالم و ثبت منافع كه در عمل ثبت تعارضات منافع بالقوه را الزامي مينمايد .در
اين مورد ،تفاوتها در ميزان الزامات شفافيتي ،سطح جزئيات و الزامات گزارشدهي (مثالً آيا فعاليتهاي
همسر نيز بايد ثبت گردد يا خير؟) و همچنين نظارت بر اين الزامات ميباشد .يكي از عناصر جداييناپذير
چارچوبهاي ضدفساد در سالهاي اخير استفاده از نظامهاي اعالم مالي بوده است .يك نظام اعالم،
مأموران دولتي را ملزم مينمايد تا هرگونه منافعي كه خدمترساني آنان بهعنوان كارگزار بيطرف را به
خطر مياندازد اعالم نمايند .با افزايش موقعيتهاي تعارض منافع بالقوه ،كشورهاي بيشتري قوانين در
جهت الزامي نمودن افشاي اطالعات مالي و داراييها را تصويب نمودهاند .در اكثر اين موارد ،قوانين
مذكور بخشي از راهبرد جامع مبارزه با فساد بودهاند.
اعالم دارايي و درآمدها ،ابزار نظارت بر تعارض منافع بالقوه و بالفعل را فراهم ميآورد .در اروپاي
شرقي و مركزي ،انگيزه الحاق به اتحاديه اروپا تصويب قوانين ضدفساد را تسريع نموده است .معرفي ابزار
اعالم داراييها راه آساني براي نمايش عزم اين كشورها در مبارزه با فساد بوده است.
هر يك از دو رويكرد «اعمال محدوديت» و «اعالم منافع» ميتواند بهعنوان راهكاري براي مقابله با
تعارض منافع مورد استفاده قرار گيرد .با وجود اين نظامهاي اعالم منافع ،نيازمند ظرفيت قابل توجهي
براي حسابرسي و بررسي فرمهاي اعالم شده ميباشد .همچنين نيازمند تأسيس نظام تنبيه معتبري
است كه اجراي مجازاتها را بهصورت كارآ پيادهسازي نمايد.
 .2-4تاريخچه مبارزه با تعارض منافع در فرانسه
پيشگيري از مسئله تعارض منافع در فرانسه از سابقه طوالني برخوردار است و قانون كيفري و قوانين
مربوط به مقامات دولتي به اين موضوع پرداخته است.
يكي از قديميترين منابعي كه در تاريخ قانونگذاري فرانسه به اين موضوع پرداخته است دستوري
است كه در سال  1254توسط  Saint Louisصادر شد و ديگري دستور  Charles VIدر سال
 1388است كه اين دستورها از اصول روم باستان پيروي ميكنند .بدين ترتيب كه در اين دستورها
فرمانداران منع شده بودند كه در مناطق تحت حكومتشان قرض بگيرند يا دارايي به دست بياورند .در
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صورت تخلف ،قراردادها لغو ميشد و داراييهاي اين فرمانداران مصادره ميشد .بهعبارتي اين افراد از
عقد قرارداد با افرادي كه تحت حاكميتشان بودند ،منع شده بودند.
طبق نظام حقوقي فرانسه مقامات حاكميتي كه استانداردهاي درستكاري را در فعاليتهايشان
رعايت نكنند طبق مجازاتهاي مطرح شده در قانون جزايي مجازات ميشدند .در سال  1919اين
مجازاتها بهوسيله مقررات پيشگيرانهاي با عنوان پيشگيري از جرم معرفي ميشدند و شامل موضوع
بهدست آوردن غيرقانوني امتياز 1نيز بودند.
همچنين بهمنظور ايجاد محروميت فعاليت مقامات دولتي در فعاليتهاي خصوصي غيرمرتبط با
وظايف سازمان ،قوانيني در سالهاي  1984-1983 ،1959 ،1946به تصويب رسيد .هدف قانونگذاران
اين بود كه هر فردي كه به نحوي نقشي در وظايف دولت بازي ميكند (نه فقط كاركنان رسمي دولت)،
در موقعيتي قرار نگيرد كه محتمل باشد بهخاطر عاليق شخصي خود در نظارت و دقت نسبت به يك
كمپاني كوتاهي كند به نحوي كه اين كار به منافع عمومي يا منافع ساير كمپانيهاي فعال در اين زمينه
صدمه وارد كند .هدف قانون اين بود كه از هرگونه تعارض منافعي كه براي كاركنان دولت در زمان اجراي
وظايفشان رخ ميدهد و ممكن است موجب تضييع حقي شود جلوگيري كند.
عالوهبر موارد ذكر شده در سالهاي  1960و  1967قوانيني بهمنظور پيشگيري مسئله تعارض
منافع مرتبط با درب گردان (اشتغال پسادولتي) – كه در زبان فرانسه با عنوان  pantouflageشناخته
ميشود  -به تصويب رسيد .بهعنوان مثال كميسيونها مواردي را كه افراد شغل دولتي را بهمنظور فعاليت
در بخش خصوصي ترك ميكنند به اطالع نخستوزير ميرسانند.
در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم دولت نقش مهمي در بازسازي فرانسه بازي كرد و اغلب
مسئوالن دولتي درگير بازسازي به فعاليتهاي اقتصادي مشغول شدند .در همين سالها سياستهاي
عدم تمركزگرايي نيز اجرايي شدند و اختيار مستقل زيادي به منتخبين محلي داده شد كه تحت نظارت
حكومت مركزي قرار نداشتند .در پايان دهه  1990اكثر كمپانيهايي كه در دوره قبل دولتي شده بودند
به بخش خصوصي برگردانده شدند و بدين ترتيب مشكل معامله مقامات دولتي با كمپانيهايي كه با آنها
در ارتباط بودند جديتر شد .همچنين در اين سالها مقامات محلي در موضوعات اقتصادي ناحيه و
منطقه خود درگير شدند و مسئله تعارض منافع در مقامات محلي بسيار جديتر گرديد.
بهمنظور جلوگيري از تعارض منافع در مجالس محلي نيز قواعد خاصي بر مجالس محلي فرانسه
حاكم است .طبق اين قاعده اگر موضوعي در دستور كار مجلس باشد كه در آن موضوع بين منافع شخص
نماينده و منافع منطقه تعارضي موجود باشد ،آن شخص بايد در جلسات بحث در مورد آن مسئله حضور
نداشته باشد .زيرا ممكن است كه تصميمي تحت شرايط تعارض منافع گرفته شود .طبق قواعد مجلس
محلي اين نوع تصميمات كه در شرايط تعارض منافع گرفته شده است لغو خواهند گرديد .بهعنوان مثال
of an Advantage

