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شكر وتقدير

هذا الدليل من إعداد مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة )املكتب(. وقد أُعد بفضل تمويل سخي مقدم من 
الفساد يف  املشرتك صوب نظام عاملي ملكافحة  العمل  برنامج  إطار  الخارجية والتجارة يف أسرتاليا يف  الشؤون  وزارة 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

ويعرب املكتب عن امتنانه العميق ملن أسهموا بخرباتهم وتجاربهم يف وضع هذا الدليل، وللخرباء الذين شاركوا يف اجتماع 
فريق الخرباء الدويل الذي ُعقد يف فيينا يومي 28 و29 حزيران/يونيه 2018، وهم كما ييل:

توميسالف كوريتش، املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد، البوسنة والهرسك؛ ساندرا داميجان، كلية االقتصاد، سلوفينيا؛ 
ديمو ديموف، وزارة النقل، بلغاريا؛ دافور دوبرافيتسا، كرواتيا؛ ليليان إيكيانيانوو، الوحدة التقنية املعنية بالحوكمة 
واإلصالحات يف مجال مكافحة الفساد، نيجرييا؛ فالديمري جورجيف، اللجنة الحكومية ملنع الفساد، مقدونيا الشمالية؛ 
اإلنمائي،  للتعاون  النرويجية  الوكالة  هانستاد،  سيليا  أوكرانيا؛  الفساد،  ملكافحة  الوطني  املكتب  غيتمانتسيفا،  تيتيانا 
التنافسية،  للقدرة  املكسيكي  املعهد  كايزر،  ماكس  الصني؛  الفساد،  ملكافحة  املستقلة  اللجنة  هو،  واي-تيش  النرويج؛ 
املكسيك؛ مارتينا كوغر، املكتب االتحادي ملكافحة الفساد، النمسا؛ سيافريا الراساتي، لجنة القضاء عىل الفساد، إندونيسيا؛ 
غيوال بوالي، مؤسسة مراجعة حسابات الدولة، هنغاريا؛ ليوبوف ساموخينا، مجموعة الدول املناهضة للفساد، مجلس 
عىل  القضاء  لجنة  ديوانتارا سوسيلو،  واهيو  النرويج؛  اإلنمائي،  للتعاون  النرويجية  الوكالة  ليز ستينسود،  أوروبا؛ 
الفساد، إندونيسيا؛ إرنا فان دير مريوي، لجنة مكافحة الفساد، ناميبيا؛ أصالن يوسفوف، إدارة رصد تنفيذ الترشيعات 

املتعلقة بمكافحة الفساد، االتحاد الرويس.

ويطيب للمكتب أن يشكر بصفة خاصة الخرباء التالية أسماؤهم الذين شاركوا يف اجتماع فريق الخرباء وقدموا تعليقات 
مبارشة عىل الدليل: توم كولفيلد، رشكة الخدمات االستشارية لنزاهة املشرتيات املحدودة؛ خالد حميد، ديوان املحاسبة، 
اإلمارات العربية املتحدة؛ إليزابيث هارت، الصندوق العاملي للحياة الربية، الواليات املتحدة األمريكية؛ ريتشارد ميسيك، 

مساهم أول، املدونة العاملية ملكافحة الفساد؛ جون موغندي، دائرة الحياة الربية الكينية، كينيا.

توىل  الذي  االقتصادية،  والجرائم  بالفساد  املعني  الفرع  من  باليكارسكي،  قسطنطني  بمساهمة  ينوه  أن  املكتب  ويود 
والخرباء  املكتب  موظفي  من  العديد  قدمها  التي  القيمة  اإلسهامات  من  الدليل  استفاد  وقد  الدليل.  إعداد  مسؤولية 
االتصال  مكتب  من  باريرا  فرناندا  ومنهم:  عليها،  وعلقوا  الدليل  هذا  أقسام  مختلف  استعرضوا  الذين  االستشاريني 
والرشاكات يف املكسيك، وفرانسيسكو تشيكي من املكتب اإلقليمي لجنوب رشق آسيا واملحيط الهادئ، وجينا داوسون-

فيرب من الربنامج العاملي ملكافحة الجرائم املتعلقة بالحياة الربية والغابات، وجيوفاني جالو، وتيم ستيل، وكونستانزي 
فون سوهينن، وكاري روتكني، من الفرع املعني بالفساد والجرائم االقتصادية. وعالوة عىل ذلك، يود املكتب أن يشكر 

هارييت آبوت ملساهمتها يف هذا الدليل.
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مقدمة

رغم أن الغالبية العظمى من املوظفني العموميني يؤدون واجباتهم بأمانة، فإن جميع املنظمات واملؤسسات الحكومية 
تواجه خطر الفساد. وسواء من خالل منح العقود العمومية أو تحصيل الرضائب أو اإليرادات األخرى أو دفع االستحقاقات 
االجتماعية أو بأي طريقة أخرى تتفاعل بها الحكومة مع مواطنيها، فإن هناك فرصة قائمة دائما ألن ينخرط املوظف 
العمومي يف الفساد من خالل إساءة استخدام صالحيات محددة ومعارف معينة وسبل الوصول إىل املعلومات. وباملثل، 
قد يحاول األشخاص الذين يتعاملون مع املؤسسات الحكومية واملوظفني العموميني استخدام الفساد للتأثري، مثال، عىل 
القواعد واإلجراءات والقرارات أو التحايل عليها. ويكمن التحدي الذي تواجهه معظم املؤسسات يف تحديد أرجح املواضع 
يف عملياتها التي يمكن أن يشوبها الفساد، ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات ملنع وقوع هذا الفساد يف املستقبل، وضمان أن يعمل 

جميع املوظفني بنزاهة لتنفيذ املهام املوكلة إىل جهات عملهم.

 ويمكن إلدارة مخاطر الفساد أن تسهم يف أمور منها، عىل سبيل املثال 
محايد  نحو  عىل  للمواطنني  الخدمات  تقديم  تعزيز  الحرص،  ال 
إنفاذ  وموضوعي، وتقليص الخسائر يف اإليرادات، وحماية عمليات 
أهمية  الفساد  مخاطر  إلدارة  فإن  ولذلك،  البرشي.  واألمن  القانون 

رئيسية فيما يخص سيادة القانون والتنمية املستدامة.

وتشرتط اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أن تتخذ الدول األطراف تدابري تشمل “نظما فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر 
وللمراقبة الداخلية” كوسيلة لتعزيز “الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية”.)))

والقضاء عىل الفساد مقوم أسايس أيضا للعمل عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف التي اعتمدتها الدول األعضاء 
يف 25 أيلول/سبتمرب 2015، والتي تشكل خطة التنمية املستدامة لعام 2030، التي تمثل بدورها خطة عمل ألجل الناس 
وكوكب األرض وألجل االزدهار.))) واألهداف والغايات املنشودة يف إطارها متكاملة وغري قابلة للتجزئة وتسعى إىل تحقيق 
املستدامة  التنمية  أهداف  بني  الرتابط  وألوجه  املستدامة.  للتنمية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  بني  التوازن 
وطابعها املتكامل أهمية حاسمة يف ضمان تحقيق الغرض من خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وهذا يعني أن القضاء عىل 
الفساد، املعرتف به رصاحة يف الغاية 16-5، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات، عىل 

النحو املتوخى يف الغاية 16-6، أمران حيويان لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة.)))

تقييم مخاطر الفساد
يمثل تقييم مخاطر الفساد أداة منهجية يمكن أن تستخدمها املؤسسات العمومية لتحديد مواطن الضعف التي قد يتطرق 
منها الفساد إىل عملياتها ووضع اسرتاتيجيات كفؤة وفعالة من حيث التكلفة للتخفيف من مواطن الضعف أو املخاطر تلك. 
والهدف من أي تقييم لهذه املخاطر هو تحديد مجموعة واقعية من املجاالت التي قد تكون عرضة للفساد أو السيناريوهات 
املحتملة لوقوع الفساد، وترتيب تلك املجاالت أو السيناريوهات من حيث األولوية، ووضع تدابري للتخفيف من مخاطر 

الفساد وتنفيذ تلك التدابري.

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2004(، املادة 9، الفقرة 2 )د(، الصفحة 13.  )1(  

“تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030” )قرار الجمعية العامة 1/70(، أهداف التنمية املستدامة وغاياتها.  )2(  

تهدف الغاية 16-5 إىل “الحد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما”.  )3(  

اسرتاتيجيات  تنفيذ   من خالل 
 ختفيف مخاطر الفساد، يمكن أن 
 تكون املؤسسات يف وضع أفضل 

أهدافها.  لتحقيق 
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حالة الزناهة: دليل لتقييم مخاطر الفساد يف املؤسسات العمومية

البني�ة
يصف الدليل كيفية استبانة مخاطر الفساد املحددة ومعالجتها، وكيفية إضفاء الطابع املؤسيس عىل الهياكل داخل املؤسسة 

لضمان أن يصبح التخفيف من مخاطر الفساد جزءا من األنشطة اليومية للمؤسسة.

ويقود تقييم املخاطر املنظَّم املقرتح يف هذا الدليل املؤسسات العمومية عرب عملية تدريجية تهدف إىل تحديد بيئة العمل 
)السياق( التي يجرى فيها التقييم، وتحديد مخاطر الفساد التي تتعرض لها تلك املؤسسات، وتقييم أي من هذه املخاطر 
ينبغي التصدي له عىل سبيل األولوية القصوى، ووضع خطة للتخفيف من مخاطر الفساد ذات األولوية القصوى تلك 

بكفاءة يف ظل محدودية املوارد املتاحة.

ويبدأ الدليل برشح املعايري املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ويركز القسم التايل عىل إعداد تقييم 
األهداف.  أو محدد  التقييم شامال  أن يكون  ينبغي  إذا كان  املخاطر وما  تقييم  أوال تحديد نطاق  ذلك  املخاطر. ويشمل 
ويتعني عىل املؤسسة أيضا أن تقرر ما إذا كان التقييم الداخيل أو الخارجي هو الخيار األمثل، تبعا الحتياجاتها الخاصة 
وتكوينها املحدد. ويعالج الدليل يف نهاية املطاف مسألة تعيني فريق عامل أو فريق مماثل يقود هذه العمليات، وكذلك 

آليات التدريب والتعقيب.

ويتناول القسم األخري من هذا الدليل تقييم املخاطر الفعلية. وينبغي للفريق العامل املعنيَّ أن يضطلع بعملية منظمة لتقييم 
املخاطر وإدارتها خطوة بخطوة، عىل أن تتمثل الخطوة األوىل يف تقييم بيئة عمل املؤسسة، بما يف ذلك املهام والوظائف 
وأصحاب املصلحة. وتكمن الخطوة الثانية يف تحديد الفريق العامل مخاطر الفساد الخارجية املحتملة، يف حني أن الخطوة 
الثالثة ينبغي أن تكون تحليل تلك املخاطر. وتتمثل الخطوة الرابعة يف تقييم احتمال وقوع مخاطر الفساد املحددة وآثارها 
من أجل ترتيب تلك املخاطر حسب مدى أولويتها امللحة. وأخريا، تتمثل الخطوة الخامسة يف معالجة مخاطر الفساد من 

 اخلطوة  1- 
حتديد بيئ�ة العمل

 اخلطوة 2- 
حتديد املخاطر

 اخلطوة 3- 
 ترتيب املخاطر 
حسب األولوية

 اخلطوة 4- 
 وضع تدابري/

خطة ختفيف املخاطر 
 وحتديد املؤشرات 

لتقييم األثر

 اخلطوة 7-
 ضبط العملية 

 والبني�ة التحتي�ة 
واملوارد والقدرات
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 مقدمة

خالل خطة للتخفيف من آثارها تتألف من استعراض الضوابط القائمة، وتحديد االحتياجات من الضوابط الجديدة ومدى 
جدواها، وإعداد خطة للتخفيف من حدة املخاطر، وأخريا، تنفيذ خطة التخفيف من حدة املخاطر. ويف حني أن كل تقييم 
للمخاطر يتأثر بثقافة املؤسسة ورسالتها ويتحدد وفقا لذلك، فإن العملية الواردة يف هذا الدليل عبارة عن نهج شامل 

يمكن تكييفه بسهولة مع احتياجات كل مؤسسة.

وال يُعترب القضاء عىل الفساد داخل إحدى املؤسسات حدثا منفردا، ذلك أن املجرمني سيحاولون باستمرار إيجاد سبل 
أن تظل فعالة،  لها  أريد  إذا  املؤسسات،  العمومية. ويجب عىل هذه  العام وامليزانية  القطاع  جديدة الستغالل مؤسسات 
أن تكون لديها عمليات لتحديد هذه املحاوالت والتصدي لها. وبمجرد تحديد مخاطر الفساد وترتيبها حسب األولوية 
ذة بالفعل،  ومعالجتها، ينبغي أن تبدأ دورة التقييم التالية يف تحديد أي مخاطر متبقية، ومدى فعالية تدابري التخفيف املنفَّ
وأي تدابري جديدة ينبغي األخذ بها. ومن شأن تكرار هذه العملية بمرور الوقت أن يعزز قدرة املؤسسة عىل التقليل بفعالية 

من مخاطر الفساد إىل الحد األدنى، ومن ثمَّ منع وقوع مخططات الفساد.

الغرض واجلمهور املستهدف
املعنيني  املوظفني  من  النزاهة وغريهم  ذلك موظفو شؤون  بمن يف  العام،  القطاع  دعم مؤسسات  إىل  الدليل  هذا  يهدف 
بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من أجل إرساء دعائم إدارة مخاطر الفساد وإضفاء الطابع املؤسيس عليها، وكذلك إىل 
العام  القطاع  الدليل، تشمل مؤسسات  الوقائية. وألغراض هذا  الفساد من االضطالع بمهامها  تمكني سلطات مكافحة 
أي مؤسسة عمومية، أو هيئة أو وكالة حكومية، أو سلطة وطنية ملكافحة الفساد. وعندما تكون موارد املؤسسة وفرية، 
قد تضع خطة تخفيف مخاطر الفساد إجراءات تشغيلية شاملة مع مسارات واضحة ملراجعة الحسابات، ومستويات كافية 

من اإلرشاف والضوابط،)4( وقواعد مكتوبة واضحة توجه املوظفني إىل كيفية اتباع تلك اإلجراءات.)5(

ويسلِّم هذا الدليل بأن العديد من املؤسسات العمومية تفتقر أساسا إىل املوارد البرشية أو املالية أو املعرفة الالزمة لتنفيذ 
تلك التدابري الشاملة لتخفيف املخاطر. ويمكن أن يؤدي االنخراط يف عمليات طويلة ومكلفة يف كثري من األحيان لتحديد 
املخاطر إىل أن تنفق املؤسسات مواردها املتاحة عىل الكشف عن املخاطر، بحيث ال يتبقى سوى موارد قليلة لتنفيذ تدابري 

التخفيف املطلوبة.

والغرض من هذا الدليل هو دعم املؤسسات العمومية يف إجراء تقييمات املخاطر بفعالية وضمن إطار مواردها املتاحة. 
وتحقيقا لهذا الغرض، يساعد هذا الدليل املؤسسات عىل تحديد أنجع السبل لتنفيذ تدابري واقعية للتخفيف من مخاطر 

الفساد األكثر رضرا، عىل النحو الذي تحدده املؤسسة.

ويويص الدليل ببذل جهد تقوده املؤسسات، ذلك أن التقييمات الذاتية تُجرى بسعة أكرب وبتكلفة أقل من التقييمات التي 
تجريها أطراف خارجية. ومع ذلك، يقر هذا الدليل بأن املؤسسات قد ال تشعر بالثقة لدى إجراء تقييم ذاتي أو قد ال تتوافر 
لها املهارات التقنية، أو قد تكون هناك ترشيعات تشرتط االستعانة بطرف ثالث. ويف تلك الحاالت، ينبغي للمؤسسة أن 

تستعني بواحد أو أكثر من األطراف الخارجية التي لها خربة يف إجراء تقييمات مخاطر الفساد.

ويسرتشد الدليل بتجارب املكتب يف تقديم املساعدة التقنية إىل الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإىل 
اإلدارات العمومية لدى تلك الدول. وترد العملية التي يويص بها الدليل يف الشكل 1، وهي تتسق مع اإلرشادات الخاصة 

بمعيار ISO 31000 للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس فيما يخص تقييم املخاطر وإدارتها.)6(

الضوابط الداخلية هي “كامل منظومة الضوابط املالية وغريها من الضوابط، بما يف ذلك الهيكل التنظيمي، والطرائق واإلجراءات   )4(  
ونظم املراجعة الداخلية، التي تضعها اإلدارة يف إطار أهدافها املؤسسية، للمساعدة يف تسيري أعمال الكيان الخاضع للمراجعة بخطى منتظمة 

وبطريقة اقتصادية وكفؤة وفعالة؛ ويف ضمان االلتزام بسياسات اإلدارة؛ ويف حماية املوجودات واملوارد؛ ويف ضمان دقة السجالت املحاسبية 
 ISSAI 1003 Glossary of Terms to :واكتمالها؛ ويف إنتاج معلومات مالية وإدارية يف الوقت املناسب وعىل نحو يتسم باملوثوقية”. انظر

IFAC Glossary of Terms (February 2009), www.ifac.org/ :؛ وانظر أيضاthe INTOSAI Financial Audit Guidelines, p. 57
.system/files/downloads/a005-2010-iaasb-handbook-handbook-glossary.pdf

أصبحت منهجية إدارة املخاطر املؤسسية التي تتبعها لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي (COSO)، مع مرور الوقت، املعيار   )5(  
 الدويل ألفضل املمارسات يف مجال إدارة املخاطر عىل نحو فعال، وهي تشكل األساس ملعايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، مثل معيار 

ISO 31000، إدارة املخاطر: املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية )ملزيد من التفاصيل، انظر املرفق 2(.
www.iso.org/obp/ :متاح عىل الرابط .ISO, ISO 31000 Risk Management Process, ISO 31000:2018  )6(  

.ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

www.ifac.org/system/files/downloads/a005-2010-iaasb-handbook-handbook-glossary.pdf
www.ifac.org/system/files/downloads/a005-2010-iaasb-handbook-handbook-glossary.pdf
www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
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تسلِّم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بعدم وجود تعريف وحيد متفق عليه للفساد، وتقر بأنه ظاهرة دائمة التطور 
تتأثر بعوامل مختلفة. ولذا، يمكن أن تختلف األطر القانونية يف وصفها للفساد. ومن هذا املنطلق، تقدم االتفاقية قائمة 
ملظاهر الفساد املتفق عليها عامليا، تاركة لكل دولة حرية امليض إىل أبعد من التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية. وتشمل تلك 

التدابري ما ييل:

•  الرشو. القيام بوعد موظف عمومي وطني أو موظف عمومي أجنبي أو موظف منظمة دولية عمومية بمزية   
غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى 

أداء واجباته الرسمية

•  االرتشاء. التماس موظف عمومي وطني أو موظف عمومي أجنبي أو موظف منظمة دولية عمومية أو قبوله   
مزية غري مستحقة لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية

•  االختالس. قيام موظف عمومي بسقة أو تبديد ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة   
ُعهد بها إليه بحكم منصبه الرسمي

•  الرشوة يف القطاع الخاص. رشو أو ارتشاء أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي   
صفة، بشكل مبارش أو غري مبارش

•  اختالس املمتلكات يف القطاع الخاص. اختالس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي   
صفة، بشكل مبارش أو غري مبارش

•  إساءة استغالل الوظائف. قيام موظف عمومي أو عدم قيامه بفعل ما بغرض الحصول عىل مزية غري مستحقة،   
مما يشكِّل انتهاكا للقوانني

•  املتاجرة بالنفوذ. قيام موظف عمومي باستغالل نفوذه بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية أو سلطة   
تابعة للدولة عىل مزية غري مستحقة

•  اإلثراء غري املرشوع. زيادة موظف عمومي موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها عىل نحو معقول عىل أنها   
ناتجة عن دخله املرشوع

•  غسل األموال. إخفاء مصادر األموال املتحصل عليها بطريقة فاسدة، وكثريا ما يكون ذلك عن طريق تحويالت   
تشمل مصارف أجنبية أو رشكات مرشوعة

اإلخفاء. إخفاء املمتلكات املتأتية من الفساد أو مواصلة االحتفاظ بها  •  

وينبغي التمييز بني ما يشكل “الفساد” وما يشكل “مخاطر الفساد”. فبينما يشري الفساد إىل جريمة وقعت بالفعل، تمثل 
مخاطر الفساد احتمال وقوع جريمة متعلقة بالفساد. وبهذا املعنى، فإن التصدي للفساد أمر قائم عىل رد الفعل، يف حني 
الدليل يركز بصفة خالصة عىل مخاطر  أن التصدي ملخاطر الفساد املحددة أمر استباقي. ويجب التشديد عىل أن هذا 

الفساد يف املستقبل.

الفصل 1-
 تعريف الفساد ومخاطره
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2-1-   حتديد نطاق تقييم املخاطر
لن تتحقق الفعالية للعملية املبينة يف الشكل 1، شأنها شأن أي أداة أخرى، إال إذا نُفذت برغبة صادقة يف كشف وإصالح أي 
أوجه قصور حقيقية يجري تحديدها داخل املؤسسة. وهي أكثر مالءمة للبيئات التي تقتنع فيها إدارة املؤسسة بالحاجة 
إىل إدارة مخاطر الفساد عىل نحو أفضل، ولن تكون ناجحة إال عند إرشاك قيادة املؤسسة وموظفيها عىل نحو حقيقي 
يف هذه العملية. وعليه، فإن ضمان التزام إدارة املؤسسة وموظفيها أمر رضوري. وينبغي مناقشة نطاق عملية تقييم 

املخاطر ونتائجها املحتملة مع اإلدارة العليا كخطوة أوىل.

وينبغي للمؤسسة، لدى اإلعداد لتقييم املخاطر، أن تقرر ما إذا كانت العملية ستكون شاملة أو محددة األهداف. وهناك 
الكثري من مؤسسات القطاع الخاص التي تحدد جميع مخاطر الفساد املحتملة للتحقق من مدى كفاية اسرتاتيجياتها يف 
ه يف املقام  مجال االمتثال. وقد ال تكون هذه العملية الشاملة رضورية لجميع مؤسسات القطاع العام. وهذا الدليل موجَّ

األول إىل املؤسسات التي ترمي إىل الرتكيز عىل استبانة مخاطر محددة ومستهدفة للفساد ومعالجتها.

وقد يتباين الدافع وراء االنخراط يف عملية تقييم مخاطر الفساد؛ فقد يكون فضيحة فساد أو واقعة كشفت عنها عملية 
مراجعة للحسابات أو تقريرا إعالميا أو اعتماد اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد تتطلب من جميع املؤسسات العمومية 
إجراء تقييم ملخاطر الفساد ووضع خطة وقائية. وقد ترغب املؤسسات أيضا يف إجراء تقييم استباقي ألوجه الضعف 

لديها ملنع املخاطر يف املستقبل.

ويمكن للرتكيز عىل املشاكل املبارشة التي تواجهها املؤسسة أن يكون منطلقا مفيدا عندما تصبح هذه الشواغل جلية. 
ويمكن للفضائح املتعددة، أو انخفاض اإليرادات النقدية، أو ارتفاع شكاوى املواطنني، أو حدوث تغري ال يمكن تفسريه 
يف مستوى معيشة أحد املوظفني، أن تكون كلها عوامل مشجعة إلجراء عملية التقييم. وإضافًة إىل ذلك، يمكن للرتكيز 
عىل معالجة املشاكل املرئية والقابلة للتحديد أن يساعد يف إدارة أثر جانبي مؤسف لبعض جهود مكافحة الفساد، وهو 
خطر االنخراط يف مطاردات محمومة لشخصيات فاسدة وهمية داخل صفوف املؤسسة. ومن األسهل بناء توافق يف اآلراء 
بني موظفي املؤسسة بشأن الحاجة إىل معالجة مشاكل األداء وليس بشأن شعور عام بالخوف يُبنى حول خطر الفساد.

وأيا كان الدافع وراء السعي إىل تقييم مخاطر الفساد، فمن املرجح أن يكون هناك تردد إزاء هذا التقييم، ويف كثري من 
الحاالت مقاومة مبارشة له، ال سيما خالل املراحل األولية. وقد الحظ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

)املكتب( بعض أسباب هذه املقاومة )ترد يف اإلطار 1(.

الفصل 2-
 اإلعداد لتقييم املخاطر

salem
Underline
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حالة الزناهة: دليل لتقييم مخاطر الفساد يف املؤسسات العمومية

2-2-   بدء عملية تقييم املخاطر
أي نشاط يتطلب موارد، وال تُستثنى من ذلك تقييمات مخاطر الفساد. وتتمثل املوارد الرئيسية املطلوبة يف املوظفني ذوي 
ين واملراجعني واملحاسبني املتخصصني يف االستدالل الجنائي وفاحيص عمليات االحتيال، وما إىل ذلك(  الخربة )مثل امليسِّ
واألموال لتأمني الدعم الخارجي عند الحاجة. وينبغي للمديرين أيضا أن يدعموا املوظفني عن طريق إعادة توزيع أعباء العمل 
امللقاة عىل عاتق أعضاء الفريق أو تكليف أشخاص آخرين مؤقتا بإدارة املشاريع املسندة إليهم لضمان أن يكون لدى هؤالء 

األعضاء الوقت الالزم للرتكيز عىل إجراء تقييم املخاطر.

ويجب أن يكون هناك مالك لزمام العمليات املؤسسية لتقييم املخاطر، ذلك أن تحديد الجهة التي ستملك زمام عملية تقييم 
املخاطر تلك )ومن سيكون مسؤوال عن إتمامها عىل نحو فعال( خطوة أوىل حاسمة األهمية. وعادة ما يسند زمام عملية تقييم 
مخاطر الفساد إىل مجموعة من الخرباء معيَّنة خصيصا، أي الفريق العامل املعني بتقييم مخاطر الفساد أو فرقة العمل املعنية 

بذلك. غري أن تكوين الفريق أو الفرقة وموقعهما يف التسلسل الهرمي للمؤسسة يتوقفان عىل عدة عوامل سوف تُبنيَّ أدناه.

وينبغي أن يضطلع باألنشطة يف مرحلة التقييم فريق عامل من موظفي املؤسسة الذين تعيِّنهم اإلدارة إلجراء تقييم مخاطر 
الفساد ووضع خطة للتخفيف من آثارها. وينبغي إصدار توجيهات رصيحة للموظفني املعنيني يف هذه املرحلة باالضطالع 
بهذه املهام، وإال فقد ال يسمح لهم رؤساؤهم املبارشون بالتخلف عن أداء عملهم االعتيادي ويعتربون الوقت الذي يقضونه يف 
إجراء تقييم مخاطر الفساد ووضع خطة التخفيف من آثارها عبئا إضافيا ال يُدرج ضمن برنامج عملهم إال إذا سمح الوقت بذلك.

وستحتاج املؤسسات األكرب حجما إىل فريق عامل أكرب ووقت أطول لتقييم املخاطر ووضع الخطة. ووفقا إلحدى القواعد 
الجيدة واملتعارف عليها، يتألف الحد األدنى املطلوب من عدة جلسات لتطارح األفكار تعقبها عملية لجمع البيانات عىل 
مدى شهرين أو ثالثة أشهر، واجتماعات الستخالص املعلومات والتحقق من صحتها. ويضم اإلطار 2 البنود التي ينبغي 

مراعاتها يف أي ميزانية واقعية.

