أضواء على معيار دليل تدقيق مكافحة الفساد " "5700
مقدمة:
مما ال شك فٌه أن الفساد بما ٌطرحه من مخاطر على أمن المجتم عات واستقرارها ٌعتبر
عائقا رئٌسٌا أمام التنمٌة المستدامة للمجتمعات وفى إطار مواكبة جهود مكافحة الفساد فقد قامت
منظمة اإلنتوساي بتكوٌن مجموعة عمل االنتوساى لمكافحة الفساد وغسل األموال التى حرصت
منذ تشكٌلها عام  2001على إعداد أدلة إرشادٌة تهدف لتقدٌم الدعم الفنى لألجهزة العلٌا للرقابة فى
م جال مكافحة الفساد ومحاربة غسل األموال وقد قامت المجموعة بإعداد معٌار دلٌل تدقٌق مكافحة
الفساد رقم ( ) 5700والذى تم اعتماده من قبل المنظمة فى ٌولٌو  2016وذلك بهدف مساعدة
مدققً األجهزة العلٌا للرقابة فً إعداد وتنفٌذ عملٌات تدقٌق سٌاسات وإجراءات مكافحة الفساد فً
المؤسسات الحكومٌة ضمن نطاق صالحٌاتها.
وقد تناول هذا المعٌار ثالث عناصر وهى ضرورة مكافحة الفساد ،ومكونات أنظمة الحد
من الفساد ،وأخٌرا الجوانب اإلضافٌة فً هذا المجال وسوف ٌتناول هذا المقال العنصر األول من
هذا المعٌار وهو ضرورة مكافحة الفساد .
ال ٌغطى هذا المعٌار تحقٌقات االحتٌال بالرغم من أن أغلب األجهزة الرقابٌة العلٌا تمتلك
وحدات تحقٌق ،فإنها ال تقود مثل هذه التحقٌقات ألنها ال تمتلك المعرفة الكافٌة أو الموارد المطلوبة
االستمرار فً العمل
لفعل ذلك  .بل إن السلطات التحقٌقٌة قد تطلب من الجهاز الرقابً عدم
التدقٌقً فً المجال ذي العالقة لكً ال ٌعرض ما كشفه فرٌق التحقٌق إلى الخطر  .ومع ذلك قد
ٌطلب من الجهاز الرقابً أٌضا التعاون بل والعمل إلى جانب فرٌق التحقٌق.
وتكمن مشكلة الفساد فى وجود بعد بٌن نشاط الفساد والمتضررٌن منه الذٌن ٌتحملوا تكلفته
حٌث أن من ٌتحمل تكلفة الفساد هو المجتمع واالقتصاد ككل.
و قد ألقى المعٌار الضوء على بعض النقاط المتعلقة بالفساد منها مفهومه ،وأنواعه  ،وأثاره
وأهمٌة مكافحة الفساد ،المدققٌن فى القٌام بالدور المنتظر منهم فى هذا الخصوص وهو ما ستلقى
هذا المقال الضوء علٌه.
مفهوم الفساد:
وقد ألقى معٌار األنتوساى رقم  " 5700دلٌل تدقٌق مكافحة الفساد " الضوء على عدم
وجود تعرٌف موحد للفساد حٌث لم تحدد اتفاقٌة األمم المتحدة حول الفساد تعرٌف واحد للفساد ،بل
ذكرت أنواعا ً محددة منه  .وأشار المعٌار إلى ما ٌسمى "تعارٌف عملٌة " للفساد  .مثال التعرٌف
الذى أقرته فً منظمة الشفافٌة الدولٌة ،والذى عرف الفساد بأنه "سوء استخدام الصالحٌات
الممنوحة للحصول على منافع شخصٌة " .بٌنما عرف البنك الدولً الفساد بأنه ":سوء استخدام
األموال العامة و/أو المنصب من أجل مكاسب شخصٌة أو سٌاسٌة".

