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دور األجهزة العليا للرقابة �� أ�شطة م�افحة 

 الفساد

 إن ا�حتوي، و�� �شمل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، النص والرسومات والصور والروابط �� ملك لديوان ا�حاسبة وتحم��ا حقوق الن�خ.
 دة. يحتفظ ديوان ا�حاسبة ب�امل حقوق الن�خ والعالمة التجار�ة و�راة االخ��اع وحقوق امللكية الفكر�ة وغ��ها من ملكيات املعلومات الوار 
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 دور األجهزة العليا للرقابة �� أ�شطة م�افحة الفساد
�شــــــــــــ�� التقديرات العاملية إ�� أن الت�لفة ا�حقيقية للفســــــــــــاد بجميع أنواعھ �عادل ترليونات الدوالرات. �� الواقع، تبلغ تقديرات 

  .من الناتج ا�ح�� اإلجما�� العال�ي %2ترليون دوالر بما �عادل  2إ��  1.5الرشاوى وال�ي �عد إحدى أش�ال الفساد ما يتفاوت ب�ن 

جتمع �شــــ�ل كب�� الســــيما ع�� ا�جتمعات األك�� فقرا حيث يتقلص االســــتثمار األجن�ي املباشــــر/ القطاع ا�خاص و�ؤثر ذلك ع�� ا�

  1أو االســــــــــــتثمار �� الب�ى التحتية. و�قل دفع الضــــــــــــرائب خوفا من �ــــــــــــحب األموال وعدم اســــــــــــتخدامها �� تمو�ل ا�خدمات العامة

عامة �� املؤســـــســـــات ســـــواء �ان ذلك ع�� مســـــتوى القطاع ا�خاص أو العام وعليھ، يظهر جليا ما يقوم بھ الفســـــاد من تدم�� ثقة ال

 والذي قد يؤدي �� أسوأ ا�حاالت إ�� التمرد واالضطرابات املدنية.

وال�ي البد أن تضــع ذلك �� مقدمة أولو�ا��ا. وقد أحرزت  تقع مســؤولية م�افحة الفســاد وا�حد من انتشــاره ع�� عاتق �افة الدول 

بلدا وإقليما  180�عض الدول تقدما م�حوظا وفقا ملؤشــــــر الفســــــاد الصــــــادر عن منظمة الشــــــفافية الدولية والذي يتو�� تصــــــنيف 

البلدان األك�� نزاهة،  100نقطة، حيث يمثل الصفر البلدان األك�� فسادا �� ح�ن تمثل اـلـ  100و 0وذلك حسب مقياس ي��اوح ب�ن 

ـــــــــــــ  43نقطة إذ بلغ متوسـط الدرجات  50إال أن أك�� من ثل�ي البلدان قد حصـلت ع�� درجة تقل عن   �ـ�ي إن �يدرجة فقط.( وفقا لـ

 ).منظمة الشفافية الدولية��ي و 

الرســــــــــالة ال�ي ، و��  2)2016تتطلب عملية م�افحة الفســــــــــاد اتباع ن�ج شــــــــــامل ومنســــــــــق (منظمة التعاون االقتصــــــــــادي والتنمية 

(اتحاد ا�حاســـب�ن الدو��  3 الدور اإليجا�ي الذي تلعبھ مهنة ا�حاســـبة �� م�افحة الفســـاديتبناها اتحاد ا�حاســـب�ن الدو�� لتعز�ز 

). ويستند ذلك إ�� التقر�ر األسا��ي الصادر عن البنك الدو�� والذي �سلط الضوء ع�� ضرورة تطو�ر ا�حاسب�ن واملدقق�ن 2018

 4املهني�ن.

بالرغم من أن الفســاد   5)2017يلعب املدقق دورا رئيســيا �� الكشــف عن الفســاد أو االحتيال وردعھ ( املنظمة الدولية للشــفافية 

 . ولذلك فإنھ من الصعو�ة بم�ان اكتشاف عمليات الفساد. Khan 2018(6يختلف عن االحتيال من ناحية أنھ ال ي��ك وراءه أثرا (

خط��ــــا كمــــا تلعــــب األجهزة العليــــا للرقــــابــــة دورا رئيســــــــــــيــــا �� ا�حــــد من الفســـــــــــــــاد، إذ تنص رؤ�ــــة منظمــــة اإلنتوســـــــــــــــاي الواردة �� 

ع�� �عز�ز نظم ا�حوكمــــة الرشــــــــــــيــــدة عن طر�ق تمك�ن األجهزة العليــــا للرقــــابــــة املــــاليــــة من تــــدعيم  2022-2017االســــــــــــت��اتيجيــــة 

ات املعنية �غرض تحســـ�ن أداء تلك ا�حكومات، و�عز�ز الشـــفافية، وضـــمان املســـاءلة، وا�حفاظ ع�� املوثوقية، وم�افحة ا�حكوم

  7الفساد، وتدعيم ثقة ا�جمهور، وتحقيق التلقي واإلستخدام األمثل واألك�� فعالية للموارد العامة لصا�ح املواطن�ن �� بلدا��م.

 

 

                                                      
1 Corruption: we are all affected  

https://www.corruptionwatch.org.za/learn-about-corruption/what-is-corruption/we-are-all-affected/  
2 OECD  Putting an end to corruption http://www.oecd.org/corruption/putting-an-end-to-corruption.pdf 
3 IFAC The Accountancy Profession Playing a positive role in tackling corruption https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-
Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption.pdf  
4 cited in Transparency International  Anti Corruption Helpdesk Report: Role of External Auditing in fraud and corruption 

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/External_auditing_and_corruption_2017.pdf 
5 The role of external auditing in fraud and corruption. 