اإلطار   1-   أسباب مقاومة الشروع يف تقييم مخاطر الفساد
•  يخىش املوظفون من أن يؤدي الرتكيز عىل الفساد إىل بذل جهد إليجاد كبش فداء أو من أنه قد يؤدي إىل حملة ضد املوظفني 

يف وحدة معينة أو موقع معني.

يشعر أصحاب املصلحة بالقلق من أن يؤدي التصدي للفساد إىل تعطيل أعمال املؤسسة لفرتة طويلة.  •
•  يشعر أصحاب املصلحة بالقلق من أن تؤدي املخاوف املتعلقة بالفساد إىل تغيريات جذرية وغري متوقعة يف أعمال املؤسسة 

وقد تخل بالطرائق املتبعة للتعامل مع املؤسسة.

قد يخىش املديرون من أن تكون املخاوف بشأن الفساد وسيلة لتشويه سمعتهم واالستعاضة عنهم بآخرين.  •
•  قد يخىش املديرون من أن تترضر سمعة املؤسسة، ألن آخرين قد يرون يف تقييم مخاطر الفساد اعرتافا بأن مؤسستهم 

“فاسدة”.

اإلطار  2-   املوارد املطلوبة
وقت املوظفني. مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه املوظفون يف التقييم ومستوى الخربة الالزمة ألداء املهام املطلوبة.  •

•  املستشار الخارجي )املستشارون الخارجيون(. يشمل ذلك تكاليف السفر واألتعاب التي قد تدفعها املؤسسة أو املصادر 
الخارجية )املراجعون واملحاسبون املتخصصون يف االستدالل الجنائي وفاحصو عمليات االحتيال، واالستشاريون(.

السفر. سيتوقف ذلك عىل ما إذا كانت مكاتب املؤسسة منترشة يف جميع أنحاء البلد أو يف موقع واحد أو يف مدينة واحدة.  •
االتصاالت. يشمل ذلك تكاليف خدمة اإلنرتنت، والربيد، واملكاملات الهاتفية، وما إىل ذلك.  •

الطباعة ونسخ املستندات. يشمل ذلك تكاليف تغطية إعداد أدوات جمع البيانات والتقارير وغريها من الوثائق.  •
•  اللوازم واملعدات. يشمل ذلك تكاليف أي لوازم ومعدات مطلوبة )مثل الحواسيب ومجموعات الربمجيات( التي يجب رشاؤها 

أو استئجارها ألغراض التقييم.

.Organization for Economic Cooperation and Development, Public Sector Integrity: A Framework for Assessment (2005)  :املصدر
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العوامل اليت تؤثر يف تكوين الفريق العامل
املؤسسات األصغر حجما واألكثر  الكبرية واملعقدة عن متطلبات  املؤسسات  املؤسسة. تختلف متطلبات  •  حجم   
مرونة. والقاعدة العامة يف هذا السياق هي أنه كلما تعاظمت الحاجة إىل التنسيق، ارتفع املستوى الذي يجب أن 

تكون عليه وظائف أعضاء الفريق.

•  والية املؤسسة وهيكلها التشغييل. تتطلب الهياكل األكثر تعقيدا التي تنطوي عىل مجموعة من الواليات اتباع نهج   
تقييمي يضم موظفني من إدارات وُشعب متعددة. ويف املقابل، يجوز للمؤسسات األصغر حجما التي لها والية 
واحدة ومحددة تحديدا جيدا أن تسند االضطالع بمهمة تقييم مخاطر الفساد إىل فريق صغري من املوظفني. 

بل إن املؤسسات املتناهية الصغر قد تضم عضوا أو أكثر من أعضاء الفريق العامل املعارين من مؤسسة أكرب.

•  الطبيعة التعاونية أو االختصامية لعالقة املؤسسة بأصحاب املصلحة. ال بد من مراعاة طبيعة هذه العالقات عند   
تحديد ما إذا كان ينبغي أن يضم الفريق العامل أي أعضاء من املؤسسات صاحبة املصلحة أو الجمهور عموما 
أو املنظمات غري الحكومية. وستتوقف مشاركة أصحاب املصلحة هؤالء ومدى هذه املشاركة عىل الصلة بينهم 
وبني املؤسسة. فعىل سبيل املثال، من البديهي أن تكون للمؤسسة الجمركية عالقة وثيقة ومستمرة برشكات 
االسترياد ورابطاتها التجارية )بحيث يمكن النظر يف االستعانة بممثلني من هذه الرشكات لينضموا إىل الفريق 

العامل، حسب االقتضاء( يف حني أن مؤسسة الرضائب تكون أقل صلة عموما بدافعي الرضائب.

وال يوجد نهج واحد يناسب الجميع عند إنشاء فريق عامل يؤدي وظائفه عىل نحو جيد. ويتعني أن يكون تكوين الفريق 
مصمما وفقا للمؤسسة املعنية؛ غري أنه استنادا إىل تجربة املكتب )ومع مراعاة أن هدف الفريق العامل هو تحديد مخاطر 
الفساد واقرتاح تدابري للتخفيف من آثارها(، من املنطقي أن يكون لدى أعضاء الفريق، كحد أدنى، خربة واسعة يف العمل 

يف جميع املجاالت التشغيلية وخدمات الدعم داخل املؤسسة.

املهارات املطلوبة يف الفريق العامل
عادًة ما يشمل تكوين الفريق العامل أعضاء يتحلون بالخصائص التالية: فهم دقيق لكيفية عمل املؤسسة؛ خلفيات يف 
القانون، واملراجعة الداخلية، والضوابط الداخلية، واملوارد البرشية، واملشرتيات، أو أي من هذه املجاالت؛ خربة يف إجراء 
دها(، ينبغي االستعانة  تقييمات املخاطر؛ معرفة بالواليات املؤسسية الرئيسية. ورهنا بعدد الواليات املؤسسية )ومدى تعقُّ

بموظف أو أكثر عىل دراية بعمليات املؤسسة.

ويقوم العديد من املراجعني الداخليني بإجراء “تقييمات للمخاطر” يف سياق املشاريع التي يكلَّفون بها. ومن املهم أن يُفهم 
أن تقييم مخاطر الفساد عىل مستوى املؤسسة أو الشعبة عىل النحو املبني هنا يختلف عن تقييم املخاطر ألغراض املراجعة 
الداخلية يف إحدى الرشكات يستخدم  املراجعة  للمخاطر ألغراض  الذي يجري تقييما  الداخيل  املراجع  أن  الداخلية، ذلك 
نهجا قائما عىل املخاطر لتحديد العمليات واإلجراءات الواجب تقييمها يف تلك الرشكة، ثمَّ يجري اختبارات لتحديد مدى 
كفاية امتثال املوظفني لتلك اإلجراءات ونطاق ذلك االمتثال. وهو ال يقيم جميع اإلجراءات يف كل دورة من دورات املراجعة. 
أما تقييم املخاطر عىل مستوى املؤسسة أو مستوى الشعبة فهو أوسع نطاقا بكثري. فهو يستدعي أن تلقي إدارة املؤسسة 
نظرة شاملة عىل مجمل عمليات املؤسسة لتحديد املواضع املحتملة لوجود مخاطر الفساد واملدى املحتمل لهذا الوجود. 
التصدي  بغرض  وإنما  النظم  لتلك  االمتثال  مستوى  إىل  لالطمئنان  الشعبة  أو  املؤسسة  مستوى  عىل  التقييم  وال يُجرى 
ملخاطر محددة يف مجال الفساد. وقد يبني هذا التقييم أن السياسات واإلجراءات الداخلية غري كافية لهذا الغرض، حتى 

وإن كان املوظفون يمتثلون لها بصفة مستمرة.

وعليه، فإن الفريق العامل، باختياره املوظفني املناسبني، سيكتسب الخربة واملعرفة العمليتني الالزمتني فيما يخص مختلف 
عمليات املؤسسة. وسيكون ذلك أيضا بمثابة قناة اتصال ذات اتجاهني، تكفل من ناحية تمكُّن الفريق العامل من جمع 

املعلومات من جميع أقسام املؤسسة، ومن ناحية أخرى أن تكون مختلف أقسام املؤسسة بدورها عىل علم بعمل الفريق.

وينبغي أن يرأس الفريق العامل موظف كبري ومطَّلع يمكنه تأمني املشاركة النشطة ألعضاء الفريق، ويمكنه قيادة العملية 
ع  دون الحاجة إىل الوصول املستمر واملبارش إىل قيادة املؤسسة. وإضافًة إىل ذلك، فإنه من األهمية بمكان، يف حالة توزُّ

املوظفني جغرافيا، أن يرَُشك موظفون من امليدان يف الفريق العامل.
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إعالن إنشاء الفريق العامل
والتحقيق.  املخاطر  تقييم  أحيانا وقد يخلطون بني مرحلة  العملية  فهم  قد يسيئون  املؤسسة  أن موظفي  التجربة  تبنيِّ 
بل إن البعض قد يخىش أن تكون وحدتهم أو وظائفهم يف خطر. وخري طريقة ملعالجة هذه املخاوف هي التواصل الواضح 
الفريق  املتوخاة والحرص عىل إجراء مناقشة حرة ومفتوحة بني أعضاء  العملية ونتائجها  واملنتظم مع املوظفني بشأن 

العامل واملوظفني اآلخرين.

وينبغي أن تصدر قيادة املؤسسة يف البداية توجيها بإنشاء الفريق يتضمن أسماء أعضائه ورشحا للعملية بإيجاز. وينبغي 
التي تحكم حفظ  القواعد  أيضا  وأن يحدد  ليست تحقيقا،  أنها  العملية ويؤكد عىل  بماهية  املوظفني  التوجيه  يُعرِّف  أن 
السجالت، وتخزين الوثائق، واملسائل اإلدارية األخرى. وينبغي أن يبني التوجيه بوضوح لجميع موظفي املؤسسة أهمية 

التعاون مع الفريق العامل.

العملية.  يف  التي ستشارك  املجموعات  التوجيه  أن يسمي  ينبغي  الخارجيني،  املصلحة  أصحاب  استشارة  يتعني  وحيثما 
وإذا لم تكن القرارات قد اتُّخذت بعد بشأن من سيشارك يف العملية من خارج املؤسسة، ينبغي أن يشري التوجيه إىل أن هذه 

م الحقا باألسلوب نفسه. املعلومات ستقدَّ

مخاطر إشراك أصحاب املصلحة اخلارجيني يف الفريق العامل
قد يكون من املعقول فتح الباب إلجراء فحوص خارجية للعملية أو إرشاك أصحاب املصلحة من خارج املؤسسة يف الفريق 
الصلة.  ذات  املعلومات  ويمتلكون  املؤسسة  مع  وثيق  بشكل  يعملون  الذين  الخاص  القطاع  كيانات  ممثيل  مثل  العامل، 
غري أنه ينبغي النظر بعناية يف املخاطر املرتبطة بهذا القرار. وتشمل هذه املخاطر تبادل املعلومات الحساسة مع الغرباء 
ب املعلومات )وهو ما قد يؤدي إىل وقوع العملية برمتها  )وهو أمر قد ال تكون لدى الفريق العامل صالحية القيام به(، وتسُّ
رهينة للرصاعات السياسية عىل السلطة(، وكذلك املخاطر العملية املتمثلة يف فقدان املناقشات لرتكيزها أو تأخري القرارات 
بال داع. وينبغي أن تكون هذه العوامل )وغريها من العوامل ذات الصلة باملؤسسة( متوازنة بعناية عندما يُتخذ قرار بشأن 

ما إذا كان ينبغي ضم أصحاب املصلحة الخارجيني إىل الفريق العامل.

2-3-   دور موظفي املؤسسة

فوائد التقييم الذايت
يُفرتض أال يعرف أحد إجراءات املؤسسة وأوجه ضعفها أفضل من أولئك الذين يعملون بها. وتمثل العملية التي يقودها 
موظفون من املؤسسة مسار العمل املفضل ألنها تجرب املؤسسة عىل تحديد ومواجهة مواطن ضعفها وكذلك مخاطر الفساد 

التي تخلقها مواطن الضعف تلك.

ويمكن للموظفني أن يكيفوا منهجية التقييم بحيث تتالءم مع ما هو مطلوب بالضبط، وهم عىل دراية بماهية املعلومات 
أو تعزيز ثقافة  بناء  الذاتي عىل  التقييم  التي يمكن جمعها بسهولة وبتكلفة زهيدة. كما سيساعد  أو  املتاحة  والبيانات 

النزاهة داخل املؤسسة.

وعالوة عىل ذلك، لوحظ أنه عندما يقوم فريق عامل داخيل بإجراء التقييم ووضع خطة التخفيف، يزداد احتمال أن يقبل 
بقية موظفي املؤسسة النتائج وينفذوها. ومن املحتمل أكثر بكثري أن تتكامل عمليات التقييم الذاتي بسالسة مع أعمال 

املؤسسة وأن تفيض إىل تدابري للتخفيف من الفساد تكون مناسبة وقابلة للتنفيذ.
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العيوب املحتملة للتقييم الذايت
من ناحية أخرى، فإن للتقييم الذاتي عيوبه، حتى مع وجود قيادة حريصة عىل النجاح وفريق عامل قوي. فعىل سبيل 

املثال:

لها.  ضحية  املؤسسة  تقع  قد  التي  الفساد  أنواع  ورصاحة  بموضوعية  يحددوا  أن  عن  املوظفون  يحجم  •  قد   
وقد تنشأ املخاوف من شواغل مثل انتقام الزمالء أو اإلدارة، أو الرضر املحتمل الذي قد يلحق بسمعة املؤسسة. 
ويمكن أن يؤدي هذا االمتناع إىل إخفاق الفريق العامل يف تحديد بعض أشكال الفساد التي تكون املؤسسة 

عرضة لها بصفة خاصة أو، إذا ُحددت تلك األشكال، إىل عدم إعطائها أولوية.

•  من املرجح أن غالبية املوظفني يف املؤسسة لم يتلقوا تدريبا محددا يساعدهم عىل التعرف عىل العديد من أشكال   
الفساد الشائعة. فعىل سبيل املثال، يتمثل أحد أشكال الفساد املتصلة باالشرتاء يف تكييف مواصفات املناقصة 
ملحاباة مورِّد بعينه. وقد يالحظ املوظفون أن مورِّدا معينا يعمل مع مؤسستهم بشكل دائم، أو قد يالحظون 
أن ثمنا باهظا عىل نحو غري عادي يُدفع مقابل خدمة منخفضة التكلفة، ولكنهم قد ال يتمكنون، نظرا لعدم 
تلقيهم التدريب املناسب، من تبني أن هذه األمور نذر محتملة بالفساد. وإذا لم يكن باملؤسسة خرباء يعتد بهم 
قادرين عىل توضيح كيفيات وقوع الفساد ومخططاته، فقد يلزم عندئذ االستعانة بميسِّ خارجي. ومع هذا، 
فمن الجدير باملالحظة أن تكييف مواصفات مناقصة ما بما قد ال يتناسب إال مع مورد واحد قد ال يكون عمال 
ناتجا عن الفساد إذا كان هناك مورِّد واحد فقط يستطيع تلبية احتياجات املؤسسة، ومن املمكن الحصول عىل 
استثناء من عملية االشرتاء التنافسية العادية. ويف هذه الحالة، يمكن أن يكون تقييم املخاطر مفيدا يف تعريف 

املوظفني بالظروف التي يمكن فيها منح مثل تلك االستثناءات وكيفية ذلك.

رين اخلارجيني وتكوينهم 2-4-   دور امليسِّ
يمكن معالجة املخاطر املرتبطة بالتقييم الذاتي عن طريق تعيني فرد أو أكثر من غري املنتسبني إىل املؤسسة ملساعدة الفريق 
العامل. وينصب دور املستشارين الخارجيني يف تيسري عملية تحديد املخاطر وليس املشاركة يف الفريق العامل. غري أن 

تحقيق هذا الهدف عملية تنطوي عىل توازن دقيق.

ين ينبغي أال يخربوا الفريق العامل بما يعتربونه مكمن املشكلة أو موضع مخاطر الفساد. ويجب عليهم أن  ذلك أن امليسِّ
يحرصوا بشدة عىل عدم اقرتاح مخططات فساد يرون أنها قد تشكل خطرا عىل املؤسسة )ومن ثمَّ تضيِّق بال داع نطاق أي 
حوارات لتحديد املخاطر داخل الفريق العامل(. لكن يجب عليهم، يف الوقت نفسه، أن يقدموا معلومات كافية عن كيفية 

تحديد مخاطر الفساد لتمكني املشاركني من فهم املخاطر التي قد تتعرض لها مؤسستهم.

زة للتقييم. ومع ذلك، ينبغي يف جميع  ين عىل متطلبات املؤسسة والعوامل املحفِّ ويعتمد اختيار واحد أو أكثر من امليسِّ
ين فهم قوي للقطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة وللبيئة التي تعمل فيها. وينبغي  الظروف أن يكون لدى امليسِّ أو امليسِّ
للمؤسسة ذات الخربة املحدودة يف مجال منع الفساد أن تنظر يف االستعانة بشخص لديه القدرة عىل وصف ما قد يبدو عليه 
الفساد يف مجموعة من الحاالت الشائعة، ويحظى باملهارات والخربات الالزمة للعمل مع املؤسسة طوال العملية إىل أن تنفذ 

خطة للتخفيف من مخاطر الفساد.

من  يكون  قد  كذلك،  األمر  كان  وإذا  الداخلية.  الضوابط  ضعف  عن  ناشئة  مشاكل  عن  أيضا  ناجما  التقييم  يكون  وقد 
املستصوب االستعانة بمراجع حسابات أو محاسب أو أي شخص آخر عىل دراية بتوصيات لجنة املنظمات الراعية للجنة 
(((.))INTOSAI( ”( واملنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة )منظمة “إنتوسايCOSO( تريدواي

املخاطر.  تقييم  لتيسري  املعيَّنني(  الخارجيني  )املستشارين  املعنيَّ  الخارجي  املستشار  عمل  جهة  مراعاة  أيضا  ويجب 
فهل سيشعر موظفو املؤسسة بالراحة لدى العمل مع شخص من مؤسسة عليا ملراجعة الحسابات، أو لجنة لألخالقيات، 
تبادل  عن  العامل  الفريق  أعضاء  إحجام  إىل  ما  جهة  إىل  املستشار  انتماء  يؤدي  أن  ويمكن  الفساد؟  ملكافحة  أو وكالة 

انظر املرفق 1 لالطالع عىل مزيد من التفاصيل بشأن لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي )COSO( واملنظمة الدولية لألجهزة   )7(  
العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة.
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املعلومات الحساسة خوفا من أن تُستخدم ضدهم فيما بعد. وبينما من الواضح أن تلك االنتماءات ينبغي أال تؤدي عىل الفور 
إىل استبعاد املستشار الخارجي؛ مع هذا ينبغي أن تدرس هذه املسألة بعناية.

، بحيث ال يكون مرتبطا بأي مؤسسة محلية أو وطنية ولكنه  ويتمثل أحد البدائل يف االستعانة بمستشار دويل كميسِّ
صاحب معرفة متخصصة يف املجاالت الفنية ذات الصلة. ويالحظ املكتب أن هؤالء املستشارين الدوليني كثريا ما يجمعون 
بني الخربة الفنية واالستقاللية بما يجعل موظفي املؤسسة أكثر استعدادا للتحدث إليهم برصاحة. غري أن االختالفات 
اللغوية واملسائل الثقافية واالفتقار إىل الخربة بشأن قوانني وإجراءات وطنية محددة أمور قد تقلل من مالءمة الخبري 

االستشاري الدويل.

2-5-   تمكني الفريق العامل
بمجرد تشكيل الفريق العامل، سيتعني تمكني أعضائه من أداء مهامهم. ويوىص بأن يعقد خبري داخيل أو ميسِّ خارجي 

جلسة إحاطة أولية بشأن إدارة املخاطر، وتقييم املخاطر، وسبب اضطالع مؤسستهم بالتقييم، ودورهم يف العملية.

وكنقطة بداية، ينبغي للميسِّ أن يقيِّم ما يعنيه الفساد بالنسبة إىل املشاركني وأن يرشح لهم أن الغرض من خطة التخفيف 
من مخاطر الفساد هو تعزيز ضوابط النزاهة الحالية أو تصميم ضوابط جديدة. ومن شأن القيام بذلك أن يحدد مواطن 
الضعف ويقلل من احتمال انخراط األفراد داخل املؤسسة أو خارجها يف أعمال تلحق الرضر باملؤسسة، سواء من الناحية 

املالية أو التشغيلية أو من حيث السمعة.

أنه يوىص بأن تكون قيادة  التثقيفية األولية. غري  الجلسة  العادة، تكون حلقة عمل ليوم واحد كافية من أجل هذه  ويف 
املؤسسة حارضة خالل الجلسة وأن تبني بوضوح أهمية العملية، والخلفية التي أدت إىل بدء التقييم، وأنه يحظى بالدعم 

الكامل من أعىل املستويات القيادية داخل املؤسسة.

وإضافًة إىل تمكني الفريق العامل من تحديد مخاطر الفساد، ينبغي أن تُستخدم حلقة العمل أيضا لالتفاق عىل املسائل 
اإلدارية والفنية. وقد تشمل هذه املسائل، عىل سبيل املثال ال الحرص، تنظيم العملية ومدتها، ومهام فرادى أعضاء الفريق، 
وبعض اإلجراءات املتعلقة بكيفية تنظيم جلسات تطارح األفكار، وكيفية جمع املعلومات ومعالجتها. ويجب أن يفهم كل 
من يشارك يف الفريق العامل أن هذه العملية ال تتعلق بتحديد هوية األفراد الذين قد يكونون ارتكبوا الفساد أو االحتيال 
أو قد يكونون متورطني فيهما حاليا. وينبغي للفريق العامل أن يتفق عىل كيفية التعامل مع هذه املعلومات إذا اكتُشفت 

عن طريق الصدفة، مثل إحالتها إىل اإلدارة إلجراء مزيد من التحقيقات.

ويتعني عىل قادة املؤسسة، إىل جانب أولئك الذين يديرون حلقة العمل، أن يحرصوا عىل عدم التأثري عىل التقييم من خالل 
اإلشارة إىل ما يعتقدون أنه يشكل املسائل الرئيسية، أو من خالل إحصاء مخاطر الفساد الشائعة التي يعتقدون أن الفريق 
العامل يجب أن يتنبه لها. ويف املراحل األوىل من العملية، يتفقد أعضاء الفريق العامل اإلشارات بشأن ما هو متوقع منهم 
وإىل أي مدى يمكنهم التقدم. ويمكن لإلشارة غري الضارة إىل مخاطر فساد محددة يرى قادة حلقة العمل أنها تستحق 
االهتمام أن تدفع أعضاء الفريق العامل إىل االعتقاد بأن هذه املخاطر، وهذه املخاطر وحدها، هي ما ينبغي أن يبحثوا عنه 
أو يكلَّفوا بـ “كشفه”. ومع ذلك، قد يختار القادة إطالع الفريق عىل قائمة بمخاطر الفساد الشائعة دون التعليق عىل 

احتمال وقوعها أو مدى صلتها بمؤسستهم.

ومن سبل فتح باب املناقشة يف هذا الشأن تقديم نظرة عامة عن الطرائق التي يمكن بها للفساد أن يصيب أي مؤسسة 
عمومية. ويوجز الجدول 1 أنواع مخاطر الفساد التي تتعرض لها جميع املؤسسات العمومية، ويقسمها إىل نقاط الضعف 
التي تنشأ من خارج املؤسسة وتلك التي تنشأ من داخلها. ويمكن للتعامل مع بعض مواطن الضعف باعتبارها ناتجة عن 
جهات فاعلة خارجية أن يكون مفيدا يف حد ذاته يف بدء املناقشة، مما يخفف من أي داللة عىل أن العملية تستهدف أفرادا 
أو وحدات داخل املؤسسة تحديدا. ومع زوال قلق أعضاء الفريق تدريجيا من خالل االعرتاف رصاحًة باملخاطر الواردة من 

مصادر خارجية، يمكن إدخال املخاطر الناشئة داخليا يف الحوار.

البلدان،  بعض  ويف  الحقيقية.  الفساد  أشكال  عىل  مناقشاتهم  العامل  الفريق  أعضاء  يقرص  أن  أيضا ضمان  املهم  ومن 
يُستخدم مصطلح “الفساد” استخداما فضفاضا للداللة عىل أي سلوك يحيد عن قواعد الحوكمة املسؤولة. وتبني تجارب 
املكتب أن استخدام هذا التعريف كثريا ما يكون تمهيدا لتقييم غري مركَّز، ومن املرجح أن يسفر عن خطة للتخفيف تتضمن 

عددا قليال من اإلجراءات امللموسة، إن ُوجدت.



13

اإلعداد لتقييم املخاطر

ولذلك، ينبغي التشديد يف اإلحاطة األولية عىل أن الغرض من التقييم هو تحديد كيف وأين يمكن لقدرة املؤسسة عىل العمل 

أن تتعرض للخطر بسبب الجرائم املدرجة يف الفصل الثالث من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )انظر الفصل 1(، 

أو أي أفعال أخرى تعترب جرائم فساد يف الترشيعات الوطنية. وينبغي أال تُدرج يف التقييم نواحي القصور أو مشاكل األداء 

األكثر عمومية إال عندما تكون مفضية إىل مخاطر واضحة ألنشطة فاسدة.

اجلدول 1-   املجاالت العامة املعرضة ملخاطر الفساد يف مؤسسات القطاع العام)أ(

اخلارجية
العالقات مع القطاع اخلاص 

أو اجلمهور

تأثري النفوذ غري املربر أو 
املحاباة الشخصية أو الرشوة 

على القرارات

أمثلةأسباب االتصال

 اإلعفاء من الضرائب أو رسوم الرتاخيص أو رسوم االسترياد جمع المال
أو التقييمات أو حتصيل مبالغ أقل من املستحقة

د معيَّ لدى إعداد املناقصات أو إرساء العقود، إبرام العقود وإصدار األوامر  محاباة مورِّ
وإصدار أوامر تغيري غري ضرورية

رهن املنافع بالعمولة أو املحاباة، واملدفوعات الزائدةدفع المال أو تقديم منافع

إصدار التصاريح/ 
الرتاخيص/ املوافقات

جوازات السفر، وتصاريح وعمليات التفتيش اخلاصة باملباين، 
ورخص القيادة

 عدم اإلبالغ عن االنتهاكات أو التهديد بتقديم بالغات كاذبة إنفاذ القواني أو القواعد
أو إغالق التحقيقات أو إنهاء املالحقات القضائي�ة

الداخلية
إدارة املوجودات العمومية

االختالس واالحتي�ال 
واخلسارة بسبب الفساد

أمثلة نوع املوجودات

استالم رسوم الرتاخيص والقبول، واسرتداد النفقات، ودفع المال
املرتب�ات/أجور العمل اإلضايف

معدات املؤسسة أو مخزوناتهااملعدات

سرقة/بيع معلومات سرية تتعلق باملناقصات أو عمليات االشرتاء املعلومات
املستقبلية للمؤسسة، والبي�انات املتعلقة باألمن القويم

.Benner and de Haan, Netherlands Court of Audit, SAINT: A Tool to Assess the Integrity of Public Sector Organizations   )أ(  

2-6-   إنشاء آليات لتلقي التعقيب�ات
كما هو موضح يف املرفق 3، يتيح تقييم املخاطر الرسمي والشامل تلقي تعقيبات مستمرة من خالل االتصال مع أصحاب 
املصلحة املعنيني والتشاور معهم عىل نحو منتظم. غري أنه، كما لوحظ أعاله يف املناقشة بشأن تكوين الفريق العامل، يمكن 
للتواصل املفرط مع جهات من خارج املؤسسة أن تكون له عيوبه. ذلك أن العاملني ببواطن األمور قد يكونون أقل رصاحة 
فيما يخص املخاطر التي تواجهها املؤسسة، ويمكن أن يؤدي تسيب النتائج واالستنتاجات األولية إىل تسييس الجهود أو 

انحدار العملية إىل بحث عن كبش فداء.

