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 وإدارتها وخفضهاالكوارث  : 1الفصل 

 الخلفية .1

المستوى العالمي على مدى أفادت العديد من التقارير عن تزايد عدد الكوارث الطبيعية بشكل ملحوظ على  1-1

تلحق الكوارث المتعلقة بالمخاطر الجوية والمياه الجوفية والمناخ في كل عام    العقود الثالثة الماضية.

يقارب ما  تسببتوقد    مع مرور السنوات. واالجتماعية االقتصاديةخسائر كبيرة في األرواح وتعيق التنمية 

أكثر من مليوني شخص  في وفاة 2115 و 1981لم في الفترة بين كارثة طبيعية في جميع أنحاء العا 7511

أدت األخطار المتعلقة    ليون دوالر أمريكي.ب 211 تقدر بأكثر من تريليون و اقتصاديةونتج عنها خسائر 

والعواصف واألعاصير المدارية وهبوب العواصف وأقصى  والفيضاناتبالمناخ أو المياه، مثل الجفاف 

 الغابات أو األوبئة الصحية وغزو الحشرات المرتبطاألرضية وحرائق  االنهياراتودرجات الحرارة 

% 73حوالي نسبة و% من الكوارث الطبيعية 91نسبة  إلىمباشرة باألحوال الجوية والمياه الجوفية الناجمة 

).االقتصادية% من الخسائر 75من الضحايا ونسبة 
1)

 

 ااستخدامويمكن أن يكون  تخفيف المعاناة.  وإنقاذ األرواح  إلى مخاطر الكوارث خفضاالستثمار في  يؤدي 1-2

شهدت باكستان أسوأ  2111ففي   . للكوارث االستجابةدفع فواتير لموارد بكفاءة وفعالية كبيرة أفضل من ل

دوالر أمريكي في مجال اإلغاثة  باليين 3أنفقت الدولة وقد   الفيضانات التي تعرضت إليها في تاريخها. 

الوطنية إلدارة  مدير السلطةووفقاً لتصريح   دوالر أمريكي.  بليون 11والتعافي وتكبدت خسائر تفوق 

 ،Chairman of Pakistan’s National Disaster Management Agency باكستانالكوارث في 

الفيضانات، البنية التحتية لتصريف سالمة اإلشراف على  فيمليون دوالر أمريكي  41"لو أننا صرفنا فقط 

والممتلكات  إنقاذ العديد من األرواح كما أنه كان باإلمكان  تخفيض هذه الخسائر إلى نسبة العشر. ألمكن 

ن".وتعرض إليه المتضررألذى الذي تفادي او
(2)

 مخاطر خفضوقد أشارت العديد من الدراسات بأن    

في خفض مخاطر الكوارث يمكن دوالر واحد  استثمارفمن حيث التكلفة:  بدرجة كبيرة فعال هو الكوارث

).للكارثة والتعافي منها االستجابةفي تكاليف بين دوالرين وعشر دوالرات أمريكية أن يوفر 
3)

 

أدت هذه التطورات في إحداث تغييرات على السياسات الدولية المتعلقة بالكوارث على مدى العقود  1-3

لالزمة ألنشطة اإلغاثة لمتعلقة بالكوارث تقريباً إلى الموارد اإعتاد تخصيص معظم المساعدات ا   الماضية.

وتوجه المجتمع الدولي في السنوات األخيرة نحو أهداف سياسية جديدة   عمار بعد الكوارث. وإعادة اإل

( 2115) ي( وكوب1994عن مؤتمري يوكوهاما ) نتج   للكوارث المحتملة. ولالستعدادالمخاطر  لخفض

 مخاطر لخفضأهداف ومعايير جديدة  Hyogo Framework for Action (HFA)و جوإطار عمل هيو

.الكوارث
(4)

وكالة االستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد  من خاللوالمعايير ويتم مراقبة هذه األهداف    

 United Nations International Strategy for Disaster Reduction من الكوارث
(UNISDR)  مخاطر الكوارث من  للحدالمنتدى العالمي التي عملت على تأسيسGlobal Platform 

for Disaster Risk Reduction  تضم فقط الهيئات الرسمية  منتديات وطنية التشكيل  اقتراحوإلى

    والجامعات. Non-Governmental Organisations (NGOs)المنظمات غير الحكومية المعنية وإنما 

جنباً إلى جنب مع هذه األهداف  الكوارث مخاطر خفض باتجاه وتم وضع سياسة العديد من الحكومات

  .جعل العالم أقل عرضة للكوارث فيالهدف  تَمثّلو  الدولية. 

                                                           
1  http://www.itu.int/net/newsroom/wrc/2012/features/natural_disasters.aspx 
2  http://www.trust.org/alertnet/news/interview-pakistan-flood-rebuilding-to-take-at-least-3-5-years/ 
3  http://www.ifrc.org/Global/global-alliance-reduction.pdf, and David Rogers and Vladimir Tsirkunov, The Costs and Benefits of 

Early Warning Systems (ISDR and World Bank, 2010), 
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Rogers_&_Tsirkunov_2011.pdf 

4  http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. 
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قدرة الحكومة  يتحدى قنطاوفيما يلي بعض عوامل المخاطر التي تُساهم في حدوث الكوارث على  1-4

 :إدارة حاالت الطوارئعلى والمجتمع الدولي 

 ،النمو السكاني 

 ،التوسع العمراني المتزايد 

 ،تقلبات المناخ وتغيره 

 على البنية التحتية الحيوية االعتماد، 

  العالم حولسهولة حركة األفراد والبضائع الزيادة في. 

 تلك وطرق وخبرات جديدة، وبالتحديد ،جديدة مناهجتدعو إلى تطوير سياسات هي  االستجابةكانت و 

 :مثل التاليةأنشطة المتعلقة ب

 ،تحديد المخاطر على مستويات مختلفة 

  العواقب المحتملة،بإعداد التوقعات 

 االستعداد لهاو وتشاركهاخفضها طرق لتجنب المخاطر و استنباط. 

 .مخاطر الكوارث خفضهذه األنشطة تحت مظلة مفهوم  كل 5511المعيار  يجمع

 

 هيكلوال والتقييداتنطاق الالغرض و .2

كما أنه وفقا    مخاطر الكوارث. خفضلتأخذ بالحسبان قضايا الحكومات من قبل تطورت إدارة الكوارث  2-1

تقديم المساعدة هو  5511المعيار الهدف من و   على الكوارث. audit approachلرقابة لذلك تطور نهج ا

  الحكومات. قبل من  الكوارث مخاطر خفضعلى  الرقابةفي  والمحاسبة الماليةاألجهزة العليا للرقابة إلى 

 ساعدي   .الكوارث مخاطر لخفضولغاية اآلن لم تتقبل حكومات بعض البلدان أهمية وضع سياسات وخطط 

أينما وجد و   في تقديم توصيات تتعلق بهذا المجال. والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة  5511المعيار 

يقدم نصائح حول كيفية الرقابة  5511خفض لمخاطر الكوارث وسياسات لخفض المخاطر، فإن المعيار 

األجهزة كما يمكن لكل من    .والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة عليها على أساس تبادل الخبرات بين 

ير اآلليات واإلجراءات ي تسعى لتطوالتوالمجتمعات، والحكومات  والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

عواقب لتعرض السكان واألصول خفض مخاطر لتتمكن من  5511المعيار  استخدام، والمؤسسات

 .الكوارث

فيما  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة  قدمهاح المتعلقة بالتوصيات التي قد تالنصائ 5511يقدم المعيار  2-2

التي يمكن أن  وارث،قبل وقوع الكما في تدابير  االستثمار أهميةالجيد لألموال العامة و باالستخداميتعلق 

 والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة  تأخذويمكن أن   تخفض بشكل كبير تكلفة أنشطة ما بعد الكوارث. 

 جسديةان السالمة الالحكومة عن ضم مثل مسؤوليات معنيةالقضايا الللرقابة عند التخطيط في الحسبان 

 .الكارثةالخزانة العامة عندما تحدث التي ستتحملها تكلفة الباإلضافة إلى  ،للسكان وغيرها من المسؤوليات

إلى  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة تحتاج قد  ، الكوارث مخاطر خفضتقييم مدى مالءمة وجودة ل 2-3

وتتضمن األمثلة   السابقة. لرقابة اأن تستخدم أنواع من المعلومات والموارد التي لم تستخدمها في عمليات 

األحداث والمعلومات من الوكاالت المتخصصة  باحتماليةومعلومات تتعلق  مكانية معلومات جغرافية

 يستدعي تدريبا ضروريا، قد المجالوهذا   والجامعات والهيئات الدولية والمصادر مباشرة على اإلنترنت. 

 .والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة يمكن أن يتم بشأنه تبادل المعلومات بشكل مفيد بين 
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 ارثةوقوع الك

ويتم تنفيذ التدابير لمساندة   . الكوارث مخاطر خفضوممارسة جيدة حول إرشادا  5511المعيار يُقدم  2-4

السياسة  نهجعلى ويعتمد طول هذه الفترة   لفترة التي تسبق الحدث الكارثي. في ا الكوارث مخاطر خفض

الشكل ط سلّ ي   حدوث الكوارث.المحتمل والفعلي لتواتر على الللكوارث و لالستعدادالتي تتبعها الحكومات 

وينبغي من الناحية المثالية أن تكون   . ارثةلدورة إدارة الك ارثةوء على مرحلة ما قبل وقوع الكالض 1

وتحسينها في أقرب وقت ممكن بعد  تصحيحهاوينبغي  موضوعةدائماً  الكوارث مخاطر خفضتدابير 

 .معلومات جديدة أو عند وقوع الكارثة استالم

 كارثةمرحلة ما قبل وقوع الأنشطة  ارثةإدارة الك برز دورة: ت  1 الشكل

 
 

 ارثةأنشطة ما بعد وقوع الك     ارثةأنشطة ما قبل وقوع الك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WG AADAالمساعدات المتعلقة بالكوارث والرقابة على المساءلة رقابة عمل مجموعة ل عدّ : أُ المصدر

 في إندونيسيا والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة من قبل 

 
 

 تخفيفال
 وقايةالو
 المخاطر تقييم

 ورسم والوقاية
 الخطر خرائط

 قابلية مدى وتقييم
 لإلصابة التعرض

 والبنيوي
 البناء إعادة األجل طويلة: المدة

 الكامل البناء إعادة ستئنافا
 إلى إضافة للخدمات

 الوقائية التدابير
 إلى أشهر من: المدة

 سنوات

 االستعداد
 للطوارئ التخطيط

 المبكر واإلنذار
 واإلجالء

 واالستعدادات
 للكارثة الموحدة

 القادمة
 األجل طويلة :المدة

 التعافي أنشطة
 واإلغاثة

 إلنقاذ الفردية الجهود
 واسترداد الضحايا

 وتوفير الممتلكات
 األولية اإلسعافات
 اإلنقاذ وإمدادات

 األجل قصيرة: المدة

 التأهيل إعادة
 الخدمات استعادة

 األساسية والوظائف
 إلى أسابيع من: المدة

 أشهر
 الوطنية االستجابة
 لحاالت والدولية

 الطوارئ
 واإلنقاذ البحث
 والغذاء واألمن
 والمأوى والماء

 واألدوية والمالبس
 اإلصابات ورعاية

 األجل قصيرة: المدة



7 

لقة بالمساعدات المتع والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة لمعايير الدولية من ا 5511 سلسلةز ركّ تُ  2-5

والممارسة الجيدة المقتبسة في  داإلرشاعلى الكوارث الطبيعية، رغم أنه يمكن تطبيق  وارثالمرتبطة بالك

الرقابة على  5511ال يغطي المعيار   معظم الحاالت بالتساوي مع الكوارث التي من صنع اإلنسان. 

ادة البناء )مرحلة ما الطوارئ واإلغاثة وإعادة التأهيل وإع الستجابةالمساعدات المتعلقة بالكوارث المزودة 

والممارسة الجيدة في هذه  رشادلإل 5531 و 5521 ينإلى كل من المعيار ارجع   (.ارثةبعد الك

المجاالت.
(5)

وفي   قضية أساسية في السنوات األخيرة.  لحكوماتمن قبل ا الكوارث مخاطر خفض أصبح   

إلى المنظمات المعنية  والمحاسبة الماليةالجهاز األعلى للرقابة مدققي  5511المعيار  يحيلهذا السياق، 

 5511ر ييالمعا سلسلةوال تكون    وإلى الوثائق التي توجه القارئ الذي يود معرفة المزيد من المعلومات.

وينبغي    .ُمستقل بذاته رقابي إرشادوال ينبغي أن تستخدم ك والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة إلزامية 

المالية لألجهزة العليا للرقابة من المعايير الدولية  4 و 3تويين لتكملة المس 5511المعيار  استخدام

والمتاحة على الموقع اإللكتروني التابع إلى لجنة المعايير المهنية. اإلنتوسايالتي تنشرها  والمحاسبة
(6)

 

 كما يلي: 5511تم تنظيم المعيار  2-6

السياق السياسي والتشغيلي  ستعرضيو ،الكوارث مخاطر وخفضيحدد الكوارث وإدارة الكوارث  1الجزء 

 .لرقابة على خفض مخاطر الكوارثل

على  الرقابةعند تخطيط  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة يستعرض المسائل التي تواجه  2الجزء 

األجهزة العليا للرقابة إلى تجارب  مستندةأمثلة أنه يستعرض كما    أو تنفيذها. الكوارث مخاطر خفض

الميدانية  مسوحاتالتم جمعها من خالل التي و ،الكوارث مخاطرالرقابة على خفض في  والمحاسبةالمالية 

 .والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ما بين في تجر تيال ةوازيتالم رقابةوال

 الرقابة على خفضفي  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ة لمساعد رقابةيقترح برنامج  3الجزء 

.الكوارث مخاطر
(7)

 

 من خالل تغطية األمور التالية: والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة المساعدة إلى  5511يقدم المعيار 

  وتنظيم السلطات المعنية وإطار العمل  هوتوثيق الكوارث مخاطر ألنشطة خفض فهمالحصول على

 التشريعي التي تنظمها؛

  ؛لرقابةالشاملة لبيئة لنقاط القوة والضعف للوضع تصور مبدئي 

  ؛الرقابةتقديم معلومات حول تقييم الخطر وتصميم دراسات 

  فّعالة وسليمة؛وضع عملية رقابة 

 والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة بالشراكة بين  رقابةتشكيل أساس مشترك لعمليات ال. 