1. Unlawfulobtaining
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تصميم گرفتن به ساخت پروژه عمراني در زميني كه متعلق به شهردار يا يكي از اعضاي خانواده وي
است بهصورت اتوماتيك لغو خواهد شد.
همچنين بهمنظور جلوگيري از تعارض منافع و سوءاستفاده از موقعيت شغلي ،برخي از مقامات
منتخب سياسي بايد در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت خود ،فرمهايي را تكميل كنند كه نشاندهنده
ميزان دارايي آنها در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت است .قانون  11مارس  ،1988كه در سالهاي 1995
و  1996مورد بازبيني قرار گرفت ساختاري را فراهم آورد كه در آن بررسي ميشود كه اين داراييها در
طول دوره مسئوليت بهوسيله استفاده غيرقانوني از موقعيت افزايش نيافته باشد.
همانگونه كه ذكر شد بهعلت شرايط خاص بهوجود آمده ،از سالهاي  1990برنامه جلوگيري از
تعارض منافع بهصورت گستردهاي در دستور كار دولت فرانسه قرار گرفت .براي كاركنان بخش عمومي
قوانين نوسازي شد و ضمانتهاي اجراي شديدتر و نهادهاي جديد پيشبيني شد تا بهصورت پيشگيرانه
اقدام نمايند .كاركنان بخش عمومي بهصورت فزآيندهاي با اين مقررات آشنا شدند و اين قوانين به اجرا
درآمد .عالوهبر بخش عمومي ،كمپانيها نيز بهصورت فزآيندهاي با منافع افراد جامعه مرتبط شدهاند-
بهويژه در مواردي كه مردم سهامدار اين بنگاهها هستند -به همين علت قوانين جديد تالش ميكند كه
بهوسيله قواعد خاص در مورد گزارش هيئت مديره از تعارض منافع در تصميمات اين افراد جلوگيري
نمايد .در حال حاضر آگاهي فزآيندهاي در مورد اهميت مسئله پيشگيري از تعارض منافع در تمام كشور
فرانسه بهوجود آمده

است1.