ومع ذلك، فإن إبقاء أصحاب املصلحة عىل علم بمجريات األمور والتماس أفكارهم مع تقدم عملية التقييم يمكن أن يكون 
الفساد،  التخفيف من مخاطر  الواردة يف خطة  لإلجراءات  الدعم  بناء  أن يساعدوا يف  بإمكانهم  أن  ذلك  قيمة كبرية،  ذا 
كما يمكنهم إثراء االجتماعات بتجاربهم وآرائهم من خالل توفري معلومات إضافية عن مخاطر الفساد وما يمكن عمله 
للتخفيف من حدتها. ويتمثل أحد الحلول يف تقديم إحاطات دورية عن التقدم املحرز يف تقييم املخاطر إما للجمهور عموما 
أو ملجموعة مختارة من أصحاب املصلحة. وتشمل الحلول األخرى إنشاء فريق استشاري من أصحاب املصلحة أو إجراء 

دراسات استقصائية رسمية أو غري رسمية ألصحاب املصلحة.

ومرة أخرى، فإن القرار بشأن توقيت إرشاك أصحاب املصلحة وكيفيته سوف يتحدد من خالل الظروف الدقيقة للحالة، 
إىل جانب رأي قادة املؤسسة بشأن أفضل السبل لجني فوائد مشاركة أصحاب املصلحة الخارجيني مع تقليل أي آثار ضارة 

إىل أدنى حد.
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يكمن الهدف من عملية تقييم املخاطر وإدارتها يف وضع مجموعة من اإلجراءات التي يمكن للمؤسسة اتخاذها ملنع الفساد 
وكشف مؤرشاته.

3-1-   اخلطوة 1-  تقييم بيئ�ة العمل
وسلوك  املؤسسة،  سلوك  تصوغ  التي  الخارجية  العوامل  يف  بالتفكر  العامل  الفريق  يقوم  أن  يف  األوىل  الخطوة   تتمثل 
الصالحيات  تلك  التي تواجهها يف ممارسة  العوامل، والقيود  إزاء هذه  املؤسسة  بها  تتمتع  التي  موظفيها، والصالحيات 
)انظر اإلطار 3(. فعىل سبيل املثال، قد يكون االشرتاء أحد املجاالت التي تكثر فيها مخاطر الفساد يف إحدى املؤسسات، 
ولكن صالحياتها لتغيري إجراءات االشرتاء قد تكون محدودة بسبب قوانني االشرتاء العمومي، أو قد يتمكن املورِّدون من 

منع التغيريات بمناشدة الربملانيني املتعاطفني معهم أو بالطعن يف إجراءات املؤسسة أمام املحاكم.

وينبغي للفريق العامل، لدى دراسة السياق الخارجي، أن ينظر يف طائفة واسعة من العوامل التي تؤثر عىل املؤسسة، بما 
املؤسسة  والتنافسية.))) وعىل مستوى  والطبيعية  واالقتصادية  والتكنولوجية  واملالية  والتنظيمية  القانونية  البيئة  ذلك  يف 
تحكم  التي  القوانني  هي  فما  والسياسية.  القانونية  العوامل  يف  الخارجية  العوامل  أهم  تتمثل  أن  املرجح  من  العمومية، 
عمليات املؤسسة؟ وما هي الصالحيات التي تمنحها هذه القوانني للمؤسسة؟ ومن يرشف عىل املؤسسة؟ هل هو الربملان 

أو املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات أو املحاكم أو هيئة أخرى؟ وكيف تؤثر رقابة تلك الجهات عىل العمليات؟

ويجوز للفريق العامل أيضا أن يستشري مراجعا أو مفتشا داخليا، أو هيئة خارجية إلنفاذ القانون أو مكافحة الفساد، 
التي  األخرى  املصادر  تشمل  أن  يمكن  بالسياق،  ورهنا  املؤسسة.  بعمليات  املتعلقة  الشكاوى  أو  الفساد  قضايا   بشأن 
يمكن االستفسار منها أصحاب املصلحة املعنيني باملؤسسة أو جماعات املجتمع املدني أو وسائل اإلعالم. وبرصف النظر 
عن الجهة التي يقرر الفريق العامل أنها ستكون مصدرا مفيدا للمعلومات، ترد يف اإلطار 3 عينة ملجموعة األسئلة التي 

يتعني طرحها.

 Robert B. Pojasek, Organizational Risk Management and Sustainability: A Practical Step-by-Step Guide  )8(   
.(Taylor & Francis Press, 2017)

الفصل 3-
 عملية تقييم املخاطر وإدارتها
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وعىل الصعيد الداخيل، ينبغي للمؤسسة أن تراعي السياق املحيط بحوكمتها وهيكلها التنظيمي وأدوارها ومسؤولياتها، وكذلك 

اإلجراءات املحددة مثل اإلجراءات املتعلقة بعمليات االشرتاء وإدارة شؤون املوظفني.

واملسائل الرئيسية، التي ينبغي النظر فيها يف كل تقييم تقريبا، هي تساؤالت تتعلق بالقوانني واللوائح التي تحكم تعيني 

بتضارب  تُعنى  التي  الفساد  ومكافحة  النزاهة  قوانني  وكذلك  وسلوكهم،  خدمتهم  وإنهاء  وترقيتهم  العموميني  املوظفني 

املصالح: هل املوظفون مطاَلبون باإلفصاح عن مصالحهم املالية؟ هل لدى املؤسسة مدونة لألخالقيات؟ هل هناك قنوات 

لإلبالغ عن وقائع الفساد املحتملة، وهل توجد تدابري حماية للمبلِّغني عن املخالفات؟ ما هي القواعد التي تحكم إدارة املال العام 

واملراجعات الداخلية والخارجية للحسابات؟

تحدد املبادئ التوجيهية الحالية للرقابة الداخلية ملؤسسات القطاع العام، الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
املالية العامة واملحاسبة، خمسة عوامل تشكل أساس بيئة الرقابة الداخلية ألي مؤسسة. وترُِبز املبادئ التوجيهية املدرجة يف 
اإلطار 4 الكيفية التي توفر بها هذه العوامل الخمسة االنضباط والهيكل املناسب، وكذلك املناخ الذي يؤثر عىل النوعية العامة 
للرقابة الداخلية.))) ومن شأن نشوء مواطن ضعف يف أي منها أو ثغرات يف تطبيقها أن تصبح املؤسسة عرضة لخطر كبري من 

حدوث شكل من أشكال االحتيال أو الفساد.

.INTOSAI, INTOSAI GOV 9100: Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector  )9(  

اإلطار  3-   تقييم كيفية تأثري العوامل اخلارجية على خطة املؤسسة للتخفيف من آثار الفساد

ما هي القوانني التي تحكم عمليات املؤسسة، وما هي الصالحيات التي تمنحها تلك القوانني للمؤسسة؟  •  

ما هي الهيئات الحكومية التي ترشف عىل املؤسسة؟ هل هو الربملان أو ديوان املحاسبات أو املحاكم؟  •  

كيف تتعامل هذه الهيئات مع البالغات املقدمة عن الفساد؟  •  

من يحقق يف مزاعم الفساد؟ هل هو مفتش داخيل، أو الرشطة، أو هيئة مكافحة الفساد؟  •  

من هم أصحاب املصلحة يف املؤسسة؟  •  

هل تتفق مصالح أصحاب املصلحة مع مصالح املؤسسة؟  •  

ما هي جماعات املجتمع املدني التي تراقب سلوك املؤسسة؟  •  

ما مقدار التغطية اإلعالمية التي تحظى بها املؤسسة؟  •  

ما مدى االلتزام بالقواعد واملؤسسات الرسمية؟  •  

هل تؤثر املؤسسات غري الرسمية عىل عمليات املؤسسة أو عىل سلوك أصحاب املصلحة فيها؟  •  

اإلطار  4- العوامل اليت تشكل بيئ�ة الرقابة الداخلية للمؤسسة

النزاهة الشخصية واملهنية للموظفني، بما يف ذلك دعم الضوابط الداخلية  -1  

االلتزام بالكفاءة  -2  

فلسفة اإلدارة وأسلوبها )اإلدارة العليا كقدوة يُحتذى بها(  -3  

الهيكل التنظيمي  -4  

سياسات وإجراءات املوارد البرشية  -5  

.INTOSAI, INTOSAI GOV 9100: Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector  :املصدر
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ح أن يكونوا عىل اطالع جيد بالسياق التنظيمي بحيث ال يلزم سوى  ومن املزايا الرئيسية للتقييم الذاتي أن القائمني عليه يرجَّ
وقت ضئيل الستعراضه. وحيثما يكون القصد من ذلك عىل وجه الخصوص تنفيذ محاولة أوىل متواضعة لتقييم مجموعة غري 

معقدة من املشاكل، يمكن معالجة هذه الخطوة بسعة.

ص اجتماع واحد عىل األقل ألعضاء الفريق العامل ملناقشة السياق التنظيمي، باستخدام األسئلة  ومع ذلك، ينبغي أن يخصَّ
الواردة يف اإلطار 3 لتوجيه الحوار. ذلك أن بعض أعضاء الفريق، عىل سبيل املثال، قد ال تكون لديهم صورة كاملة؛ وقد يكون 
آخرون لديهم معلومات خاطئة عن بعض التفاصيل. وينبغي أن يحرص رئيس الفريق العامل عىل أن يكون لدى جميع أعضاء 
الفريق فهم مشرتك ودقيق للبيئة التي تعمل فيها املؤسسة، وما هي الصالحيات املتاحة لها للتأثري عىل تلك البيئة. ويُعترب إعداد 

مذكرة تلخص هذه املعلومات وسيلة فعالة لضمان أن يكون الحال كذلك.

3-2-   اخلطوة 2-  حتديد مخاطر الفساد املحتملة
يراد من الخطوة الثانية من العملية تحديد أنواع مخاطر الفساد التي تتعرض لها املؤسسة أو التي قد تتعرض لها. وأثناء 
هذه الخطوة، يدرس الفريق العامل املهام التي تؤديها املؤسسة ويحدد املواضع التي يمكن فيها لشخص غري رشيف أن 

يستفيد من األعمال غري املرشوعة.

أن يستكملوا معارفهم  األحيان  املفيد يف كثري من  يعرفونه عن عمليات مؤسستهم. ومن  ما  الفريق عىل  أعضاء  ويعتمد 
ويرسخوها من خالل املقابالت التي تجرى مع الزمالء ومجموعات الرتكيز واستعراضات الوثائق.

ويوىص بأن تتخذ عملية تحديد مخاطر الفساد شكل جلسة لتطارح األفكار، حيث يتبادل أعضاء الفريق العامل األفكار 
التي يُحتمل أن تكون املؤسسة عرضة لها. ومن األساليب املتبعة يف هذا الشأن  بحرية إلعداد قائمة بمخططات الفساد 
مطالبة الفريق العامل بـ “التفكري بعقلية اللص”؛ أي مثل شخص يرغب يف الحصول عىل مزية من خالل التهرب من 

اإلجراءات أو املتطلبات القانونية.

وحيثما تكون نقطة البداية عبارة عن شاغل استباقي أكثر عمومية بشأن الفساد املحتمل، من املهم التأكيد ألعضاء الفريق 
وموظفي املؤسسة عىل أن هذا اإلجراء عبارة عن تمرين عىل “ما قد يكون” أو “ماذا لو”، وليس تحقيقا. ويمكن للمستشار 
الخارجي ذي الخربة أن يكون مفيدا يف هذه املرحلة تحديدا حيث يقدم الخربات املبلَّغ عنها يف مؤسسات مماثلة يف بلدان أخرى 
ويسأل عما إذا كان يشء من هذا القبيل “ممكنا” أو “قد يحدث” داخل املؤسسة املعنية. ويمكن للدراسات االستقصائية 

للموظفني أن تكون مفيدة هي أيضا، خاصة إذا كان املوظفون عىل ثقة من حجب هويتهم فيما يقدمونه من ردود.

العامل بتحديد مخاطر وسيناريوهات  الفريق  املخاطر بمطالبة  بدء عملية تحديد  األفكار، يمكن  وخالل جلسة تطارح 
معينة بشأن الفساد يرى أن املؤسسة قد تمر بها يف املستقبل. واألحداث الجارية املعروفة تشكل بالفعل مؤرشا جيدا للغاية 
للتنبؤ بما قد يحدث يف املستقبل. وحيثما تكون سيناريوهات الفساد التي يجري وصفها متحققة داخل املؤسسة، ينبغي 

للفريق العامل أن يقرر كيفية فصل التمرين الخاص بالتخفيف من مخاطر الفساد عن أي عمليات إلنفاذ القانون.

ويمكن تحديد نقاط الضعف ومخاطر الفساد عىل مستوى املؤسسة بعدد من الطرائق، بما يف ذلك ما ييل:

•  تحديد املجاالت ذات األداء الضعيف يف املؤسسة، مثل ذلك اإلدارات التي تقل فيها األموال املحصلة عن الحصيلة   
املتوقعة يف ضوء االتجاهات التاريخية، أو وحدة يقل فيها عدد الرتاخيص أو التصاريح أو الخدمات األخرى 
الخدمات  أو  السلع  نوعية  فيها  تكون  التي  املجاالت  باملشرتيات  املتعلقة  املسائل  وتشمل  املعتاد.  عن  املقدمة 
أو أعمال التشييد املسلَّمة متدنية بدرجة غري معقولة، أو يكون السعر فيها مرتفعا بشكل غري معقول. وقد توفر 
الشكاوى أو التصورات املتعلقة باملحسوبية أو إساءة استعمال املنصب هي أيضا مؤرشا عىل الوجهة التي ينبغي 

الرتكيز عليها.

•  يمكن إجراء استعراض بعض السيناريوهات النموذجية لوقائع الفساد، عىل أن يراعى الحذر البالغ يف تناولها ألنها   
يمكن أن تدفع إىل إجراء مناقشات تضاف إىل مناقشات جلسة تطارح األفكار )أو يستعاض بها عنها(. وتتضمن 
املرفقات من 5 إىل 14 من هذا الدليل أمثلة قد تساعد يف ذلك. ويصف املرفق 5 الطرائق املختلفة التي تؤثر بها 
الرشاوى سلبا عىل املوظفني العموميني، ويصف املرفق 6 مختلف مخططات االختالس التي كشف عنها املكتب 

والحكومات الرشيكة، ويصف املرفق 7 األساليب املستخدمة يف الغش بشأن اسرتداد النفقات، وهلم جرا.
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ه  وإذا وجد أعضاء الفريق صعوبة يف بدء مناقشة حول الفساد خالل اجتماعاتهم األولية، يجب عىل قائد الفريق أو ميسِّ
إيجاد طرائق لتشجيع املناقشة دون التأثري عىل اتجاهها، ومنها إعطاء أمثلة عىل مخاطر الفساد ومخططاته الشائعة مع 

التأكيد يف الوقت نفسه عىل أن هذه املخططات ال يعتقد امليسِّ أن املؤسسة معرضة لها بالرضورة.

الطرائق  هذه  مناقشة  ويمكن  العمومية؛  واملوجودات  األموال  رسقة  بها  يمكن  شائعة  طرائق  ست   5 اإلطار  يف   وترد 
خطرا  يشكل  املخططات  هذه  من  أيا  أن  بالصدفة  الفريق  رأى  وإذا  املناقشة.  لتشجيع  األفكار  تطارح  جلسة   خالل 
الصلة  وثيق  الخطر  كان  إذا  ما  لتحديد  األسئلة  من  مجموعة  طرح  امليسِّ  عىل  يجب  التحليل،  موضوع  املؤسسة   عىل 
للحوار”  “فواتح   14 إىل   5 من  املرفقات  يف  وصفها  الوارد  ومخططاته  الفساد  سيناريوهات  وتوفر  باملؤسسة.  حقا 

أو “ملحوظات تمهيدية”.

وإذا اختري أعضاء الفريق بشكل جيد، فإنهم سيكونون عىل اطالع بتجارب املؤسسة األخرية يف مجال الفساد، ويمكن، 

نتيجة لذلك، التقليل إىل الحد األدنى من الوقت الالزم للعثور عىل السجالت القديمة ومراجعتها. ويمكن أن يكون هناك يف 

كثري من األحيان تركيز مفرط عىل جمع وتحليل املعلومات املتعلقة بتجارب املؤسسة السابقة يف مجال الفساد، حيث يُدرس 

ل ذلك االنتباه عن تحديد ومعالجة مخاطر الفساد  بالتفصيل كل تقرير وكل ادعاء بمخالفات محتملة. ويمكن أن يحوِّ

الرئيسية التي لم تتحقق بعد.

ويمكن أيضا بذل جهد طائل يف حرص مئات الطرائق املحددة التي قد يؤثر بها الفساد عىل املؤسسة، لكن الغرض من الخطوة 

الثانية من هذه العملية ليس حرص كل شكل من أشكال مخاطر الفساد التي قد تقع املؤسسة ضحية لها نظريا، وإنما يف إعداد 

قائمة واقعية طيعة باملخاطر، يمكن من بعد ذلك تحديد األولويات استنادا إليها.

وسيعتمد طول القائمة أساسا عىل عدد الوظائف التي تضطلع بها املؤسسة. فعىل سبيل املثال، ستكون قائمة مخاطر 

السلع  وتشرتي  التشغيل،  تصاريح  وتصدر  التجارية،  األعمال  تسجيل  رسوم  تجمع  مؤسسة  لدى  املحتملة  الفساد 

تجميع  لدى  العامل،  للفريق  وينبغي  التصاريح.  بإصدار  تكتفي  بمؤسسة  الخاصة  القائمة  من  أطول  والخدمات، 

القائمة، أن يبحث عن سبل لدمج أوجه الضعف الفردية ضمن فئات أوسع، فقد يكون هناك موظفون يف مواقع مختلفة 

لة   مسؤولون عن قبول املدفوعات النقدية من الجمهور مقابل خدمات مختلفة. وبدال من إدراج كل موقع واألموال املحصَّ

اإلطار  5-   بعض األشكال الشائعة لالحتي�ال املتعلق باملوجودات والفساد

1-  القشد. تؤخذ املبالغ النقدية من املؤسسة قبل تسجيلها. عىل سبيل املثال، يحتفظ موظف يف مؤسسة مهمته جمع رسوم   

الدخول إىل أحد املتنزهات بجزء من املال.

2-  السقة. تؤخذ املبالغ النقدية بعد تسجيلها. وتتسم هذه العملية بكونها أكثر تعقيدا من القشد، ويمكن أن تنطوي   

عىل تسجيل االستالم يف حساب مختلف واستحداث قيد كاذب إلخفاء السقة. وعند تقسيم املسؤولية عن تلقي األموال 

وتسجيلها بني شخصني، فال بد أن يتورط شخصان عىل األقل يف ارتكاب الجريمة.

ذ. عىل سبيل املثال، يستأجر موظف صديقا لرش  3-  املدفوعات االحتيالية. يُدفع املال عن سلع لم تسلَّم أو خدمات لم تنفَّ  

مبيد الحرشات يف عطلة نهاية األسبوع. وال يؤدي الصديق هذا العمل أساسا ولكنه يقدم فاتورة بالخدمات املقدمة.

4-  كشوف املرتبات. ترد يف جدول املرتبات أسماء أفراد ال يأتون إىل العمل أو قد ال يكون لهم وجود أساسا. ويطالب   

املوظفون بأجر عن عمل إضايف لم يُضطلع به.

ذ أو يقدمون فواتري بنفقات  5-  بدالت السفر واإلقامة اليومية. يطالب املوظفون باسرتداد نفقات تتعلق بسفريات لم تُنفَّ  

سفر مباَلغ فيها. ويقدم موظفو الفنادق يف بعض البلدان بانتظام فواتري مزورة أو مباَلغ فيها مقابل أجر.

6-  رسقة املخزون. ال يبلَّغ عىل نحو سليم عن اللوازم املكتبية واألثاث وغريهما من األصناف التي يمكن بيعها بسهولة   

عندما تتسلمها املؤسسة أو يُتالَعب بالسجالت بعد االستالم.

.Singh and Bussen, Compliance Management: A How-to Guide (2015)  :املصدر
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قشد  “فرصة  عنوان  تحت  جميعا  إدراجها  املثال،  سبيل  عىل  يمكن،  منفصلة،  ضعف  نقطة  بوصفها  خدمة  كل   عن 
اإليرادات النقدية”.

ويمكن للمستشار الخارجي ذي الخربة أن يكون مفيدا بعدة طرائق يف هذه الخطوة. ويمكنه، كما ذُكر أعاله، أن يبدد أي إيحاء 
بأن أعضاء الفريق العامل يرون، من خالل إعداد القائمة، أن زمالءهم فاسدون. ويمكن للمستشار أيضا أن يستخدم خربته يف 
اقرتاح الكيفية التي يمكن بها تصنيف أمثلة محددة لألفعال الفاسدة ضمن فئات أوسع نطاقا كي يظل حجم القائمة معقوال. 
وأخريا، يمكنه أن يحافظ عىل صلة القائمة باملؤسسة، من خالل تذكري أعضاء الفريق العامل بأن يحرصوا الرتكيز يف أنواع 

الفساد التي توجد فرصة حقيقية لوقوعها يف إطار العمليات املعتادة ملؤسستهم.

مسبقة  أفكارا  يقدم  أن  للمستشار  ويمكن  الخلفية.  يف  املستشار  بقاء  ضمان  عىل  العملية  طوال  الحرص   وينبغي 
املخاطر  يف  التفكري  يف  معياريا  منهجا  يؤيد  أن  أو  أخرى،  بلدان  يف  مماثلة  مؤسسات  مع  تجربته  إىل  تستند   اإلعداد 
)“standard risk mentality”( مستمدا من عمله السابق. ودور املستشار هو تيسري املناقشات ال توجيهها. غري أنه عندما 
يكون املستشار الخارجي أكرب سنا من أعضاء الفريق العامل وأكثر منهم خربة يف مجال مكافحة الفساد، فيمكنه بسهولة أن 

يوجه العملية إذا لم يتم التحسب لذلك االحتمال بصورة كافية.

املزالق املطلوب جتنبها
عند وضع قائمة بمخاطر الفساد، تتضمن بعض املزالق الشائعة التي يجب تجنبها ما ييل:

•  وهم الضمان. كثريا ما يكون هناك افرتاض بأنه عندما تتوافر ضمانات كافية للحماية من املخاطر، ينبغي عندئذ   

اإلجراءات  الناس  يتجاهل  عندما  تتحقق  الفساد  أن معظم مخططات  بيد  القائمة.  من  املخاطر  تلك  استبعاد 

القائمة وينتهكون القواعد املوجودة. ولذلك، فإن مجرد وجود أحد اإلجراءات ال يضمن الحماية من مخططات 

الفساد التي يستهدف هذا اإلجراء مكافحتها أو التخفيف من حدتها.

•  “التفكري الجماعي” و“هيمنة كبار السن”. خالل جلسات الفريق العامل، يمكن أن يرتسخ “التفكري الجماعي”.   

 فالرغبة يف االنسجام أو التوافق يف اآلراء يمكن أن تدفع املشاركني إىل التقليل إىل أدنى حد من التضارب والتوصل 

إىل توافق يف اآلراء دون تقييم اآلراء املختلفة تقييما نقديا. وعالوة عىل ذلك، قد يؤدي احرتام السلطة يف بعض 

البيئات إىل إحجام املشاركني األصغر سنا أو األحدث عهدا عن االعرتاض عىل آراء األعضاء األقدم. بل إن قائد 

املناقشة قد يسهم، عن وعي أو عن غري وعي، يف املشكلة بإنهاء املناقشة قبل األوان، أو من خالل الظهور بمظهر 

املؤكِّد عىل الحاجة إىل وجود رأي توافقي.

يف  املشاركني  اختيار  عند  لهما  بالتحسب  السن”  كبار  “هيمنة  أو  الجماعي”  “التفكري  تجنب مشكلتي  •  يمكن   

الجماعية. ويتمثل بديل آخر يف تشكيل مجموعتني، إحداهما تضم أعضاء أصغر سنا والثانية تضم  املناقشة 

أعضاء أكرب سنا، مع الحرص عىل عدم هيمنة األكرب سنا عند التقاء املجموعتني من جديد. وإذا ثبت عدم جدوى 

أثناء الجلسة وعرضها  الفريق مسبقا أو دون الكشف عن هويتهم  آراء أعضاء  التماس  هذه األساليب، يمكن 

للمناقشة دون تحديد مصدرها.

ويف هذه املرحلة من العملية، من األفضل إدراج املخاطر بدال من استبعادها. وستأتي فرصة استبعاد املخاطر يف مرحلتْي 

التحليل والتقييم. ويُفرتض أن تساعد هذه العملية الشاملة يف التغلب عىل بعض أوجه التحيز املحتملة التي نوقشت أعاله.

3-3-   اخلطوة 3-  حتليل مخاطر الفساد
بعد أن يحدد الفريق العامل قائمة باملخاطر املحتملة، يمكن إجراء تحليل لتحديد طبيعة تلك املخاطر ودوافعها. وأثناء هذه 

الخطوة، يمكن للفريق العامل، عىل سبيل املثال، إجراء مقابالت مع املوظفني، أو فحص الوثائق الداخلية، أو مراجعة الضوابط 

محاسبية،  أو سجالت  تحقيقات سابقة،  أو  مراجعة  تقارير  الداخلية  الوثائق  تتضمن  وقد  بالفساد.  يتعلق  فيما   القائمة 

أو سجالت تتعلق باالشرتاء.

الداخليني،  واملراجعني  املشرتيات  وموظفي  املحاسبني  مثل  املؤسسة،  يف  املوظفني  مع  مقابالت  إجراء  •  يمكن    

إما لتحديد املسائل أو للتأكد من خالل التحليل من النتائج التي تتوصل إليها جلسات تطارح األفكار.
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•  يمكن إجراء استعراض للوثائق الداخلية، بما يف ذلك الشكاوى واإلجراءات التأديبية والقضايا السابقة، ونتائج   

مراجعة عمليات إعادة التنظيم، ونتائج التحقيقات السابقة. ويمكن أن يكون ذلك طريقة لتحديد مواطن الضعف 

ودفاتر  املشرتيات  استعراض سجالت  أيضا  ذلك  يشمل  أن  ويمكن  بالفعل.  املحددة  املخاطر  تحليل  ومواصلة 

الحسابات لتحديد األنماط غري العادية )انظر اإلطار 7(.

•  يُعترب استعراض ضوابط الفساد الحالية إحدى نقاط البدء التي اقرتحتها بعض األدلة اإلرشادية يف هذا الشأن.    

وعىل االستعراض أن يجيب عىل األسئلة التالية: هل هي ضوابط فعالة؟ هل هناك أدلة عىل فشلها يف منع أنواع الفساد 

التي ُصممت من أجلها؟ ومن األمور التي ينبغي إيالء اهتمام خاص بها يف أي استعراض للضوابط الداخلية معرفة 

ما إذا كانت اإلدارة تنُقض باستمرار ضوابط الفساد القائمة. فعىل سبيل املثال، هل يكثر التساهل عن الحاجة 

إىل توقيع ثاٍن عىل أوامر الدفع؟ هل يُتغاىض عن القاعدة التي تتطلب أن يكون من يحرر الشيكات مختلفا عمن 

يوقع إيصال االستالم يف املستودعات؟ ويمكن أن تكون تلك االنحرافات دليال إما عىل حدوث تدهور يف فعالية تلك 

الضوابط أو مؤرشا عىل أنها تتعارض يف كثري من األحيان مع أداء مهام املؤسسة. وكلتا النتيجتني مؤرش قوي يدعو 

إىل رضورة إعادة النظر يف الضوابط.