فى حٌن أن اتفاقٌة القانون المدنً حول الفساد المبرمة من قبل المجلس األوروبً ٌعرف
الفساد على انه " طلب أو عرض أو تقدٌم أو قبول رشوة أو أي منافع غٌر مستحقة أو وعد بذلك
على نحو مباشر أو غٌر مباشر،والتً من شأنها أن تشوه األداء الصحٌح ألي واجب أو سلوك
مطلوب من متلقً تلك الرشوة ،أو المنفعة غٌر المستحقة أو الوعد بذلك.
وقد عرف بعض الكتاب الفساد بأنه الخروج عن القوانٌن واألنظمة (عدم االلتزام بهما ) أو
استغالل غٌابهما ،من اجل تحقٌق مصالح سٌاسة أو اقتصادٌة مالٌة وتجارٌة ،أو اجتماعٌة لصالح
الفرد أو لصالح جماعة.
بعد التعرف على مفهوم الفساد والتعرٌفات المختلفة له نلقى الضوء فٌما ٌلى على األضرار
التى ٌسببها الفساد لمكافحته.
أضرار الفساد:
للفساد تأثٌراً سلبٌا ً كبٌراً على األداء االقتصادي حٌث أنه:
[ٌ ]1قلل من االستثمار والنمو االقتصادي.
[ٌ ]2حول اٌضا الموارد العامة نح و المكاسب الشخصٌة ،بعٌداً عن االنفاق العام المطلوب فً
قطاعً التعلٌم و الصحة.
[ٌ ]3ستنفذ النفقات التشغٌلٌة ونفقات التنمٌة المستدامة  ،فً حٌن ٌعزز من نفقات االستثمارات
العامة ونفقات الدفاع التً تعد كالهما قابلة لالنقٌاد إلى الفساد إلى حد كبٌر.
[ٌ ]4ضعف إٌرادات الضرائبٌ ،مكن للفساد أن ٌعقد إدارة االقتصاد الشامل.
[ ]5زٌادة االســتهالك ورفع األســعار وزٌادة معدالت الضـرائب ،كذلك ارتفاع معدالت البطالة.
[ ]6التأثٌر على قـدرة الحكومات على إدارة ومتابعة السٌاستٌن المالٌة والنقدٌة.
االقتصادي واالجتماعًة فى البلدان التى تنتشر
ة
لبنً
سلبً للفساد على ا ة
وال تقتصر األثار ال ة
كاف نواحى الحــ ٌاة حتى النشـــ اط السـٌاسى ،بها حٌث تمكنت
ة
فٌها فقط بل تمتد أثارها إلً
الماضً .
ة
ى بلدان عدٌدة خالل السنوات
عصابات المافٌا وغسٌل األموال من توجٌه دفه الحكم ف
أنواع الفساد:
التبوٌب على أساس درجة االنتشار:
[أ] فساد فردى:
ٌنطوي على عدد محدد من الناس.
[ب] فساد جماعى:
المانح متلقٌا،
تمتد إلى مجموعات المصالح بأكملها ،مما ٌؤدي إلى تبعٌات حٌث ٌصبح
والعكس صحٌح.
التبوٌب على أساس قطاعات الدولة:
[أ] فساد بالنسبة للقطاع الخاص:
سواء كان ٌخص القطاع الخاص بمفرده أو فً تعامالته مع القطاع العام.
[ب] فساد بالنسبة للقطاع العام.