  

                                                           
5  http://www.issai.org/composite-280.htm 
6  www.issai.org 
مساءلة رقابة العمل مجموعة راجع التقرير النهائي الصادر عن    واختباره وتعزيزه من خالل تنفيذ رقابة متوازية /منسقة. الميداني مسحتم إعداد هذا باستخدام نتائج ال  7

 INTOSAI Working Group on Accountability and the Audit of Disaster-related Aid (WG والرقابة على المساعدات المتعلقة بالكوارث
AADA). 
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 المصطلحات تعريف .3

وكالة االستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من  ف لدىالمعرّ  ارثةالكمصطلح  5511يوظف المعيار  3-1

وينطوي على ما أو مجتمع  جماعةاضطراب خطير يصيب سير عمل " على أنها: ،UNISDR الكوارث

أو المجتمع  الجماعةتجاوز قدرة يوالتي  إنسانية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة االنتشار،خسائر وآثار 

".المتأثر على مواجهته باستخدام موارده الخاصة
(8)

 

يمكن    للكوارث. االستعداداً أساسياً لتنسيق النهج نحو الرقابة على مدى متطلبويُعد التعريف المتفق عليه 

وكالة الرجوع إلى كتيب المصطلحات الذي أعدته سكرتارية  والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة 

.أصحاب المصلحةمع  بالتعاون UNISDR رثاالستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوا
(9)

 

 االنفجاراتأو  الفيضاناتمثل الزالزل أو التسونامي أو  األخطار الطبيعيةيمكن أن تكون الكوارث من  3-2

أو يمكن أن تكون من محصلة األخطار التي هي من صنع اإلنسان وهي أنشطة بشرية، مثل  ،البركانية

البناء في السهول التي قد تكون عرضة للفيضان أو البناء بمعايير غير مالئمة في األقاليم المعرضة 

ت المناسب في الوق االحتياطات اتخاذلطبيعية كوارث نظراً لعدم وأصبحت العديد من األحداث ا  للزالزل. 

فعلى سبيل   وتنتج أنواع مختلفة من األخطار مخاطر مختلفة.    أو بسبب أشكال أخرى لسوء اإلدارة.

السيطرة بالنسبة لبعض المخاطر مثل المجاعة أو الهجمات اإلرهابية هي الشاغل مخاطر المثال، قد تكون 

ذات بالنسبة للزالزل والتسونامي هي طر سوء تنسيق اإلدارة اخمكون توبالنسبة لآلخرين، قد    الرئيسي.

 والتي من صنع اإلنسان. العالقة بين األخطار الطبيعية 1الملحق يستعرض    من غيرها. أعلىمرتبة 

.إدارة الكوارثهنالك مجموعة واسعة من المفاهيم في مجال  3-3
(10)

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب  عّرفويُ    

 The International Federation of the Red Cross and Red Crescentمر والهالل األحمراألح
Societies (IFRC)  كما يلي:إدارة المخاطر 

، وبالتحديد وارئالط حاالتع جميع الجوانب اإلنسانية ل"تنظيم وإدارة الموارد والمسؤوليات للتعامل م

والتعافي لتخفيف اآلثار الناجمة عن الكوارث". واالستجابة االستعداد
(11)

 

 لدورة إدارة الكوارثمراحل  ثالث حيث يميز االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 US Federal )قبل الواقعة وخالل وقوعها وبعدها(، وتُميز الوكالة األمريكية الفيدرالية إلدارة الطوارئ
Emergency Management Agency (FEMA)  واالستجابة واالستعدادأربع مراحل: التخفيف 

والتعافي.
(12)

وعادة يعتبر إعادة البناء    والتعافي. واالستجابة واالستعداداألوروبي: الوقاية  االتحادأما    

مرحلة التعافي. عنصريوإعادة التأهيل 
(13)

حول مرحلتين لدورة  اتفاقعنى آخر، في حين أن هنالك وبم   

أما    بالنسبة للمرحلة التي تسبق الكارثة. اصطالحية اختالفاتهنالك ف ،والتعافي( االستجابةإدارة الكوارث )

الوقاية على أنها تشتمل على  مرحلة ما قبل وقوع الكوارثالمدققون  يعتبرالعملية، يمكن أن  لألغراض

بشكل أساسي مرحلة  الكوارث مخاطر خفضغطي يو   .تعدادواالسوالتخفيف )بما في ذلك اإلنذار المبكر( 

 ما قبل وقوع الكوارث.

  

                                                           
8  “UNISDR terminology on disaster risk reduction (2009)”, Geneva, Switzerland, May 2009 

http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html. 
 السابق نفس المصدر   9

10   http://www.vanderbilt.edu/vector/research/emmgtphases.pdf 
11   http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/ 
12  https://training.fema.gov/EMIWeb/edu/breakingcycle.asp 
13   A Community approach on the prevention of natural and man-made disasters, COM(2009) 82 final, http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0082:FIN:EN:PDF 



9 

 مخاطر خفض عّرفتُ  UNISDR الكوارثوكالة االستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من سكرتارية  3-4

لتحليل وإدارة  نظاميةمخاطر الكوارث من خالل الجهود ال خفضمفهوم وممارسة " :على أنه الكوارث

ض األشخاص ر، وتقليل تعرّ اخطالعوامل المسببة للكوارث، بما في ذلك خفض احتمالية التعرض لأل

لمواجهة األحداث ذات المحّسن والممتلكات للخطر، واإلدارة الحكيمة لألرض والبيئة، ومستوى االستعداد 

."اآلثار السلبية
(14)

 

تدابير تجهيز المجتمعات للكوارث المحتملة وتحسين تفاعل مختلف  الكوارث مخاطر خفضتضمن يو

مخاطر الكوارث إلى التخفيف من تأثير  خفضوتهدف أنشطة   الحالة. مثل هذه  معالجهات المعنية 

وقوع الكارثة وأن يتم تقديم المساعدة بطريقة منسقة. عندن يالمشارك جاهزيةالكوارث من خالل ضمان 
(15)

   

ة مكونال المراحل UNISDR الكوارثوكالة االستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من سكرتارية  عّرفتُ 

 كما يلي: الكوارث مخاطر لخفض

لتحديد طبيعة ومدى األخطار من خالل تحليل المخاطر وتقييم  methodology ية"منهج تقييم المخاطر:

يحتمل أن تضر معاً األشخاص المعرضين لألذى المحتمل األوضاع القائمة إلمكانية التعرض لإلصابة التي 

 ."لعيش والبيئة التي يعتمدون عليهاوالممتلكات والخدمات وسبل ا

وتتضمن هذه التدابير الرامية إلى   "التجنب التام لآلثار السلبية لألخطار والكوارث المتعلقة بها".  الوقاية:

تشريعات الو ،مخاطر الفيضانات تزيلأو الجسور التي ضمان الوقاية الدائمة ضد الكوارث مثل السدود 

ندسية للزالزل والتصاميم اله ،في المناطق عالية الخطر استيطاناألراضي التي ال تسمح ألي  الستخدام

 في أي زلزال محتمل. حرجالبناء ال عملالتي تضمن بقاء و

تشتمل تدابير التخفيف على    قة بها".أو تقييد اآلثار السلبية لألخطار والكوارث المتعل قليل"ت التخفيف:

 التقنيات الهندسية واإلنشاءات المقاومة لألخطار وكذلك السياسات البيئية والتوعية العامة.

 .االستعدادضم كذلك ي الكوارث مخاطر خفض 3-5

 ما يلي:م، من بين أمور أخرى، االستراتيجي االستعداديتكون 

 الكوارث مخاطرللكوارث من خالل خطط التطوير والتدخالت التي تخفض وتخفف  االستعداد 

 المستدام للموارد الطبيعية؛ االستخدامتراعي الفقر و تخفضو

  وتقلبات المناخ وقابلية التعرض لإلصابة وذلك لرفع  الكوارث مخاطرتطوير نظام قادر على فهم

 ؛ذلك لتحقيق ينالالزم رشادالمعرفة واإل وفيروت الكوارث مخاطرالوعي المطلوب لتخفيض 

  تكييف اإلطار المؤسسي والقانوني والسياسات لتمكين صانعي القرار والممارسين التخاذ اإلجراءات

المناسبة بشكل فعال لتمكين أكبر شريحة من السكان لتخفيض تعرضها وقابلية التعرض للكوارث 

 وكذلك االستجابة بفعالية للكوارث عند حدوثها.

 من بين أمور أخرى، على ما يلي: ،التشغيلي االستعدادركز يُ 

  آليات اإلنذار المبكر المناسبة؛وجود 

  ؛اتخاذهاإبالغ الجمهور كما ينبغي حول المخاطر واإلجراءات التي ينبغي 

  لدعم عمليات اإلغاثة؛الفوري التمويل توفير 

  

                                                           
 السابقنفس المرجع   14
15  The European Commission on EU Strategy for Disaster Risk Reduction, 15/4-2008 and Austrian Development Cooperation, 

“International humanitarian aid policy document”, Vienna, March 2009, p.9. 
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 األوضاع واكبالمحلية والمركزية لتى المستويات علخطط الطوارئ المراجعة والتحديث بانتظام ل 

 ؛المتغيرة البيئية والمجتمعية

  ؛ابير المناسبةالتدوتضمينها المجموعات والمناطق األكثر عرضة ينبغي تحديدها في خطة الطوارئ 

  المعنيين؛ أصحاب المصلحةجميع التي تغطي آليات التنسيق 

  التدفق في الوقت المناسب؛من المعلومات تمكين 

  الميدانية التمريناتمع التدريب وإجراء وإبالغها بشكل جيد، المجتمعات المحلية بااللتزام. 

غطي جميع أنشطة مخاطر الكوارث يمكن أن ت على خفض والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة رقابة  3-6

أثر الكوارث عند تخفف من التي و ،المجتمعات واالقتصاد والبيئة الحتمال وقوع الكوارث عدّ الحكومة التي ت

 قابلية التعرض لإلصابة و/أو التعرض لألخطار الطبيعية.تخفّض وقوعها و

 

 الكوارث مخاطر خفضإطار الحوكمة إلدارة  .4

على المستوى ينبغي تحديد إطار عمل الحوكمة بشكل جيد   . مسؤولية الحكومات اإدارة الكوارث هي أساس 4-1

أن تشمل المساءلة عن النتائج وتوزيع المسؤوليات وسالسل القيادة  وينبغي  والمحلي. واإلقليمي المركزي 

األجهزة ينبغي على    .المعنية مختلف الجهات الفاعلةفيما بين وتدفق المعلومات  التغذية المرتجعةوآليات 

على سالمة إطار عمل  الكوارث مخاطر خفضأن تدرك بأنه يعتمد نجاح  والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

   وبدعم من البرلمان. مخاطر الكوارث خفضويضم ذلك برامج حكومة قوية ل   الحوكمة وفعاليته التشغيلية.

إطار عمل  في اهام اعنصر والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة الخارجي والرقابة من قبل  التفّحصيُعد 

 الحوكمة.

ن األنشطة المتعلقة بالكوارث مثل نظم اإلنذار المبكر وخطط اإلجالء وتوفير تتولى الحكومات المسؤولية ع 4-2

وفي هذا اإلطار، يتعين على   االستجابة واإلغاثة وتخطيط واإلبالغ عن تقييم الوضع لما بعد الكوارث. 

 -الحكومات تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها كما ينبغي ووضع نموذج الحوكمة لجميع األطراف المعنية 

المؤسسات الحكومية والمنظمات اإلقليمية والمحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المتطوعين والقطاع 

تحدياً كبيراً نظراً لعدد  الفعالةة وؤكفال لحوكمةا هيكليم يمكن أن يُمثل تصم  الخاص والمجتمع العلمي. 

 وتنوع الهيئات التي تلعب دوراً في إدارة الكوارث.

مخاطر  لخفضلحكومة التي توليها ا اتاألولوي والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة م يمكن أن تقيّ  4-3

المالية األجهزة العليا للرقابة  تقوممكن أن وفي حال كونها غير كافية أو غير مناسبة، ي  الكوارث. 

م إشراف البرلمان على عملية يقدّ   التقارير إلى البرلمان. رفع تقديم توصيات إلى الحكومة وب والمحاسبة

يمكن أيضاً أن    .مخاطر الكوارث لخفضالحكومة  التزام والمراقبة علىقناة لتبادل األفكار  ميزانيةإعداد ال

م البرلمان المساعدة في رفع مستوى الوعي العام بالمخاطر واآلثار المحتملة للكوارث وأن يطرح قضايا يقدّ 

المالية األجهزة العليا للرقابة ويمكن أن تدرس   على جدول األعمال العام.  الكوارث مخاطر خفض

وترفع  اإلشرافية تهم وظيفبما في ذلك المعلومات المتضمنة في تقاريرها إلى البرلمان التي تدع والمحاسبة

مطالبتهم بدعم  دققونومن المفيد أن يقوم الم  للكوارث. الكافي الستعداد امتطلبات بمن وعي النواب 

هذه  -تحديد تكلفة الخسائر الناجمة عن الكوارث المحتملة أو التي قد يتم التعرض لها وحججهم من خالل 

قرارات  تتخذغالبا ما  تيالمالية، ال اراتألن تسمعها وز احتماالاألكثر هي والحجج األنواع من المطالبات 

 .الكوارث مخاطر اتخاذ خطوات لخفضبشكل كبير و مخاطرال خفضالتي قد تؤدي إلى  ميزانيةتخصيص ال
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مخاطر الكوارث  خفضإلى الحكومات الوطنية أن  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة يمكن أن توضح  4-4

لعقبات ا تقليللتنظيمية على المستوى الوطني لتوقع مثل هذه السيناريوهات من خالل إعداد األطر ا تضمني

البيروقراطية أمام المساعدات المتعلقة بالكوارث وتيسير التنسيق والمساءلة.
(16)

ضعت التوجيهات وقد وُ    

 اعتمدها تيال ،المبدئية للتعافي والمساعداتوتنظيم اإلغاثة الدولية في حاالت الكوارث للتسهيالت المحلية 

لتجنب مثل هذه  لالستعدادلمساعدة الحكومات  ،المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

العقبات.
(17)

 

 

 الكوارث مخاطر خفضأدوات الرقابة على  .5

التنسيق فيما وتحتاج الحكومات إلى إدارة الهيئات واألنشطة المعنية  ،وقوع كارثة الحتمالية االستعدادعند  5-1

العناصر الرئيسية لهذه اإلدارة هي اإلطار القانوني والتنظيمي وخطط الكوارث وتقييم المخاطر   بينها. 