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/External_auditing_and_corruption_2017.pdf 
6The role of audit in fighting corruption  unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN025122.pdf   
7 INTOSAI’s strategic plan 2017-2022 
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf   

https://www.bing.com/videos/search?q=what+is+the+cost+of+corruption&&view=detail&mid=91C37D9FA66DF780B67191C37D9FA66DF780B671&&FORM=VRDGAR
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption.pdf
file://safssp02/pr$/Articles/Article%203/unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN025122.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.corruptionwatch.org.za/learn-about-corruption/what-is-corruption/we-are-all-affected/
http://www.oecd.org/corruption/putting-an-end-to-corruption.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption.pdf
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/External_auditing_and_corruption_2017.pdf
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/External_auditing_and_corruption_2017.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
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 :وقد قامت منظمة الشفافية الدولية بوضع التوصيات الرئيسية التالية للمدقق�ن ا�خارجي�ن

 
 

من اتفاقية منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية �شـــأن م�افحة رشـــا املوظفي�ن العمومي�ن األجانب  8تتضـــمن �ل من املادة رقم 

 صـــر�حة �شـــأن ا�حاســـبة والتدقيق لتعز�ز الشـــفافية واملســـاءلة  12واملادة رقم 
ً
من اتفاقية األمم املتحدة مل�افحة الفســـاد أح�اما

 كب��ا �� مجال م�افحة الفســــــــــــاد كما �� إعداد التقار�ر الرقابي
ً
ة. وقد لعب ديوان ا�حاســــــــــــبة لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة دورا

. وقد ترأس معا�� الدكتور حارب بن ســــــــــــعيد العمي�ي 2006قامت دولة اإلمارات العر�ية بتوقيع االتفاقية ومصــــــــــــادق��ا �� ف��اير 

دولة املشــــارك �� أعمال الدورة الســــا�عة ملؤتمر الدول األطراف �� اتفاقية رئيس ديوان ا�حاســــبة رئيس منظمة االنتوســــاي وفد ال

األمم املتحدة مل�افحة الفساد. وتأ�ي مشاركة ديوان ا�حاسبة بصفتھ السلطة املركز�ة ا�ختصة بم�افحة الفساد وامل�لفة بإدارة 

 ملف اتفاقية م�افحة الفساد ع�� املستوى الوط�ي والدو��.

 

 

 

اجبا��م؟ما �� املعاي�� واملبادئ ال�ي يجب ع�� املدقق اتباعها مل�افحة الفساد؟ وما �� و -الوضوح

القدرة ع�� كيف يمكن للمدقق اكتشاف الفساد وا�حد منھ؟ حيث غالبا ما ُيتوقع من املدقق-التدر�ب
ة الفساد ومن األفضل وضع واختبار عمليات جيدة مل�افح. اكتشاف الفساد إال أن ذلك صعب للغاية

.ومع ذلك تظل تلك العمليات قابلة ل�خطأ

.رفع مستوى املعاي�� األخالقية

وجيھ أي ضمان استقاللية املدقق، ليتمكن بالتا�� من القيام بمهام التدقيق دون خوف أو ت
. ا��امات لھ

.�ن�عز�ز اإلشراف ع�� املدقق�ن لتحس�ن أفضل املمارسات وتقليل فرص التواطؤ مع املدقق
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ولدى اســــــــــــتعراض مدى تنفيذ اإلتفاقية �� الدولة، نوه فر�ق االســــــــــــتعراض با�جهود الكب��ة ال�ي تبذلها مختلف أجهزة الدولة �� 

حيث أظهرت ا�خالصــــة الوافيھ لنتائج االســــتعراض متانة منظومة  مواءمة التشــــريعات القانونيھ الوطنيھ مع متطلبات االتفاقيھ

 التشريعات وصالبة اإلطار القانو�ي واملؤس��ي الذي تنت�جھ دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� م�افحة الفساد وا�حد من انتشاره.

دولة. وقد تحقق هذا التطور  180ب�ن من  21وقد ظهرت هذه ا�جهود جلية �� تصــــــــــــنيف دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� املرتبة 

من خالل اإلدارة ا�جيدة وكفاءة اإلدارة املالية العامة، والتحسن �� ضوابط إجراءات املش��يات العامة وز�ادة فرص الوصول إ�� 

  .)املنظمة الدولية للشفافيةا�خدمات العامة واإلستفادة من البنية التحتية. ( 

 لتطور اإلدارة املالية
ً
ومواكب��ا لإلبت�ارات التقنية ا�حديثة مثل األجندة الرقمية وز�ادة االعتماد ع�� تكنولوجيا ســــــــــلســــــــــلة  ونظرا

الكتل البيانية حيث ســــــــــــينعكس ذلك بأثره ع�� مهنة التدقيق أيضــــــــــــا. لذلك �عكف ديوان ا�حاســــــــــــبة �� دولة اإلمارات العر�ية 

ع�� التعــامــل مع هــذا التطور التق�ي ا�جــديــد، وقــد أتم العــديــد من  املتحــدة ع�� تطو�ر وتنميــة مهــارات موظفيــھ ليكونوا قــادر�ن

 . 8موظفيھ متطلبات شهادة معهد �شارترد للمالية العامة وا�حاسبة فيما يتعلق بم�افحة الفساد

�افحة ملوا�جدير بالذكر بأن ديوان ا�حاســـبة ســـيســـتضـــيف أعمال الدورة الثامنة ملؤتمر الدول األطراف �� اتفاقية األمم املتحدة 

 .2019الفساد �� نوفم�� 

 

 

                                                      
8 https://www.cipfa.org/services/counter-fraud-centre/training-and-events 

https://www.transparency.org/news/feature/rampant_corruption_in_arab_states