 .3مسئله تعارض منافع در متون اسالمي و تاريخ اسالم
در بخش قبل به تجربه مواجهه با مسئله تعارض منافع در كشورهاي مختلف اشاره شد .نكته بسيار مهم
آن است كه مسئله تعارض منافع هرچند در جوامع مدرن امروزي در ابعاد گستردهاي مورد توجه قرار
گرفته است ،ولي مفهوم تازهاي نيست و ميتوان در متون اسالمي مواردي از اين مسئله و مواجهه با آن
را مشاهده كرد .كالم گوهربار رسول خدا كه فرمودند« :اتقوا مواضعالتهم» نيز مؤيدي بر اين موضوع
است كه بايد مقدماتي فراهم شود كه از مواضع تعارض منافع جلوگيري شود زيرا حضور در موقعيت
تعارض منافع ،موجب ميگردد كه سالمت رفتاري افراد مورد ترديد قرار گيرد.
در اين بخش به چند مورد از تجربههاي ديني و تاريخي كه در آن به مسئله تعارض منافع توجه
شده است ميپردازيم.

1.

Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD guidelines and country Experiences,
2003.
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 .3-1اجتناب از تعارض منافع ،صفوان جمال و اجاره شتر به هارون
صفوان شتران زيادي داشت كه از كرايه دادن آنها ،معيشت و زندگي خود را ميگذراند و ازاينرو به او
«جمال» ميگفتند .روزي خدمت حضرت امام كاظم (عليهالسالم) رسيد.
 حضرت به او فرمود :همه چيز تو خوب و نيكو است جز يك چيز!
 سؤال كرد :فدايت شوم آن چيست؟
 امام فرمودند :اينكه شتران خود را به اين مرد (يعني هارون عباسي ،خليفه وقت) كرايه ميدهي.
 صفوان گفت :من از روي حرص و سيري و لهو چنين كاري نميكنم .چون او به راه حج ميرود،
شتران خود را به او كرايه ميدهم .خودم هم خدمت او را نميكنم و همراهش نميروم ،بلكه غالم خود
را همراه او ميفرستم.
امام فرمودند :آيا از او كرايه طلب داري؟
 گفت :آري.
 امام فرمود :آيا دوست داري او باقي باشد تا كرايه تو به تو برسد؟
 صفوان گفت :آري.
 حضرت فرمودند :كسي كه دوست داشته باشد بقاي آنها را ،از آنان خواهد بود و هر كس از آنان
(دشمنان خدا) باشد ،جايگاهش جهنم خواهد بود.
 صفوان جمال بعد از اين گفتگو با امام كاظم (ع) ،تمامي شتران خود را فروخت( .رجال الكشّي،
ج ،2ص ،740ح .)828
اين روايت نشان ميدهد كه از نظر امام معصوم انگيزههاي شخصي تا چه اندازه ميتواند مؤثر باشد
تا آنجايي كه فردي كه از اصحاب نزديك امام معصوم ميباشد ممكن است بهعلت طلب داشتن كرايه،
عليرغم عقايد خود مبنيبر لزوم نابودي حاكم جائر ،بهصورت ناخودآگاه عالقهمند به ادامه حكومت وي
ميشود .امام معصوم با توجه به نتايج اين مسئله جمال را از حضور در چنين تعارضي كه ممكن است
نتيجه آن از بين رفتن دين او باشد بر حذر ميدارد و جمال نيز با فهم درست اين مسئله تمام شتران
خود را ميفروشد تا از اين موقعيت تعارض منافع خارج شود .بنابراين چند نكته در اين روايت روشن
است .1 :احتمال تأثيرگذار بودن منافع شخصي بر افراد هر چند كه آن فرد جزء ياران نزديك امام معصوم
باشد .2 .لزوم جلوگيري يا رفع تعارض.
 .3-2اجتناب از مواضع تعارض منافع در استنباط فقهي ،عالمه حلي و ماجراي چاه
نحوه رفتار عالمه حلي در استنباط فقهي مربوط به آب چاه نيز مصداقي روشن از توجه به موضوع تعارض
منافع در بين علماي ديني است .طبق نقل شهيد مطهري ماجرا بدين صورت بوده كه نجاستى در چاه
خانه عالمه حلي افتاده بوده است .نظر اكثر علماي قبل از عالمه ،بر اين بوده است كه اگر نجاستى در
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چاه بيافتد چاه نجس مىشود؛ اگر مرغي بيفتد چند دلو آب بايد كشيد ،اگر االغى بيفتد چقدر و اگر
انساني در آن بميرد چقدر  ...تا آب پاك شود.
عالمه تصميم گرفت كه بهعنوان يك مرجع تقليد فارغ از نظر فقهاي گذشته در مورد اين مسئله
استنباط نمايد .وي ملتفت اين نكته شد كه به داليل منافع شخصي بهصورت ناخواسته تمايل دارد
فتوايش اين باشد كه «واجب نباشد» .ترسيد فتوايي بدهد كه اين فتوا ناشي از يك فكر جهتدار باشد.
بنابراين ايشان دستور دادند چاه را پر كنند و بدين ترتيب خود را از تعارض منافعي كه در فرآيند استنباط
فقه بهوجود آمده بود رها كرد 1.رفتار اين عالم ديني را ميتوان مصداقي براي پرهيز از تصميمگيري در
شرايط تعارض منافع دانست.
 .3-3اجتناب از مواضع تعارض منافع در امر قضاوت
يكي از مواضع تعارض منافع در قضاوت اين است كه فرد قاضي در حالتي باشد كه بهجاي عالقه به كشف
حقيقت عالقمند به اتمام فرآيند دادرسي باشد .مواردي چون گرسنگي و خوابآلودگي ممكن است كه
قاضي را در معرض اين نوع از تعارض منافع قرار دهد .حتي اين نوع از تعارض منافع كه بهنظر بسيار
ظريف و قابل صرفنظر است در احاديث مورد توجه قرار گرفته است.
امام علي (ع) به رفاعه قاضي خود در اهواز ميگويد:
 التقض و انت غضبان والمن النوم سكران :در حال خشم و خوابآلودگي قضاوت نكن.
 در حديثي ديگر خطاب به شريح:
 التقعدن في مجلس القضاء حتي تطعم :تا غذا نخورده باشي بر مسند قضاوت