وتهدف هذه املرحلة إىل بناء فهم لطبيعة املخاطر املحددة. ومن املهم مالحظة أن مخاطر الفساد ليست جميعها ذات طابع 

 مايل يف املقام األول. وإضافًة إىل املخاطر املالية، من املفيد التفكري يف املخاطر عىل صعيد السمعة املرتبطة بالفساد املحتمل، 

إىل جانب املخاطر املتمثلة يف احتمال أن يعوق الفساد قدرة املؤسسة عىل االضطالع بمهامها. ومن شأن تصنيف املخاطر بهذه 

الطريقة أن يكون مفيدا بشكل خاص عند التفكري يف تأثريها.

ولنتأمل عىل سبيل املثال مؤسسة تركز واليتها عىل ضمان استيفاء املنتجات الغذائية معايري معينة يف مجال النظافة الصحية 

للحفاظ عىل الصحة العامة. فالرشوة الصغرية نسبيا يمكن أن تؤدي إىل أن يغض املفتش برصه مما يسمح ملنتَج معيب 

بالوصول إىل الجمهور، مما قد يتسبب بدوره يف تفيش مرض مهلك. ويف حني أن األثر املايل لذلك عىل املؤسسة قد يكون ضئيال، 

فإن التأثري عىل سمعة املؤسسة وقدرتها عىل الوفاء بواليتها قد يكون هائال.

ويف هذه املرحلة، ينبغي أن يكون هناك نقاش بشأن سبب اعتبار املخاطر قائمة. وحيثما تكون املعلومات متاحة بسهولة، 

قد يكون من املفيد استعراض السجالت ذات الصلة لتحديد أي أنماط غري عادية قد يكون الفساد سببها. وإذا لم تكن هذه 

املعلومات متاحة بسهولة، ينبغي أن تتضمن خطة التخفيف بنودا تكفل توافرها يف املستقبل.

ر استخدام البيانات الكتشاف األنماط املشبوهة يف القرارات املتعلقة بمنح عقود االشرتاء  فعىل سبيل املثال، يمكن أن يوفِّ

مؤرشات مهمة عىل احتمال حدوث فساد واحتيال يف منح العقود العمومية. ويمكن بسهولة جمع البيانات عن الرشكات الفائزة 

بالعقود العمومية، والنسب املئوية التي تحصل عليها من تلك العقود، وأسماء املؤسسات املانحة، وأسماء متقايض املبالغ 

املالية، ومقدار تلك املبالغ، وتوقيت تقاضيها، ومعلومات مماثلة، باستخدام أدوات االشرتاء اإللكرتوني وبيانات الدفع لتحديد 

املجاالت التي من املرجح أن يقع فيها الفساد.

3-4-   اخلطوة 4-  تقييم مخاطر الفساد
ر أن تواجهها املؤسسة، بدءا من تزوير املوظف  من املرجح جدا أن يكون تحديد ومعالجة كل مخاطر الفساد التي يمكن تصوُّ

لفاتورة ملرة واحدة ووصوال إىل مخططات الرشوة الُمحكمة التي تشمل العديد من املوظفني وآخرين من خارج املؤسسة 

امتثال مناسب. نظام  إثبات وجود  الغرض هو  كان  إذا  قد يكون رضوريا  أمرا غري عميل ومرهقا، ولكنه  الوقت،   بمرور 

أما إذا كان الهدف هو تحديد املخاطر ومعالجتها بالفعل، فال يمكن أن يؤمل من الخطة أن تعالج قائمة طويلة للغاية من 

االحتماالت إال إذا كانت املؤسسة لديها موارد غري محدودة، وهو ما ال يملكه معظمها. ولذلك ينبغي ألي خطة أن تكون واقعية 

يف تحديد أولويات مخاطر الفساد التي تتعرض لها املؤسسة.

وأثناء الخطوة الرابعة من عملية تقييم املخاطر، تُرتَّب مخاطر الفساد حسب األولوية. وينبغي ألعضاء الفريق العامل أن 

يقيِّموا مخاطر الفساد التي ستكون ملعالجتها األولوية يف خطة التخفيف. فإذا كان عدد املخاطر املدرجة يف القائمة صغريا، 

وكانت املوارد الالزمة ملعالجة فرادى املخاطر متواضعة، قد ال يكون من الرضوري ترتيب املخاطر حسب األولوية.
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وبعد إعداد قائمة واقعية طيِّعة بأوجه الضعف املتعلقة بالفساد، يجب وضع تقدير الحتمال وقوع الفساد، ومقدار الرضر 

الذي سينجم عنه يف حال حدوثه. وال توجد طريقة موضوعية لحساب أي من هذين املتغريين، ولكن، كما يوضح اإلطار 6، 

يمكن للتقديرات الذاتية التي يضعها مراقبون مطَّلعون أن تكون دقيقة للغاية يف كثري من األحيان.

ويف هذه املرحلة، ينبغي ألعضاء الفريق العامل أن يضعوا تقديرات الحتمال وقوع فرادى املخاطر وشدتها املتوقعة استنادا إىل 

ل استخدام عدد محدود من الكلمات الوصفية )“منخفض” أو “متوسط” أو “مرتفع”،  معارفهم واملعلومات املتاحة. ويُفضَّ

عىل سبيل املثال( عىل التقديرات الرقمية، ألن التقديرات الرقمية يمكن أن تخلق حالة من التشوش أو الثقة املفرطة يف دقتها. 

وعادًة ما تكون الكلمات الوصفية كافية لتحديد أولويات التصدي ملختلف أشكال الفساد. ولدى استكمال هذه الخطوة، يجب 

عىل أعضاء الفريق التأكد من أنهم يتفقون عىل تعاريف املصطلحات املستخدمة.

وتنطبق االعتبارات نفسها عند تقدير الرضر املحتمل الناشئ من مختلف أنواع الفساد. وينبغي أن يكون الفريق العامل 

واضحا بشأن ما إذا كان التقدير يقترص عىل الرضر املايل، أو ما إذا كان يشمل أنواعا أخرى من الرضر املحتمل أيضا. وأكثر 

أشكال الرضر غري املايل شيوعا، التي تؤخذ يف االعتبار عند تقييم مخاطر الفساد، هي اآلثار التي تلحق بسمعة املؤسسة 

وقدرتها عىل الوفاء بواليتها. فعىل سبيل املثال، قد تكون الخسارة االقتصادية املتأتية من تزييف أحد كبار املوظفني قسيمة 

سفر صغرية، لكن العواقب السياسية لهذه الفعلة قد تكون وخيمة، وقد تترضر ثقة الجمهور يف املؤسسة ترضرا شديدا. 

ويرُتك للفريق العامل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تتضمن إجراءات التصدي األنواع غري املالية من الرضر )وإذا 

كان األمر كذلك، أي األنواع؟( استنادا إىل حالة املؤسسة والبيئة التي تعمل فيها.

ويف هذه الخطوة، يوضع تقديران منفصالن لكل نوع من أنواع مخاطر الفساد )املحددة يف الخطوة الثانية من عملية تقييم 

املخاطر(: أوال، احتمال وقوع املخاطر، وثانيا، الرضر املحتمل إذا وقعت تلك املخاطر. ثم يُدَمج هذان التقديران يف مقياس 

واحد يبني أيا من املخاطر يشكل التهديد األكرب للمؤسسة يف حال حدوثه. وعندما يكون تقديرا االحتمال والرضر كليهما يف 

شكل “مرتفع” أو “متوسط” أو “منخفض”، يكون األسلوب األكثر بساطة للجمع بينهما هو بناء مصفوفة مخاطر ثالثية 

الصفوف واألعمدة بحيث يُدرج االحتمال يف الصفوف ويُدرج الرضر يف األعمدة. ويرد مثال عىل ذلك يف الشكل 2.

وينبغي اعتبار املخاطر الواردة يف الخانات اليمنى العليا الثالث جميعها مخاطر رئيسية، عىل اعتبار أن تقدير كل من االحتمال 

والخطورة “مرتفع”، أو أن تقدير أحدهما “مرتفع” واآلخر “متوسط” )التظليل األغمق(. وباملثل، إذا كان تقدير كل من 

االحتمال والخطورة “منخفضا”، أو كان أحدهما “منخفضا” واآلخر “متوسطا”، فيُعترب تقدير الخطر “ثانويا” )التظليل 

األفتح(. ويصنف تقدير املخاطر الواقعة بني االثنني عىل أنه “بسيط” )التظليل املتوسط(. وعليه، يمكن للفريق العامل، من 

خالل تصنيف احتماالت املخاطر املحددة وشدة أثرها، أن يرتب املخاطر التي ينبغي معالجتها حسب أولويتها.

ويمكن وضع أنواع الفساد التي تتعرض لها املؤسسة يف املصفوفة عىل النحو التايل. لنفرتض أن الفريق العامل املعني باملؤسسة 

املسؤولة عن إدارة الغابات يف البلد يرى أن من املحتمل تلقي املوظفني الذين يرشفون عىل إحدى املحميات رشاوى للسماح 

بقطع األشجار املوجودة يف املحمية عىل نحو غري مرشوع. ولنفرتض أيضا أن تقدير وقوع هذا الشكل من الفساد “مرتفع”، 

وأن الرضر الذي سيلحق بسمعة املؤسسة إذا وقع هذا الشكل من الفساد سيكون تقديره “مرتفع” أيضا، فمن شأن الجمع 

بني التقديريْن املرتفعني أن يوضع ذلك الخطر يف أعىل يسار املصفوفة، يف الخانة املوسومة “تلقي الرشاوى للسماح بالقطع 

غري املرشوع لألشجار”.

عملية تقييم املخاطر وإدارتها

اإلطار  6-   التقديرات الذاتي�ة للمخاطر املستقبلية

“استخدام الرتجيحات الشخصية رضوري ومناسب ويوفر مدخالت معقولة من أجل ]تقييم مخاطر انصهار مفاعل نووي 

للغاية، حتى  دقيقة  تكون  أن  يمكن  الناس  آراء بعض  لكن…  آراء ألشخاص،  بالفعل  الرتجيحات  تلك  كانت   )مثال([. ولنئ 

ي”. باملعنى الكمِّ

 Ad Hoc Risk Assessment Review Group, Risk Assessment: Review Group Report to the United States Nuclear Regulatory :املصدر
.Commission (September 1978)
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ولنفرتض أن الخطر الثاني املحدد يف الخطوة الثانية يكمن يف احتمال أن يسمح املوظفون من آن آلخر للمزارعني من أهايل 
املنطقة برعي ماشيتهم يف املحمية مقابل مدفوعات صغرية. ويخلص الفريق إىل أن احتمال حدوث ذلك تقديره “منخفض”، 
وأنه إذا حدث بالفعل، فإن الرضر الذي سيلحق بسمعة املؤسسة والخسارة االقتصادية التي ستتكبدها سيكونان هما أيضا 

تقديرهما “منخفض”. ومن خالل الجمع بني التقديريْن املنخفضني، يوضع هذا الخطر يف الخانة اليمنى السفلية، ويوسم 
“تلقي الرشاوى للسماح بالرعي غري املرشوع”.

وعند تحديد التقديرات املتعلقة باحتمال وقوع أشكال مختلفة من مخططات الفساد، ينبغي ألعضاء الفريق العامل أن يراعوا 
اعتبارات مختلفة. ويمكن لألسئلة الواردة يف اإلطار 7 أن تكون نقطة انطالق مناسبة يف هذا الصدد.

وهناك مأزق محتمل مرتبط بكيفية تقدير الناس الحتمال وقوع أحداث مستقبلية. فالبحوث تبني أنه عندما يُطلب من األفراد 
تقديم تقديرات بشأن االحتماالت، فإنهم يبالغون يف تقدير احتمال وقوع األحداث التي يكونون عىل دراية بها أو التي يمكنهم 
تذكُّرها بسهولة، ويقللون من شأن األحداث البعيدة من حيث زمن وقوعها أو تفاصيلها، أو يتجاهلونها، وهو تحيز معريف 
أو ركزت  العهد،  فإذا كانت هناك قضية رشوة حديثة   ((1(.)availability heuristic( ”للمعروف باسم “التحيز  يُعرف 
التقارير اإلعالمية واملناقشات السياسية حول الفساد يف البلد عىل الرشوة، فإن هناك فرصة أكرب بكثري ألن يرى الناس أن وقوع 

 Tversky, Amos; Kahneman, Daniel (1973). “Availability: A heuristic for judging frequency and probability”.   )(1(  
.Cognitive Psychology. 5 (2): 207–232. DOI: 10.1016/0010-0285(73)90033-9. ISSN 0010-0285

الشكل 2-  مصفوفة ترتيب املخاطر حسب األولوية

رئييسبسيطمتوسط

تلقي الرشاوى للسماح 
 بالقطع غري املشروع 

لألشجار

تلقي الرشاوى للسماح 
بالرعي غري املشروع

مرتفع

منخفض

االحتمال

مرتفعمتوسطمنخفض

شدة التأثري

اإلطار  7-   أسئلة لتقدير احتمال وقوع مخاطر الفساد

د مخطط الفساد املحتمل، وكم عدد األشخاص املطلوبني الرتكابه؟ ما مدى تعقُّ  •  

هل وقعت أنواع مماثلة من الفساد يف املؤسسة أو يف مؤسسات حكومية أخرى؟  •  
ما مدى االستفادة التي قد يجنيها املشاركون يف مثل ذلك املخطط؟  •  

•  كم عدد املوظفني اآلخرين يف املؤسسة أو موظفي املؤسسات األخرى الذين سيتعني عليهم أن يغضوا الطرف لكي ينجح   
املخطط؟

هل توفر اإلجراءات الداخلية ضمانات كافية لردع من يريدون ارتكاب جرائم فساد؟   •  

ثانوي
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جرائم الرشوة أكثر احتماال وأشد رضرا من غريها من أشكال الفساد. ومع ذلك، من الوارد جدا يف الواقع أن يكون احتمال وقوع 
أنواع أخرى من الفساد أقل بروزا، مثل إخفاء موظفني مصالحهم يف رشكة تتقدم بعرض لنيل عقد عمومي، أكرب من الرشوة.

ويمكن التغلب عىل هذا التحيز بتنبيه األشخاص املطلوب منهم تقديم تقديرات يف هذا الشأن إىل تلك املشكلة ودعوتهم إىل 
وضعها نصب أعينهم عند تقديم آرائهم. ويمكن إدماج أسئلة عىل غرار ما ييل يف املقابالت واملناقشات الجماعية لتقليل تأثري 

هذا التحيز:

ح أن يرضب املؤسسة أكثر  •  ملاذا يعتقد الشخص الذي أُجريت معه املقابلة أو الفريق أن أحد أشكال الفساد يُرجَّ   
من غريه؟

ما العوامل الكامنة وراء هذا الحكم؟  •  

هل هناك يف الوقت الراهن أي حاالت أو مسائل فساد بارزة يف وسائل اإلعالم قد تؤثر عىل املناقشات؟  •  

 3-5-   اخلطوة 5-  إعداد خطة التخفيف من مخاطر الفساد ووضعها 
يف صيغتها النهائي�ة

تتمثل الخطوة الخامسة من هذه العملية يف معالجة مخاطر الفساد املحددة واملرتَّبة حسب األولوية من خالل وضع وتنفيذ 
خطة للتخفيف من مخاطر الفساد. وتصف هذه الخطة الضوابط التي تهدف املؤسسة إىل تنفيذها من أجل التخفيف من 
مخاطر الفساد املحتملة واملحددة باعتبارها ذات أولوية أثناء الخطوة السابقة. وكما ذُكر أعاله، تتمثل الضوابط يف السياسات 
مة ملنع اإلجراءات غري السليمة و/أو ردعها و/أو كشفها، مما يقلل من املخاطر التي تتعرض  والعمليات ونظم اإلدارة املصمَّ
لها املؤسسة. ويجب أن تكون الخطة مفصلة، وأن تتضمن جداول زمنية محددة توكل إىل املوظفني املعينني مسؤولية التنفيذ 
الناجح لإلجراءات الرئيسية، وينبغي دمجها يف خطط العمل التشغيلية واالسرتاتيجية للمؤسسة. وسيساعد ذلك عىل ضمان 

تلبية االحتياجات من حيث التمويل واملوظفني. ويرد أدناه وصف تفصييل لعملية وضع خطة التخفيف.

استعراض الضوابط القائمة
لدى جميع املنظمات، أو ينبغي أن يكون لديها، إجراءات وقواعد وتدابري تهدف إىل منع الفساد وكشفه. وأثناء عملية تقييم 
املخاطر، يُفرتض أن يكون الفريق العامل قد جمع معلومات عن اإلجراءات القائمة داخل املؤسسة. ويجب عىل الفريق 
العامل أن يحدد أوال أسباب فرادى مخاطر الفساد لتحديد الضوابط التي يجب تقييمها ومن ثمَّ تحليل مدى فعالية تلك 

الضوابط. ويوىص بأن يتبع الفريق العامل املخطط االنسيابي يف الشكل 3 فيما يخص فرادى املخاطر املحددة.

ولنأخذ مثاال من مجال االشرتاء، حيث يحدد الفريق العامل أن ثمة خطرا محتمال يرتبط بمدفوعات زائدة إىل املورِّدين. 
وسيتعني عىل الفريق العامل أن يحدد أسباب ذلك الخطر. فقد يكون هناك خلل يف عملية االشرتاء يسمح باختيار العطاءات 
ذات األسعار املباَلغ فيها، أو قد يقدم املورِّدون فواتري مباَلغا فيها ال يجري التحقق منها عىل النحو الصحيح. وبمجرد أن 
يحدد الفريق العامل سبب الخطر، يمكنه تحديد الضوابط التي يجب تقييمها. فإذا كانت املشكلة تكمن يف العطاءات ذات 
األسعار املبالغ فيها، قد يتعني عىل الفريق العامل تقييم كامل مرحلتْي ما قبل التعاقد والتعاقد املتعلقتني بعملية املناقصة. 

أما إذا كان األمر يتعلق بتقديم فواتري مباَلغ فيها، فقد يلزم فحص الضوابط املرتبطة بعملية الدفع.

أن يصدر  العامل  الفريق  القائمة واضحا دائما. وسيتعني عىل  الضوابط  التي تتطلب تعزيز  املواضع  ولن يكون تحديد 
درجة  الضوابط  من  واحد  كل  يمنح  أن  العامل  للفريق  يمكن  ذلك،  أجل  ومن  القائمة.  الضوابط  فعالية  بشأن  أحكاما 
“فعال”، أو “متوسط الفعالية”، أو “غري فعال”. وينبغي ألعضاء الفريق أن يتفقوا عىل املعايري التي قد تُعترب العملية 
عىل أساسها “فعالة” أو “متوسطة الفعالية” أو “غري فعالة”. وتقدم املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة 
واملحاسبة إرشادات بشأن كيفية فحص مدى فعالية ضوابط منع الفساد. وتحدد اإلرشادات ثمانية أنشطة رئيسية للرقابة 
املنظمة بشأن  الثمانية، إىل جانب إرشادات  الضوابط  الفساد ومنعه. وترد  الكشف عن  بالغة يف  أهمية  الداخلية تكتيس 
كيفية عمل كل منها، يف املرفق 4. وهي توفر أداة مفيدة الستكشاف مدى حسن أداء نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة 
لوظائفه، وتقدم معايري يمكن ألعضاء الفريق استخدامها لوضع تقديرات كمية بشأن األسباب التي تجعلهم يمنحون أحد 

الضوابط درجة معينة.

عملية تقييم املخاطر وإدارتها
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تعزيز  فيها  يلزم  التي  واملجاالت  املخاطر  تحديد  من  أبعد  هو  ما  إىل   )3 الشكل  )انظر  االستعراض  عملية  فوائد  وتمتد 
مفرطة  الضوابط  فيها  تكون  التي  املجاالت   ،8 اإلطار  يف  موضح  هو  كما  أيضا،  تكشف  أن  يمكن  فهي   الضوابط. 
و/أو مزدوجة. وعند تحديد ضوابط غري رضورية من هذا القبيل، يمكن يف كثري من األحيان تحقيق وفورات دون أي زيادة 

يف مخاطر الفساد عموما.

حتديد احلاجة إىل ضوابط إضافية وتصميمها
إذا وجد الفريق العامل أن أحد الضوابط يف إحدى املؤسسات متوسط الفعالية أو غري فعال، فسيتعني عىل الفريق تصميم 

ضوابط إضافية.

القائمة  الضوابط  أو  املخاطر، والضابط  إعداد جدول يتضمن فرادى  العامل  الفريق  لتنظيم تفكري  املفيدة  الطرائق  ومن 
للتخفيف من حدتها، ووصفا للمخاطر املتبقية، وما هي الضوابط اإلضافية التي ستساعد عىل التخفيف من املخاطر املتبقية.

ويرد مثال يف الجدول 2. فهو يتألف من صفنْي: يقيِّم الصف األول خطر قيام رشكة تزود املؤسسة بالبضائع بتسليم منتَج 
الثاني خطر تلقي املوظف املسؤول عن تفتيش البضائع  ال يستويف املعايري املطلوبة عن طريق االحتيال، ويقيِّم الصف 
العقد  التي ال تمتثل لرشوط  املنتجات  األمثلة عىل  أن تشمل  املخالف. ويمكن  املنتَج  املوافقة عىل دفع ثمن  رشوة مقابل 
ر للمدة املشرتط عليها يف العقد، أو ببساطة تسليم كمية  املستحرضات الصيدالنية املنتهية الصالحية، أو اآلالت التي لن تعمِّ

من ورق الطابعة أقل من الكمية الواردة يف الطلبية.

الشكل 3-  عملية استعراض الضوابط القائمة

 خطة
 ختفيف
الفساد

هل توجد ضوابط؟

وضع الضوابط وتنفيذهاهل الضوابط القائمة كافية؟

نعم

نعم

ال

ال

 استعراض الضوابط لماذا ال ُيلزتم بها؟
القائمة وتعزيزها

غياب الفهمالفساد أسباب أخرىغياب الدافع

اإلطار  8-   يمكن لتقييمات املخاطر أن حتدد الضوابط الزائدة عن احلاجة

منفصلة  مراقبة  آليات  الحكومية عن وجود ثالث  املؤسسات  إحدى  داخل  القائمة  والضوابط  االحتيال  تقييم ملخاطر  َكَشَف 

لضمان عدم رسقة املعدات املكتبية. أوال، يجري مراجعو الحسابات جردا أسبوعيا مفصال لجميع املعدات املكتبية يف مبنى 

مقر املؤسسة؛ وثانيا، تنرش شعبة األمن حراسا عند كل مخرج يفتشون جميع األفراد والطرود لدى مغادرة املبنى؛ وثالثا، 

يراَقب الحراس بواسطة كامريات دائرة مغلقة يديرها طرف ثالث. وخلصت املؤسسة إىل أنه بالنظر إىل هذه الضوابط املتعددة 

العمليات  لفحص  الحسابات  مراجعة  موارد  وُحررت  وكثافتها،  املعدات  مراجعة  عمليات  وترية  خفض  يمكن  واملستقلة، 

املؤسسية األخرى.
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وعادًة ما تكون األحكام الوقائية القائمة لتجنب التوريد االحتيايل للبضائع املتدنية املستوى أو غري املطابقة للمواصفات 
منصوصا عليها يف العقد املربم بني املؤسسة واملورِّد. وتسمح هذه البنود للمؤسسة بوقف الدفع أو رفع دعوى قضائية إذا 
لم يستوف املورِّد رشوط العقد. بيد أن ذلك قد يكون من الصعب أو املستحيل إنفاذه إذا لم يالحظ املوظف املسؤول عن 
االستالم أن املنتَج معيب وَقِبَل استالمه. ويتمثل ضابط إضايف للحد من هذا الخطر يف تعيني موظف إضايف أو أكثر لفحص 

املنتَج قبل أن يؤذَن بالدفع.

ولكي تكون الضوابط مجدية، يجب أن يكون املراجعون اإلضافيون عىل علم برشوط العقد وأن يفهموا مواصفات املنتَج. 
ويشار إىل ذلك يف عمود “الضوابط اإلضافية” يف الجدول 2. ويف حني أن فحص عبوات املستحرضات الصيدالنية للتأكد من 
ف أو أنه غري مقلَّد يتطلب فنيا ماهرا  عدم انتهاء صالحيتها مهمة بسيطة، فإن فحص عينة من العقار للتأكد من أنه لم يُخفَّ

ومزوَّدا باملعدات املناسبة ومدرَّبا تدريبا مناسبا.

ويبني الصف الثاني من الجدول 2 الضوابط القائمة ملنع املوظف من اإلذن عىل نحو غري مرشوع بدفع قيمة سلعة غري مطابقة 
للمواصفات أو دون املستوى املطلوب. وتتمثل تلك الضوابط يف مدونة األخالقيات الخاصة باملؤسسة والقوانني الوطنية التي 
تعاقب عىل الرشوة. ويكمن الخطر هنا يف أن املوظف يتجاهل املدونة والقانون، معتقدا أنه سيفلت من العقاب، أو )كما هو 
موضح أدناه( أن أفعاله لها ما يربرها. ولذلك، تُقرتح يف الخانة الواقعة يف الصف الثاني ضمن “الضوابط اإلضافية” ثالثة 
ضوابط للحد من الخطر املتعلق بالفساد، هي: عمليات تفتيش إضافية يقوم بها موظفون عىل دراية، والتحقق من نمط حياة 

املوظف ملعرفة ما إذا كان يعيش خارج إمكانياته، وثالثا، زيارة مكتب املورِّد أو منشأته من دون سابق إنذار.

اجلدول 2-   تقييم بيئ�ة املراقبة

الضوابط اإلضافيةاملخاطر املتبقيةالضوابط القائمةاملخاطر
تسليم منَتج غري مطابق 

للمواصفات
 اجلزاءات املنصوص عليها 

يف عقد االشرتاء
عدم مالحظة املوظف املسؤول 

عن استالم املنَتج للمخالفة
قيام موظفي آخرين على علم 
باملنَتج والعقد بالتفتيش على 

التسليم عملية 
رشو املوظف املستلم للموافقة 

على املنَتج غري املطابق 
للمواصفات

مدونة األخالقيات

قانون مكافحة الرشوة

فحص املنتج على يد موظفي جتاهل املوظف للقانون واملدونة
إضافيي على علم به

تقييم نمط حياة موظف 
االستالم

القيام بزيارات غري معلنة إىل 
د أو مكتب�ه منشأة املورِّ

وسيعتمد تعيني املناسب من هذه الضوابط عىل الظروف. فإذا كان الخوف هو أن يقبل املوظفون من الرتب الدنيا صناديق 
ورق أقل أو عددا أقل من الكرايس والطاوالت املكتبية مما يتطلبه العقد، فقد تكون عمليات التفتيش اإلضافية هي كل 
ما هو مطلوب. وإذا كان العقد يخص معدات مكلفة ورشكة قد تكون عىل استعداد لدفع رشوة كبرية لتسليم منتَج دون 
املستوى، فقد يكون تقييم نمط الحياة هو أيضا إجراء يف محله. وعالوة عىل ذلك، يف حالة املستحرضات الصيدالنية، يمكن 
أن تكون الزيارة غري املعلنة ملرفق التصنيع أو التعبئة والتغليف مفيدة يف الكشف عن عالمات عىل أن املورِّد يقوم بتخفيف 

أحد العقارات أو تزييفه.