 الحصول على هذه العناصر والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة ويمكن   ونظم المعلومات المناسبة. 

 الحكومات.قبل مخاطر الكوارث من خفض كأدوات للرقابة على استخدامها و تقييمهاو

وينبغي أيضا أن    والمساءلة. جيدةلحوكمة الل اأساسأن يوفر الوطني  القانوني والنظامياإلطار ينبغي على  5-2

على سبيل المثال، ينبغي أن يكون للسلطات المحلية في المناطق فمستويات المساءلة،  االعتبارأخذ بعين تُ 

السلطات الوطنية ومدققي قبل ، والتي ينبغي محاسبتها من أيضا خطط للكوارثذات المخاطر العالية 

 وجهات الفاعلة بعد وقوع الكوارث هأدوار ومسؤوليات ال عدم وضوحإن   الحسابات والسكان المحليين. 

 ة الكوارث.خطر رئيسي في إدار

ينبغي على المدققين مراعاة مدى مالءمة إطار الحوكمة وإلى أي مدى يتم تعريف األدوار والمسؤوليات 

وضع التوصيات  وادرسيويمكن للمدققين عند الضرورة أن   . الرقابةمهمة عند تحديد نطاق وأهداف 

 التشريعات واللوائح. إلدخال التحسينات على

 

 الكوارثأمثلة على قوانين إدارة 

 The 2117الصادر في أغسطس ينظم قانون إدارة الطوارئ كندا: 
Emergency Management Act of August 2007  مسؤولية

 Ministry of Publicوزارة السالمة العامة ب المناطةالقيادة الوطنية 
Safety  حدد يُ و   لحفاظ على البنية التحتية الحيوية.اإدارة الطوارئ وفي

 كذلك التعاون المشترك بين الوزارات الفيدرالية.القانون 

 The 2115ينظم قانون إدارة الكوارث الصادر في مايو النكا: يسير
Disaster Management Act of May 2005 ومسئوليات  تأسيس

 The Nationalالمجلس الوطني إلدارة الكوارث كل من وواجبات 
Council for Disaster Management  إدارة الكوارثومركز 

Disaster Management Center، إعداد خطط إدارة كذلك و

 الكوارث.

  

                                                           
 .http://www.issai.org/composite-194.htmللمساءلة عن المساعدات المتعلقة بالكوارث   باالستعدادتعلق فيما ب 9251 الجيدةإرشاد الحوكمة راجع   16
17  http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/ 
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 إلدارة الكوارث على ما يلي:والنظامي ينص اإلطار القانوني يجب أن 

 وضع سياسة وطنية إلدارة الكوارث؛ 

 إعداد الخطط والبرامج الوطنية في إطار هذه السياسة؛ 

 بين فيما والترتيبات للتنسيق  ،إدارة الكوارثبسات المعنية وضع إطار عام لمسؤوليات وأدوار المؤس

 هذه المؤسسات،

  الدولية من الكوارث والمساعدة على التعافي.  لإلغاثةإطار تسهيل
(18)

 

نشطة أللتحليل المخاطر المحتملة  ااستراتيجيات إدارة الكوارث وتقدم أساس الخطط الوطنية للكوارثتوجز  5-3

جميع المستويات بعد تحليل المخاطر قها على يلهذه األنشطة وتنسوتحديد األولويات  إدارة الكوارث

 الكون مكمّ يتأخذ الخطة الوطنية للكوارث في بعض البلدان شكل اإلطار العام إلدارة الكوارث و  المحتملة. 

ية أو خطط ، والمعروفة على أنها خطط التنفيذ أو خطط ُمعينة أو خطط تشغيلأكثر تفصيالخطط فرعية ب

وينبغي أيضا إدراج المخاطر    دول أخرى على تفاصيل تشغيلية.لوتحتوي الخطط الوطنية   الطوارئ. 

تُعد الخطط الوطنية للكوارث    في الخطط اإلقليمية للكوارث. ،والتي هي ذات طابع إقليمي ،عبر الحدود

هذه الخطط وتقييم مدى تناغم وينبغي مراعاة    .الكوارث مخاطر خفضوثائق رئيسية لعمليات الرقابة على 

والمدققين اآلخرين  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة هناك مجال للشراكة بين    .خطط اإلقليميةلمع ا

يوفر قاعدة جيدة بينهم  المقارنةوإجراء على المستوى الدولي  المتشابهةفحص الخطط   في هذا المجال. 

. والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ل ل عمهّ وتُسللقياس 
(19)

لمزيد من التفاصيل  2الملحق راجع    

 بشأن خطط الكوارث.

   مراحل إدارة الكوارث.لعلى توجيه التخصيص األمثل للموارد  تقييم مخاطر الكوارثينبغي أن يعمل  5-4

لمخاطر الحكومات ايم يتق المحتملة، يزّودكارثية الاألحداث وعواقب احتمالية وتقييم من خالل تحديد و

بأهمية وأولوية إدارة مخاطر واعترافا    للكوارث. االستعدادبأساس لتحديد أولويات االستثمار في 

منظمة مع  G20الكوارث، وتقييم مخاطر الكوارث وتمويل المخاطر، دعا وزراء مالية مجموعة العشرين 

وضع إطار عمل طوعي لمساعدة الدول المعرضة إلى مخاطر إلى  OECD االقتصادي والتنميةالتعاون 

الكوارث. 
(20)

تقييم أو تعزيز تقييم مخاطر كيفية للمدققين حول  امفيد قدم هذا اإلطار دلياليأن ويمكن    

وترتيبات نقل المخاطر، والتي هي  كذلك معلومات مفيدة حول تمويل المخاطراإلطار تضمن يو  الكوارث. 

 مخاطر الكوارث. خفضعناصر هامة للحكومات التي تتبع استراتيجيات 

 Geographic Information Systems (GIS)نظم المعلومات الجغرافية تستخدم الحكومات  5-5

المعلومات  عرضو وإدارةتحليل و وتخزينيمكن أن تستخدم هذه النظم لدمج   كمصدر للمعلومات. 

فيها المحتمل أن تحدث  ماكننظم المعلومات الجغرافية لتقييم األ استخدامويمكن    المواقع.المرتبطة ب

المعلومات في عمليات تقييم المخاطر مع المعلومات المتعلقة تغذية هذه يمكن    ظواهر طبيعية خطرة.

أقل هذه المعلومات في تصميم أنشطة تطوير  استخدامويمكن    بالموارد الطبيعية والسكان والبنية التحتية.

التخفيف لتخفيض قابلية التعرض لإلصابة إلى مستويات مقبولة.  استراتيجياتو/أو في ضعفا 
(21)

حيث    

مصادر  ،باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،المصادر المحتملة للكارثةباألخطار ربط يُؤمن إعداد خرائط 

البيانات التي قد تبدو ربط من طر الكوارث من خالل تمكين الحكومات مخاخفض أساسية للبيانات لخطط 

 ال تتعلق بها بدون استخدام البعد الجغرافي.أنها 

  

                                                           
-http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600راجع   .المتعلقة بذلك اإلرشادات IFRCاالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر م يُقدّ    18

IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf 
 FEMA’s Comprehensive Preparedness Guide (CPG) 101 Version 2.0 November 2010: Developing and Maintainingراجع   19

Emergency Operations Plans 
20  http://www.oecd.org/finance/insurance/G20disasterriskmanagement.pdf 
21  http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea66e/begin.htm#Contents, (06 May 2010) 
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وبالتالي يمكن ترجمتها إلى إجراءات أو سياسات.  ،معرفة جديدة وإنشائها اكتشافتُساعد هذه الروابط في 
(22)

الحكومات لنظم المعلومات  استخدامإلى تقييم  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة تحتاج    

 .الكوارث مخاطر خفضفي الرقابة على  استخدامهاكذلك لهذه األجهزة ويمكن  ،الجغرافية

لمزيد من  5541أنظر المعيار  .  ستخدام نظم المعلومات الجغرافيةالأمثلة إضافية  4الملحق  يعطي 5-6

 خفضنظم المعلومات الجغرافية وكيف يمكن أن يستخدمها المدققون في الرقابة على  حولالمعلومات 

. الكوارث مخاطر
(23)

 

 

 الكوارث مخاطر خفضعلى  الرقابة  :2الفصل 

 الرقابةعند تخطيط  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة يستعرض المسائل التي تواجه  5511لمعيار في ا 2 الفصل

 والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة إلى تجارب  مستندةمثلة ويتضمن أ   أو تنفيذها. الكوارث مخاطر خفضلى ع

الذي  ةوازيتالم رقابةوالالميدانية  المسوحاتجمعها من خالل التي تم و ،الكوارث مخاطر الرقابة على خفضفي 

 .والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة في أوساط أجريت 

 

 والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة القضايا المتعلقة ب .6

، يمكن الكوارث مخاطرخفض سياسات متعلقة بفي اآلونة األخيرة فقط ونفّذت بالنسبة للدول التي تبنت  6-1

يوجو إلطار عمل ه امتثالهافي ذلك،  م مالءمة السياسات، بماأن تقيّ  والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة 

Hyogo Framework ،
(24)

خفض لم تظهر سياسات حيثما و   أن تقدم التوصيات لتحسينها. ويمكن 

لفت االنتباه لعدم  على والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة لغاية اآلن، يمكن أن تعمل  مخاطر الكوارث

لألجهزة مخاطر الكوارث بشكل جيد، يمكن  خفضعندما يتم ترسيخ سياسات    وجود مثل هذه السياسات.

وكذلك فيما إذا كانت تستخدم األموال  هاالرقابة على عمليات تنفيذ والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

األجهزة العليا للرقابة ففي بعض الحاالت قد تجد    نة لها بكفاءة وفعالية تامة.المخصصة لألغراض المعيّ 

قد تحتاج    مسألة ذات أولوية عالية للحكومة والبرلمان. مخاطر الكوارث ليس خفضأن  والمحاسبةالمالية 

مخاطر لخفض أهمية وجود سياسة بالعمل لرفع مستوى الوعي  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة 

وقد تكون هذه الحالة بالتحديد في أوقات األزمات المالية   الكوارث أو تحسين سياسة موجودة حالياً. 

إلى تقديم حسابات الخسائر المحتملة التي  ونمدققالوقد يحتاج   وإجراءات التقشف االقتصادي المتعلقة بها. 

 .همتكبدها نتيجة للكارثة لدعم توصياتيتم قد 

ضمان تأثير التوصيات البناءة والهامة بو الكوارث مخاطر خفضتعمل التحديات المرتبطة بالرقابة على  6-2

 هاوحكومات هاوبرلمانات والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة التواصل الجيد بين على إبراز أهمية 

على مشاركة المجتمع  الكوارث مخاطر خفضحيث يعتمد نجاح    ووسائل اإلعالم والجمهور بوجه عام.

الجهاز األعلى يُعد وضوح تقارير   بالكامل، بما في ذلك، إدراك أهمية سهولة تكيف األمم والمجتمعات. 

ويمكن أن تدرس   في هذا المجال، لتضمن بذلك أقصى حد من التأثير.  اً حيوي اً أمر والمحاسبةالمالية للرقابة 

 باستخداملتوصيات الواردة في تقارير الرقابة بشأن الدعاية ل اللجوء والمحاسبة الماليةاألجهزة العليا للرقابة 

للنقاش متاحة نفسها عالم األخرى، مثل منظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية وأن تجعل اإلوسائل 

  .أصحاب المصلحةمع 

                                                           
22  Al-Shorbaji, Najeeb: “Use and potential of geographic information systems for health mapping in the Eastern Mediterranean 

Region”, s.3 
23   http://www.issai.org/composite-280.htm 
24  The Hyogo Framework for Action 2005-2015; Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, endorsed by 

the United Nations General Assembly in Resolution GA/RES/60/195; http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 
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وقد ينجم ذلك نتيجة للكميات الكبيرة    هناك مخاطر متزايدة لالحتيال والفساد في حاالت ما بعد الكوارث. 6-3

المناطق المتضررة ليتم توزيعها بسرعة لضحايا الكوارث أو التي  إلىمن المساعدات التي تصل بسرعة 

صالح األضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلإعادة اإلعمار الكبيرة و التأهيلإعادة ترسل ألغراض مشاريع 

الحكومات لالستعداد لمثل هذه  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة حث تويمكن أن    من جراء الكارثة.

لألجهزة العليا وإلجراء ذلك، يمكن    والفساد. االحتيالمكافحة  استراتيجيةالمخاطر من خالل اقتراح إعداد 

بإدخال وتقديم التوصيات  الموجودةالضوابط  كفايةأن تعمل على تقييم مدى  والمحاسبةالمالية للرقابة 

بوضع ضوابط  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة وعند الضرورة، يمكن أن توصي    .يهاحسينات علت

لمخاطر التي تم تحديدها بطريقة تتسق مع إطار والكشف عن واالستجابة لإضافية ُمصممة بالتحديد لمنع 

السلع والخدمات بسرعة كبيرة للسكان  ينبغي لتوفيرسبيل المثال،  ىعل   .النظاميالعمل القانوني و

مسبقاً.  اختبارهاالمتضررين أن تكون الضوابط على المشتريات واضحة جيداً وأن يتم 
(25)

ومن ثم يمكن    

 فعاليتهاو تنفيذهاعلى تصميم هذه الضوابط و الرقابةإجراء  والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة 

 .الكوارث مخاطر خفضالتشغيلية كجزء من عمليات الرقابة على 

في تحديد طبيعة ومدى  اً رئيسي عامالً  والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة الخاص ب الرقابةتفويض يُعد  6-4

على إجراء وأن يشجع  الرقابةجيز تفويض يمكن أن يُ    .الكوارث مخاطر خفضعمليات الرقابة على 

مخاطر خفض تضم معظم أو جميع األنشطة والمنظمات العاملة في مجال التي لرقابة الواسعة عمليات ا

 مخاطر الكوارث. على خفضالكوارث، أو قد تكون عقبة إلتمام عمليات الرقابة 

 يمرضبشكل إمكانية الوصول هي  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة القضية األساسية التي تواجه  6-5

   وبشأن استخدام األموال المرتبطة بها. الكوارثالحكومة والمجتمع لمواجهة استعداد درجة حول  للمعلومات

في الغالب إمكانية  الرقابةيكن لهيئات  وال   .لإلبالغلدى الهيئات المنفذة متطلبات وترتيبات مختلفة 

وباإلضافة    مخاطر الكوارث.خفض تامة فيما يتعلق بجميع مجاالت الموثوقة والالوصول إلى المعلومات 

المساعدات المتعلقة بالكوارث، على  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة العديد من راقب يُ إلى ذلك، 

. الكوارث مخاطر خفضعلى جميعها راقب يُ ولكن ال 
(26)

 والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة ويجوز    

القيود المفروضة للوصول إلى المعلومات. حول  هاوجهة نظردراسة إبداء 
(27)

 

، وربما والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة بالنسبة لكثير من  اً جديد مخاطر الكوارث مجاالً  خفضد يُعَ  6-6

، GISونظم المعلومات الجغرافية ، تكنولوجيا المعلومات )مثلعلى تقنيات جديدة  مدققيهايتطلب تعرف 

المالية األجهزة العليا للرقابة تحتاج  قد   .(واالستشعار عن بعد، الخ، GPSونظام تحديد المواقع العالمي 

لتساعدهم في استخدام نظم جديدة ومصادر البيانات  لمدققيني لالتدريب اإلضافاالستثمار في إلى  والمحاسبة

في تنفيذ راقبة التقدم المحرز وم ،هاوالتخطيط الحضري وغيرلتقييم التنبؤ بالكوارث وتقييم المخاطر 

قد يكون هذا هو   خبرة مهنية إضافية.  اكتسابيضاً أقد يكون من الضروري و  الخطط الوطنية للكوارث. 