التبوٌب على أساس التعمد:
[أ] فساد غٌر متعمد:
حٌث ٌقوم بهذا الفساد شخص دون تعمد إحداثه وٌقسم هذا الفساد إلى :
فساد ناتج عن اإلهمال فى االلتزام بالقوانٌن المطلوب منه االلتزام بها.فساد ناتج عن التراخى وعدم االكتراث بما تتطلب منه القوانٌن والنظم القٌام به من واجبات .ونود اإلشارة إلى أن هذا الفساد قد ٌكون أشد ضررا وفتكا من الفساد الفعلى (المتعمد).
[ب] فساد متعمد:
حٌث ٌتعمد المفسد الخروج على القوانٌن والنظم لتحقٌق أهداف شخصٌة وٌقسم هذا الفساد
المتعمد إلى نوعٌن من الفساد أٌضا.
فساد بعدم االلتزام بمتطلبات وظٌفٌة أو قانونٌة تلزم بها القوانٌن والنظم لتحقٌق مكاسب شخصٌةبشكل مباشر على سبٌل المثال عدم االلتزام بنظم وقواعد التعٌٌن فى جهة عمله لتعٌٌن أحد أبناءه،
أو القٌام بها لصالح آخرٌن بمقابل مادي نقود أو معنوى باكتساب مكانة اجتماعٌة من وراء ذلك.
فساد باختراق النظم القوانٌن لتحقٌق مكاسب شخصٌة سواء بشكل مباشر أو بشكل غٌر مباشرعلى سبٌل المثال قٌام أحد الموظفٌن باختالس عهدة طرفه كمثال على الفساد المباشر ،أو بشكل
غٌر مباشر بتسهٌل استٌالء أحد األفراد على حقوق المنشأة التى ٌعمل بها من خالل التنفٌذ الخاطئ
للقانون.
التبوٌب على أساس مرتبة من ٌمارس الفساد:
[أ] فساد أفقً:
ٌشمل قطاع الموظفٌن العمومٌٌن الصغار بحٌث ٌتطلب إنجاز أٌة معاملة مهما كانت
صغٌرة تقدٌم رشوة للموظف المسئول.
[ب] فساد عمودي:
ٌقوم به كبار المسئولٌن وٌتعلق بقضاٌا أكبر من مجرد معامالت إدارٌة ٌومٌة ،كما ٌهدف
إلى تحقٌق مكاسب أكبر من مجرد رشوة صغٌرة.
أسباب الفساد " مثلث الفساد":
على الصعٌد الفردى وجد أن هذه
تتباٌن أسباب الفساد على المستوى الفردى والتنظٌمى  ،ف
األسباب ٌمكن إٌجازها فٌما أطلق علٌه مثلث الفساد وهو العوامل التى تدفع القائم بعملٌة الفساد
لتنفٌذها وتتمثل فٌما ٌلً:
 الحافز/الضغوط :حاجة ٌحاول الشخص الفاسد تلبٌتها عبر ارتكاب عمل غٌر نزٌه .
 الفرصة :قدرة الشخص الفاسد على القٌام بسلوك غٌر نزٌه بسبب منصبه .