النظر يف مدى توافر آليات الرقابة اخلارجية وجدواها
ل  الخارجي لسياسات املؤسسة وقراراتها، أن تكمِّ العامة واالستعراض  الشفافية  آليات  الخارجية، مثل  يمكن للضوابط 
وحوكمتها،  إنفاقها  وأنماط  املؤسسة  أرباح  عن  معلومات  نرش  من  الضوابط  تلك  تتألف  أن  ويمكن  الداخلية.  األنشطة 
مما يتيح الفرصة ألصحاب املصلحة الخارجيني لالطالع عىل البيانات وتحليلها. ويمكن للرصد الذي تقوم به مجموعات 
املجتمع املدني واملؤسسات املستقلة أن يتتبع األنشطة املقررة للمؤسسة و/أو تدفقاتها املالية و/أو مدى تقيدها باملتطلبات 
القانونية، بما من شأنه تحديد أي ثغرات أو اقرتاح توصيات مفيدة. ويمكن أن تشمل الضوابط الخارجية أيضا تكوين 
مجموعات تعاونية من أصحاب املصلحة املتعددين ضمن القطاع املحدد للمؤسسة، الذين يتفقون عىل معايري واحدة دنيا 

للشفافية العامة ويخضع بعضهم بعضا للمساءلة.

عملية تقييم املخاطر وإدارتها
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معاجلة املخاطر الفردية
إضافًة إىل الضوابط اإلجرائية للمؤسسة، ينبغي للفريق العامل أن ينظر يف تقييم قدرة املوظفني عىل التعامل مع مخاطر 
الفساد وتعرضهم له. ذلك أن املؤسسة يمكن أن تكون لديها ضوابط كافية للتخفيف من مخاطر الفساد ذات األولوية، 
لكن إذا لم يفهم املوظفون كيفية استخدام تلك الضوابط وإدارتها أو لم يكن لديهم الدوافع التباع اإلجراءات الداخلية، فقد 
تظل مخاطر الفساد قائمة. ويف حني أن هذا الدليل ال يقرتح تنميط املوظفني، من املهم أن يُفهم أن بعض املوظفني يشغلون 
مناصب تجعل خطر تعرضهم للفساد أكرب من اآلخرين. وقد يكون من الرضوري وضع ضوابط إضافية تتعلق بهؤالء 

املوظفني، مثل إقرارات الذمة املقدمة عىل أساس منتظم.

ويبني الشكل 4 عوامل خطر مختلفة قد تساعد عىل ممارسة الفساد.)))) وتشمل هذه العوامل توافر الفرص )الوصول إىل 
املوارد، واتخاذ القرارات، ومركز السلطة(، والضغط املتصور )الجشع أو الحاجة الفعلية إىل املال( والتربير )رشح املرء 

لذاته كيف أن السلوك غري القانوني يتوافق مع معايري سلوكه وله ما يربره يف ظل الظروف السائدة(.

الشكل 4-  عوامل اخلطر املتعلقة بالفساد

الفرصة )أ( 
ال يستطيع املوظفون االختالس إال إذا كان لديهم إمكانية الوصول إىل املوجودات التي يستغلونها أو لديهم سبل السيطرة 
أو كانوا مستشارين  القرارات  اتخاذ  إذا كانت لديهم صالحيات  إال  التأثري يف قرار  عليها. وباملثل، فإنهم ال يستطيعون 

لصانعي القرار. وببساطة، ال يمكن لألفراد ارتكاب الفساد إال إذا كانوا يف وضع يسمح لهم بذلك.

ولذلك، وكما ترتئي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، من املستصوب دائما اتخاذ تدابري خاصة لضمان نزاهة املوظفني 
الخارجية،  املصالح  قيود عىل  أو فرض  املتخصص،  التدريب  التدابري  الذين يشغلون مناصب حساسة. وقد تشمل هذه 

أو اشرتاط تقديم إقرارات الذمة املالية. وقد يُشرتط أيضا إجراء فحص إضايف أو معزز عىل فرتات منتظمة.

لضغط ا )ب( 
ال تكفي الفرصة وحدها لتفسري سبب تورط املوظفني يف الفساد. ففي نهاية املطاف، هناك املاليني من موظفي الخدمة املدنية 
الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إىل املوجودات أو لديهم صالحيات صنع القرار وهم رشفاء تماما. ويتمثل العامل الثاني املهم 

يف الضغط. وقد يتعلق ذلك بحاجة حقيقية أو متصورة، أو ضغط من األقارب أو الزمالء أو املجرمني أو املعارف.

.Donald Cressey, Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement (1953)   )11(  

التبرير الضغط

الفرصة
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وقد يأتي الضغط يف شكل حاجة فعلية )عىل سبيل املثال، املال الالزم لدفع تكاليف عالج طبي باهظ الثمن أو تعليم طفل، 
أو لتكملة راتب ضئيل(، أو حاجة متصورة )عىل سبيل املثال، “الحاجة” إىل رشاء ساعة أو سيارة باهظة الثمن للتأثري يف 

العمالء(، أو الجشع )عىل سبيل املثال، املال الالزم ملمارسة هواية مكلفة(.

التبرير )ج( 
معظم املوظفني املتورطني يف الفساد هم أشخاص اتخذوا سلسلة من القرارات الخاطئة سوف تفيض إىل ارتكاب خطأ 
نهائي يؤدي إىل انكشاف أمرهم. وهم نادرا ما يعتربون أنفسهم مجرمني؛ بل إنهم يحاولون إيجاد تفسري منطقي لسلوكهم 
أو تربيره. ومشاعر اإلحباط أو الرغبة يف االنتقام أو االفتقار إىل الوالء أو إحساس املرء بأنه يعامل معاملة سيئة وال ينال 

ما يعتربه حقا له إنما هي كلها عوامل قوية يمكن أن تزين للموظف ممارسة الفساد.

تقييم جدوى الضوابط اإلضافية
لدى العديد من املؤسسات موارد محدودة، وربما ال تزال تعمل عىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيفية معالجة بعض 
مخاطر الفساد وما إذا كانت ستتصدى لها. ولذلك، يجب عىل الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت الضوابط الجديدة 
املقرتحة ميسورة التكلفة ومجدية معا. ويف حني أن تكليف موظف ثان بزيارة موقع عمل قد ال يكون مكلفا، فهو أيضا 
ليس مجانيا. وسيتعني عىل املؤسسة أن تنظر يف نفقات االنتقال إىل جانب الوقت الذي سيقضيه املوظف بعيدا عن الواجبات 
األخرى. وإذا كانت املهمة تقع عىل مسافة بعيدة للغاية، بحيث ربما تستغرق رحلة التوجه إليها يوما أو أكثر، فقد تجد 

املؤسسة ذات املوارد املحدودة أن تكلفة املواصالت واإلقامة باهظة.

وإضافة إىل ضمان أن تكون التدابري ميسورة التكلفة، يجب عىل الفريق العامل أيضا أن يكفل جدوى تلك التدابري. ومن 
األمثلة عىل التدابري املكلفة والصعبة إجراء إصالح سيايس أو مؤسيس كبري، أو إجراء تغيريات يف قوانني البلد أو دستوره. 
وعىل الرغم من أن هذه التدابري قد تتصدى ملخاطر معينة، فإنها مكلفة للغاية من حيث املوارد )الوقت ورأس املال السيايس 
والدعم العام( بحيث إن املؤسسة املعنية ستجد نفسها بدال من ذلك منخرطة يف معركة طويلة ومكلفة من شأنها أن تؤثر 

عىل قدرتها عىل االضطالع بوظيفتها األساسية.

وينبغي أن تكون الضوابط الواقعية محددة وواضحة، وأال تتعدى تكلفتها الرضر الذي قد ينجم عن وقوع خطر فساد 
معني. ففي حال وجود فساد يف موقع بناء، قد يكون تكليف موظف آخر بإجراء عمليات إرشاف إضافية عىل املوقع أمرا 
بمكافحة  معنية  االستعانة بشخص من مؤسسة خارجية  املمكن  من  يكون  قد  ولكن  أو غري ذي جدوى،  للغاية  مكلفا 
الفساد لزيارة املوقع دوريا ملراجعة الوثائق وقياس التقدم املحرز. وحيثما يكون اهتمام الجمهور بمرشوع البناء كبريا، 
قد تتخذ املؤسسة الرتتيبات الالزمة لوسائط اإلعالم أو منظمات املجتمع املدني لزيارة املوقع بانتظام وتقديم تقارير عن 

التقدم املحرز.

وتتمثل ممارسة أخرى يف التفكري مسبقا يف املشاكل والتحديات املحتملة يف تنفيذ التدابري املقرتحة. ومن شأن مثل ذلك 
مفرط،  نحو  عىل  النطاق  الواسعة  أو  املجدية،  غري  التدابري  وتحديد  رئيسية  مسائل  أي  استباق  عىل  يساعد  أن  التحليل 

أو الباهظة الثمن )من حيث التكاليف أو رأس املال السيايس أو املوارد اإلدارية(.

وضع الصيغة النهائي�ة خلطة التخفيف واعتمادها
املؤسسة وأصحاب املصلحة،  العامل يف مناقشتها مع موظفي  الفريق  النهائية، قد يرغب  الخطة يف صيغتها   قبل وضع 
التي  الرئيسية  التدابري واإلجراءات  أن تحدد  للخطة  العليا. وينبغي  اإلدارة  أن يحصل عىل موافقة  له  ينبغي  ذلك  وبعد 
ستنفذها املؤسسة للتخفيف من مخاطر الفساد املحددة أثناء الخطوات السابقة. وكما يوضح الجدول 3، ستتضمن الخطة 
الوحدة املسؤولة وتسجلها، إىل  الجديدة، وستحدد  التدابري  لتنفيذ الضوابط، بما يف ذلك  املفصلة جداول زمنية واضحة 
جانب تحديد شخص معني ملبارشة كل إجراء يرد يف الخطة. وينبغي أن يدرج الفريق العامل أيضا آليات إلزامية لإلبالغ 

والرقابة لضمان تنفيذ الخطة.

عملية تقييم املخاطر وإدارتها
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دمج خطة التخفيف يف خطط العمل التشغيلية واالسرتاتيجية للمؤسسة
لضمان أن تخصص املؤسسة ما يكفي من الوقت واألموال لتنفيذ خطة التخفيف من مخاطر الفساد، ينبغي لها أن تدمج 
الخطة يف خطط عمل تنفيذية واسرتاتيجية أوسع نطاقا تحت إرشاف موظفني رئيسيني مسؤولني عن نجاحها. وسيكفل 
ذلك الحصول عىل األموال وتخصيصها عىل النحو املناسب، وخصوصا إذا لم تتوفر املوارد عىل الفور، ويكفل أيضا تكليف 

املوظفني ذوي املهارات املناسبة بتنفيذ الضوابط املستبانة حديثا.

تنفيذ اخلطة
ينبغي يف نهاية املطاف أن توضع الخطة موضع التنفيذ بمجرد اعتمادها. وينبغي املحافظة عىل رسية املعلومات التي 
قد تساعد الفاسدين الذين يحاولون تجنب افتضاح أمرهم. وفيما عدا ذلك، ينبغي نرش الخطة. ومن شأن النرش أن يؤكد 
من جديد عىل التزام املؤسسة بتنفيذ الخطة، كما أنه سيتيح للربملان واملراقبني والجمهور رصد مدى نجاح املؤسسة يف 

القيام بذلك.

رصد تنفيذ اخلطة وتقييمه
وتقييم  رصد  من  املؤسسة  لتمكني  تقابلها  التي  التخفيف  وتدابري  املخاطر  لفرادى  محددة  مؤرشات  وضع   ينبغي 
ما إذا كانت فرادى التدابري ناجحة، ومن ثمَّ تعديل خطتها التخفيفية إذا لم يكن األمر كذلك. وبالفعل، ينبغي أن تُرصد 
أي مخاطر فساد عالقة  إىل جانب  أخرى،  ن مرة  تدوَّ الخطة من حيث مدى فعاليتها، وأن  املحددة يف  التخفيف  تدابري 

اجلدول 3-   نموذج خطة ختفيف املخاطر

إجراءات ختفيف 
اجلدول الزميناملوارداملسؤوليةاإلجراءات املحددةاملخاطر

حوسبة النظام من 
مرحلة ما قبل التعاقد إىل 

مرحلة إرساء املناقصة. 

االتفاق على نطاق النظام 

حتديد ما إذا كان هناك 
نظام مخصص مطلوب، 

أو ما إذا كان يمكن 
استخدام نظام قائم 

وضع النظام واختب�اره

املدير، تكنولوجيا 
املعلومات، وزارة 

اإلعمار

حتديد املوظفي الالزمي 
لتنفيذ اإلجراء والوقت 

واملوارد المالية املطلوبة

 XXXX 31  آب/أغسطس

XXXX 30  أيلول/سبتمرب

30 تشرين الثاين/نوفمرب 
XXXX

استحداث إجراءات 
صارمة العتماد 

التغيريات يف املناقصات.

وضع نظام جديد 
املوافقات  لتسلسل 

واالتفاق عليه 

إبالغ املوظفي املعنيي 
بالنظام اجلديد 

اختب�ار النظام للتأكد من 
جدواه وكفاءته

مدير العمليات، وزارة 
اإلعمار

حتديد املوظفي الالزمي 
لتنفيذ اإلجراء والوقت 

واملوارد المالية املطلوبة

 XXXX 31  آب/أغسطس

XXXX 30  أيلول/سبتمرب

 30  أيلول/سبتمرب -
1  تشرين الثاين/نوفمرب 

XXXX

تضمني نظام إنذار 
التشوهات  لتحديد 

املحتملة يف تنفيذ 
املناقصات وإرسائها.

وضع معايري تشري 
إىل احتماالت إساءة 

استخدام النظام 
واالتفاق عليها 

االتفاق على نظام إلحالة 
التحذيرات املقدمة من 

نظام اإلنذار إىل جهاز 
الرقابة الداخلية

نائب املدير العام، وزارة 
اإلعمار

حتديد املوظفي الالزمي 
لتنفيذ اإلجراء والوقت 

واملوارد المالية املطلوبة

 XXXX 31  آب/أغسطس

30  تشرين الثاين/نوفمرب 
XXXX
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أو مستجدة، يف دورة لتقييم املخاطر وإدارتها )انظر القسم 2-6، “إنشاء آليات لتلقي التعقيبات”(، مع إدخال تعديالت 
النزاهة  خ ثقافة  الدورة أن ترسِّ الوقت، يمكن لهذه  التحتية والقدرات حسب االقتضاء. ومع مرور  العملية والبنية  عىل 
 وأن تدعم املؤسسات يف تحقيق “الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية”، عىل نحو ما ترتئي اتفاقية األمم املتحدة 

الفساد.)))) ملكافحة 

)12(  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2004(، املادة 9، الفقرة 2 )د(، الصفحة 12.  

عملية تقييم املخاطر وإدارتها
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الفصل 4-
  اخلاتمة

تستطيع مؤسسات القطاع العام ذات املوارد املحدودة أن تستخدم هذه املوارد بفعالية أكرب ملعالجة الفساد والحد منه إذا 
اتبعت عملية لتقييم املخاطر وإدارتها. ومن خالل اعتماد هذا النهج، يمكن للمؤسسات أن تركز عىل تنفيذ تدابري واقعية 
تحد من خطر مخططات الفساد األكثر احتماال واألكثر رضرا التي تسبب خسارة مالية للمؤسسة أو تلحق رضرا بسمعتها 

أو تؤثر عىل قدرتها عىل االضطالع بمهامها.

ولدعم نجاح عملية تقييم املخاطر، ينبغي تعيني فريق عامل يتألف من موظفني يف املؤسسة يتمتعون بمجموعة واسعة من 
املعارف والخربات، ويحظى بالدعم من أعىل سلطة ممكنة. ويجوز للفريق العامل أن يستعني بخرباء استشاريني خارجيني 
يف الحاالت التي يُفتقر فيها إىل الخربة أو الدراية الفنية، أو عندما يحجم املوظفون عن مناقشة الفساد برصاحة خوفا من 

انتقام زمالئهم.

وينبغي بذل الجهود طوال هذه العملية للتأكيد عىل أن تقييم مخاطر الفساد ليس عملية تصيد لألخطاء. وال يكمن الغرض 
من التقييم يف كشف األفراد الذين تورطوا بالفعل يف الفساد، بل يف تسليط الضوء عىل أي َمواطن ضعف يف املؤسسة يمكن 
أن تتيح فرصا لوقوع الفساد. والغرض من خطة تخفيف املخاطر هو الحد عندئذ من هذه الفرص واستحداث أو تعزيز 

الضوابط والتدابري التي من شأنها تقليل مواطن الضعف يف املؤسسة.

ISO 31000، يقرتح هذا الدليل أن تقوم املؤسسات، من خالل الفريق العامل املعني، بإجراء عملية  ووفقا ملبادئ معيار 
تقييم املخاطر وإدارتها عىل نحو تدريجي ومنظَّم، كما هو مبني يف الجدول 4.))))

.ISO, ISO 31000:2018, Risk management — Guidelines   )13(  
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اجلدول 4-   عملية تقييم املخاطر وإدارتها على حنو  تدر يجي

تقييم بيئ�ة عمل املؤسسة، بما يف ذلك املهام والوظائف وأصحاب املصلحةاخلطوة 1-  حتديد السياق

إحصاء مخططات الفساد وسين�اريوهاته املحتملةاخلطوة 2-  حتديد املخاطر

استعراض الوثائق والضوابط والسجالت الداخلية لتقييم احتمال وجود مخاطر محددةاخلطوة 3-  حتليل املخاطر

تقييم احتماالت مخاطر الفساد وتأثريها، وترتيبها حسب األولوية، والتصدي للمخاطر اخلطوة 4-  تقييم املخاطر
الرئيسية أوال

استعراض الضوابط القائمة، وحتديد احلاجة إىل ضوابط جديدة وجدواها، وإعداد خطة اخلطوة 5-  معاجلة املخاطر
التخفيف من حدة املخاطر وتنفيذها

وينبغي للمؤسسات العمومية، أثناء تنفيذ عملية تقييم املخاطر، ومن أجل استخدام املوارد املحدودة بفعالية قصوى للحد 
من الفساد، أن تركز جهودها عىل املخاطر ذات األولوية القصوى )األكثر احتماال واألكثر رضرا( وتدابري التخفيف األكثر 

عملية )األكثر جدوى واألدنى تكلفة(.

ومن خالل رصد واستعراض تنفيذ خطة تقييم املخاطر وتخفيفها، وكذلك رصد واستعراض مدى فعالية تلك الخطة، 
العملية  العمومية  املؤسسات  بأن تكرر  الدليل  التدابري. وينصح هذا  العملية ويجوز تنقيح  إدخال تحسينات عىل  يمكن 
بانتظام وأن تدمج إدارة املخاطر يف عملياتها القياسية لضمان قدرتها عىل التصدي ملخاطر الفساد املتطورة باستمرار 
16-5، اللذان يهدفان إىل  16 والغاية  التي تواجهها، مما يسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، بما يف ذلك الهدف 

“الحد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما”.)1))

)14(  “تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030” )قرار الجمعية العامة 1/70(، أهداف التنمية املستدامة وغاياتها، الهدف 16؛   
.https://sdgs.un.org/ar/goals/goal16 :وانظر أيضا

https://sdgs.un.org/ar/goals/goal16
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1-   تاريخ إدارة مخاطر الفساد وسياقها الدويل
السواء،  والخاصة عىل  العمومية  املؤسسات،  الفساد جذورها من حاجة جميع  إلدارة مخاطر  الحديثة  الربامج  تستمد 
إىل استباق األحداث التي قد ترض بالجمهور، أو تضعف الثقة يف املؤسسات العمومية، أو تمنع املؤسسات من تحقيق 
مهامها، وإىل منع وقوع تلك األحداث حيثما أمكن ذلك. ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، مظاهر الفساد املدرجة 

يف الفصل 1.

وقد تَمثَّل أحد املعالم الرئيسية ضمن الجهود املبذولة من أجل إجراء تقييم منهجي ملخاطر االحتيال والفساد التي تواجهها 
املؤسسات يف التحرك يف تسعينيات القرن العرشين لتعزيز نظم الرقابة الداخلية يف املؤسسات العمومية والرشكات الخاصة 
عىل حد سواء. وأظهر عدد من الحاالت من سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العرشين عدم كفاية اللوائح القائمة 
يف منع االحتيال الكبري الحجم. ولذلك، يف عام 1992، نرشت لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي (COSO)))) تقريرا من 

أربعة مجلدات يتضمن إرشادات بشأن ما ينبغي أن يتضمنه النظام املالئم للمراقبة الداخلية للرشكات.

ويف العام نفسه، أصدرت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة معايري جديدة للرقابة الداخلية 
ر املراجعون الداخليون احتمال  عىل املؤسسات العمومية. وتويص املبادئ التوجيهية للجنة واملنظمة عىل السواء بأن يقدِّ

وقوع مؤسسة ما ضحية لالحتيال، وتقدم املشورة ملوظفي اإلدارة بشأن الخطوات التي قد تقلل من تلك الفرص.

ويف حني أن املبادئ التوجيهية للجنة واملنظمة عىل السواء تقدم توصيات بشأن أفضل املمارسات يمكن، عند تنفيذها، أن 
تقلل من فرص وقوع االحتيال، فإن وضعها كتوصيات طوعية يقلل حتما من أثرها. وهي يف حد ذاتها ال ترغم أي مؤسسة، 

سواء أكانت عمومية أم خاصة، عىل وضع خطة لتقييم مخاطر الفساد وإدارتها.

االشرتاطات  تدعيم  جرى   ،2005 األول/ديسمرب  كانون  يف  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  نفاذ  بدء  مع  أنه  غري 
واللوائح القانونية املحلية املتعلقة بالفساد. واستَحدثت املادة 9 من االتفاقية حكما إلزاميا تنشئ الدول األطراف بموجبه 
“نظما فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية” كوسيلة “لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية”.)))

الفساد  مخاطر  لتقييم  برامج  لتنفيذ  السواء  عىل  والخاصة  العمومية  للمؤسسات  قوية  حوافز  عىل  االتفاقية  نصت  كما 
وإدارتها. ويُطلب من الدول األطراف اآلن تحميل الرشكات مسؤولية املشاركة يف أفعال الفساد التي يرتكبها موظفوها، 
ومنذ ذلك الحني، سنَّت بلدان عديدة ترشيعات ال تسمح للرشكة بتفادي املسؤولية عن فساد املوظفني إال إذا كان بوسعها أن 

ذت إجراءات مالئمة للتخفيف من املخاطر املحددة. تثبت أنها أجرت تقييما ملخاطر الفساد ونفَّ

ملزيد من املعلومات، انظر www.coso.org/Pages/aboutus.aspx. واللجنة أسستها يف عام 1985 جمعية املحاسبة األمريكية،    )1(  
واملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، واملعهد الدويل للمديرين التنفيذيني املاليني، ومعهد مراجعي الحسابات الداخليني، والرابطة الوطنية 

للمحاسبني )التي أصبحت اآلن معهد املحاسبني اإلداريني(.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2004(، املادة 9، الفقرة 2 )د(.   )2(  

املرفقات
  

www.coso.org/Pages/aboutus.aspx
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وتشمل األمثلة الدولية والوطنية ما ييل:

•  تنص اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية عىل أن “يتخذ كل طرف   
جميع التدابري الالزمة إلقرار أن التواطؤ، بما فيه الحث واملساعدة والتحريض، عىل ارتكاب فعل من أفعال رشوة 

املوظف العمومي األجنبي أو اإلذن بارتكابه يشكل جريمة جنائية”.)))

•  تنص سياسة إنفاذ قوانني الرشكات يف الواليات املتحدة عىل أنه “عندما تقوم رشكة ما باإلفصاح ذاتيا وطواعية   
عن سوء سلوك يف مسألة تندرج ضمن نطاق قانون ممارسات الفساد يف الخارج، وتتعاون بشكل كامل، وتعالج 
الخلل يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب”، وكل ذلك وفقا للمعايري املطلوبة، فإن القسم املعني بمكافحة االحتيال 
“يمنح، أو يويص املحكمة املعنية بإصدار األحكام بأن تمنح، تخفيضا قدره 50 يف املائة من قيمة أقل غرامة من 
الغرامات املنصوص عليها يف مجموعة املبادئ التوجيهية إلصدار األحكام يف الواليات املتحدة، إال يف حالة املعاودة 

ذ برنامجا فعاال لالمتثال”.)1) الجنائية؛ وعموما ال يلزم تعيني مراقب إذا كانت الرشكة، يف وقت إصدار القرار، تنفِّ

•  يف اململكة املتحدة، ينص قانون مكافحة الرشوة لعام 2010 عىل أن “املؤسسة التجارية ذات الصلة )‘جيم’( تكون   
قد ارتكبت جريمة بموجب هذه املادة إذا قدَّم شخص )‘ألف’( مرتبط بها رشوة إىل شخص آخر بنيَّة )أ( الحصول 
 عىل عمل تجاري لصالحها أو االحتفاظ به، أو )ب( الحصول عىل مزية يف ترصيف األعمال لفائدتها أو االحتفاظ بها. 
مة ملنع األشخاص املرتبطني بها من اإلتيان بذلك السلوك،  )2( إذا أثبتت جيم أن لديها إجراءات مناسبة مصمَّ

فيمكنها أن تتخذ من هذا دليال لصالحها”.)))

ومع التصديق شبه العاملي عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أصبح عدد الكيانات العمومية والخاصة التي تتطلع إىل 
تنفيذ خطة لتقييم مخاطر الفساد والتخفيف من حدته كبريا. وصاحَب هذا النمو يف الطلب سيل من الكتب واملقاالت والكتيبات 
التي تركز عىل هذا املوضوع.))) وتلبي هذه املنشورات يف املقام األول احتياجات القطاع الخاص، وتركز عىل الرشوة التي تأتي 

يف مقدمة مخاطر الفساد التي تواجهها الرشكات الخاصة.

وكثريا ما تختلف األدلة اإلرشادية املوجهة إىل مؤسسات القطاع العام اختالفا كبريا عن األدلة اإلرشادية املعنية بالقطاع الخاص 
من عدة أمور، منها الشكل واملصطلحات وتسلسل الخطوات املقرتحة عند تقييم مخاطر الفساد.

وتستند املنهجيات املبينة يف املنشورات التي تركز عىل القطاع العام أساسا إىل مفهوم إدارة املخاطر املؤسسية،))) وهي عملية 
التي تواجهها مؤسسة معينة تقييما منهجيا من أجل وضع خطة للتخفيف من حدة املخاطر.  تهدف إىل تقييم املخاطر 
وقد أصبحت منهجية إدارة املخاطر املؤسسية التي وضعتها لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي (COSO) بمرور الوقت 
 املعيار الدويل ألفضل املمارسات يف اإلدارة الفعالة للمخاطر، وهي تشكل األساس ملعايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، 

مثل ISO 31000:2018، إدارة املخاطر - املبادئ التوجيهية.)))