 الرقابةتوسيع نطاق عمليات  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة تقرر عندما ، على سبيل المثال، الحال

 والمستقبلي. التنبؤيلتشمل دراسة التخطيط 

 عدة دول في نفسقد تضرب الكوارث أن فواقع    .ةال يقتصر تأثير العديد من الكوارث على دولة واحد 6-7

 الرقابة على خفضفي  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة التعاون الدولي بين برز أهمية يُ  الوقت

لتنفيذ عمليات رقابة شاملة  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة كما يمكن أن تتعاون   . الكوارث مخاطر

، وأن تساهم في خلق الوعي العام وتحسين األنشطة والبرامج ا، وتعمل على تعزيز الثقة في عملهوهامة

واحترام المعايير المشتركة وتبادل المعرفة على الصعيدين المحلي وتعزيز االهتمام السياسي في المساءلة 

  والعالمي.

                                                           
25   http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15578738.PDF 
 the INTOSAI WG AADA for information regarding surveys carried out by the Turkish Court ofراجع التقرير النهائي الصادر عن    26

Accounts on access to information on disaster-related aid expenditure. 
ضمن إمكانية الوصول التامة إلى تينبغي أن  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة نص على أن التفويضات الممنوحة إلى ي ذيال 11القسم  1المعيار  راجع   27

 والخارجي. يالداخل تدقيقالمعلومات المتعلقة بالرقابة، بما في ذلك تقارير ال
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 "والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة التعاونية بين  رقابةبرامج ال"دليل  اعتبار مكني
(28)

إطار  هعلى أن 

األجهزة العليا كتيّب اإلنتوساي حول الكيفية التي يمكن أن تتعاون بها " 5141المعيار  اعتبارويمكن  .عمل

 "في رقابة االتفاقيات البيئية الدولية والمحاسبةالمالية للرقابة 
(29) 

ظل هذه الخلفية، يمكن  وفي   كنموذج.

بثالثة أشكال: الرقابة  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة تنفيذ التعاون بين جهازين أو أكثر من 

 والرقابة المشتركة. ،والرقابة المنسقةالمتوازية، 

تم المشاركة بمنهجية ت   .متشابهة رقابةيتم اتخاذ قرار لتنفيذ عمليات  المتوازية: الرقابة

المستقلة،  رقابةهيئتين أو أكثر من هيئات ال من قبل آنياً ويتم تنفيذ الرقابة    الرقابة. نهجو

وفيما  الهيئة اإلدارية الخاصة بهيتبع منفصل من كل هيئة، وعادة ما  رقابةفريق بولكن 

 .تفويضهق بالمسائل التي تدخل ضمن يتعل

رقابية إعداد تقارير ب تنتهيتكون الرقابة المنسقة إما رقابة مشتركة  المنسقة: الرقابة

أو رقابة متوازية  ،والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة دارية منفصلة إلى الهيئات اإل

 منفصلة.باإلضافة إلى تقارير وطنية واحد إعداد تقرير تنتهي ب

فريق رقابة يتم تنفيذ الرقابة من قبل    تم مشاركة القرارات الرئيسية.ت المشتركة: الرقابة

قوم تعادة ما  تيمن هيئات الرقابة المستقلة ال من هيئتين أو أكثر دققينواحد يتألف من م

المعنية.  داريةالهيئات اإلكل من لعرضه على واحد  ةبإعداد تقرير رقابة مشترك
(30)

 

أعقاب في  اً شديد اً اضطرابفي السنوات األخيرة  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة واجهت بعض  6-8

إلى  والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة فقط في أعقاب حالة الطوارئ، قد ال يحتاج    .وارثوقوع الك

ستجابة في اال تهللعمل بسرعة وسهولة، ولكن أيضا إلى تقديم المساعدة المناسبة إلى حكوم استعادة قدرته

لحاالت الطوارئ. 
(31) 

الجهاز األعلى للرقابة  أن يقومنظراً إلى التأثيرات المحتملة للكوارث، فمن المهم و  

بدء بأعماله في الالتعافي وعلى  هسوف تساعد التيوأن يضع الترتيبات  مسبقبالتخطيط ال والمحاسبةالمالية 

وبالتحديد تلك  ،والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ولهذا السبب، تعمل  ة.  ممكن فرصة عمليةأقرب 

لجنة بناء تقوم حالياً    أعمالها. استمراريةخطة  وضععلى  ،التي تقطن المناطق المعرضة للكوارث

بإعداد دليل  INTOSAI’s Capacity Building Committeeنتوساي لإل ةالتابع المؤسسيةالقدرات 

بشأن ذلك.  والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة إرشادي 
(32)

 

 

 الكوارث مخاطر خفضالخبرات المشتركة في الرقابة على  .7

 الستعراضرقابة متوازية/منسقة  عمليةو مسحين ميدانييننتوساي اإل اأنشأته تيالمل الع مجموعةأجرت  7-1

 خفضعلى  الرقابةفي  والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة بعض من هذه المسائل ذات األهمية بالنسبة 

. الكوارث مخاطر
(33)

 وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية الناشئة عن هذا التعاون.   

                                                           
28   INTOSAI – Capacity Building Committee – Sub Committee 2 Guide for Cooperative Audit Programs.   See also See INTOSAI, How SAIs 

May Co-operate on the Audit of International Environmental Accords, 1998; INTOSAI, Cooperation Between Supreme Audit Institutions – Tips 
and Examples for Cooperative Audits, 2007, Introduction. 

 .How SAIs may cooperate on the audit of international environmental accords: 5141المعيار    29
 INTOSAI – Capacity Building Committee – Sub Committee 2 – Guide For Cooperative Audit Programs المصدر:  30

 Audit New Zealand’s account of “Audits in challenging times” following the Canterbury earthquakes in 2010 and 2011 أنظر   31
http://www.auditnz.govt.nz/who-we-are/scott-tobin-feature 

32   http://cbc.courdescomptes.ma/index.php المهنية أعدت لجنة بناء القدرات The Capacity Building Committee مجموعة بالتعاون مع اإلرشادي شرت هذا الدليل نو

لية المااألجهزة العليا للرقابة  مجموعةو the Pacific Association of Supreme Audit Institutions األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المالية العامة والمحاسبة بدول الباسيفيك
 .the Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions الكاريبيالمالية العامة والمحاسبة بدول والمحاسبة 

من في كل  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة وكان المشاركون اآلخرون   الرقابة المتوازية. قيادة مهمة في تركيا  والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة ى تولّ    33

والرقابة على المساءلة رقابة عمل مجموعة راجع التقرير النهائي الصادر عن   أذربيجان وتشيلي والهند وإندونيسيا وهولندا وباكستان والفلبين ورومانيا وأوكرانيا. 

 للحصول على مزيد من المعلومات. WG AADAالمساعدات المتعلقة بالكوارث 
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 كفايةتوصيات إلى الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بمدى  الكوارث مخاطر خفضعلى  الرقابةم عمليات قد  ينبغي أن ت  

 .خفض مخاطر الكوارث تدابير

مخاطر الكوارث هي جديدة على الحكومة أو عندما يكون هناك  خفضفي الحاالت التي تكون فيها سياسات  7-2

المالية قابة األجهزة العليا للرقد تعمل ، مخاطر الكوارث خفضلحاجة إلى اتخاذ تدابير باالوعي في قلة 

وفهم البرلمان بشأن هذه  مستوى اهتمام بهدف رفععلى صياغة أهداف الرقابة وتقديم التوصيات  والمحاسبة

المالية لألجهزة العليا للرقابة ، يمكن اً دولي اً األفضل للكوارث تعاون االستعدادحيث يتطلب و   القضايا.

 .التعاونالقوانين أو يقرر اتفاقات دولية لتسهيل بأن يقوم بسّن أن ترفع توصياتها إلى البرلمان  والمحاسبة

 .اإلنتوسايومعايير  وفقاً إلرشادات والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ينبغي تطوير التعاون بين 

تصبح  ،في مثل هذه الحاالت   مخاطر الكوارث في بلد ما من قبل بلد آخر. خفضيمكن تمويل أنشطة  7-3

عاون للسماح بإجراء بالتمن البلدان المانحة والمتلقية  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ضرورة قيام 

األجهزة إن التعاون بين    أهمية إضافية.ذات مخاطر الكوارث  خفضعمليات الرقابة لتغطية جميع جوانب 

المعاهدات الثنائية تتم الرقابة على عندما أيضا مية من بلدان مختلفة ال يقل أه والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

الحدود التي تتجاوز و/أو تعزيز التعاون بشأن األخطار  الكوارث مخاطر خفضأو المتعددة األطراف بشأن 

ما للغاية إذا  اً اون والتنسيق المحلي والدولي مهمّ عد كل من التعيُ    الوطنية مثل إقامة نظم لإلنذار المبكر.

تحسين األنشطة أو تعزيز المساءلة في مجال  المساهمة في والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة أرادت 

وقد يتراوح هذا التعاون من مجرد تبادل للمعلومات إلى توثيق التعاون كثيرا في   مخاطر الكوارث. خفض 

األجهزة رقابة والمشاركة بها بين المشتركة، وإتاحة تبادل خبرات ونتائج الشكل عمليات الرقابة المنسقة أو 

لمنهجية الرقابة التي ينبغي تطبيقها  اً مشترك اً يتطلب السيناريو األخير فهم   .والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

)على سبيل المثال،  اتفاقية برامولتحقيق هذه الغاية، يجوز إ   معايير الرقابة المعنية التي ينبغي اتباعها.لو

المالية األجهزة العليا للرقابة توكول تفاهم( لتحديد نطاق ومدى وشكل التعاون المقصود بين مذكرة أو برو

 .المعنية والمحاسبة

للدول التي هي طرف في االتفاقيات  ،والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة قد تساهم الرقابة المشتركة بين 

مخاطر  خفضوالمساءلة في مجال الجيدة نحو تحقيق الحوكمة  ،الدولية في المناطق المعرضة لخطر الكوارث

 الكوارث.

الجهاز قبل تخضع للرقابة من  ، فإنهاالوطنية ميزانيةمخاطر الكوارث من ال خفضعندما يتم تمويل أنشطة  7-4

التابعة  والمحاسبةلية المااألجهزة العليا للرقابة تراقب    بلد المعني.بال والمحاسبةالمالية األعلى للرقابة 

األجهزة العليا وقد يتطلب التعاون بين    التمويل المقدم من الحكومات المانحة.على للحكومات المانحة 

في كثير من   ثنائية أو متعددة األطراف.  اتفاقات إبرامالتابعة للحكومات المختلفة  والمحاسبةالمالية للرقابة 

ويجعل هذا    معايير الرقابة.نفس ق طبّ وتُ  تشابهةأهداف م والمحاسبةية الماللألجهزة العليا للرقابة الحاالت، 

 دققينعمل الممن االعتماد على الجدوى  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة من الممكن أن تدرس 

 ،الداخليين" المدققين عمل استخدامحول " 1611)راجع المعيار  عبء الرقابةإجمالي  تقليلاآلخرين ل

األجهزة العليا للرقابة وبدالً من ذلك، يمكن أن تنظر   "(. خبير التدقيق عمل استخدامحول " 1621المعيار و

هم من تجميع الموارد المشتركة أو المتوازية التي تمكنّ  الرقابةفي تنفيذ عمليات  والمحاسبةالمالية 

تفويضات لقضايا المتعلقة بمالءمة والمشاركة باألدوات والتعلم من بعضهم البعض وإمكانية التغلب على ا

 .والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة لكل من لرقابة ا

 على تعزيز العالقات مع هيئات الرقابة المعنية األخرى. والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ينبغي أن تعمل 

وتتضمن  .  دارة الكوارثإفي مختلفة مراحل أو جوانب الرقابة على ة يتولى العديد من الهيئات مسؤولقد ي 7-5

 الداخليين أو الخارجيين من القطاع العام أو الخاص لحكومة مدققيناألخرى ال الرقابةأمثلة من هيئات 

  من وكاالت ُمحددة. دققينحلية أو ممركزية أو إقليمية أو م
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يعة العالقة بينهم واضحة حول من يراقب وما طب والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ينبغي أن تكون 

المالية األجهزة العليا للرقابة ينبغي تعزيز التعاون البناء على جميع المستويات بين    .دققينوبين الم

 اآلخرين. دققينوالم والمحاسبة

 

 الرقابةأنواع عمليات  .8

المالية األجهزة العليا للرقابة المتوازية مناهج الرقابة المختلفة المتبعة لدى  ةالرقابو الميدانية المسوحاتبحثت 

 هذا العمل. 3-8إلى  1-8تعكس الفقرات من   المشاركة.  والمحاسبة

الرقابة ب تقومأن  ،الكوارث مخاطر خفضعند الرقابة على  ،والمحاسبةالمالية لألجهزة العليا للرقابة يجوز  8-1

ينبغي أن .   وفي جميع الحاالت، المساعدات المتعلقة بالكوارثة األداء أو رقابة االلتزام على المالية أو رقاب

وأن يتم تنفيذها وفقاً  والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة  تفويضضمن  الرقابةتندرج عمليات 

إلشارة إلى المعايير نبغي اتكما    .التي تنطبق عليه الرقابةالمعنية ومعايير األخرى للتشريعات الوطنية أو 

المالية لألجهزة العليا للرقابة ( والمعايير الدولية ISAs) تدقيق)المعايير الدولية لل م االلتزام بهاالتي ت

معايير وطنية و/أو  INTOSAI Practice Notesلإلنتوساي  ومذكرات التطبيق ISSAIs والمحاسبة

إرشادات حول  1111يُقدم المعيار   . اً أو جزئي كامالً  كانه المعايير هذلتزام ب( وما إذا كان االوأخرى معنية

هذه المسألة. 
(34)

 

الرقابة المالية ورقابة األداء ورقابة جوانب  الكوارث مخاطر خفضيمكن أن تشمل عملية الرقابة على  8-2

بوضوح  هاومع ذلك، فإن أهداف هذه األنواع المختلفة من الرقابة غير متشابهة وينبغي ذكر   .االلتزام

 احترامبمدى  رقابة االلتزامتهتم في حين تركز الرقابة المالية على التقارير والحسابات،   وبشكل منفصل. 