 التبرير :قدرة الشخص الفاسد على تبرٌر فعلته.
دور األجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد:
أشار معٌار دلٌل تدقٌق مكافحة الفساد لوجوب تعدد دور األجهزة العلٌا فً مكافحة الفساد
وضرب أمثلة لها تتمثل فٌما ٌلى:
[ ]1تضمٌن قضاٌا الفساد والمخالفات فً عمل التدقٌق الروتٌنً الذي ٌؤدٌه جهاز الرقابة العلٌا.
[ ]2التأكٌد على الوعً العام بالفساد وباقً المخالفات األخرى من خالل اإلفصاح العام ذو التوقٌت
المناسب عن نتائج عملٌات التدقٌق التً ٌؤدٌها جهاز الرقابة العالً.
[ ]3تحسٌن طرق ووسائل مكافحة الفساد وباقً أنواع المخالفات.
[ ]4توفٌر وسٌلة للم خبرٌن لإلبالغ عن حاالت المخالفة.
[ ]5التعاون مع المؤسسات األخرى فً مكافحة الفساد.
ثم ساق شرحا مبسطا لكل منها:
أوال :تضمين قضايا الفساد والمخالفات فى عمل التدقيق الروتينى:
حٌث ٌقوم بما ٌلى:
 تحلٌل ظواهر الفساد (حدوثها ،وأسبابها ،ومجاالتها ،وآلٌاتها ) التى تظهر نتٌجة مهام تدقٌق.
 الوقوف على سبل تقلٌل العشوائٌة فً تطبٌق التعلٌمات واألنظمة ،وتبسٌط اإلج راءات
اإلدارٌة ،والقضاء على عدم المساواة فً الوصول إلى المعلومات.
 تحلٌل الٌومً للمخالفات المكتشفة خالل عملٌات التدقٌق.
 دراسة التشرٌعات ،وأوجع القصور التى تعترٌها وهو ما ٌستغله القائمٌن على الفساد ،وإذا
ما أتضح ان قانونا ً ما أو تعلٌمات معٌنة تخلق حالة تسمح بالفساد أو تشجع علٌه ،فٌنبغً
ٌقترح تغٌٌره.
 التوصٌة باتخاذ إجراءات تصحٌحٌة على الرغم من عدم امتالك لصالحٌات تنفٌذٌة وال
صالحٌات إصدار أحكام قضائٌة.
ثانيا :التأكيد على الوعي العام بالفساد:
من خالل اإلفصاح العام عن نتائج تدقٌقها دورٌا ً وفً الوقت المناسب بما ٌساعد فً تعزٌز
المساءلة.
ثالثا:تحسين طرق ووسائل مكافحة الفساد وباقي أنواع المخالفات:
ان كفاءة وفاعلٌة جهاز الرقابة العالً فً مجال كشف المخالفات ناجم عن االستراتٌجٌا ت
التً ٌتبعها.ولذلك ٌجب على جهاز الرقابة العمل على تحسٌن منهج ه على الدوام وبنظام من أجل
تحدٌد المخالفات ومحاربتها من خالل:

 تركٌزه الشدٌد على تدرٌب الكوادر حٌث أن النجاح فً محاربة المخالفات ال ٌعتمد على
إجراءات وأدوات التدقٌق خاصته فحسب بل على مهارات ومعرفة وإمكانٌات كادره فً
تحدٌد التجاوزات المحتملة وتقٌٌمها.
 وٌتعٌن على جهاز الرقابة األعلى خلق التزام بالنزاهة الشخصٌة ولٌس فقط لكادره.
 وجود آلٌة إلبالغ المعلومات حول الم خالفات المحتملة والمشبوهة فً للجهات المشمولة
بعملٌات التدقٌق للهٌئات األخرى المنوط بها مكافحة الفساد.
 وجود نظام جمع الشكاوى حٌث تعد خطوط الهاتف الساخنة وتكنولوجٌا االنترنت أمثلة
حول استخدام آلٌات المراقبة األكثر شٌوعا ً  .ومع ان فاعلٌة أي نظام مراقبة ال تعتمد فقط
على توفر مثل هذا الحل للمواطنٌن ولكن أٌضا على كٌفٌة ضمان النظام سرٌة لمقدمى
الشكاوى واٌمان المواطنٌن المعلومات الخاصة بمخالفات فً الحٌاة العامة والتً قدمها
أشخاص إلى السلطات الحكومٌة تستخدمها السلطات بشكل صحٌح ومناسب  .وان جمٌع
المعلومات المجموعة من هؤالء األشخاص من قبل نظام تقدٌم الشكاوي الخاص بالجهاز
الرقابً العالً ٌنبغً نقلها من خالل أداة اتصال امن وٌنبغً على الجهاز الرقابً العالً أن
ٌحمً جمٌع المعلومات المقدمة من قبل الشاكٌٌن أو اآلخرٌن من اإلفصاح غٌر المسموح
به.
رابعا ًا :توفير وسيلة للم خبرين لإلبالغ عن حاالت المخالفة:
جدٌر بالذكر عدم امتالك العدٌد من األجهزة الرقابٌة ألدوات جمع معلومات معٌنة لمحاربة
الفساد ولكن ٌمكنها إبالغ األجهزة التى تملك تلك األدوات عن ما تكتشفه من فساد ،وكثٌرا ما ٌلعب
المدققون دوراً مهما ً أثناء إجراءات التقاضً الجنائٌة فً هذا المجال.
خامسا ًا:التعاون مع المؤسسات األخرى في مكافحة الفساد.
وفقا إلى منهجٌة البنك الدولً فً مكافحة الفساد فان المكافحة الكفؤة فً محاربة الفساد
تقتضً القضاء على االحتكار والحد من حرٌة التصرف وتعزٌز الشفافٌة وسٌادة القانون  ،ولقد تم
أساسً لحملة فاعلة لمكافحة الفساد :
ة
تحدٌد سبعة مكونات
[ ]1الثقافة المؤسساتٌة لمكافحة الفساد.
[ ]2االهداف  /االستراتٌجٌة.
[ ]3المسؤولٌة المؤسساتٌة.
[ ]4إدارة المخاطر.
[]5وحدات مكافحة الفساد (برنامج مكافحة الفساد).
[ ]6واالتصاالت والمعلومات.