منشين2.

يكي ديگر از مواضع ايجادكننده تعارض منافع براي قاضي ،ارتباط قاضي با يكي از متهمان بدون
حضور متهم ديگر است .اين نوع رفتار نيز توسط حضرت علي (ع) منع شده است .زيرا اين خلوت با يكي
از متهمان ميتواند زمينه ارتباط قاضي و يك طرف دعوا را بهوجود آورد و موجب تعارض منافع قاضي
در امر داوري شود .بهعنوان مثال:
«مردي براي طرح دعوايي نزد امام علي (ع) رسيد ،ولي از ابتدا نگفته بود كه به چه منظوري آمده است.
امام علي (ع) سؤال كردند :آيا تو طرف دعوا هستي؟ گفت :بلي .فرمودند :از خانه من بيرون شو .پيامبر
(ص) از ميهمان كردن يك طرف دعوا نهي كرد ،مگر آنكه طرف ديگر همراهش

باشد»3.

جالب توجه است كه مسئله تعارض منافع در تأمين مالي قاضي نيز مورد توجه قرار گرفته است به
نحوي كه شهيد ثاني در كتاب تحرير الروضه في شرح المعه مينويسد :قاضي در صورتي كه نياز داشته
 .1مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  ،4ص .493
 .2مجله فقه اهل بیت ،امام علی و اصول قضاوت ،سیدمحمود هاشمی شاهرودی ،1382 ،ش .33
 .3نقل از عبدهللا بن عباس ،مناقب خوارزمی.
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باشد ،ميتواند از بيتالمال حقوق دريافت كند و دريافت حقالعمل و مزد از اصحاب دعوا ممنوع است
چون چنين اموري حكم رشوه دارند .در اين مثال نيز به اين موضوع توجه شده است كه دريافت وجه از
اصحاب دعوي ميتواند منجر به تعارض منافع قاضي گردد .بنابراين چنين رفتاري در حكم رشوه شناخته
شده است.
 .3-4تعارض منافع دريافت غنائم ،جنگ احد
غزوه احد در سال دوم هجري به وقوع پيوست .در اين غزوه ،حضرت دو دسته تيرانداز را كه  50نفر
بودند روي تپهاي مستقر كرد و عبداهلل بن جبير را فرمانده آنان قرار داد و تأكيد كرد تحت هيچ شرايطي
(پيروزي يا شكست) پست خود را رها نكنند.
در جنگ ،پرچمداران سپاه مكه يكي پس از ديگري كشته شدند ،جنگجويان قريش متواري و قلب
سپاه مكه فرو پاشيد و جنگ به نفع مسلمين در حال پايان بود .اما تيراندازان مستقر در باالي كوه از
دستور فرمانده خود تمرد كرده و بهخاطر جمعآوري غنيمت محل نگهباني خود را رها كردند زيرا اصول
جاهليت غنائم را متعلق به جنگجويان ميدانست ،بنابراين افرادي كه در تنگه احد قرار داشتند خود را
در تعارض منافع از دست دادن غنائم جنگي ميديدند .هر چند كه نحوه تقسيم غنائم بعد از جنگ بدر
و نزول سوره انفال تغيير كرده بود ،ولي بهنظر ميرسد كه اين موضوع در زمان جنگ احد هنوز بين
مسلمانان نهادينه نشده بوده است .خالد بن وليد كه نظارهگر ماجرا و در پي فرصت بود ،با سواران تحت
امرش كوه احد را دور زده و از پشت سر مسلمانان به آنان حملهور شد .صفوف مسلمين بههمريخت و
تعداد بسياري از آنان غافلگير و كشته شدند.
ميتوان گفت در اين جنگ تعارض منافع تيراندازان بين ماندن در باالي كوه يا پيوستن به
جمعكنندگان غنائم باعث شد كه آنها جايگاه خود را رها كنند و اين موضوع باعث شد كه سپاه اسالم
در اين جنگ متحمل ضربات سنگيني شود.
البته در اسالم تدبيري براي تقسيم غنائم انديشيده شده است كه اين نوع تعارض منافع را از بين
ببرد .اينگونه نقل شده است كه پيامبر (ص) پس از هر جنگ ،غنائم را در جايي گرد ميآورد 1و مأموراني
براي شمارش و پخش آن تعيين و استفادهكنندگان از آن را مشخص ميكرد 2و افراد را از گرفتن غنائم
قبل از تقسيم باز ميداشت و بر متخلفان سخت