هدف رئيسي باء في النشاط بينما تنظر رقابة األد ،التشريعات أو السياسة المعنية أو الشروط المتفق عليها

 وفقا للمعايير المعمول بها، وبالتحديد: رقابةكل نوع من الإنجاز وينبغي   تعزيز األداء الجيد. وهو 

 1811إلى  1111المعايير من   توجيهات عامة للرقابة المالية

 3111إلى  3111المعايير من  داءاألتوجيهات عامة لرقابة 

 4211إلى  4111المعايير من  االلتزامتوجيهات عامة لرقابة 

مخاطر الكوارث أن تجري كجزء من عمليات الرقابة المالية  خفضتميل تغطية الرقابة المالية لنفقات  8-3

تنفذ عمليات  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة السنوية لألجهزة والدوائر الحكومية، رغم أن بعض 

  مانحة للمشاريع بمساعدة أجنبية. جهات كمخاطر الكوارث أو  لخفضرقابة مالية منفصلة لألموال الوطنية 

من أجل معالجة جوانب  أنه ستنتاجاالإلى  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة صل العديد من مع ذلك، ي

ينبغي لبي احتياجات أصحاب المصلحة، تمخاطر الكوارث بطريقة أفضل  خفضمحددة من أنشطة إدارة 

لألجهزة العليا تيح نهج رقابة األداء النطاق واألهداف، يمكن أن يُ  بناء علىو  ألداء. اإجراء عمليات رقابة 

مخاطر الكوارث، بما في ذلك  لخفضإمكانية الحصول على لمحة عامة جيدة  والمحاسبةالمالية للرقابة 

إن القيمة    .والمحاسبةالمالية رقابة الجهاز األعلى لل تفويضالتي عادة ما تكون خارج  األنشطة والمنظمات

مخاطر الكوارث السنوية المتعددة خفض ، وطبيعة أنشطة الكوارث مخاطر خفضالمنخفضة نسبياً لتمويل 

وحدها لمديري أن تقلل من أهمية عمليات الرقابة المالية وحقيقة أنها قد تنفذ من قبل هيئات مختلفة، يمكن 

إمكانية الرقابة على االلتزام  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة وبهذا الصدد، قد تدرس   الكوارث. 

مخاطر الكوارث التي هي ذات أهمية كبيرة  خفضفي االتفاقات الدولية بشأن  ةلمتطلبات المنصوصبا

  .االتفاقياتالتنفيذ غير الكافي أو اإلخفاق في تطبيق هذه  تكشفويمكن أن 

                                                           
 1111/28المعيار    34
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 الرقابةم بيئة تقيي .9

المتوازية على أهمية تقييم  والرقابة الميداني مسحالفي المشاِركة  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة أكدت 

 .الكوارث مخاطر خفضالمخاطر في الرقابة على 

يجب    تقييم المخاطر لبيئة الرقابة. دققينوضع نهج ونطاق الرقابة، ينبغي على المفي مرحلة كإجراء أولّي  9-1

خطط الوكالة الحكومية المسؤولة عن وضع  قامت به ذيتقييم المخاطر ال أوال تقييم مدى مالءمة وجودة

وينبغي بعد ذلك تقييم تدابير الوقاية والتخفيف من آثارها مثل مدى كفاية نظم اإلنذار المبكر   الكوارث. 

وال تتبع هذه األنشطة   طر الكوارث. لخفض مخااألنشطة المختلفة  2كل الشويظهر    والتنبؤ بالكوارث.

 خطوات مرتبة زمنياً أو تندرج ضمن مراحل متبادلة حصرياً.

 مخاطر الكوارث خفض أنشطة: 2الشكل 

 

رقابة المساءلة والرقابة عمل لمجموعة في تركيا  والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة  هأعدّ  المصدر:

 .WG AADAبالكوارث  المساعدات المتعلقةعلى 

 

  

 اإلنذار المبّكر والتنبؤ

 نظم اإلنذار المبّكر 
  معلومات حول األخطار

 والمخاطر

 الوقاية/التخفيف

 يضاتخطيط استخدام األر 
 تدابير تقنية 
 تدابير بيولوجية 
 جعل المدن سهلة التكّيف 

 االستعداد

 التنظيم 
 تخطيط التمويل 
 تخطيط االنتشار 

 تقييم المخاطر

 الضعف الخطر

 التعّرض
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 .الرقابةدر المعلومات المطلوبة في برنامج اع ومصانوألاألمثلة التالية إدراج يمكن  9-2

 المعلومات التالية:، يمكن السعي وراء لتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث 

  ؟ألخطار محددةما هي المناطق األكثر عرضة 

  ؟الحيوية البنية التحتيةما مدى ضعف ، واألشخاص الذين يعيشون هناكما هو مدى ضعف 

  بقوة  يثورسوف  اً بركانوأن ، )ص( وبقوة )س(وقوع زلزال في بؤرة زلزالية  احتماليةما هي

 ، وما إلى ذلك؟اً نمعيّ   اً مكانسيضرب  )ع(بقوة  اً وأن إعصار ،نةمعيّ 

  المعلومات السعي وراء لتقييم المخاطر المرتبطة باإلدارة التشغيلية وتنفيذ إدارة الكوارث، يمكن

 التالية:

  ؟ماذاعن ومن الذي ينبغي أن يتولى المسؤولية 

  ؟ع منومتعاون يمن الذي ينبغي أن 

 .ما هي المعلومات المطلوبة للتخطيط والتنسيق؟ وغيرها من المعلومات 

ما هو  كافي؟  بشكل جيدة ، من حيث: متى تكون جيدة أو مهمة معقدةتُعد مهمة تقييم نوعية تقييم المخاطر 

في كثير من األحيان من تبادل الخبرات  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة يمكن أن تستفيد  الكافي؟  

األخرى لتحديد إجابات على بعض هذه األسئلة من خالل  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة مع 

المالية األجهزة العليا للرقابة يمكن أن تدرس كما   الرجوع إلى أمثلة عن عمليات الرقابة السابقة. 

م يمكن أن يقدّ   بهذا الخصوص(.  1621اء خارجيين )راجع المعيار بخبر االستعانةإمكانية  والمحاسبة

لتقييم مخاطر مجموعة العشرين مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إطار العمل المنهجي الصادر عن 

 The G20/OECD Methodological Framework for Disaster الكوارث وتمويل المخاطر
Risk Assessment and Risk Financing 

(35)
حول كيفية تقييم أو تعزيز تقييم  دققينللم اً مفيد إرشاداً  

 مخاطر الكوارث.

 معلومات تتعلق بما يلي: يدرسوا السعي للحصول علىأن  ة الرقابةبيئفي مرحلة تقييم  مدققينلل يمكن 9-3

  خفضموارد تحقق متطلبات الجراءات واإلنظم والالهيكل التنظيمي واألنشطة الرئيسية التي تضمن أن 

بما في  ،ويغطي هذا مدى استعداد المجتمعات لمساعدة ذاتهم في حال وقوع كارثة   مخاطر الكوارث.

خطط مواجهة الكوارث وخطط اإلجالء والتخزين المسبق للمؤن  وضعالتوعية ورفع ذلك التدريب و

 االستعدادترتيبات  برهنةإلى  دققونالموكذلك يحتاج    وآليات اإلنذار المبكر وتعزيز المعرفة المحلية.

 )أحكام ميزانيةستوى إعداد المن آثار الكارثة على مستوى االقتصاد الكلي أو على م للتقليلالمالي 

 والتأمين ضد المخاطر(؛ االحتياطيةوالتمويل لحاالت الطوارئ واالتفاقيات  ميزانيةال

 من تأثيرها على المجتمع أو التخلص  التقليلبغية  ارثةالواجب اتخاذها قبل وقوع الك التدابير الوقائية

للبنية التحتية القائمة أو المواقع المعرضة  الضعف الفعليمن  التقليل ذلكويشمل    .البيئة عند حدوثهاو

 قويةمثال، إعادة تجهيز المباني وت، على سبيل العلى السكانمباشراً للخطر والتي قد تشكل خطرا 

 ئيسية؛البنية التحتية الر

 الحماية تدابير تحديد أنشطة الوقاية لضمان حماية دائمة ضد الكوارث، بما في ذلك التدابير الهندسية و

تعمل هذه    استخدام األراضي ومجموعة قوانين اإلنشاءات. ضبطريعية لالتدابير التشالفعلية و

عدم كفاية البنية و/أو التعرض للمخاطر من خالل  األنشطة على تخفيض قابلية التعرض الفعلي

  التحتية.

                                                           
35   www.oecd.org/finance/insurance/G20disasterriskmanagement.pdf 
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 وتنفيذها الرقابةتخطيط  .11

المشاركة في  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة  استعرضتهاالمسائل التي  11-11إلى  1-11تغطي الفقرات من 

 مخاطر الكوارث. خفضعلى  الرقابةالمتوازية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ عمليات  الرقابةو الميداني مسحال

 خفضاألداء للرقابة على  رقابةمن نهج  فائدةالعلى المتوازية  الرقابةو الميداني مسحالالمشاركون في  أّكد 11-1

عمليات ل للتخطيطإرشادات  3111يُقدم المعيار    أهداف ونطاق أكثر شموالً.أتاحت ألنها  الكوارث مخاطر

يقلل التخطيط الدقيق من خطر المشاكل   الوقت المناسب.  فيوفعال و كفؤو اقتصاديبأسلوب داء األرقابة 

 الرقابةقبل البدء في عملية الرقابة، فمن المهم تحديد أهداف    عملية الرقابة.من الناجمة في مرحلة الحقة 

لتحقيق هذه األهداف.  منهجيةالو اونطاقه
(36)

 

من  المخاطرتحديد  دقق، ينبغي على المالرقابةبيئة بعد الحصول على معلومات عامة كافية والمعرفة حول  11-2

يعتمد المدى الذي توجد فيه هذه    .المنظور العامب( the 3 Es)االقتصادية والكفاءة والفعالية  ناحية

وحال تم توثيق هذه    المخاطر على نوع الكوارث، ومخاطر وقوعها واألثر الذي من المرجح أن يكون.

 يةوالكفاءة والفعالية بعدم كفا يةقتصاداالجوانب المتعلقة بالمعلومات، من المحتمل أن ترتبط المخاطر 

يسمح    وعدم وجود نظام معلومات سليم إلدارة الكوارث. ،التنظيم والتخطيط والمراقبة والتحكم والتنسيق

 خفض وأنشطة عالية المخاطر في تدابير جوانبوال لضبطتحديد أوجه الضعف في اب دققينالمخاطر للمتقييم 

االقتصادية والكفاءة من ناحية قوية بين المخاطر المتبادلة العالقة ال 3الشكل يوضح    .كوارثمخاطر ال

لهذا السبب، يُعد تحديد    .هاوتوصيات هاواستنتاجات هار الرقابة ونتائجيياوالفعالية )إدارة مالية جيدة( ومع

رقابة األداء عملية لتصميم  اً مهم اً االقتصادية والكفاءة والفعالية في البداية أمرالمتعلقة بجوانب المخاطر 

المنطقة التي ينبغي أن يتم   تظهر معايير الرقابة "ما يجب أن يكون".    .الكوارث مخاطر على خفض

ومن ثم  ،والكفاءة والفعالية االقتصاديةيمكن تحديدها بمجرد أن يتم تحديد مخاطر جوانب لها وضع معايير 

 لمعالجة المجاالت التي تحتاج إلى تحسين.التوصيات يمكن أن تنتج 

 بين المخاطر والمعايير والتوصيات المتبادلة: العالقة 3الشكل 

 

رقابة المساءلة والرقابة عمل لمجموعة في تركيا  والمحاسبةالمالية الجهاز األعلى للرقابة  هأعدّ  المصدر:

 .WG AADAالمساعدات المتعلقة بالكوارث على 

  

                                                           
 http://www.issai.org/composite-344.htm: 3111/3/3.3المعيار    36

 مخاطر على جوانب االقتصادية والكفاءة والفعالية

 الضبط

 التنسيق
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األجهزة تستخدم مختلف    وفقاً لذلك.المالئم  لرقابةانهج فإنه يمكن تحديد المخاطر  المدققبمجرد أن يحدد  11-3

على سبيل ف   لمواجهة الكوارث. االستعدادأساليب مختلفة للرقابة على  والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

مخاطر  على خفضرقابة األداء عملية لتركيا نهج الرقابة على أساس المخاطر في استخدمت المثال، 

 How well is Istanbul“ ل؟ازلبول للزنإسطما مدى جودة استعدادات عنوان " وحملتالكوارث 

getting prepared for the earthquake” 
(37)

على وجه  دققونخالل استفساراتهم، حاول المومن    

تحديد األنشطة والمجاالت في  دققينهذا الم الرقابةساعد نهج    التحديد الكشف عن مشاكل وعيوب التنفيذ.

التي أجريت ضمن  ،مخاطر الكوارث على خفضالمتوازية  الرقابةعملية  متاستخد   األكثر خطورة.