إىل عمليات واسعة ومفصلة، ومن  األحيان  املؤسسية يف كثري من  املخاطر  إدارة  املنهجيات بشأن  أن تؤدي هذه  ويمكن 
ثمَّ مطولة، إلدارة املخاطر. ويُفرتض أن يكون لدى املؤسسة ما يلزم من موارد وقدرات ووقت إلجراء التقييم، وأن يحدد 
لهذه  للتصدي  املوارد  ما يكفي من  املؤسسة  لدى  املؤسسة، وأن يكون  لها  تتعرض  التي  الفساد  التقييم جميع مخاطر 
املخاطر. وتفرتض هذه املنهجيات أيضا أن املؤسسة تعمل يف بيئة تَعترب معالجة الفساد أولوية ال جدال فيها )وأنها تشجع 

عىل تهيئة تلك البيئة(.

غري أن العديد من املؤسسات العمومية، كما ذُكر سابقا، تفتقر إىل املوارد أو القدرات أو الوقت الالزم لتنفيذ مثل ذلك الربنامج 
الواسع النطاق إلدارة املخاطر. 

اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، املادة 1، الفقرة 2. متاحة عىل الرابط التايل:    )3(  
 .http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_with2009RecNewLogo_ARA_MC_MEM.pdf

 United States Foreign Corrupt Practices Act Corporate Enforcement Policy (United States Attorney’s   )4(  
.www.justice.gov/criminal-fraud/corporate-enforcement-policy :متاح عىل الرابط التايل .Manual 9-47.120), art. 1

www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/ :متاح عىل الرابط التايل .United Kingdom Bribery Act 2010, art. 7, para. 1   )5(  
.pdfs/ukpga_20100023_en.pdf

يتضمن املرفق 2 قائمة ببعض املنشورات التي يكثر االستشهاد بها بشأن هذا املوضوع.   )6(  

.www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx انظر   )7(  

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن معيار ISO 31000، يرجى االطالع عىل املرفق 3.   )8(  

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_with2009RecNewLogo_ARA_MC_MEM.pdf
www.justice.gov/criminal-fraud/corporate-enforcement-policy
www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf
www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf
www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx
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 2-  األدلة اإلرشادية لتقييم مخاطر الفساد 
اليت يكرث االستشهاد بها

مكتب  سياسات  أو  آراء  عن  بالرضورة  محتوياتها  وإىل  التالية  الفساد  مخاطر  تقييم  أدلة  إىل  اإلحاالت  إدراج  يعربِّ   ال 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة أو الدول األعضاء أو املنظمات املساهمة، كما ال ينطوي ذلك عىل أي تأييد من 

هذا النوع.

ACL, Bribery and Corruption: The Essential Guide to Managing the Risks (ACL, 2015).

Arnold and Porter, Building an Effective Anti-Corruption Compliance Program: Lessons Learned from the 
Recent Deferred Prosecution Agreements in Panalpina, Alcatel-Lucent, and Tyson Foods (March 2011).

Bertram I. Spector, Michael Johnston, and Svetlana Winbourne, Anticorruption Assessment Handbook 
(United States Agency for International Development, 2009).

Carsten Giersch, Corruption Risk Assessment Tool for the European Economic Area and Norway Financial 
Mechanism: 2009–2014 (September 2012).

Ernst and Young, Building a Robust Anti-Corruption Program: Seven Steps to Help You Evaluate and Address 
Corruption Risks (2010).

European Commission, European Structural and Investment Funds, Guidance for Member States and Programme 
Authorities, Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Antifraud Measures (June 2014). 

Gusztáv Báger, “Corruption Risks in Public Administration: Methodology and Empirical Experiences”, 
Public Finance Quarterly, vol. 56, No. 1 (2011), pp. 44–57.

Institute of Internal Auditors, American Institute of Certified Public Accountants and Association of 
Certified Fraud Examiners, Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide (2010).

Jesper Stenber Johnsøn, The Basics of Corruption Risk Management: A Framework for Decisionmaking and 
Integration into the Project Cycles (U4 Anti-Corruption Resource Centre, December 2015).

Karlyn D. Stanley, Elivara N. Loredo, Nicholas Burger, Jeremy N.V. Miles, Clinton W. Saloga, Business 
Bribery Risk Assessment (Rand Corporation for TRACE International, 2014).

Matt Morley, How to Perform a Corruption Risk Assessment (LexisNexis, May 2013).

Mohammed Ahmed and Robert Biskup (Deloitte), The Necessary Steps Companies Need to Take in Conducting 
Anti-Corruption Risk Assessments (Ethisphere, 2013).

Navex Global, A Definitive Guide to Compliance Program Assessment and Anti-Bribery and Corruption Risk 
Assessment Checklist (no date).

Nitish Singh and Thomas Bussen, Compliance Management: A How-to Guide (Praeger, 2015).

PWC, Assessing the Risk of Bribery and Corruption to Your Business (PWC, 2016).

Standards Australia, Fraud and Corruption Control: AS 8001–2008, 2nd edition (Standards Australia, 2008).

U4 Anti-Corruption Resource Centre, Overview of Corruption Risk Management Approaches and Key 
Vulnerabilities in Development Assistance (U4 Anti-Corruption Resource Centre, June 2016).

United Nations Development Programme, Corruption Risk Assessment and Integrity Planning: Preventive 
Measures for Addressing Corruption in Nigeria (United Nations Development Programme Nigeria, 2016).

United Nations Global Compact, A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment (United Nations, 2013). 

املرفقات
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األدلة اليت تركز على املؤسسات العمومية
Council of Europe, Corruption Risk Assessment Methodology Guide (December 2010).

Hans Benner and Ina de Haan, SAINT: A Tool to Assess the Integrity of Public Sector Organizations 
(International Journal of Government Auditing, 2008).

Liljana Selinšek, Corruption Risk Assessment in Public Institutions in South Eastern Europe: Comparative 
Research and Methodology (Regional Cooperation Council, 2015).

U4 Anti-Corruption Resource Centre, Corruption Self-Assessment Tools for the Public Sector (November 
2016).
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تقييم المخاطر المؤسسية  -3
2009 بإطالق  التوجيهية لسنة  املقاييس صيغتها املنقحة من مبادئها  الدولية لتوحيد  2018، أصدرت املنظمة  يف عام 
معيارها املسمى ISO 31000:2018، إدارة املخاطر - املبادئ التوجيهية، وهو الدليل ذو الحجية الحايل لتنفيذ برامج تقييم 

املخاطر املؤسسية وإدارتها. وكما يبني الشكل أدناه، تتكون العملية من خمس خطوات منفصلة:

عملية تقييم املخاطر وإدارتها

وتتطلب الخطوة األوىل أن تتوىل املؤسسة “تحديد السياق”. ويشمل السياق مهمة املؤسسة، والقواعد التي تحكم عملها، 
والعوامل التي تؤثر عىل عملها، وقدرتها عىل تحقيق أهدافها.

ويف الخطوة الثانية، وهي “تحديد املخاطر”، تُدَرج األحداث املختلفة التي يمكن أن تقع يف املستقبل وتتداخل مع العمليات 
العادية.

وتتطلب الخطوة الثالثة، وهي “تحليل املخاطر”، تقدير مدى احتمال وقوع هذه األحداث. فعىل سبيل املثال، إذا كانت بعض 
مخططات الفساد قد وقعت يف املايض، فسوف يهدف تحليل املخاطر إىل التنبؤ باحتمالية استخدام هذه املخططات مرة أخرى.

 اخلطوة 1 
حتديد السياق

 اخلطوة 2 
حتديد املخاطر

 اخلطوة 3
حتليل املخاطر

 اخلطوة 4
تقييم املخاطر

 اخلطوة 5 
معاجلة املخاطر

االحتمال
اور
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ص
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ا

تقييم املخاطر

املرفقات
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ر الخطوة الرابعة، وهي “تقييم املخاطر”، أثر هذه األحداث املستقبلية، عىل سبيل املثال، من حيث الخسارة املالية أو  وتقدِّ
فقدان السمعة يف حالة فضيحة الفساد.

عملية  باعتبارها  معا  البياني،  الرسم  يف  الداكنة  الخلفية  ضمن  الواردة  والرابعة،  والثالثة  الثانية  الخطوات  وتُصنَّف 
“تقييم املخاطر” يف حد ذاتها، وذلك لفصلها عن الخطوة الخامسة التي يصنفها معيار ISO 31000 تحت اسم “معالجة 
املخاطر”. وتتألف مرحلة معالجة املخاطر، التي تسمى مرحلة “وضع الخطة” وفقا ملصطلحات تقييم مخاطر الفساد 
وإدارتها، من اإلجراءات املتخذة للتصدي للمخاطر. وبعبارة أخرى، هي وضع وتنفيذ خطة للتخفيف من حدة املخاطر. 
الفساد،  تقييم مخاطر  إضافية. وعند  احتياطات  إىل  الحاجة  القائمة ومدى  االحتياطات  فعالية  تقيَّم  الخطوة،  ويف هذه 
يقيس التحليل كميا احتمال وقوع خطر الفساد وتكاليف التدابري املمكنة ملنعه. ويشمل ذلك أيضا تحليال لهيكل اإلدارة 

واملسؤوليات الداخلية يف حال وقوع خطر.

واملستطيالن املوجودان يف اليسار واليمني يحويان عبارتي “االتصال والتشاور” و“الرصد واملراجعة” عىل التوايل. وهما 
تشكالن، إىل جانب الخطوات الخمس، العملية التي يسميها املعيار ISO 31000 “عملية إدارة املخاطر”. ويشدد النموذج 

عىل املشاركة والتواصل مع أصحاب املصلحة، وعىل أن تقييم املخاطر عملية وليست حدثا يقع ملرة واحدة.

ويشمل “االتصال والتشاور” أيضا توثيق العمل يف كل خطوة وضمان إبالغ كل من أصحاب املصلحة يف املؤسسة وقادتها. 
وال يكفل االتصال والتشاور املستمران عدم إغفال أي يشء فحسب، بل يكفالن أيضا زيادة املساءلة ويزيدان من فرص 

تنفيذ النتيجة املتمثلة يف “املعالجة” أو خطة إدارة املخاطر.

ويبني “الرصد واملراجعة” أن تقييم املخاطر وإدارتها نشاط مستمر وليس مجرد حدث ملرة واحدة، وأنه ينبغي يف كل 
التالية ودمجها يف العملية. وهذا من شأنه زيادة فرص تنفيذ تدابري التخفيف.  مرحلة جمع املعلومات الالزمة للخطوة 
ويُعترب “الرصد واملراجعة” عنرصين مهمني يف عملية إدارة املخاطر. ذلك أن العالم يتغري - وتلوح تهديدات جديدة - ولذا، 
التي لم تُرتَّب حسب  من املهم أن تقوم املؤسسة، بمجرد معالجة املخاطر املحددة وذات األولوية، باستعراض املخاطر 

األولوية لسبب أو آلخر، والتثبت مما إذا كانت ثمة مخاطر جديدة.
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الضوابط الداخلية لكشف االحتي�ال ومنعه  -4
نطاق  ضمن  يعملون  أشخاص  سوى  واألحداث  املعامالت  وتنفيذ  األذون  منح  يتوىل  ال  واملوافقة.  اإلذن  إجراءات   -1
لقصد  وفقا  الصحيحة  واألحداث  املعامالت  يف  إال  البدء  يتم  أال  لضمان  الرئيسية  الوسيلة  هو  اإلذن  واشرتاط  سلطتهم. 
الرشوط  بوضوح،  بها  واملوظفني  املديرين  وإبالغ  توثيقها  ينبغي  التي  االعتماد،  إجراءات  تتضمن  أن  وينبغي  اإلدارة. 
واألحكام املحددة التي يتعني بموجبها إصدار األذون. ويعني التقيد برشوط اإلذن أن يترصف املوظفون وفقا للتوجيهات 

ويف حدود القيود التي تضعها اإلدارة أو الترشيعات.

غري  األفعال  أو  الهدر  أو  الخطأ  خطر  من  للتقليل  املراجعة(.  التسجيل،  التجهيز،  )اإلذن،  الواجبات  بني  الفصل   -2
املرشوعة، وكذلك خطر عدم اكتشاف مثل هذه املشاكل، ينبغي أال يكون التحكم يف جميع املراحل الرئيسية للمعاملة أو 
الحدث حكرا عىل أي فرد أو فريق عامل. بل ينبغي أن تُسند الواجبات واملسؤوليات بصورة ممنهجة إىل عدة أفراد لضمان 
أو  ومراجعتها  وتسجيلها  وتجهيزها،  باملعامالت  اإلذن  منح  الرئيسية  املهام  وتشمل  فعالة.  وموازين  ضوابط  وجود 
تدقيقها. بيد أن التواطؤ يمكن أن يقلل من فعالية هذا النشاط الرقابي الداخيل أو يفسده. وقد تضم املؤسسات الصغرية 
عددا محدودا للغاية من املوظفني بحيث يتعذر تنفيذ هذا الضابط تنفيذا كامال. ويف مثل تلك الحاالت، يجب أن تكون 
اإلدارة عىل وعي باملخاطر وأن تعوِّضها بضوابط أخرى. وقد يساعد تناوب املوظفني عىل ضمان عدم تعامل شخص واحد 
مع جميع الجوانب الرئيسية للمعامالت أو األحداث لفرتة زمنية غري مربرة. كما قد يساعد تشجيع اإلجازات السنوية أو 

طلبها عىل الحد من املخاطر من خالل إحداث تناوب مؤقت عىل أداء املهام.

الضوابط عىل سبل الوصول إىل املوارد والسجالت. يقترص الوصول إىل املوارد والسجالت عىل األفراد املأذون لهم   -3
واملسؤولني عن حفظها أو استخدامها. ويُستدل عىل سالمة العهدة، عند املساءلة، من خالل وجود اإليصاالت أو قوائم 
الجرد أو السجالت األخرى التي يُستند إليها يف عمليتْي نقل العهدة وتسجيلها. ومن شأن تقييد الوصول إىل املوارد أن 
يقلل من خطر االستخدام غري املأذون به أو تكبُّد الحكومة خسائر، كما أنه يساعد عىل تنفيذ التوجيهات اإلدارية. وتتوقف 
السليم،  غري  االستخدام  أو  الفقدان  بشأن  املتصورة  واملخاطر  املورد  له  يتعرض  الذي  الخطر  مدى  عىل  التقييد  درجة 
نقله  وإمكانية  تكلفته  مراعاة  ينبغي  للخطر،  املوجودات  أحد  تعرض  مدى  تحديد  وعند  دوريا.  تقييمها   وينبغي 

استبداله. وإمكانية 

عندما  املثال،  فعىل سبيل  وبعده؛  تجهيزها  قبل  املهمة  والعمليات  املعامالت  من سالمة  يُتحقق  التحقق.  إجراءات   -4
املشمولة  السلع  عدد  من  يُتحقق  ذلك،  وبعد  املطلوبة.  السلع  عدد  مقابل  املورَّدة  السلع  عدد  من  يُتحقق  تسلَّم بضائع، 

بفواتري مقابل عدد السلع املستلمة. ويُتحقق من املخزون أيضا عن طريق إجراء عملية جرد.

املتعلقة  املحاسبية  السجالت  مطابقة  مثل  بانتظام،  املناسبة  املستندات  عىل  السجالت  مطابقة  تجري  التسويات.   -5
بالحسابات املرصفية عىل كشوف الحسابات املرصفية املقابلة.

تقييم  مع  املعايري،  من  مجموعة  ضوء  يف  منتظم  أساس  عىل  التشغييل  األداء  يراَجع  التشغيلي.  األداء  مراجعات   -6
الفعالية والكفاءة. فإذا ما تبني من مراجعات األداء أن اإلنجازات الفعلية ال تفي باألهداف أو املعايري املحددة، ينبغي 

مراجعة العمليات واألنشطة املوضوعة لتحقيق األهداف لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل إدخال تحسينات.

أنها  للتأكد من  واألنشطة دوريا  واإلجراءات  العمليات  ينبغي مراجعة  واألنشطة.  واإلجراءات  العمليات  مراجعات   -7
تتبع اللوائح أو السياسات أو اإلجراءات املعمول بها أو غريها من املتطلبات الحالية. وينبغي التمييز بوضوح بني هذا 

النوع من املراجعة للعمليات الفعلية للمؤسسة ورصد الضوابط الداخلية.

أهداف  تحقيق  ضمان  عىل  الكفؤ  اإلرشاف  يساعد  والتدريب(.  واإلرشاد  واالعتماد،  واملراجعة  )التكليف،  اإلرشاف   -8
الرقابة الداخلية. ويشمل تكليف املوظف بعمل معني ومراجعة ذلك العمل واعتماده ما ييل:

إبالغ كل موظف بوضوح بالواجبات املسندة إليه وبمسؤولياته وتبعاتها  •  

إجراء مراجعة ممنهجة لعمل كل موظف بالقدر الالزم  •  

اعتماد العمل عند املراحل الحساسة لضمان تدفقه عىل النحو املنشود  •  

املرفقات
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وال ينبغي أن يحد تفويض املرشف ملسؤوليات العمل وواجباته من مساءلته عن هذه املسؤوليات والواجبات. ويجب عىل 
املرشفني أيضا أن يزودوا موظفيهم باإلرشاد والتدريب الالزمني للمساعدة عىل ضمان التقليل إىل أدنى حد من األخطاء 

والهدر واألفعال غري املرشوعة، وعىل فهم التوجيهات اإلدارية وتنفيذها.

وتُعترب  األكثر شيوعا.  والكشفية  الوقائية  الرقابة  أنشطة  فهي تحيص  ليست شاملة،  أعاله  الواردة  القائمة  أن  ويف حني 
أنشطة الرقابة من 1 إىل 3 ذات طابع وقائي، واألنشطة من 4 إىل 6 ذات طابع كشفي، يف حني يجمع النشاطان 7 و8 بني 
الطابعني الوقائي والكشفي. وينبغي أن تتوصل الكيانات إىل توازن مناسب بني أنشطة الرقابة الكشفية والوقائية، حيث 

يُستخدم مزيج من الضوابط للتعويض عن عيوب الضوابط الفردية.

وبمجرد تنفيذ أحد األنشطة الرقابية، من الرضوري التأكد من فعاليته. وعليه، تُعترب اإلجراءات التصحيحية تكملة رضورية 
ألنشطة الرقابة. وعالوة عىل ذلك، يجب أن يكون واضحا أن أنشطة الرقابة ال تشكل سوى عنرص واحد من عنارص الرقابة 
الداخلية وينبغي أن تُدمج مع العنارص األربعة األخرى. ويمكن للقارئ االطالع يف املرفقات عىل أمثلة متكاملة عىل فرادى 

أهداف ومكونات الرقابة الداخلية.

 International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), INTOSAI GOV 9100, من  مقتطف  املصدر: 
.Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector
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أشكال تقديم الرشاوى إىل املوظفني العموميني  -5
يكون املوظف العمومي الذي يطلب أو يتلقى أمواال أو أي يشء آخر له قيمة أو أي مزية غري مستحقة مقابل القيام بفعل 
م الرشوة  ما أو االمتناع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية قد ارتكب جريمة “االرتشاء”. وال يُشرتط أن تقدَّ

م إليه من خالل طرف ثالث. إىل املوظف مبارشة؛ ذلك أنه يمكن أن تقدَّ

ويمكن أن تأخذ الرشوة أشكاال عديدة:

استخدام بطاقات االئتمان أو السيارات أو الطائرات بدون مقابل أو بخصم  •  

منح حصة ملكية يف رشكة بخصم  •  

عمولة أو دفعة رسية بعد إتمام صفقة مع الحكومة  •  

فرصة لرشاء يشء ما بخصم  •  

د بسعر فائدة أقل من املعمول به يف السوق د بخصم أو يُمدَّ قرضا يُعفى الحقا عن سداده أو يسدَّ  •  

دعم هوايات باهظة الثمن مثل جمع الطوابع أو القطع النقدية النادرة  •  

سداد نفقات، وكثريا ما يكون ذلك بشأن النفقات الدراسية لطفل يتعلم يف مدرسة يف الخارج  •  

وجبات الطعام أو الرتفيه أو الُعطل أو الهدايا األخرى  •  

خدمات جنسية  •  

أشكال أخرى
تلقي يشء ذي قيمة مقدما من أجل القيام بيشء ال يُعد جريمة  •  

تلقي يشء ذي قيمة مقدما من أجل ارتكاب جريمة  •  

تلقي يشء ذي قيمة الحقا لقاء القيام بيشء ال يُعد جريمة  •  

تلقي يشء ذي قيمة الحقا لقاء ارتكاب جريمة )“إكرامية” أو “مكافأة” عن خدمات مقدمة(  •  

التحويالت املنتظمة ليشء ذي قيمة، عادًة ما يكون مبالغ مالية، دون توقُّع إجراء محدد )عىل سبيل “العربون”(  •  

أمثلة على “اليشء ذي القيمة”
قيمة مبارشة: املال، الخدمات، املعاملة التفضيلية، االشرتاك يف النوادي، الخصومات، الرتفيه )التذاكر، الخدمات الجنسية، 
بهدف  قيمة  بأي  العينية  الهدايا  النفقات،  الرشكات، سداد  أسهم  نقل  العقارات(،  )املنقولة،  املمتلكات  نقل  الحفالت(، 

التأثري عىل املوظف العمومي، الوصول إىل املوارد املحدودة.

قيمة غري مبارشة: عادة ما تُخفى من خالل معاملة مرشوعة، مثل رسوم نرش الكتب؛ بدالت اإلقامة اليومية للمشاركة يف 
املناسبات؛ األجور العالية لقاء التحدث يف املناسبات؛ الفرص التجارية من خالل الرشكات التي تربطها عالقات بموظف 
عمومي أو التي يكون املوظف العمومي أحد مالكيها املستفيدين، حتى عندما ال تكون األسعار مبالغا فيها؛ دفع تكاليف 
التعليم أو الرعاية الصحية؛ الُعطل، بشكل غري مبارش - من خالل وسطاء؛ القروض ذات أسعار الفائدة التفضيلية أو 
القروض التي ال يُقصد سدادها مطلقا؛ السماح باستخدام املوارد )عىل سبيل املثال، سيارة يمكن أن يستخدمها موظف 

لألغراض الشخصية، أو منزل أو بيت لقضاء الُعطل، أو الحواسيب، أو الهواتف املحمولة، إلخ.(

املرفقات
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مخططات االختالس  -6
االختالس هو قيام موظف عمومي، لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، بسقة ما ييل أو تبديده أو تسيبه أو إساءة 

استخدامه عىل نحو آخر:

أي ممتلكات  •  

األموال أو األوراق املالية العمومية أو الخاصة  •  

أي يشء آخر ذي قيمة يُعهد به إىل املوظف العمومي بحكم منصبه   •  

يمكن أن تُرتكب السقة أو االختالس بطرائق مختلفة:

قشد املبالغ النقدية. تحصيل املبالغ النقدية وإما:  •  

عدم اإلبالغ عنها، أو؛  ■   

اإلبالغ املنقوص عنها، أو؛  ■   

االحتفاظ بها مؤقتا يف حسابات خاصة لجني الفائدة.  ■   

بغرامات  متعلقة  املدفوعات  تكون  وقد  نقدا.  املواطنني  من  املدفوعات  تحصيل  عند  األموال  تُقشد      وقد 
أو تراخيص أو تصاريح أو رسوم أو أي نوع آخر من املبالغ النقدية التي تتلقاها مؤسسة من مؤسسات 

القطاع العام.

الشيكات عىل نطاق  العالم ولكنها قد تحدث حيث تُستخدم  أنحاء  الشيكي. طريقة نادرة يف معظم  •  االحتيال   
واسع. وتشمل األمثلة ما ييل:

تزوير توقيع معتمد  ■   

تزوير توقيع تظهريي  ■   

تغيري تسمية املستفيد  ■   

إصدار الشيكات لحساب الذات مبارشة )عند توافر الصالحية(  ■   

•  مخططات إعداد الفواتري. تقديم فواتري من رشكات وهمية من أجل سدادها. عىل سبيل املثال، يقدم موظف فاتورة   
تخص خدمات تبخري أو تنظيف تضطلع بها الرشكة “سني صاد عني”، وهي رشكة مزيفة أنشأها املوظف.

•  مخططات املدفوعات الزائدة. عىل سبيل املثال، تبلغ فاتورة اإلقامة يف أحد الفنادق 100 دوالر، ويضيف املوظف   
صفرين لجعل مبلغها 000 10 دوالر ويتقاسم األجرة الزائدة مع الفندق. وقد يغري املوظف أيضا رقم الحساب 

املرصيف ملورِّد معتمد بحيث تُرسل املدفوعات إىل الحساب االحتيايل الجديد بدال من حساب املورِّد الفعيل.

الوقود  املثال،  سبيل  عىل  شخصية.  مشرتيات  أثمان  السرتداد  فاتورة  املوظف  يقدم  الشخصية.  •  املشرتيات   
املستخدم يف سيارة املوظف الشخصية بدال من السيارة الحكومية.

•  االحتيال يف كشوف املرتبات: يتطلب هذا يف كثري من األحيان مشاركة العديد من املوظفني. ويُدرج يف جدول   
يعمل  أخرى،  وكطريقة  األشباح”(.  )“املوظفون  مطلقا  للعمل  يتوجهون  ال  أكثر  أو  شخص  اسم  املرتبات 

ذة. املوظفون ولكنهم يتقاضون أجورا زائدة عن طريق التالعب بساعات العمل أو املهام املنفَّ

إساءة استخدام املمتلكات: عىل سبيل املثال، استخدام السيارة الحكومية للمهام الشخصية.  •  
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االحتي�ال فيما خيص اسرتداد النفقات  -7
الحظ مراجع للحسابات أثناء مراجعته للنفقات املسرتدة يف إحدى املؤسسات العمومية أن أحد األفراد قدم طلبات السرتداد 
تكاليف امتحان دورات للتدريب املحاسبي واستصدار شهادات بإتمامها خمس مرات يف غضون سنة واحدة. وبدا هذا أمرا 
غري عادي بالنسبة ملراجع الحسابات ألنه كان يعرف الوقت الذي يستغرقه التحضري لالمتحانات املرتبطة بمهنة املحاسبة. 

وألغراض املراجعة، طلب مراجع الحسابات الوثائق الداعمة املطلوبة السرتداد النفقات.

مراجع  دفع  مما  اإللكرتوني،  بالربيد  رسائل  شكل  يف  بالنجاح/الرسوب  وإشعارات  إيصاالت  الداعمة  الوثائق  وشملت 
الحسابات إىل االعتقاد بأن املوظف اختلق نفقات وهمية وطلب من مؤسسته/رب عمله اسرتدادها. وعند مقابلة املوظف، 
مطاَلبا  كان  أنه  يثبت  ما  تقديم  أو  الفعلية  الشهادات  إبراز  من  يتمكن  لم  املوظف  أن  أيضا  الحسابات  مراجع  اكتشف 

بااللتحاق بالدورات كجزء من مقتضيات وظيفته.

ولدى االستفسار من املؤسسة، تأكد أن طلبات االسرتداد ال تتطلب مراجعة أحد املديرين واعتماده، وأن املؤسسة ال تحتفظ 
بقائمة باملوظفني الذين يلتمسون اسرتداد تكاليف الحصول عىل الشهادات وأنها تكتفي بحفظ أوراق معاملة االسرتداد يف 

خزائن امللفات بعد انتهاء املعاملة.

وخلص مراجع الحسابات إىل أن املوظف نجح يف إعداد إيصاالت بريد إلكرتوني مزيفة ذات مظهر أصيل باستخدام برامج 
بيانية عىل حاسوبه الشخيص. وأحيلت القضية إىل املؤسسة املعنية بمكافحة الفساد إلجراء مزيد من التحقيقات.