[ ]7المراقبة والتعدٌل.
وعلى هذا النحوٌ ،طبق المدققٌن والهٌئات األخرى المسؤولة عن الرقابة المؤسسٌة حكمهم
المهنً لمراقبة وتقٌٌم فاعلٌة وكفاءة نظام مكافحة الفساد .
ٌمكن أن تكون المؤشرات الممكنة للمناخ التنظٌمً المرغوب فٌه لمكافحة الفساد كاالتً :
 . 1إثبات المنظمة التزامها بالنزاهة والقٌم األخالقٌة.
ٌ . 2نبغً على هٌئة الرقابة اإلشراف على نظم الرقابة الداخلٌة للكٌان.
 . 3تنشئ اإلدارة مع إشراف المجلس الهٌاكل وخطوط اإلبالغ والصالحٌات والمسؤولٌات
المناسبة فً السعً لتحقٌق األهداف.
 . 4توضح المنظمة التزامها لجذب وتطوٌر واالحتفاظ باألفراد المختصٌن فً المواءمة مع
األهداف .
 . 5تملك المؤسسة حق مسائلة اإلفراد عن مسؤولٌاتهم فً الرقابة الداخلٌة للسعً فً تحقٌق
األهداف.
ألجهزة الرقابة العلٌا دور مهم فً مكافحة الفساد وتنفٌذ المسؤولٌات التً من الممكن تستفٌد
من تبادل الخبرات والمعرفة فٌما بٌنهم وكما مبٌن فً إعالن لٌما  ،واستنادا إلى خبراتهم فً منع
والكشف وفرض العقوبات على األفعال الفاسدة ضمن األطر التشرٌعٌة الخاصة بهم ،فان أجهزة
الرقابة العلٌا من الممكن أن تعد منهجٌات عامة فً مكافحة الفساد وتبادل أفضل الممارسات وتنفٌذ
االتفاقٌات المشتركة.ولهذا السبب ،من الممكن ألجهزة الرقابة العلٌا على سبٌل المثال ،أن تعتمد
اتفاقٌات التعاون من إجالل كشف عن إعمال الفساد فً ا لمشترٌات العامة الدولٌة و تبادل
المعلومات  .باإلضافة إلى ذلك  ،وحٌث ما ٌسمح به اإلطار القانونً بذلك  ،فمن الممكن أن تنفذ
أجهزة الرقابة العلٌا اتفاقٌات مشتركة مثل أعمال التدقٌق المشتركة فٌما ٌخص هذه األمور.

الفريق المصرى في لجنة المعايير المهنية
عضو الفريق

محاسبة /نشوة محمد الوحش

رئيس الفريق

محاسب  /عالء الدين عبد الرحمن عباس