اإلنتوساي التابعة إلى المساعدات المتعلقة بالكوارث رقابة المساءلة والرقابة على عمل مجموعة نطاق 

INTOSAI WG AADA،  رقابة وتم تنفيذها على حد سواء من المنظور من أعلى إلى نهجاً مختلطاً لل

(. 4-11أسفل ومن أسفل إلى أعلى )انظر الفقرة 
(38 )  

دراسة في نظم الكوريا على  تز، ركّ وفي مثال آخر

قيّمت ، فإنها الرقابةضمن نطاق هذه و  (. 2116مخاطر الكوارث ) خفضعلى التي أجرتها  رقابة االلتزام

 National Disaster Management“الوطني لدعم إدارة الكوارث"  "النظامفي فعالية وكفاءة التشغيل 

Support System” (NDMSS) مؤخراً، بما في ذلك التحقق المستقل من موثوقية  أأنش ذيال

. اإلغاثةلسلع ومواد لودرست إدارة المخزون  ،المعلومات
(39 )  

 ،يشبه هذه الحالةالفلبين  منفي مثال و

عرض بيان النفقات وبيان عدالة النظم لتحديد على أساس  نهجاً  2118لسنة الرقابة المالية  استخدمت

وثائق االلتزام بو تتوقيالاألصول وبيان الوضع النقدي، والستعراض التقدم المحرز في المشروع من حيث 

الداخلية للمشروع.  ضبطلمشروع وتقييم فعالية نظم الا
(40)

 

 3111يشير المعيار  11-4
(41 )

 owner الكنظرة شمولية للمعادة ما تكون مبنية على رقابة األداء أن إلى 
perspective هو من أعلى إلى أسفل ويركز بشكل رئيسي على احتياجات ونوايا وأهداف وتوقعات  الذي

اتجاه "منظور افة التأكيد على إمكانية إضفي هذا المعيار يتم كما   حكومة المركزية. جهة التشريعية واللا

األجهزة هذا المنظور، يمكن أن تركز  من  . ’client-oriented perspective‘" ذي عالقة بالزبائن

بين األمم  21الندوة   على المشاكل التي تهم بشكل خاص الشعب والمجتمع.  والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

 واإلنتوسايالمتحدة 
(42) The 21st UN/INTOSAI Symposium 

األجهزة ر فكرة أنه يجب أن تفسّ  أيّد

من  الكوارث مخاطر خفضالرقابة في مجال رسالة وهدف  عيد النظر فيوت والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

األجهزة العليا تساعد  أنمخاطر الكوارث  على خفض األداءرقابة ليمكن    منظور تعزيز المساءلة العامة.

على التركيز على المصالح العامة وأن تتناول القضايا من منظور من أسفل إلى  والمحاسبةالمالية للرقابة 

 أعلى.

في عمليات الرقابة المالية، عادة ف   على نوع الرقابة التي يتعين تنفيذها. باالعتماد أهداف الرقابة وضعيتم  11-5

رقابتها  والمحاسبةالمالية ابة األجهزة العليا للرقما يتم تعريف أهداف الرقابة من خالل التشريعات وتنفذ 

وتشمل عمليات الرقابة المالية مراجعة الحسابات والمعامالت األساسية،   على مدى فترة محددة من الزمن. 

على و  اإليرادات والنفقات. نظامية ويجرى التأكد من شرعية و ،بما في ذلك النفقات المتعلقة بالكوارث

إدارة األموال المخصصة للحماية ضد  هو فحصابة المالية الرقسبيل المثال، يمكن أن يكون هدف 

وعند وضع   . فحصهاعلى المسائل التي سيجري  باالعتمادهداف رقابة األداء يتم تحديد أ   الفيضانات.

المالية األجهزة العليا للرقابة  تأخذ، ينبغي أن الكوارث مخاطرلعملية رقابة األداء على خفض هداف األ

  األدوار والمسؤوليات المناطة بها واألثر المتوقع للرقابة في هذا المجال.في الحسبان  والمحاسبة

                                                           
37   http://www.sayistay.gov.tr/english_tca/Performance/IstanbulEarthquake.pdf 
 http://www.issai.org/media(890,1033)/Performance_Audit_Guidelines_E.pdf، 27، الصفحة 3111/8.1المعيار    38
  WG AADA http://www.bai.go.kr المساعدات المتعلقة بالكوارثوالرقابة على المساءلة رقابة عمل لمجموعة  الميداني مسحمن ال   39
 .WG AADA المساعدات المتعلقة بالكوارثوالرقابة على المساءلة رقابة عمل لمجموعة  الميداني مسحمن ال   40
 3111/8.1المعيار    41
42   http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/symposia/2011/_E  21_UN_INT_SympReport.pdf 
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المعقدة البيئة والقضايا أن تراعي األهداف والنطاق تخاذ الخطط الوطنية للتنمية كنقطة انطالق، ينبغي وبا

األداء.  أمثلة عن أهداف الرقابة لرقابة 6الملحق يظهر    .الكوارث مخاطربخفض التي تحيط 
(43)

 

بلَورة السؤال تم تعند تقييم المخاطر،   هي مجموعة من التقنيات لجمع البيانات وتحليلها.  منهجية الرقابة 11-6

األجهزة على و ،البياناتالحصول على تطلب اإلجابة على هذه األسئلة ت   .الرئيسي وتكوين أسئلة الرقابة

أفضل وما هي  ،األسئلةضرورية لإلجابة على الماهية البيانات أن تقرر  والمحاسبةالمالية العليا للرقابة 

على أنه من  لرقابةاإلنتوساي لتنص معايير    من أي من المصادر المتاحة.ومنهجية لجمع هذه البيانات 

أدلة إثبات الرقابة، ينبغي الحصول على موضوع األنشطة  بشأن دققالمواستنتاجات دعم تقدير أجل 

وذات صلة ومعقولة.  مختصة
(44)

 

ويتم الحصول عليها في  تهاطبيعبتراكمية  هي   .هوتقرير مدققضرورية لدعم رأي ال الرقابةأدلة إن  11-7

إجراءات الرقابة المنفذة أثناء عملية الرقابة. خالل من  األساس
(45)

في عمليات الرقابة المالية، تستند و   

التقني المستقل  تقييمالوالتحقق الفعلي و اريعوتقارير تنفيذ المش نات الماليةاألدلة إلى المعامالت والبيا

 على ما يلي: دققويركز الم   إجراءات المناقصات والمشتريات وغيرها.ب لتزامواال

 الضوابط واإلجراءات الداخلية، مراجعة 

 ،مراجعة الوثائق )صرف واستالم التبرعات( والسجالت في الحسابات 

  المحاسبية،اختبارات السجالت 

 .التحقق من المستفيدين على أساس العينة 

ألداء مقنعة وينبغي الحصول عليها من جمع وتحليل البيانات ادلة في عمليات رقابة األينبغي أن تكون  11-8

األساليب المستخدمة لجمع وتحليل البيانات في بعض و   والمعلومات والمعارف من مصادر مناسبة.

: هي عمليات رقابة األداء
(46)

 

 .جمع وتحليل اإلرشادات والبروتوكوالت والتشريعات ذات الصلة  المدققينيجب على   فحص الملف

جميع مستويات الحكومة،  في حدثوارث وتقارير ما بعد وقوع الووثائق التخطيط لمواجهة الك

فيما يتعلق بدراسة الرقابة التركية على سبيل المثال، و  الهيئات المسؤولة عن إدارة الكوارث.  خاصةو

أعمال تطبيقية وتقارير حالة تخطيط تطوير المباني وميداني للالستعداد للزالزل، فقد تم فحص 

 .التابعةالبلديات و إسطنبولمدينة بلدية  تقويةوالوثائق المتعلقة بأنشطة  راضياأل

 .ة وتقييم عمل المؤسسات ذات الصلة لمراقب اقعلمولزيارات  المدققونيمكن أن يجري   زيارة الموقع

األكثر فعالية هذه الطريقة هي    المدرجة في نطاق الرقابة ومقابلة األفراد المحليين الرئيسيين.

 لما يحدث أثناء عمليات التفتيش في مرافق التخزين والنقل.لمراقبة  دققينلمل

 يلعبون دوراً رئيسياً في تخفيض  نينمقابالت مباشرة مع أفراد معيّ  دققونلما تصّورقد ي . ةالمقابل

إدارة  مؤسسات ضمناألفراد المرخص لهم  مقابالتوتتضمن هذه ال   المخاطر في حال وقوع الكارثة.

   في خطط الكوارث. ينوالمهنيين ذات الصلة المشارك الخدميةالكوارث ورؤساء وموظفي المجموعات 

ت واإلنقاذ وإزالة األنقاض واإلسعافات األولية النقل واالتصاال يةمجموعات الخدمالتشمل األمثلة على 

 ومجموعات الخدمة الصحية.

  

                                                           
 لهذه المجموعةراجع التقرير النهائي  . WG AADA المتعلقة بالكوارثالمساعدات والرقابة على المساءلة رقابة عمل لمجموعة الميدانية  مسوحاتالمجّمعة من    43

 للحصول على مزيد من المعلومات.
 .3111/1.5.3المعيار    44
 ISA 500/A1 المعيار الدولي للتدقيق   45
راجع التقرير النهائي   .5511 في إعداد المعيار Turkish Court of Accounts يةالتركحسابات ال محكمةبقيادة المتوازية  الميدانية والرقابة مسوحاتمن ال مجّمعة   46

 للحصول على مزيد من المعلومات. WG AADA المساعدات المتعلقة بالكوارثوالرقابة على المساءلة رقابة عمل لمجموعة 
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المقابالت هي أداة هامة لتقييم التنسيق والتعاون بين مستويات الحكومة، ومساهمة مختلف األطراف و

من المعروف بأن إجراء المقابالت مع العلماء والمنظمات غير الحكومية والهيئات األخرى،   المعنية. 

والحكومات المحلية أو  ،خططين للمدينة واألقاليمالم ومكتب، الهالل األحمرمثل الصليب األحمر/

في صياغة  دققينتساعد أيضا الميمكن أن في التقليل من مخاطر الكوارث و قد ساهمت، البلدية، الخ

 .الرقابة معايير الرقابة والحصول على نتائج

 الكوارث عن طريق  خاطرخفض متقييم كفاية ونجاح أنشطة  يندققيمكن للم.  قبل إجراء التحليل وبعده

الجهاز األعلى م قيّ لقد   مخاطر الكوارث.  خفضكبرى والنظر في نتائج ة كارثآخر زيارة موقع 

 خطط عمل الكوارث في منطقة فان التي ضربها زلزال في يةفي تركيا كفا والمحاسبةالمالية للرقابة 

الكوارث في ضمان التنظيم والتنسيق الجيد عمل وخلصت الرقابة إلى أنه فشلت خطط    .2111 سنة

 الطوارئ.عمال أل

 استعدادالميدانية لتقييم أنشطة مسوحات ال استخدام دققينللم مكني  .االستبيانالميدانية/ المسوحات 

من عدد كبير من المؤسسات المختلفة، مثل الوزارات  تشابهةوجمع بيانات مالمجتمع وتدريب 

 بشأن ناسوعي الفي تقييم الميداني  مسحساعد الييمكن أن   والمحافظات.  اإلطفاءوالبلديات وفرق 

 مشاريع التحول الحضري.حول  اتهمتوقعتحديد كذلك و الكوارث مخاطر خفض

  لرقابة وتقييمات اوغيرها من تقارير إن عملية مراجعة المقاالت والدراسات   .الكتاباتمراجعة

 سوف تساعد في: الكوارث مخاطرخفض قة بالمتعل

 مخاطر الكوارث، خفضالشاملة ل ضبطفهم بيئة ال 

  مخاطر الكوارث، لخفضتحديد االحتياجات المختلفة واألساليب 

 ،صياغة معايير الرقابة 

 .وضع التوصيات 

 يةمخاطر الكوارث على مدى كفا خفضيعتمد تنفيذ األنشطة المتعلقة ب  أدوات اإلدارة. يةفاتقييم مدى ك 

تحديد واالستشعار عن بعد ونظام  GISأدوات اإلدارة مثل خطط الكوارث ونظم المعلومات الجغرافية 

ولذلك ينبغي تحليل    ونظم معلومات الكوارث وغيرها من البرامج ذات الصلة. GPSالمي المواقع الع

االهتمام  عطاءعند تقييم هذه النظم، ينبغي إ   هذه األنظمة. كفايةنبغي تقييم مدى ط الكوارث ويخط

، ينبغي تقييم دقة واتساق واكتمال جنتِ من وجهة نظر المُ ف  . التقييم ستند إليهايالمعلومات التي  جودةل

سهولة ها ووتوقيت هااكتمالوِصلتها و إمكانية الوصول إليهافإن  مستخدِ بالنسبة للمُ وهذه المعلومات، 

 5541ر راجع المعيا   .المعلوماتتحدد جودة  تهاوتكلف هافهم
(47)

 

 وقواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث  خطاربما في ذلك خرائط األ . تقييمات المخاطر

مخاطر الكوارث على أساس تقييم  خفضتدابير  يتم تنفيذ   ض.وحسابات التعرّ  الضعفمدى  اتوتقييم

رقابة عمليات وينبغي لهذا السبب تقييم تحليالت المخاطر كجزء من    المخاطر والسيناريوهات.

 األداء.

  هي أدوات مناسبة لتقييم التدريبات  والحاالت الدراسية.  المالحظة والحاالت الدراسيةالمالحظة

 مخاطر الكوارث. خفضطة وتدريب وتعليم المهنيين الذين يشاركون في أنش

  

                                                           
 .5541/2.2المعيار    47



24 

 مخاطر  معنية بالرقابة على خفض ةمنطقة كاملتندر إمكانية اختبار  نظرا ألنه  العينات. اختبار

و/أو غيرها  GISنظم المعلومات الجغرافية و   العينات. اختبارطرق  استخدامينبغي  ، فإنهالكوارث

 العينات. اختيارفي  دققتساعد الممن األدوات المماثلة 

 ويتم الحصول على البيانات   ن تكون البيانات التي يتم الحصول عليها موثوقة ودقيقة ومحدثة.يجب أ

ها وتحليل هافحصوجمع األدلة  دققينيجب على الم   والمعلومات من العديد من المنظمات المختلفة.