الدروس املستفادة
يف مخططات اسرتداد النفقات، يُِعدُّ املوظفون نفقات وهمية ثم يطلبون من جهة العمل دفعها. وهم يتمكنون من تحقيق 
ذلك عن طريق إعداد إيصاالت مزيفة ورسائل بريد إلكرتوني ذات مظهر أصيل، وما إىل ذلك، باستخدام برامج بيانية عىل 
حواسيبهم الشخصية. ويُشار إىل غياب الضوابط وغياب املراجعة اإلدارية والتجاوزات للضوابط القائمة بوصفها أشيع 

العوامل التمكينية ملخططات اسرتداد النفقات.

مؤشرات االحتي�ال
د الطلبات الخاصة باسرتداد تكاليف استصدار الشهادات يف غضون إطار زمني محدد تعدُّ  •  

غياب املراجعة اإلدارية ملعامالت اسرتداد النفقات  •  

عدم االحتفاظ بقائمة بأسماء املوظفني الذين يطلبون اسرتداد تكاليف استصدار الشهادات  •  

املرفقات
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أمثلة على تضارب املصالح  -8
الخاصة أو مصالح قريب أو صديق أو رشيك تجاري عىل  م موظف عمومي مصالحه  يُقدِّ يقع تضارب املصالح عندما 

املصلحة العامة. ومن األمثلة عىل ذلك ما ييل:

•  املساعدة التي يقدمها إىل فرد أو رشكة يف معامالتهما مع الحكومة؛ عىل سبيل املثال، تمثيل شخص ما يف دعوى   
قضائية أو مطالبة ضد وزارة. 

•  قيام موظف عمومي بمنح عقد حكومي لنفسه أو لقريب أو صديق، أو إصدار قرار يؤثر عىل منشأته أو ممتلكاته   
أو منشأة أو ممتلكات أحد األقارب أو األصدقاء، أو الحاالت األخرى التي يترصف فيها املوظف العمومي لصالح 

الحكومة وكذلك لحسابه الخاص أو لحساب قريب أو صديق يف إحدى املعامالت.

قبول موظف عمومي أجرا من شخص من خارج الحكومة لقاء أداء واجباته.  •  

•  قيام موظف عمومي سابق بتقديم املشورة، بعد ترك الخدمة الحكومية، إىل فرد أو رشكة بشأن مسألة كان   
املوظف السابق معنيا بها أثناء عمله يف الحكومة.
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 9-  تضارب املصالح يف مجال االشرتاء: 
اإلشارات والضوابط

مثال
احتال موظف يعمل يف مؤسسة عمومية عىل جهة عمله برشاء مواد من بائع معني بأسعار مباَلغ فيها. وكانت الرشكة 
البائعة مملوكة لزوجة املوظف ويديرها صهره. ولم يكشف املوظف عن وجود مصلحة له يف الرشكة، وتفاوض عىل اشرتاء 
أشياء بأسعار أعىل من سعرها آنذاك يف األسواق العادلة. واستخدم املوظف نفوذه لضمان استمرار جهة العمل يف التعامل 

مع املورِّد ودفع األسعار املباَلغ فيها.

ُنُذر اخلطر اخلاصة بوجود تضارب يف املصالح
املحاباة غري املربرة أو غري العادية ملقاول/بائع معني  •  

صفقة تجارية ال تصب يف املصلحة الفضىل للمؤسسة العمومية  •  

إبداء املوظف اهتماما كبريا ببائع/مقاول معني  •  

تطابُق عنوان البائع/املقاول أو رقم هاتفه مع عنوان املوظف أو رقم هاتفه  •  

تخلُّف املوظف عن تقديم بيانات تضارب املصالح أو إقرارات الذمة املالية  •  

عيش املوظف لنمط حياة يتجاوز إمكانياته أو ينم عن اكتسابه ثروة جديدة  •  

ُنُذر اخلطر يف إطار الضوابط الداخلية فيما يتعلق بمخطط تضارب املصالح
ضعف الضوابط الداخلية فيما يخص االشرتاء  •  

عدم كفاية القدرة عىل مراقبة املوظفني املعرضني ملخاطر شديدة أو الوحدات املعرضة لتلك املخاطر  •  

سوء الفصل بني الواجبات يف مجال االشرتاء  •  

سوء إنفاذ السياسات القائمة بشأن تضارب املصالح  •  

نقص الوثائق الداعمة ملنح العقود الرئيسية أو العقود من الباطن  •  

تدابري احلد من التعرض ملثل تلك املخططات املتعلقة بتضارب املصالح
•  وضع سياسات تحدد بوضوح ما يشكل تضاربا يف املصالح وتحظر أي تشابك من هذا القبيل عىل يد موظفي   

املؤسسة العمومية

إرساء سياسات تلزم املوظفني بتقديم إقرارات ذمة مالية سنوية  •  

إرساء سياسات تتطلب من بعض املوظفني تقديم أسماء أفراد األرسة املبارشين وأرباب عملهم  •  

تثقيف املوظفني وتوعيتهم بتضارب املصالح  •  

ضمان إنفاذ السياسات القائمة بشأن تضارب املصالح  •  

ضمان الفصل بني الواجبات يف االشرتاء  •  

ضمان توافر الوثائق الكاملة الداعمة ملنح العقود الرئيسية أو العقود من الباطن  •  

زيادة القدرة عىل مراقبة املوظفني املعرضني ملخاطر شديدة أو الوحدات املعرضة لتلك املخاطر  •  

إجراء مقابالت مع موظفي املشرتيات ملناقشة أسباب املعاملة التفضيلية التي تقدم لواحد أو أكثر من البائعني  •  

مقارنة األسماء والعناوين التي تم الكشف عنها بقوائم البائعني/املقاولني  •  

املرفقات
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10-   االحتي�ال والفساد يف مجال االشرتاء
التي تحتاج إىل رشائها والطرق واملباني  السلع والخدمات  العمومية  التي تحدد بها املؤسسات  العملية  يقصد باالشرتاء 

وغريهما من البنى التحتية التي يجب بناؤها. وعملية االشرتاء تتابعية، ويمكن تقسيمها إىل عدة مراحل مختلفة. ويقسم 

وثائق  إعداد  مراحل  عرب  وتتواصل  احتياجاتها،  املؤسسة  بتحديد  تبدأ  خطوات،  تسع  إىل  العملية  أدناه  الوارد  الشكل 

العطاءات أو العروض، واإلعالن عما إذا كانت عملية االشرتاء تنافسية، وفحص العطاءات أو العروض املقدمة من الرشكات 

الساعية إىل نيل العقد، وقرار إرساء العقد عىل رشكة أو فرد، وصياغة العقد وتوقيعه، وتنفيذه. 

عملية االشرتاء

10-1-  الرشاوى والعموالت
يمكن أن يقع الفساد يف كل مرحلة من مراحل العملية. وأشيع أشكال الفساد يف عمليات االشرتاء هو دفع رشوة أو عمولة 

للموظف لكي يدرج  العمولة  أو  الرشوة  املعني بقرار االشرتاء، وهو خطر ماثل يف جميع مراحلها. وقد تدفع  للموظف 

يف وثائق تخطيط املشرتيات ما يفيد بوجود “حاجة” لسلعة أو خدمة ترغب الرشكة يف بيعها للحكومة، أو لكي يصوغ 

املواصفات بطريقة ال يمكن أن تتأهل معها إال رشكة واحدة، أو لكي يضمن فوز دافع الرشوة بالعقد، أو لكي يسمح 

للرشكة الفائزة بالعقد بتقديم فواتري مباَلغ فيها أو بتقديم أشياء أقل من املنصوص عليها يف العقد.

وعادة ما تُكتشف الرشاوى والعموالت عندما يالحظ الزمالء من املوظفني أن املوظف يعيش حياة تتجاوز ما يستطيع عادة 

أن يتحمله براتب حكومي، من قبيل قيادة سيارة باهظة الثمن، أو قضاء ُعطل باذخة ومكلفة، أو إرسال األطفال للدراسة 

يف الخارج.

 تقييم 
االحتي�اجات 

والتخطيط لها

توقيع العقد

جمع العروض 
 وتقديمها 

وفتحها

 اإلعالن 
عن املناقصة

 الفحص 
والتقييم

إعداد العقد

 إعداد وثائق 
عروض األسعار

التنفيذمنح العقد
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وفيما ييل عالمات أخرى عىل احتمال تقديم العموالت:

للموظف صاحب سلطة  باهظة  ترفيهية  أو خدمات  مناسبة  هدايا غري  تقديم  للموظفني.  هدايا  البائع  •  تقديم   

االشرتاء.

الثنائي الغريب. يصبح املوظف املسؤول عن التعاقد صديقا للمورِّد الخارجي.  •  

•  مقدم العطاءات الناجح بشكل مفرط. قد يقدم املورِّد، الذي يفوز باستمرار دون أي مزية تنافسية ظاهرة،   

حوافز خفية للحصول عىل الصفقة.

وتشمل طرائق الكشف األخرى البحث عن حاالت تضخم األسعار، ورصد اتجاهات تكلفة السلع املبيعة والخدمات املشرتاة، 

واستقصاء حاالت االشرتاء لسلع بكميات مفرطة أو ذات نوعية رديئة، وإجراء عمليات فحص ألسس وخلفيات عمليات 

االشرتاء، وتحليل صايف القيمة، ومقارنة املبالغ الفعلية باملبالغ املدرجة يف امليزانية.

10-2-  التالعب باإلجراءات ملحاباة إحدى الشركات
هناك العديد من الطرائق إلمالة عملية االشرتاء لصالح رشكة واحدة.

املنافسة  إذا لم يعلم بفرصة تقديم العروض سوى عدد قليل، عندئذ تصبح  أو املعدومة.  •  اإلعالنات املحدودة   

سوى  الفرصة  بهذه  يُخرَب  ال  القصوى،  الحاالت  ويف  الفوز.  يف  املفضل  الطرف  حظوظ  وتتحسن  محدودة، 

الرشكة املفضلة.

•  اختالل متطلبات التأهل األويل. يمكن زيادة تقييد املنافسة بني مقدمي العروض من خالل وضع رشوط غري   

سليمة أو غري رضورية للتأهل األويل، ثم السماح لرشكات مختارة فقط بتقديم العروض. ويُعترب التأهل األويل 

هو أيضا، إذا اضُطلع به عىل النحو الصحيح، إجراء مناسبا تماما لضمان أن يكون مقدمو العروض حائزين 

عىل الخربة الالزمة والقدرات املناسبة لتنفيذ متطلبات العقد. أما إذا كانت معايري ورشوط التأهل تعسفية أو غري 

صحيحة، فيمكن أن تصبح آلية الستبعاد مقدمي العروض املؤهلني ولكن غري املرغوب فيهم.

•  املواصفات املصممة خصيصا. يظل من املمكن بشدة استبعاد األطراف العنيدة غري املرغوب فيها، التي تتمكن   

من تجاوز العقبات املذكورة، وذلك عن طريق تصميم املواصفات لتناسب املورِّد املفضل. ويف حني أن استخدام 

اسم العالمة التجارية ورقم الطراز ملعدات املورِّد املفضل أمر مفضوح نسبيا، يمكن تحقيق النتائج نفسها عن 

طريق تضمني أبعاد وقدرات محددة وسمات تصميمية تافهة ال يمكن أن تلبيها إال الرشكة املفضلة. ويُستخدم 

عجز املنافسني وفشلهم يف توفري هذه السمات، التي ال تؤثر عادًة عىل احتياجات األداء األساسية، كحيلة لرفض 

عروضهم باعتبارها “غري مطابقة”.

•  خرق السية. ال يمكن لتقديم العروض التنافسية لنيل العقود أن ينجح إال إذا ظلت العروض رسية حتى الوقت   

املحدد لتحديد النتائج. وهناك طريقة سهلة لتحديد النتيجة مسبقا، وهي قيام املشرتي بانتهاك رسية العروض 

وإعطاء األسعار للمورِّد املفضل الذي يمكنه عندئذ أن يقدم سعرا أدنى. وال تنطوي اآلليات عىل صعوبة، ال سيما 

إذا لم يُسمح ملقدمي العروض بحضور فتح العروض.

•  استحداث معايري جديدة. تمثل مرحلة تقييم العروض ومقارنتها الفرصة األخرية لتشويه نتيجة تقديم العروض   

بطريقة تنافسية. وعندما تنفذ هذه املرحلة بطريقة مسؤولة، تكون بمثابة تحليل موضوعي لكيفية استجابة 

كل عرض ملتطلبات وثائق املناقصة وتحديد أفضل عرض. أما إذا كان القصد من عملية التقييم هو توجيه قرار 

اإلرساء نحو مقدم عرض مفضل، فإنها تتيح فرصا تكاد تكون غري محدودة، إذ يمكن للمقيِّمني، إذا لزم األمر 

وما لم يُمنعوا من ذلك، أن يستحدثوا معايري جديدة تماما لتقرير ما هو “األفضل”، ثم يطبقوها ذاتيا للحصول 

عىل النتائج “الصحيحة”. وكثريا ما يستعينون يف هذه العملية بإصدار وثائق لتقديم العروض تكون مبهمة 

وغامضة عن عمد بشأن املتطلبات التي يجب الوفاء بها وكيفية اتخاذ قرارات االختيار.

املرفقات
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10-3-  عشرة دالئل على الفساد يف مجال االشرتاء
الفساد يف املشرتيات.  الرشوة والعمولة وغريهما من أشكال  للمساعدة يف كشف  فيما ييل عرشة أسئلة بسيطة ومبارشة 
بالطرق  والورق، مرورا  الرصاص  أقالم  مثل  الجاهزة  باألصناف  بدءا  اشرتاء،  أي عملية  فيما يخص  تُطرح  أن  ويمكن 
أو الجسور الجديدة، وانتهاًء باقتناء أنظمة تكنولوجيا املعلومات املصممة خصيصا. وستقدم اإلجابات إشارة أوىل كاشفة 

عما إذا كانت عملية االشرتاء تستحق مزيدا من التدقيق.

هل أُعد حتليل للتكاليف واملنافع فيما خيص عملية االشرتاء؟  -1
ال يندفع أي فرد أو رشكة إىل رشاء منتج أو خدمة دون النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إليها وما إذا كانت هناك بدائل 
متاحة. وباملثل، ينبغي ألي حكومة أال تخصص أمواال عامة قبل أن تحدد ما إذا كان ما يراد رشاؤه يستحق، يف املحصلة 
النهائية، الثمن الذي سيُدفع فيه. وينبغي إعداد تحليل للتكاليف واملنافع فيما يخص كل مرشوع. وفيما يخص املشرتيات 
البسيطة واملنخفضة التكلفة، يكفي إعداد مذكرة قصرية أو تحليل لجدول بيانات. وفيما يتعلق باملشاريع املعقدة ذات القيمة 
 النقدية العالية، ينبغي للجهة املشرتية أن تعد تحليال شامال للتكاليف واملنافع يبحث سبال مختلفة لتحقيق أهداف املرشوع. 
 فإذا كان الهدف هو خفض تكلفة نقل البضائع بني النقطتني ألف وباء، ينظر فيما إذا كان املخططون قاموا بتحليل تكلفة 
ما ييل: )أ( تحسني الطريق القائم؛ أو )ب( بناء طريق جديد؛ أو )ج( بناء خط سكة حديد بني االثنني؟ وإذا اختري املرشوع 

بسبب الفساد، فمن املرجح أنه إما لم يُْجَر أي تحليل، أو أن األمر يتعلق بتربير الحق للحدث سيسهل تمريره.

هل ُطرحت عملية االشرتاء لتلقي عروض تن�افسية؟  -2
تمثل املنافسة الطريقة األضمن لكفالة حصول الحكومة عىل أفضل منتَج بأقل سعر. وبموجب القانون النموذجي للجنة 
األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لالشرتاء العمومي، وهو يكاد يكون أساس كل قانون وطني لالشرتاء معمول به 
حاليا، تُعترب املنافسة الخيار التلقائي فيما يخص املشرتيات الحكومية. وبينما توجد حاالت يكون فيها االستثناء مناسبا، 
مثل حاالت الطوارئ الوطنية أو وجود مورِّد وحيد يمكنه الوفاء باملواصفات، يف كل حالة يُتجاوز فيها عن مبدأ املنافسة، 

تستحق عملية االشرتاء تدقيقا مضاعفا.

كم من الوقت ُمنح مقدمو العروض املحتملون إلعداد عروضهم؟  -3
حيثما يُختار املورِّد عن طريق املنافسة، ينبغي أن تُمنح الرشكات املتنافسة عىل العقد وقتا كافيا إلعداد عطاءاتها. ويتوقف 
د االشرتاء، ومدى التعاقد من الباطن املتوقع، والوقت الالزم  طول املدة عىل مجموعة متنوعة من العوامل، هي: مدى تعقُّ
لتقديم العطاءات. فعىل سبيل املثال، ينص القانون النيجريي عىل فرتة ال تقل عن ستة أسابيع فيما يخص مشاريع البناء 
الكبرية، وفيما يخص عقود الخدمات االستشارية املمولة من البنك الدويل، يجب منح الرشكات االستشارية 14 يوما عىل 
املشاركة  إما سرتفض  املؤهلة  للغاية، فإن الرشكات  العرض قصريا  الالزم إلعداد  الوقت  االهتمام. وإذا كان   األقل إلبداء 
أو لن تكون قادرة عىل إعداد عرض جيد. ويف الوقت نفسه، من املرجح أن تُعطى الرشكة الفاسدة نسخة من ملف املناقصة 

قبل وقت طويل من اإلعالن عنها، مما يعطيها متسعا من الوقت إلعداد عرض يفي باملتطلبات.

هل أُعلن عن طلب تقديم العروض على نطاق واسع؟  -4
التنافسية إىل الحصول عىل أفضل منتج بأقل سعر، يجب نرش طلب تقديم العروض أو العطاءات  كي تفيض املناقصة 
)يُستخدم املصطلحان بشكل متكرر كمرتادفني( عىل نطاق واسع، وال يتاح فقط عرب الربيد اإللكرتوني لعدد محدود من 
املقربني. وهذا من شأنه أن يضمن أن تكون لدى جميع الرشكات التي قد تكون قادرة عىل تلبية احتياجات الحكومة فرصة 
لالستجابة. وينبغي أن يُنرش اإلشعار يف صحيفة وطنية واحدة عىل األقل ذات توزيع كبري، وبالنسبة لعقود األشغال العامة 

الكبرية وغريها من املشرتيات التي تكون فيها الرشكات األجنبية مورِّدا محتمال، يف منشور دويل رئييس واحد عىل األقل.

هل فُحصت العروض للكشف عن عالمات التواطؤ؟  -5
هناك مجموعة متنوعة من األساليب املتاحة لتحليل ما إذا كانت العروض تضم عالمات عىل أن ثمة اتفاقا بني اثنني أو أكثر 
من مقدمي العروض عىل مبلغ العطاء الذي سيقدمه كل منهم. وينبغي إجراء عملية فحص قبل اختيار مقدم العرض 
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الفائز، ولكن يمكن أيضا استخدامها بعد ذلك، وبالتأكيد ينبغي استخدامها يف مشاريع األشغال العامة الكبرية حيث يشيع 
التواطؤ بصفة خاصة.

م أعضاء اللجنة اليت قيَّمت العروض بي�انا يكشف عن مصاحلهم المالية؟ هل قدَّ  -6
من املسارب، التي يمكن أن يتسلل منها الفساد إىل عملية االشرتاء، أن تكون لدى واحد أو أكثر من املوظفني القائمني عىل 
تقييم العروض مصالح مالية لدى أحد مقدمي العروض. وإلزام هؤالء املوظفني بتقديم إقرارات بالذمة املالية والتحقق 

من صحتها تدبري وقائي مهم يف هذا الشأن. 

من هو المالك املستفيد أو من هم المالكون املستفيدون للكيان مقدم العرض الفائز؟  -7
كشف تحقيق أُجرى مؤخرا يف جزر سليمان عن ظاهرة شائعة جدا يف كثري من البلدان، وهي أن املوظف املدني األكرب 
الرشكة صاحبة  إىل  يُطلب  أن  العقود. وينبغي  ُمنحت عددا من  يملك رسا رشكة  الرشاء  املوافقة عىل عقود  املسؤول عن 
العرض الفائز أن تكشف عن اسم أي فرد يملك ما نسبته 5 يف املائة أو أكثر من الرشكة أو يتحكم يف تلك النسبة أو أكثر 

منها. وينبغي التحقق من هذا اإلفصاح.

هل يسمح طلب عروض األسعار بإجراء مراجعات؟  -8
من  بدءا  املخالفات،  الكشف عن  تساعد عىل  قوية  أدوات  بعده،  أو  العقد  منح  قبل  تُجرى  التي  املراجعة،  عمليات  تمثل 
التالعب بالعروض، ومرورا بالفواتري الكاذبة أو املباَلغ فيها، وانتهاًء بتسليم معدات أو مواد دون املستوى املطلوب. وعدم 
النص عىل إجراءات للمراجعة يف وثائق العروض والعقود املربمة بناء عليها أمر ال يجعل من الصعب للغاية التحقيق يف 
ادعاءات الفساد فحسب، بل قد يوحي بأن من يُِعدُّون وثائق العروض أو العقد هم طرف يف واقعة فساد. ويشرتط البنك 
الدويل أن تشمل العقود التي يمولها فيما يخص السلع والخدمات حكما يعطيه الحق يف فحص حسابات مقدمي العروض 

وسجالتهم وغري ذلك من الوثائق املتعلقة بتقديم العروض وتنفيذ العقود.

كم عدد عمليات املراجعة الفني�ة اليت ستجرى أثن�اء تنفيذ العقد؟  -9
يتطلب  التي  املشرتيات  من  وغريها  املعلومات  تكنولوجيا  ونظم  والجسور  بالطرق  الخاصة  العقود  تشمل  أن  ينبغي 
فبمجرد  العقد.  بمواصفات  يفي  العمل  أن  من  للتأكد  إلزامية  مراجعة  عمليات  يكن سنوات(  لم  )إن  استكمالها شهورا 
بناء الطريق، قد يكون من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت الطبقة الكائنة تحت سطح األرض بالعمق الذي ينبغي أن 
 تكون عليه. ومن خالل املراجعة الفنية، يتوىل مهندس مستقل أو خبري مهني آخر تفقد العمل يف إنشاء الطريق، وعليه أن 
الطريق عىل كمية األسفلت وحجم الحىص  الكائنة تحت سطح  الطبقات   يجيب عىل أسئلة من قبيل ما ييل: هل تحتوي 
املحدد يف العقد؟ هل يحتوي نظام تكنولوجيا املعلومات عىل ميزات األمان التي يتطلبها العقد ملنع القرصنة؟ وقد أوىص 
املهندس أ. ل. م. أمري، وهو حجة بارزة يف مجال كشف الفساد يف األشغال العامة، بأن تنفق الحكومات يف مشاريع البناء 

دوالرا واحدا من كل 000 1 دوالر ُمدَرج يف ميزانية التشييد عىل عمليات املراجعة التقنية.

هل لدى مقدم العرض الفائز سياسة ضد دفع الرشاوى؟  -10
ينبغي للرشكات أن تعمق الحس األخالقي لدى موظفيها. وهناك اآلن معيار دويل يمكن قياس أخالقيات الرشكات وبرامج 

مكافحة الرشوة استنادا إليه. هل لدى مقدم العرض الفائز أي برنامج من هذا القبيل، وإذا لم يكن لديه، فما السبب؟

املرفقات
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11-   فحص العروض لكشف التواطؤ
املوحية  األنماط  لكشف  العامة  املناقصات  بشأن  الواردة  العروض  تحلل  إلكرتونية  برامج  عن  عبارة  العروض  فحوص 
النظرية االقتصادية  التقدم املحرز يف  املتقدمة بالعروض تواطأت فيما بينها للتالعب باملناقصة. وبفضل  بأن الرشكات 

والتطورات ذات الصلة يف برامج الحاسوب، أصبح استخدام مثل هذه الربامج بسيطا.

مثال
تعلن  للقانون،  دوالر. ووفقا  مليون   57,3 أنه سيكلف  املعنية  املؤسسة  مهندسو  يقدر  بتشييد طريق جديد  قرار  اتُّخذ 

املؤسسة عن مناقصة وتتلقى العروض األربعة التالية بالخصوص:

الرشكة ألف: 57,4 مليون دوالر  •  

الرشكة باء: 62,0 مليون دوالر  •  

الرشكة جيم: 67,8 مليون دوالر  •  

الرشكة دال: 73,5 مليون دوالر  •  

كانت العروض جميعها واردة من رشكات مؤهلة، وموثقة توثيقا سليما، ومستجيبة للرشوط. وبناًء عىل ذلك، كان منح العقد 
للرشكة ألف يبدو يف الظاهر إجراء اشرتاء سليما ال غبار عليه. ولكن لدى تشغيل برنامج الفحص البسيط، تبني ما ييل:

عند مقارنة كل سعر من أسعار العروض األربعة املقدمة من الرشكات بالسعر املقدر للمرشوع وقسمته عليه، تحدد “قيمة 
العقد النسبية”. وملا كان سعر العرض الذي تقدمت به الرشكة ألف هو رقم صحيح يعادل السعر املقدر، فإن نتيجة قسمته 
عىل السعر املقدر )57 مليون دوالر/57 مليون دوالر( هي 1 صحيح. وملا كانت أسعار عروض الرشكات الثالث األخرى أعىل 
من السعر املقدر، فإن قسمتها عىل ذلك السعر املقدر تفيض إىل قيم تعاقدية نسبية أعىل من 1 بكسور. ففيما يخص الرشكة 

باء، يكون الناتج 1,1، وفيما يخص الرشكة جيم 1,2، وفيما يخص الرشكة دال 1,3، ويوضح الشكل التايل هذه النتائج. 

نمط تسعري العروض املشبوه

اآلن، ال تبدو عملية االشرتاء سليمة تماما، فنمط التسعري يبدو يف الواقع مريبا للغاية، ذلك أن عرض الرشكة باء يفوق السعر 
املقدر بنسبة 10 يف املائة، ويفوق عرض الرشكة جيم ذلك السعر بنسبة 20 يف املائة، ويفوقه عرض الرشكة دال بنسبة 30 يف 
املائة. فما احتمال أن يكون نمط العروض هذا ناتجا عن تقدير الرشكات األربع بشكل منفصل ومستقل للسعر الذي يمكن 

أن يبنى به الطريق؟
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12-   اختالل إجراءات الزناهة: دراسة حالة
يف عام 2009، فصلت لجنة األوراق املالية والبورصات يف دعوى إنفاذ ضد رشكة معينة.

وورد يف االدعاءات أن رئيس الرشكة أذن بدفع مبالغ إىل وكيل أجنبي من أجل الحصول عىل عقود معينة مع رشكة أجنبية. 
السليمة  املدفوعات غري  هذه  مثل  عن  للكشف  الكافية  الداخلية  الضوابط  إىل  تفتقر  الرشكة  أن  إىل  اإلداري  األمر  وأشار 
أو منعها، والدليل عىل ذلك قدرة الرئيس عىل اإلذن بدفع مبالغ كبرية دون وثائق أساسية يُعتد بها. وُقدمت الدفعات األولية 
الواجبة  العناية  املعمول بها يف الرشكة تقيض بتقديم ما يثبت تنفيذ تدابري  السياسات  أن  بدون عقد مكتوب. ويف حني 
)استمارات العناية الواجبة( قبل موافقة محامي الرشكة عىل االستعانة بخدمات وكيل أجنبي عندما يرغب أي موظف يف 
م إال بعد خمس سنوات من سداد الدفعات األولية. وإضافًة  االستعانة بخدمات من هذا القبيل، فإن هذه االستمارات لم تقدَّ
إىل ذلك، فإن سياسات الرشكة كانت تشرتط تضمني العقود أحكاما تقيض باالمتثال لقوانني مكافحة الرشوة، لكن هذه 
األحكام لم تُدرج يف العقد إال بعد ست سنوات من تقديم الدفعات األولية. وأشارت وثائق الرشكة األجنبية التي حصلت عىل 

تلك الدفعات إىل أن هذه األموال كانت لقاء “خدمات استشارية” أو “خدمات تسويق” دون إثباتات يُعتد بها.