ميگرفت3.

 .1واقدی ،محمد بن عمر ،المغازی ،ج .1
 .2همان.
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج  ،4ص .74
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 .3-5تعارض منافع فوت پدر و تقسيم ارث
اگر پدري بميرد فرزندش از او ارث ميبرد .اين موضوع ممكن است بهوجود آوردن يك موقعيت تعارض
منافع باشد كه فرزندان را به كشتن پدران ترغيب كند .براي رفع اين تعارض ،بنابر اجماع فقهاي شيعه
و ماده ( )880قانون مدني قتل از موانع ارث به حساب آمده است و بدين ترتيب تالش شده كه با از بين
بردن تعارض منافع دريافت ارث از انگيزههاي سوء جلوگيري

شود1.

با وجود اينكه براي نشان دادن مباني فقهي مسئله تعارض منافع در اسالم ميتوان به ادله فراواني
اشاره كرد ،در اين بخش تالش شد كه با ذكر مصاديق ساده و متداول به اين مسئله پرداخته شود.
مثالهاي ذكر شده نشاندهنده بخش كوچكي از توجه معصومين (ع) و علما به مسئله تعارض منافع است
و ميتواند روشن كند ك ه مسئله تعارض منافع در اسالم مطرح بوده است و در مواضع گوناگون سعي
شده است كه با راهكارهاي مختلف اين مسئله كنترل يا از بين برده شود.
جمعبندي
در اين گزارش ،تعارض منافع در بخش حاكميت بهعنوان تعارضي ميان وظايف دولتي و منافع خصوصي
مأمورين دولتي تعريف شد كه وظايف آنها را بهصورت ناصحيحي تحت تأثير قرار ميدهد 2.در ادامه
تعارض منافع براساس موجوديتي كه در آن قرار ميگيرد با دو عنوان تعارض منافع شخصمحور و
تعارض منافع سازماني معرفي گرديد و در هريك از موارد جايگاههاي وقوع تعارض منافع و علل به
وجودآورنده تعارض منافع معرفي گرديد.
پس از معرفي مسئله تعارض منافع و دستهبندي تعارض منافع تالش اين سؤال مطرح شد كه
كشورهاي مختلف چگونه و از چه زماني برخورد با مسئله تعارض منافع را بهعنوان راهكاري اساسي براي
پيشگيري از فساد در نظر گرفتند .مطالعات نشان داد كه در كشور آمريكا بهصورت خاص از سال 1960
برخورد با اين مسئله آغاز شد ،هرچند كه در سالهاي قبل از آن بهصورت پراكنده به اين موضوع پرداخته
شده بود« .رسوايي واترگيت» 3و «قتل عام شنبهشب» 4وقايعي بودند كه انگيزه الزم براي نمايندگان

 .1مرتضی طبیبی و محسن اکبری ،قتل مانع حقیقی موانع ارث ،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری.
2.

Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and Country Experiences
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/managing-conflict-of-interest-in-the-publicservice_9789264104938-en
 .3رسوایی واترگِیت ( :)Watergate Scandalبه وقایعی اطالق میشود که بین سالهای  197۵-1972در هتلی به همین
نام در واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کنارهگیری ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت ایاالت متحده آمریکا
شد.
 : Saturday Night Massacre .4عبارتی است که توسط تفسیرگران سیاسی درباره برکناری دادستان ویژه جناب آقای
آرچیبالد کاکس ( )Archibald Coxو استعفای وزیر دادگستری آقای الیوت ریچاردسون ( )Elliot Richardsonو قائممقام
او در  20اکتبر  1973که در زمان رسوایی واترگیت رخ داد ،استفاده میشود .ریچارد نیکسون با برکناری دادستان ویژه بهدنبال
فرونشاندن بازجوییهای پرونده واترگیت بود.
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دوره نودوپنجم كنگره براي تصويب قانوني با نام «اصول اخالقي در دولت» 1را فراهم نمودند .قانون
«اصول اخالقي در دولت» ،افشاي عمومي و اجباري سابقه استخدامي و مالي مقامات دولتي و بستگان
نزديكشان را بنا نهاد .همچنين براي فعاليتهاي البيگري مقامات دولتي در دورهاي پس از ترك شغل
دولتي محدوديت ايجاد شد .همچنين اداره اصول اخالقي دولت نيز پس از تصويب اين قانون ايجاد گرديد
و معين شد كه بهمنظور حفظ استقالل اين نهاد رئيس اين اداره به پيشنهاد رئيسجمهور و به تأييد
كنگره براي يك دوره پنجساله تعيين گردد.
بهعنوان مثال ديگر در اواخر دهه  90در كره جنوبي اين اتفاقنظر بهوجود آمد كه دستيابي به
توسعه پايدار بدون حل مسائل فساد ناممكن خواهد بود .بدين ترتيب «سياستهاي نرم» 2با هدف از
بين بردن پيشدستانه احتمال وقوع فساد ،امري ضروري تلقي شد .بدين منظور كميسيون مستقل مبارزه
عليه فساد كره جنوبي )KICAC( 3براي پيادهسازي سياستها و اقدامات جديد در سال  2002تأسيس
گرديد و محورهاي كليدي زير مورد توجه قرار گرفت:
 تغيير سياست مبارزه با فساد از تنبيه به پيشگيري
 بهبود نهادي در حوزههاي مستعد فساد
 مديريت اجرايي پاسخگو و شفاف
 اصول اخالقي تقويت شده در خدمات بخش عمومي و مديريت شركتي
 نظام يكپارچه حمايت و حفاظت از افشاگران
كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا نيز اقدامات مختلفي بهمنظور پيشگيري از مسئله تعارض منافع انجام
دادهاند .شرح راهكارهاي استفاده شده براي كاهش تعارض منافع در گزارش مستقلي بررسي خواهد شد.
در پايان نشان داده شد كه پيشگيري از تعارض منافع امري مهم و مورد توجه اسالم بوده و در بعد
فردي و اجتماعي به آن پرداخته شده است.
با توجه به نكات ذكر شده در اين گزارش ميتوان مطرح كرد كه:
 .1تعارض منافع ريشه و شاكله اصلي وقوع فساد است و بهمنظور پيشگيري از فساد بايد مواضع
تعارض منافع شناسايي شوند.
 .2نياز است كه مشخص شود كه در هريك از مواضع تعارض منافع چه عاملي موجب ايجاد تعارض
منافع شده است ،تا بتواند راهكارهاي متناسب با آن طراحي گردد .بهعنوان مثال بايد تشخيص داده شود
كه تعارض منافع از نوع شخصمحور يا از نوع نهادي است.
 .3نياز است كه مواضع تعارض منافع از منظر قانوني بهصورت دقيقي تبيين شوند ،همچنين
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.آييننامه و دستورالعملهايي بهصورت روشن تعارض منافع را در هريك از نهادهاي حاكميت احصا كنند
 تجربيات بينالمللي نشان ميدهد كه هرچند كه راهكار اصلي پيشگيري از تعارض منافع بهوسيله.4
.قواعد تعيين ميشود وليكن نياز است كه نهادي نيز بهصورت متمركز اجراي قواعد را پيگيري نمايد
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