خالل  اوتحديثه، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم تحتوي على بيانات موثوق بها ودقيقة بعناية

الستكمال قاعدة البيانات.  GISيمكن أن تستخدم نظم المعلومات الجغرافية    الدراسة.
(48)

 

 أو ال لبّيإذا كانت األنشطة والبرامج ت تحديد ماتساعد المدققين في للتقييم و توجيهاً  معايير الرقابة تعطي 11-9

التشريعات اإلدارة المالية وقوانين ضمن المعايير  َصفتوفي عمليات الرقابة المالية،    التوقعات. تلبّي

   .دققالرقابة بشكل عام من قبل الم رقابة األداء، تصاغ معاييرعمليات في    رقابية.الهيئة المؤسِّسة لل

 موضوعلوفقا ل والفعاليةوالكفاءة  يةاألداء أن يتم تفسير المفاهيم العامة لالقتصاد رقابةوبالتالي، البد في 

من المستفادة دروس اللكوارث ولوطنية الخطة الوتشمل المصادر األخرى للمعايير أهداف   . المعني

ولهذا السبب، سوف تختلف   من خبراء خارجيين. معلومات الكوارث السابقة والدروس من بلدان أخرى وال

تتطلب الرقابة الناجحة ألي مرحلة من مراحل إدارة الكوارث    .ىخرأإلى عملية رقابة من  الرقابةمعايير 

نظر أ  . بحد ذاتها وبشكل أساسي، هذه التوقعات هي معايير   ألنشطة.أو لللنشاط التوقعات  تحديدأوال 

 ألداء والرقابة المالية.ارقابة لعمليات لالطالع على أمثلة من معايير  8الملحق 

من خالل تحليل األسباب واآلثار المترتبة على النتائج الناشئة  الرقابةوصيات وتت استنتاجا دققالم يضع 11-11

عالقة المخاطر بجوانب  دققونأن يراعي الم ، ينبغيالتوصياتصياغة عند و  عن عملية الرقابة. 

معقولة في المجاالت التي يتم تحديد نقاط الضعف  حلوالً وا وأن يقترحوالفعالية والكفاءة  االقتصادية

   للحكومة فهمها والتصرف بناء عليها فوراً. تيحالتوصيات بطريقة تصياغة وينبغي   والمخاطر فيها. 

أمثلة على عمليات الرقابة على خفض مخاطر  –وتوصيات الرقابة  استنتاجات/نتائج حول 9الملحق راجع 

 .الكوارث

 

 على خفض مخاطر الكوارث رقابةأساس برنامج   :3الفصل 

خفض إلى برنامج رقابة سليم يرتكز على فهم البيئة التشغيلية ل الكوارث مخاطر خفضعلى  الرقابةينبغي أن تستند 

 ةوالهدف هو تصميم رقابة سليم   .المعنية سلطاتجميع اللبما في ذلك الهيكل التنظيمي والموارد  ،مخاطر الكوارث

قييم تقارير الرقابة الصادرة من تالي إلى تويستند برنامج الرقابة ال   تأثير كبير. ذو موثوق به رقابةوإعداد تقرير 

رقابة عملية ومسحين ميدانيين ونتائج مختلفة وخطط إدارة الكوارث من بلدان  والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة 

. 5511أجريت خالل إعداد المعيار  مخاطر الكوارث التيعلى خفض متوازية 
(49)

 برنامج الرقابةوينبغي تكييف    

الجهاز األعلى للرقابة المهام المحددة التي وضعها عليه وجري الرقابة ت ذيمراعاة الظروف في البلد البوتوسيعه 

 والمحاسبةالمالية األجهزة العليا للرقابة ينبغي أن تستخدم    المعني والتفاصيل الخاصة بالكارثة. والمحاسبةالمالية 

 مخاطر الكوارث.تها على خفض األسئلة والمعايير التي هي ذات صلة ومناسبة لعمليات رقاب

مخاطر الكوارث، والتي  الخاصة بخفضتشير األقسام السبعة األولى من برنامج الرقابة إلى أنشطة الوقاية والتخفيف 

ل مراعاتها على  يشير القسم األخير لألنشطة التي تهدف إلى جعل المدن سهلة و  المستوى الوطني والدولي. يفضَّ

 مستوى المدينة./والتي يتم فحصها بصورة أفضل على المستوى المحلي ،المناطق الحضرية مخاطرتخفيض والتكيّف 
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 الكارثةسمات  تحديد أ.

 الوطنية وخطط العمل االستراتيجيةتحديد وفهم  ب.

 تحديد إطار العمل وتنظيم السلطات المعنية ج.

 تقييم مدى كفاية التنسيق د.

ر هـ.  تقييم أدوات إدارة الكوارث ونظم اإلنذار الُمبكِّ

 خلق التوعية العامة/واالتصاالتتقييم تدريبات الطوارئ والتدريب  و.

 والمنح المخصصة للكوارث األموال /مواردتقييم إدارة ز.

 التكيّف عل المناطق الحضرية سهلةالتي تجطة األنش ايةتقييم كف ح.

 

 ارثةسمات الك تحديد أ.

 مخاطر خفضينبغي أن تكون الخطوة األولى في الرقابة على وقوعها تحديد أنواع الكوارث واحتمالية  1-أ

إن نهج الحكومة لمواجهة    .بعلى هذا الحسا االستعدادسياسة الحكومة وأنشطة  أساليبتعتمد    .الكوارث

ي عملية رقابة على هذه هي عوامل يجب مراعاتها عند تصميم وتولّ   . الرقابةحدد نطاق يكارثة محتملة سوف 

 لتفاصيل أخرى حول سمات أنواع الكوارث. 5521للمعيار  1الملحق أنظر    .االستعدادأنشطة 
(50)

 

 القضايا التالية:أن يتحّرى  مدققيجب على ال 2-أ

 التي قد تؤثر على كل بلد؟ أنواع الكوارث ما 

  كل نوع من أنواع الكوارث؟وقوع  احتماليةما هي 

  ّالحكومة )وكالة محددة( تقييمات المخاطر، وتراعي من بين أمور أخرى، الجوانب التالية: هل تُعد 

 ؛المباشرةالطبيعية والبشرية وغير  األخطار 

 ؛نقاط ضعف محددة 

 مواقع جغرافية معينة؛ 

 الكوارث. إدارةات قدر 

  ؟خطار )محّدثة(و/أو تحليالت لأل لألخطارهل هناك خرائط 

  تعطل الما هو المدى الذي تكون فيه المجتمعات والهياكل والخدمات والمناطق الجغرافية عرضة للتلف أو

بسبب تأثير خطر ُمحدد بالنسبة لطبيعتها وبنائها ومدى قربها من التضاريس الخطرة أو منطقة معرضة 

 (؟واالقتصادية واالجتماعية الضعف الفعليةنقاط للكوارث )
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 الممكنة ألنواع الكوارث؟ هياكلا هي الم 

 الحد األقصى المحتمل للخسارة أو الضرر؟ويمكن أن يكون المعدل السنوي  ذاما 

 لمثل هذه الكوارث؟ لالستعدادنهج الذي تتبعه الحكومة ا هو الم 

 ماذا كانت الدروس    الحكومة؟ استجاباتماذا كانت   لكوارث الكبرى؟ من ااألخيرة  اربما هي التج

 المستفادة؟

  أسوأ كارثة عانتها البالد، وكم كان حجم األضرار؟هي ما 

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 

 

 الوطنية وخطط العمل االستراتيجيةتحديد وفهم  ب.

 مخاطر خفضلكوارث )أو وثيقة معادلة( هي أحد أهم األدوات في تقييم ل، تُعد الخطة الوطنية دققبالنسبة للم 1-ب

السلطة المسؤولة عن إدارة الكوارث، جنبا إلى جنب مع خطط  اهتُعدّ  تيلكوارث، اللالخطة الوطنية   . الكوارث

العمليات واآلليات  بيّنوينبغي أن ت   ه استجابة الحكومة للكوارث.توجّ سوف اإلدارات خطط ُمحددة الحدث و

إلى حاالت  واالستجابةلتهديدات الُمحددة ا طّيتغأن ينبغي كما   الحكومة للكارثة بشكل موحد. لتسهيل استجابة 

 الفيدرالي لصعيدمنسقة للكارثة على ا استجابةلطوارئ الذي يحدد لالطوارئ الدولية والنظام الوطني لالستجابة 

جميع األنشطة  فحصتحديد و دقق، يمكن للموارثلكلخطة وطنية جيدة وجود مع    .المقاطعاتاألقاليم/و

 الكوارث بشكل كامل.مخاطر  خفضالمتعلقة ب

عرضة لكوارث مماثلة لكوارث والخطط المماثلة في البلدان األخرى التي هي لإن المقارنة بين الخطة الوطنية  2-ب

وعالوة على ذلك، سوف تكون الخطط    .الكوارث مخاطر خفض يةإجراء تقييم مدى كفافي  دققالمتساعد 

من أجل فهم    فعله ويمكن توقعه. ماذا ينبغيتحدد  التحديد معايير الرقابة ألنه اً جيد اً الوطنية للكوارث مصدر

خطط الالذي يمكن تحديده بين  االتساقالبحث عن  دققينبغي على الم ،مخاطر الكوارث خفضنهج الحكومة في 

في كثير من الحاالت، يكمن عامل التعقيد اإلضافي في المدى غير المعروف  .  لكوارثاإلقليمية والوطنية ل

في حاالت الكوارث التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، المشار إليها في خطط الدولية وطبيعة اإلغاثة 

 الكوارث.

بعناية الخطة الوطنية  يفحصأن  دققينبغي على الم ،مخاطر الكوارث خفضفي فهم نهج الحكومة من أجل  3-ب

 للكوارث وتقييم أهدافها:

  ؟/خفض المخاطرمخاطر الكوارث خفضهل هناك إطار قانوني إلدارة الكوارث، بما في ذلك 

  و/أو كوارث مخاطر ال خفضثنائية أو متعددة األطراف بشأن  اتفاقياتهل وقعت الدولة أي معاهدات أو

 للتهديد من األحداث الخطرة؟ يتعزيز التعاون للتصدّ 

 للخطة الوطنية للكوارث؟بدائل أو هل هناك أي  ،هل تم إعداد خطة وطنية للكوارث 

  دولية؟ات/االتفاقيات المعاهدالتزامات ال/األدوات البديلة الكوارث خططتغطّي هل 

  خطط الكوارث/األدوات البديلة بانتظام؟يتم تحديث هل 
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  مع  واتساقهاالتوقيت المناسب واكتمالها للخطط/األدوات البديلة تتعلق ب ُمَمنهَجةلمراجعة هل هناك إجراءات

 اإلجمالية؟ تهافائدو لموجودةااإلرشادات 

  ؟نظر موضوعيةوجهات تحمل  مستقلةثالثة أطراف هي هل   ؟ ةراجعقوم بالمالتي ت الهيئاتما هي 

  بديلة؟الدوات في األتقبل على أنها كوارث في الخطة الوطنية للكوارث أو  التيحاالت /الاألحداثما هي 

  بديلة على أساس التحليالت مثل خرائط مخاطر الكوارث، الدوات للكوارث/األوطنية الخطط الهل تم تصميم

 المخاطر، وما إلى ذلك؟ اتوتقييم

  هل شارك الخبراء؟  ما هي نوعية المعلومات المستخدمة؟    للخطط؟ استخدامهاما هي المعلومات التي تم 

 مثل القيود المفروضة على ملكية   أولوية عن غيرها من التشريعات؟  وارثخطط الكإلى أي مدى تكون ل(

 أو حقوق الملكية في حالة الطوارئ(.

 بما في  ،في الوقت المناسب ديلة أساساً جيداً التخاذ إجراء واضح ومنظماألدوات الب/هل توفر هذه الخطط

 ؟ارثةارئ أو الكالطوومن سيقوم به خالل حالة ذلك متى سيتم تنفيذ هذا اإلجراء 

  لكل وحدة مسؤولة؟وتوزيعها تحديد األدوار والمسؤوليات  ،األدوات البديلة/ضمن خطط الكوارثيتم، كيف 

  منظمات و األحمر والهالل األحمر لصليبا) العامةالحكومية أو المنظمات هل تشارك المنظمات غير

 لكوارث؟لالوطنية  الخطة( في تصميم دولية

 هل هناك خطة طوارئ آلليات التعاون الخارجية في حالة الطوارئ؟ 

  رسمية؟ال الهياكلما هي 

  تعاون على المستويات الدولية والوطنية واإلقليمية والمحلية؟تتضمن الهل 

 لكوارث؟لا هي الهيئة المسؤولة عن تنسيق التخطيط  م 

 هل تغطي جميع    األدوات البديلة؟/مخاطر الكوارث ضمن الخططخفض ما هي األنشطة الرئيسية ل

 األنشطة الضرورية؟

  خطار العام وخطط األ االستعداد)خطط   مخاطر الكوارث متسقة وكافية؟ لخفض هل جهود التخطيط

 (ةمحددال

  ؟عواقبال أو تخفيف وتخفيض نقاط الضعفهل هناك خيارات واقعية لمواجهة التهديدات 

  مخاطر الكوارث بانتظام، بما في ذلك تمارين اإلجالء  لخفضممارسة تمارين خطط الكوارث عزز تهل

 غير الغذائيةالغذائية وبهدف ضمان سرعة وفعالية االستجابة للكوارث والحصول على إمدادات اإلغاثة 

 ، بما يتناسب مع االحتياجات المحلية؟الرئيسية

  مراجعة)بما في ذلك  واللوائحلوائح تقسيم المناطق الحالية وقوانين البناء  فيتعديل المراجعة والهل توفر 

 ؟البناء بشأن احتمال ضرورتهاخبراء ، الخ( وخلق الوعي بين اللوائحآليات تطبيق 

 ؟وسيلةستخدم اإلشراف كهل يُ  ؟  قوانين البناء كيف يتم تطبيق االلتزام بالتدابير مثل 
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  الصيانة الوقائية من أجل السالمة من الزالزل في المستشفيات والمؤسسات العامة وأفعال هل تتخذ سياسات

 الرئيسية؟

  األدوات البديلة؟/تحديد البنية التحتية الحيوية على نطاق وطني في نطاق خطط الكوارثهل يتم 

  تدابير محددة لحماية البنية التحتية الهامة؟تم تصميم أو اتخاذ هل 

 السنوية  ميزانيةالمبينة في خطة الكوارث تم دمجها في عملية ال هل الغايات واألهداف واالستراتيجيات

 )عمليات الطوارئ وعمليات طلب المنحة(؟

  ؟كوارثللالوطنية  الخطةحكومية كافية لتنفيذ  ميزانيةتم تخصيص هل 

  موزعة بشكل صحيح على جميع وحدات الحكومة؟كوارث للالوطنية  الخطةهل 

  إذا كان األمر كذلك، ما هي الطرق المستخدمة لتوزيعها؟  الوصول إلى الخطط؟ الجمهور هل يستطيع 

  واإلجراءات التي يجب  ،لكارثة محتملة لالستعداداإلجراءات التي يمكن أن يتخذها بهل الجمهور على علم

 ا في حالة وقوع كارثة؟اتخاذه

  ّة؟ما هي أنواع خطط العمل والخطط البديلة المعد 

  األدوات البديلة؟/وفقاً للخطة الوطنية معّدة)خطط العمل، إلخ(  الفرعيةهل الخطط 

  خطة مة بإعداد لزَ مُ األقاليم والمقاطعات والمدن والبلديات  على مستوىهل جميع الوحدات الحكومية

 ؟لكوارثل الوطنيةخطة الإلى  ستناداً ا االكوارث الخاصة به

  والخطة الوطنية للكوارث؟ ألقاليمبين خطط الكوارث في مختلف ا نسجاماالتساق وااليتم ضمان هل 

  مخاطر الكوارث على جميع المستويات يتم إعدادها أو مراجعتها وتحديثها  خفضهل خطط وسياسات

 ؟ضعفاً والفئات األكثر بشكل دوري مع التركيز بشكل خاص على المناطق 

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 

 

 تحديد إطار العمل وتنظيم السلطات المعنية ج.