الدروس املستفادة
كما يتضح من هذه الحالة، ال يكفي توثيق الضوابط الداخلية من خالل السياسات. ولضمان االمتثال للقوانني ذات الصلة، 
يجب توفري بيئة منضبطة من خالل ممارسة أنشطة رقابية محددة بوضوح ومرصودة تمنع اإلدارة من التجاوز. وعالوة 
عىل ذلك، يجب رصد االمتثال للضوابط الداخلية بصفة مستمرة وموضوعية لضمان اتباع السياسات واإلجراءات يف جميع 
الحاالت. وينبغي أن يدرك املوظفون املعنيون برصد االمتثال للقانون أن وجود برنامج موثق ملكافحة الفساد ال يفيض يف 

حد ذاته إىل بيئة منضبطة.

مؤشرات االحتي�ال
اإلذن برصف الدفعات دون الحاجة إىل وثائق أساسية يُعتد بها.  •  

عدم تقديم استمارات العناية الواجبة يف الوقت املناسب وعدم خضوعها للمراجعة.  •  

املرفقات
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13-   االحتي�ال فيما خيص اسرتداد نفقات السفر
تحليال  االستعراض  وشمل  املوظفني.  سفر  تكاليف  اسرتداد  تحكم  التي  اإلجراءات  باستعراض  حسابات  مراجع  ُكلَِّف 
نظام  الوطنية يف  الهوية  بطاقات  بأرقام  السفر، حيث قورنت  تكاليف  املقدمة السرتداد  للموظفني  املرصفية  للحسابات 
بناء عىل  املؤسسة  أن عرش دفعات مالية قد رصفت ملوظفني يف  إىل  املقارنة  املؤسسة. وخلص من  املرتبات لدى  كشوف 
مطالبات باسرتداد تكاليف للسفر رغم أنهم ال يسافرون أبدا. ومع استمرار عملية املراجعة، اكتشف مراجع الحسابات 
أن أحد موظفي مكتب السفر، الذي انتقل إليه مؤخرا من مكتب كشوف املرتبات التابع للمؤسسة، قد رسق أرقام بطاقات 
هوية األفراد العرشة وفتح حسابات مرصفية بأسمائهم، ثم أودع يف هذه الحسابات مبالغ اسرتداد تكاليف السفر غري 

املأذون بها.

وكشف استعراض لحاالت املوظفني املرصح لهم باستعمال خاصية اعتماد طلبات السفر أن املوظف املتقدم باملطالبات 
االحتيالية كان قد أُعطي مفتاحا الستعمال النظام عندما كلف مؤقتا بأن يحل محل زميل له من مستعميل ذلك النظام. 
مؤقتا الستعمال  مفتاحا  بمنحه  يكتفون  بحيث  الداخلية  واإلجراءات  السياسات  املعلومات  تكنولوجيا  موظفو  يتبع  ولم 
النظام من خالل حساب مستعمل تنتهي صالحيته بعد خمسة أيام، رغم أن إدارة السفر طلبت منحه املفتاح بصفة مؤقتة. 
وإضافًة إىل ذلك، لم تكن اإلدارة تجري مراجعات دورية لقسائم سفر املوظفني نظرا ملحدودية مالك املوظفني. ونظرا لعدم 

اتباع اإلدارة اإلجراءات الداخلية، لم يُكتشف مخطط اختالس نفقات السفر عىل الفور.

الدروس املستفادة
ينبغي أن يكون مراجعو الحسابات عىل وعي بتزايد استخدام مخططات رسقة الهوية الرتكاب عمليات االحتيال. وتنطوي 
رسقة الهوية عىل استخدام أو انتهاك معلومات شخصية تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، السجالت التعليمية، والسجل 
الجنائي والطبي، واملعامالت املالية، وأية معلومات يمكن استخدامها لتعقُّب هوية الفرد، مثل اسمه أو رقم بطاقة الهوية 
الداخلية  الضوابط  فيها  تطبق  ال  التي  للحاالت  أيضا  املراجعون  ينتبه  أن  وينبغي  مولده.  أو مكان  به  الخاص  الوطنية 

القائمة، مثل الوصول غري املأذون به إىل النظام.

مؤشرات االحتي�ال
عدم تحقق قسم تكنولوجيا املعلومات من القيود املفروضة عىل استعمال املوظفني للنظم.  •  

عدم قيام إدارة تكنولوجيا املعلومات برصد استعماالت نظام السفر بصفة منتظمة.  •  

افتقار املؤسسة إىل الضوابط الكافية لضمان اتباع املوظفني واإلدارة السياسات واإلجراءات املعمول بها.  •  

عدم إجراء إدارة السفر و/أو املحاسبة مراجعات دورية ملطالبات السفر الخاصة باملوظفني.  •  
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14-   مخاطر الفساد واالحتي�ال في مناطق الحرب
يقدم مقاول )الرشكة(، يتخذ من العاصمة مقرا له، خدمات بموجب عقد حكومي يف مناطق نائية. وتؤدى الخدمات يف 
ر بمرونة ألن تكاليف الذهاب إىل املناطق النائية والعودة منها وتقديم الخدمات يصعب  املناطق النائية عمال بعقد مسعَّ

التنبؤ بها مسبقا.

وأثناء إجراء تقييم للتكاليف التي تكبدها املقاول، الحظ مراجعو الحسابات وجود عقد ينطوي عىل مخاطر عالية وأسعار 
مرنة يف منطقة يوجد بها متمردون. وكان املقاول قد أبرم عقدا من الباطن مع رشكة عىل دراية باملنطقة لتقديم الخدمة 
املطلوبة منه. ورأى مراجعو الحسابات أن تكاليف العقد من الباطن تشكل 60 يف املائة من التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها 
املقاول بموجب العقد. واستفس مراجعو الحسابات من موظفي رشكته عن الظروف املحيطة بالتعاقد من الباطن. وقال 
موظفو الرشكة إن العقد يطلب من الرشكة تقديم الخدمة عىل الفور، وإن املقاول أرسل مدير مشرتياته لتويل أمر الرتتيبات 
يف منطقة التمرد. ولكن نظرا لطول إجراءات عملية االشرتاء، قرر مدير املشرتيات إصدار أمر رشاء بقيمة 000 50 دوالر - 

وهو مستوى التوقيع املأذون له به بحكم منصبه – وعندئذ أبرم تعاقد من الباطن وفقا لسياسات املقاول وإجراءاته.

وعىل الرغم من بعض الشكوك، وافق موظفو الرشكة عىل خطة مدير املشرتيات التي كانت تقوم يف البداية عىل تعيني موظفني 
باملكتب الكائن باملنطقة التي ينشط فيها املتمردون وإصدار أمر رشاء بقيمة 000 50 دوالر. ووجد مدير املشرتيات رشكة 
تعاقدت معه من الباطن )الرشكة املتعاقدة من الباطن( لالضطالع بهذا العمل. وقال رئيس الرشكة املتعاقدة من الباطن 
ملدير املشرتيات إنه سيمنح املقاول خصما بنسبة 20 يف املائة إعرابا عن سعادته بالعمل معه. وبموجب أمر الرشاء، الذي 
ال يتطرق عن عمد للخصم بواقع 20 يف املائة، تقدم الرشكة املتعاقدة من الباطن جميع الفواتري إىل مقر املقاول يف العاصمة. 

وأرسل مدير املشرتيات أمر الرشاء األصيل إىل الرشكة املتعاقدة من الباطن وأحال نسخة منه إىل الرشكة.

ونفذت الرشكة املتعاقدة من الباطن العمل استنادا إىل أمر الرشاء بمبلغ 000 50 دوالر، وقدمت أول فاتورة لها إىل املقاول 
بمبلغ 000 30 دوالر، ثم قدمت فاتورة أخرى بمبلغ 000 50 دوالر. ويف إدارة حسابات املقاول املستحقة الدفع، الحظ املوظف 
أن الرشكة املتعاقدة من الباطن قدمت فاتورتني مجموعهما 000 80 دوالر فيما يخص طلب رشاء قدره 000 50 دوالر. وانتاب 
املوظف قلق إزاء عدم وجود أمر رشاء أو عقد من الباطن فيما يخص املبلغ اإلجمايل الذي أُعدت فاتورتان بشأنه، واتصل بمدير 

املدفوعات الذي اتصل بدوره بكبري موظفي الشؤون املالية للحصول عىل املشورة.

واتصل كبري موظفي الشؤون املالية بمدير املشرتيات، وهو صديق قديم وزميل يف العمل. وكان مدير املشرتيات قد أعرب يف 
كثري من األحيان عن رغبته يف تهيئة نمط حياة أكثر بذخا لعائلته. وأوضح مدير املشرتيات أن الرشكة املتعاقدة من الباطن 
تواصل تقديم الخدمات املوصوفة يف أمر الرشاء. وأوضح موظفو الرشكة ملراجعي الحسابات أن مدير املشرتيات لم يستهل 
عملية التماس العروض ملنح العقد من الباطن كما كان مقررا أصال وكما تقتيض سياسة املقاول. وأوضح املوظفون كذلك 
أن مدير املشرتيات أكد رغبته يف مواصلة التعاقد من الباطن لتنفيذ العقد املربم. وذكر املوظفون أن مدير املشرتيات التمس 
من كبري موظفي الشؤون املالية تعديل أمر الرشاء ودفع فواتري الرشكة املتعاقدة من الباطن كما ُقدمت. ووافق كبري موظفي 
الشؤون املالية عىل ذلك. فقد كان واثقا من أن صديقه يتخذ قرارات تجارية سليمة من أجل الرشكة. وبعد ذلك، أبلغ كبري 
موظفي الشؤون املالية مدير املدفوعات بأنه وافق عىل اإلجراء املتعلق بتعديل أمر الرشاء من أجل رصف قيمة الفاتورتنْي 

املتعلقتني بالعقد من الباطن.

وحدد مراجعو الحسابات، بناء عىل ما أجروه من استفسارات، مؤرشا آخر لوجود عملية احتيال محتملة بسبب التفاف 
موظفي العقود عىل الضوابط الداخلية إلدارة املدفوعات واملشرتيات. وأكد مراجعو الحسابات أيضا أن اإلجراء الذي قام 
به كبري موظفي الشؤون املالية بتعديل أمر الرشاء ودفع فاتورتْي الرشكة املتعاقدة من الباطن يُعترب تحايال عىل الضوابط 
من  املتعاقدة  للرشكة  املدفوعة  املبالغ  مجموع  يف  الحسابات  مراجعو  شكك  املتكبدة،  التكاليف  مراجعة  وعند  الداخلية. 
الباطن. وشكك مراجعو الحسابات يف تكاليف العقد من الباطن وفقا لقواعد املشرتيات الحكومية، ثم أحالوا املسألة إىل 
التحقيق. ووجد املحققون أن مدير املشرتيات حصل عىل خصم بنسبة 20 يف املائة عىل كل فاتورة من فاتورتْي الرشكة 

املتعاقدة من الباطن التي سددها املقاول. واحتفظ مدير املشرتيات باملبالغ النقدية الستخدامه الشخيص.

املرفقات
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الدروس املستفادة
الرشكات التي لديها موظفون يعملون يف منطقة حرب أو بيئة مماثلة أكثر عرضة من غريها ألن يتخلف موظفوها املعينون 
للعمل هناك عن اتباع سياساتها وإجراءاتها. ويوضح هذا السيناريو أهمية أن تضطلع الرشكات بعمليات رصد مستقلة 
السيناريو،  هذا  ويف  العمل.  فيه  يؤدون  الذي  املكان  عن  النظر  بغض  وإجراءاتها،  الرشكة  لسياسات  املوظفني  المتثال 
لم يتعامل مدير املدفوعات مع الفاتورتني املقدمتني من الرشكة املتعاقدة من الباطن وفقا للسياسات القائمة، التي تقيض 

باستعراض اتفاق التعاقد من الباطن املكتوب.

وإضافًة إىل ذلك، يسَّ كبري موظفي الشؤون املالية اإلخالل بالضوابط الداخلية بتعديل أمر الرشاء ليتناسب مع املبالغ 
الواردة يف فاتورتْي الرشكة املتعاقدة من الباطن. وهيأ كبري موظفي الشؤون املالية الظروف ملدير املدفوعات للتحايل عىل 
الضوابط الداخلية املعمول بها لضمان االستخدام السليم ألموال الحكومة االتحادية وحماية موجودات املقاول. وكان من 
املمكن أن يكتشف األمر مبكرا لو أن موظفي العقود سمحوا بتفعيل الضوابط الداخلية عىل النحو املنشود. وإضافًة إىل 

ذلك، يُعترب إبداء مدير املشرتيات رصاحًة الرغبة يف العيش بأسلوب حياة أكثر بذخا مؤرشا عىل احتيال محتمل.

وربما أعطت هذه الرغبة مدير املشرتيات الدافع لالنخراط يف النشاط االحتيايل. وأتاح هذا اإليفاد ملدير املشرتيات الفرصة 
التي يبحث عنها لسقة األموال الحكومية للعيش وفق نمط الحياة املنشود. ويف هذا السيناريو، كان ملراجعي الحسابات 
الحكومة. والتقط مراجعو  إعادة تلك األموال إىل  الحكومية واملساعدة يف  دور محوري يف وقف إساءة استخدام األموال 
الحسابات املؤرش املتعلق باالحتيال املتمثل يف التحايل عىل الضوابط الداخلية، وأحالوا املسألة إىل التحقيق. غري أن إدراج 
املعامالت املستهلة يف منطقة عمل املتمردين ضمن عمليات مراجعة االمتثال للسياسات التي يقوم بها مراجعو الحسابات 

ربما كان سيساعدهم عىل تحديد مؤرشات االحتيال املحتملة يف وقت أبكر.

مؤشرات االحتي�ال
•  تُعترب مشاركة الرشكة املتعاقدة من الباطن بنسبة 60 يف املائة يف التكلفة التي يتكبدها املقاول مؤرشا محتمال   

عىل االحتيال نظرا لكرب التكلفة املتكبدة.

أرشك  املشرتيات  مدير  أن  كما  باالشرتاء.  املتعلقة  وممارساته  املقاول  بسياسات  املشرتيات  مدير  التزام  •  عدم   
الرشكة املتعاقدة من الباطن يف النشاط االحتيايل عن طريق االستحواذ عىل قيمة الخصم املقدم إىل الرشكة وقدرها 

20 يف املائة.

•  تأييد كبري موظفي الشؤون املالية تعديل سياسة االشرتاء الخاصة بالرشكة من خالل اعتماد عملية تعديل أمر   
الرشاء وإبالغ مدير املدفوعات بهذا القبول.

•  عدم التزام مدير املدفوعات بتطبيق السياسات واملمارسات املتبعة عىل إجراءات تجهيز فاتورة الرشكة املتعاقدة   
من الباطن من أجل سدادها. وكان األمر يقتيض أن تمتثل فواتري الرشكة املتعاقدة من الباطن لبنود اتفاق خطي 

بشأن التعاقد من الباطن.

نقطة ضعف  الباطن  من  املتعاقدة  الرشكة  مع  للتفاوض  املشرتيات(  )مدير  عقود وحيد  •  يمثل وجود موظف   
يف مجال الرقابة الداخلية ومؤرشا محتمال عىل االحتيال. وربما كان موظفو العقود سيعلمون بالخصم البالغ 
20 يف املائة الذي عرضته الرشكة املتعاقدة من الباطن لو أن أكثر من موظف واحد منهم قد حرض املفاوضات 

مع الرشكة املتعاقدة من الباطن.

•  عدم وجود عملية رصد مستقلة لدى املقاول فيما يتعلق بمدى تقيد موظفيه بالسياسات واإلجراءات هو نقطة   
أجل  املقاول من  الذي وضعه  الضوابط واملوازين  لذلك، فشل نظام  لديه. ونتيجة  الداخلية  الرقابة  ضعف يف 

حماية موجوداته وكشف حاالت االحتيال املحتملة.

United States Department of Defense, Fraud Detection Resources for Auditors, www.dodig.mil/Resources/ املصدر: 
.Fraud-Detection-Resources/

www.dodig.mil/Resources/Fraud-Detection-Resources
www.dodig.mil/Resources/Fraud-Detection-Resources
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 15-  أساليب مراجعة كشوف المرتب�ات 
  في وزارة الدفاع

الحظ أحد مراجعي الحسابات، أثناء مراجعته سجالت الدوام الخاصة باملوظفني، أن إحدى وحدات وزارة الدفاع كانت 
مع  املربم  املستقل  العقد  وكان  واحد.  آن  يف  خدمات  تقديم  عىل  متعاقد  وكاستشاري  مدني  كموظف  صيدليا  تستخدم 
الصيديل يأذن له بأن يقدم إىل املؤسسة فاتورة مقابل خدمات الصيدلة بعد انتهاء يوم عمله الرسمي ويف عطالت نهاية 
لصيديل  يمكن  كان  متفرغ،  آخر  مع صيديل  التعاقد  من  فبدال  الحكومي.  املال  توفري  يف  تكمن  الفكرة  وكانت  األسبوع. 

املؤسسة أن يعمل ساعات إضافية حسب الحاجة وأن يُدفع له أجر كاستشاري.

وكشفت املراجعة التي قام بها مراجع الحسابات لسجالت الدوام املقدمة من الصيديل عن املعلومات التالية:

•  كان الصيديل يتقاىض أجرا عن ساعات عمل واحدة كموظف وكاستشاري تعاقدي كل يوم، أي أنه كان يتقاىض   
أجره مرتني عن نفس ساعات العمل.

•  لم تكشف مراجعة سجالت كشوف املرتبات عن اختالف يذكر يف عدد ساعات العمل التعاقدية الُمطاَلب بها، عىل   
الرغم من التقلبات يف عدد ساعات العمل اإلضايف التي يعمل بها صيادلة آخرون.

•  كشفت املقابالت التي أجريت مع موظفني آخرين يف الصيدلية أن يوم عمل الصيديل املشتبه به ينتهي بالضبط   
عند الساعة الخامسة مساًء، وأنه ال يعمل يف عطلة نهاية األسبوع. ومع ذلك، فقد كشفت املراجعة التي أجراها 

مراجع الحسابات عن عدة سجالت دوام تضم أجورا عن عمل اضُطلع به يف عطلة نهاية األسبوع.

•  لدى االستفسار من اإلدارة، تبني أن املؤسسة ليس لديها سياسات أو إجراءات لرصد سجالت الدوام التي يقدمها   
املوظفون الذين يضطلعون بعمل تعاقدي إضايف.

الدروس املستفادة
ينبغي ملراجعي الحسابات أن يتنبهوا للحاالت التي يعمل فيها األفراد كموظفني مدنيني وموظفني تعاقديني يف آن واحد. 
ومن الحيل الشائعة األخرى للتالعب بكشوف مرتبات املتعاقدين عدم حضور املوظفني املتعاقدين إىل العمل أو عدم عملهم 
العدد املطلوب من الساعات األسبوعية أو اليومية وتقديم مطالبات احتيالية بشأن املرتبات إىل الحكومة. وينبغي، كلما أمكن، 

تحليل سجالت الدوام الخاصة باملوظفني التعاقديني واملدنيني للكشف عن املطالبات املكررة املتعلقة بكشوف املرتبات.

مؤشرات االحتي�ال
•  تشغيل الفرد كموظف ومتعاقد يف نفس املؤسسة.  

•  سماح العقد للموظف بتقديم فاتورة إىل الحكومة بما ينجزه من أعمال بعد انتهاء يوم عمله الرسمي أو يف عطلة   
نهاية األسبوع.

•  عدم ظهور تباين يذكر لدى تحليل ساعات عمل املتعاقدين، عىل الرغم من التقلبات يف مطالبات العمل اإلضايف   
التي يقدمها موظفون يؤدون أعماال مماثلة.

•  عدم وجود أدلة تدعم املطالبات املتعلقة بالعمل اإلضايف )أي عدم قدرة املوظفني اآلخرين عىل التأكد من حضور   
املوظف(.

عدم وجود سياسات وإجراءات لرصد سجالت دوام املوظفني الذين يضطلعون أيضا بأعمال تعاقدية.  •  

املرفقات
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إعداد سجل الشكاوىتلقي الشكوى

فحص سجل الشكاوى

هل للشكوى 
مسوغات؟

 إجراء عمليات 
مطابقة دورية

إعداد تقرير عن الشكوى

 هل تشري الشكوى 
إىل الفساد؟

اإلحالة إىل املراجعة الداخلية

اإلحالة إىل السلطة 
املناسبة

رفض الشكوى 
الالفتقارها للمسوغات

ال

نعم

16-   نظام معالجة الشكاوى
إضافة إىل النظام النموذجي ملعالجة الشكاوى املبني يف الشكل الوارد أدناه، لعل املؤسسات ترغب يف وضع وتنفيذ إجراءات 
محددة بشأن األشخاص الذين يستبينون مخالفات مزعومة ويبلِّغون عنها، مثل اإلجراءات الواردة يف املنشور املعنون دليل 

مرجعي بشأن املمارسات الجيِّدة يف مجال حماية املبلِّغني الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة.))) 

النظام النموذيج ملعاجلة الشكاوى

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّرات والجريمة، دليل مرجعي بشأن املمارسات الجيِّدة يف مجال حماية املبلِّغني )2017(؛ متاح   )1(   
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2018/16-02887_Person_Guide_A_eBook_ :عىل الرابط

.Rev2.pdf

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2018/16-02887_Person_Guide_A_eBook_Rev2.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2018/16-02887_Person_Guide_A_eBook_Rev2.pdf
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 17-  خطوات استعراض إجراءات/ضوابط 
الزناهة املؤسسية

املوظفني  خدمة  رشوط  تتضمن  الحكومة  أو  املؤسسة  مستوى  عىل  أخالقية  قواعد  أو  مدونات  أي  1-  استعراض 
الحكوميني.

استبانة الدورات التدريبية واملواد املقدمة إىل املوظفني بشأن األخالقيات والنزاهة.  -2

مناقشة اإلجراءات املعمول بها مع ممثيل الوحدات املختلفة داخل املؤسسة ويف مواقع املكاتب املختلفة.  -3

االطالع عىل أي توصيات لإلدارة مقدمة من املراجعني الداخليني أو الخارجيني بشأن إجراءات النزاهة ومناقشتها.  -4

استبانة اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة استجابًة للتوصيات.  -5

استعراض إجراءات حفظ السجالت.  -6

إجراء مقابالت مع املوظفني الرئيسيني لفهم العمليات الكلية ومدى كفاية نظم حفظ السجالت.  -7

8-  االطالع عىل أي بيانات أساسية قائمة بشأن السياسات املحاسبية أو أي وثائق مشابهة تتناول ضوابط وعمليات 
املحاسبة األساسية واستعراضها.

تقييم السياسة املعلنة فيما يتعلق باملجاالت الرئيسية الرامية إىل ضمان كفاية الدفاتر والسجالت، مثل:  -9

)أ(  عملية اعتماد البائعني والتعاقد معهم )بما يف ذلك اإلجراءات املحددة بشأن االستشاريني، والوكالء،    
ي تقسيم األرايض/املواقع، ورشكات العالقات العامة، وما إىل ذلك( وميسِّ

إجراءات دفع مستحقات البائعني  )ب(    

أوجه إنفاق املرصوفات النثرية )ج(    

عمليات التوظيف وكشوف املرتبات ذات الصلة، وال سيما فيما يتعلق بالعمالة “املؤقتة” )د(    

10-  استعراض عمليات سداد املستحقات للتأكد من مراعاة الفصل السليم بني الواجبات والتقيد بمتطلبات منح األذون.

11-  مناقشة موظفي املكاتب املحلية املعنيني حول طبيعة جميع الوظائف القائمة املتعلقة باالمتثال، بما يف ذلك أي 
فريق للمراجعة الداخلية، واملستشار القانوني الداخيل، وما إىل ذلك.

12-  النظر يف أثر جميع القيود القائمة عىل املوارد وتأثريها عىل مدى وطبيعة قدرة موظفي املؤسسة عىل االمتثال لإلجراءات.

13-  استعراض الدفاتر العامة والسجالت املحاسبية التفصيلية الداعمة بحثا عن األنشطة غري العادية و/أو البائعني 
عىل  بنفورد)))  قانون  تطبيق  املبلغ(.  بنفس  املتعددة  املدفوعات  أو  الكبرية  الصحيحة  األرقام  )مثل  املشبوهني 

الحسابات أو السجالت املشبوهة.

14-  استعراض املدفوعات املقدمة إىل االستشاريني وبائعي الخدمات املشابهني، مع إيالء اهتمام خاص لغرض الدفع 
وطبيعة الخدمة املقدمة ونطاقها. وينبغي أن يشمل هذا االستعراض املبالغ الصحيحة الكبرية املدفوعة بالدوالر، 

والتحويالت الخارجية، والنفقات املرتفعة بشكل غري عادي.

فحص النفقات واملبالغ املسرتدة فيما يخص التدريب والسفر والوجبات.  -15

يمكن استخدام قانون بنفورد لتحديد أوجه الشذوذ يف مجموعات البيانات من خالل استعراض مدى تواتر قيم معينة. ومفاد هذا   )1(  
القانون أن األرقام يف أي سلسلة ال تتوزع بالتساوي وإنما ترتتب وفق تواتر تنازيل بدءا من الرقم “1”، وهو األكثر تواترا فيما يبدو، ثم “2”، 

وهلم جرا. وعند فحص مجموعة بيانات، يمكن للمحلل تحديد األرقام التي تظهر بشكل أكثر تواترا مما ينبغي يف العادة، بما قد ينم عن وجود 
معاملة احتيالية. )عىل سبيل املثال، إذا كان الرقم الذي يبدأ بـ “4” مؤرشا محتمال عىل وجود معاملة احتيالية، فسيزيد عدد املعامالت التي تبدأ 

بـ “4” عما يتنبأ به قانون بنفورد(.

املرفقات
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استعراض اإلجراءات املعمول بها لضمان عدم استغالل مركبات املؤسسة لالستخدام الشخيص.  -16

ضمان وجود الوثائق األساسية املتعلقة بمدفوعات االستشاريني، وال سيما يف العقود.  -17

18-  استعراض كشوف املرتبات وإجراء اختبارات للتأكد من وجود جميع املوظفني املقيدين بها وتنفيذهم للخدمات 
املكلفني بها.

واملكافآت  والعموالت  بالسفر  الخاصة  والسلف  النقدية  السلف  جميع  يخص  فيما  الداعمة  الوثائق  19-  استعراض 
والتحويالت الربقية وغريها من املدفوعات النقدية ملوظفي اإلدارة العليا املختارين.

استعراض أوجه إنفاق املرصوفات النثرية فيما يخص املدفوعات غري العادية أو غري املدعومة.  -20

21-  النظر يف إجراء عمليات فحص أساسية بشأن بائعني واستشاريني مختارين، رهنا بنتائج إجراءات أخرى، لتحديد 
أوجه ارتباطاتهم املحتملة بموظفي املؤسسة.

22-  استعراض نشاط الربيد اإللكرتوني وامللفات الحاسوبية الخاصة بموظفني مختارين، مع الرتكيز عىل االتصاالت 
بالبائعني املتعاملني مع املؤسسة أو مقدمي العروض بشأن املشرتيات.
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