أن يكون  دققلهذا، يجب على الم   مخاطر الكوارث. معنية بخفضال ةالعديدالمؤسسات والوكاالت  تحديدينبغي  1-ج

 اأدواره تحديدساعد يُ    إلطار القانوني والهيكل التنظيمي لجميع الهيئات المعنية.بالديه معرفة شاملة 

، عمالت وفي تحديد المسؤول عن األفي تقييم مكان وكيفية جمع البيانا دققوالتعاون فيما بينها الم اومسؤولياته

األنشطة  له  إلجابة عن األسئلة مثل "هل هناك إطار قانوني كاٍف؟ امفيد من الباإلضافة إلى ذلك، فإنه  .  الخ

ز أن يركّ أيضا ينبغي كما    للحصول على مثال(. 3الملحق )انظر   ؟الحوكمة هيكل هو ما   منسقة تنسيقاً جيداً؟

مخاطر الكوارث على الكيفية التي يمكن أن يتحقق التنسيق وتضافر الجهود من قبل مختلف  خفض دققم

 مخاطر الكوارث. معنية بخفضهيئات الال
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 أن يدرس النقاط التالية: دققينبغي على الم 2-ج

  أو المبادرات الوطنية أو المحلية المتعلقة بهذا الصدد؟ التعليماتما هي القوانين المعمول بها أو 

  مخاطر الكوارث؟ خفضما هي الهيئة التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن 

  تقييم الهيكل التنظيمي بالكامل، يجب )  الكوارث في كل مستوى؟  مخاطر بخفض المرتبطةما هي الهيئات

 (ةتنظيمي خريطةخالل إعداد على سبيل المثال، من 

  في الحكومة: "من ومتى وماذا؟" مستوىهل المسؤوليات واضحة للجميع في لكل 

 ر الحكومية؟ما هي المسؤوليات المناطة بالمنشآت في القطاع الخاص والمنظمات غي 

  مخاطر  ناجحة في خفضهل الهياكل واألنظمة التنظيمية ُمحددة ومصممة بشكل جيد لتسهيل أنشطة

 ؟الكوارث

 هل وضعت المهام المتعلقة بهذه الهيئات بشكل واضح وبدرجة كافية؟ 

 ل تم إسناد السلطة والمسؤولية بشكل واضح؟ه 

  مخاطر الكوارث؟خفض ألنشطة  داخلي موثوق به وفعالضبط هل هناك 

  كل مستوى من مستويات لبشكل فعال ويوفر المعلومات في الوقت المناسب سهل هناك نظام اتصاالت قائم

 هذا النظام؟ اختبارمخاطر الكوارث، وهل تم  خفضالحكومة فيما يتعلق ب

 هل للهيئة الرئيسية المسؤولة موارد بشرية قادرة وكافية؟ 

 مخاطر الكوارث؟ خفضتنسيق وتنفيذ أنشطة ل ينمناسبظفين المو؟ هل موظفينما هي مواصفات ال 

 هل هناك أي خطط محددة لضمان أن الحكومة يمكن أن تستمر في العمل حتى في حالة وقوع كارثة؟ 

  مخاطر  خفضكاملة ومفصلة عن الموارد المخصصة ألنشطة صورة هل للهيئة الرئيسية المسؤولة

 الكوارث؟

  لمواجهة الكوارث عند وقوعها؟ ةعسريالستجابة لالهل هناك فريق 

  كومية وغيرها من المنظمات غير الحالتي تعمل فيها مخاطر الكوارث  خفضضمن عملية  الجوانبأي

 ؟المنظمات

 هل يمكن أن تتولى الهيئة الرئيسية المسؤولة تقديم التسهيالت والدعم الالزم ألنشطة الهيئات غير الحكومية؟ 

 وأنشطة الهيئات غير  ميزانيةمراقبة األموال الواردة من خارج ال هل تم وضع آلية للمراقبة بهدف

 الحكومية؟

 موقف وسلطة المنظمات ذات ما يتعلق بما الدروس التي تم تعلمها من التجارب السابقة من الكوارث في

 هذه الدروس في مجاالت مثل إعادة تنظيم وتقوية السلطات؟ت االستفادة المناسبة من هل تم   الصلة؟

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 
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 تقييم مدى كفاية التنسيق د.

والزلزال  ،2111إن األحداث األخيرة، مثل إعصار كاترينا الذي ضرب الواليات المتحدة األمريكية في  1-د

 2111تي في يوالزالزل الذي ضربت باكستان وهاي ،2111شرق اليابان في  اضربن الذي انالقويّ والتسونامي 

بأصحاب أظهرت أن مسألة إدارة الكوارث واسعة النطاق ال تتعلق فقط بالحكومة، ولكنها تتعلق كذلك قد 

إلى تقييم  دققونيحتاج الم   ضين لمخاطر الكوارث.اآلخرين بما في ذلك الشركات واألفراد المعرّ  المصلحة

بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات اإلقليمية والهيئات والمؤسسات  أصحاب المصلحةالتنسيق بين جميع 

 على المستوى الوطني والدولي. والمنظمات غير الحكوميةالوطنية 

إلى جانب الخطط  ،قرئيسية لتقييم التنسيالدوات األتُعد التشريعات الوطنية للكوارث والخطة الوطنية للكوارث  2-د

خاصاً بأنشطة الهيئة  اهتماماأن يولي  دققضافة إلى ذلك، ينبغي على المباإل  اإلدارات. خطط الُمحددة الحدث و

 .حوكمتهاوهيكل  إدارتهاتنسيق ودراسة نظام الالرئيسية المسؤولة عن 

أن ينظر في  دققينبغي على المالتنسيق مع الهيئات على المستوى اإلقليمي والوطني والدولي،  يةلتقييم مدى كفا 3-د

 القضايا التالية:

 هل تم وضع آلية التنسيق التي ينبغي أن تعمل في حالة وقوع كارثة؟ 

  في آلية التنسيق هذه )المستوى إدراجهم الصلة و ذويهل تم تحديد جميع المشاركين

 المحلي ونقطة االتصال الرئيسية للهيئات الخارجية(؟/الوطني/اإلقليمي

  المستوى المتوقع من التنسيق بين الوكاالت المعنية خالل وقوع الكوارث األخيرة )إن وجدت(  تحقيقهل تم

 ؟يةأو من خالل تمارين اختبار

  ،الهيئات المختلفة على ، مع وكونه مناسباً هل هناك آلية للمراقبة لتقدم معلومات للمساعدة في ضمان التعاون

 المستويات اإلقليمية والوطنية والدولية؟

  لتحقيق األنشطة في هذا المجال،  بيناالزدواجية والتداخل من أجل تجنّب التعاون يعزز التنسيق القائم هل

 مخاطر الكوارث؟بوزيادة الوعي االستخدام الكفؤ للموارد 

  مخاطر الكوارث، مثل المساعدة التقنية والخدمات فض ألنشطة ختعاون للهل تم تحديد األشكال المختلفة

 وفقاً لطبيعة ودور وعمل مختلف المشاركين في هذا المجال؟ ،االستشارية والمعدات واللوازم، الخ

 هل هناك خيارات    ما هي وسائل االتصال البديلة الجاهزة، مثل الهواتف وأجهزة الراديو واإلنترنت؟

 متعددة في حالة وقوع الكارثة؟

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 

 

ر هـ.  تقييم أدوات إدارة الكوارث ونظم اإلنذار الم بكِّ

 استخداميمكن    مخاطر الكوارث على نطاق واسع. خفضتستخدم التقنيات في مجال العلوم الجغرافية ألنشطة  أ-هـ

ويتم تنظيم نظام    في جميع أنواع الكوارث لجمع أنواع مختلفة من البيانات. GISنظام المعلومات الجغرافية 

وعلى سبيل المثال،    واجهها.يالمعلومات الجغرافية بطرق مختلفة من بلد إلى آخر وفقا لمخاطر الكوارث التي 

 المجّمعةالبيانات تحليل تطلب فذلك ي، للتخطيط في ضوئهاللفيضانات واألجل اآلثار قصيرة وطويلة جميع لفهم 
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"األرصاد الجوية والتضاريس وخصائص التربة والغطاء النباتي والمياه الجوفية والمستوطنات والبنية  حول

األوضاع االقتصادية االجتماعية والموارد المادية". والتحتية والنقل والسكان 
(51)

تتم معالجة جميع هذه    

الجوانب التي تختلف في مجال إدارة الكوارث بسهولة بمساعدة نظام المعلومات الجغرافية، ومن ثم يمكن 

. لها استخدامها لتحليل المخاطر والتخطيط
(52)

 

ينبغي على  ،مخاطر الكوارثلخفض مستخدمة لتحقيق األهداف أدوات اإلدارة ال ايةمن أجل تقييم مدى كف 2-هـ

 ما يلي: تقييم دققالم

 هل تتوفر في البلد آليات اإلنذار المبكر للتنبؤ بالكوارث التي قد تضرب البالد خالل فترة معينة؟ 

  توى الوطني أو الكوارث على المس مخاطروالضعف و لألخطار أساس منتظمعلى هل يتم إجراء تقييم

 ؟نهدو

  لتكون مرجعا وألغراض الرقابة؟ مناسببشكل هل يتم توثيق عمليات تقييم المخاطر ونقاط الضعف 

 وما هي تدابير الجودة المعمول بها  وما هي البيانات المطلوبة ،ما هي البيانات المستخدمة لعمليات التقييم

 ؟المعنيةالمعلومات بين المنشآت  وهل يمكن تبادل هذه ،البيانات المستخدمة/لضمان جودة المعلومات

  والمنافعتنفيذ تحليالت التكاليف تم يهل cost-benefit analyses مخاطر خفض مجموعة من تدابير ل

 لتخطيط االستثمارات العامة؟ متطلّب ارث على أساس منتظم، وهل هيالكو

  الكارثة؟يعمل لتحديد مدى الخسارة أو الضرر بعد وقوع قائم  مراقبةنظام يوجد هل 

 ل هناك نظام معلومات إدارة الكوارث محدث؟ه 

 المخاطر و/أو لتخفيض مناسب لتحليل المخاطر وتخطيط الجهود  ام معلومات إدارة الكوارث الحاليهل نظ

 تخفيف آثار الكوارث؟

  لتحديد، على المستوى  مخاطروال خطاررية على معلومات كافية عن األالمعلومات اإلداهل يحتوي نظام

 ؟ضعيفالمحلي، من قد يتعرض لألخطار ومن هو 

 السلطات المحلية في جعل تقييم المخاطر في  رشادئيسية أدوات فعالة ومناسبة إلهل وضعت السلطة الر

 وطنية؟السياسات الستراتيجية والالمناطق الخاصة بهم وفقا ل

  ُستخدم؟يُ ي غرض وأل  ؟ لمعلومات الجغرافيةمناسب لستخدم نظام هل ي 

  متى يجري هذا    ؟أدوات وتدابير إدارة الكوارثكفاءة وفعالية الوكالة الرئيسية المسؤولة بانتظام  تُراجعهل

 التقييم؟

  ُستخدم نتائج هذا التقييم لصنع القرار وتحسين مبادرات إدارة الكوارث في المستقبل؟هل ت 

 نظم المعلومات  واستخدام االحتياجات)وكذلك المخططين( في تقييم  دققوف تساعد األسئلة التالية المس

مخاطر الكوارث:  خفضفي  GISالجغرافية 
(53)

 

  

                                                           
51   Rego, Aloysius J: “National Disaster Management Information Systems & Networks: An Asian Overview”, s.1. 
 GISنظم المعلومات الجغرافية  استخداملمزيد من اإلرشادات حول  5541راجع المعيار    52
53   Primer on Natural Hazard Management in Integrated Regional Development Planning, “Geographic Information Systems in 

Natural Hazard Management”, http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea66e/begin.htm#Contents, (06 May 2010) 
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  ؟اتخاذهاما قرارات التخطيط التي ينبغي 

  المناسبة لعرض خريطة والمعلومات المخططات معلومات القرارات التي تنطوي على استخدام هي ما

 نة؟معيّ 

  التقنيات اليدوية؟ باستخدامما هي المعلومات التي ال يمكن إدارتها بكفاءة 

 ما هي أنشطة إدارة المعلومات التي يمكن أن تدعمها نظم المعلومات الجغرافية المقترحة؟ 

  م المعلومات الجغرافية؟ادعمها نظيما هي أنواع القرارات التي يمكن أن 

 لوسائل خرائطيةهل هنالك حاجة   ألغراض التحليل؟  مناسبمعلومات الجغرافية باألساس م الانظ له 

 ؟ذات جودة

  م المعلومات الجغرافية في تحقيق األهداف المرغوب فيها؟اساعد نظيإلى أي مدى سوف 

 دققساعد األسئلة التالية المم المعلومات الجغرافية، يمكن أن تُ اتقييم مدى مالءمة نظل: 

 ستخدمين الجدد؟مع احتياجات الم ةهل قدراته متوافق 

 هل الخبرات التقنية الداخلية قادرة على خدمة المستخدمين الجدد؟ 

  ُ؟هذا م المعلومات الجغرافيةانظلن االستخدام المناسب مكّ ما هي الترتيبات المؤسسية التي من شأنها أن ت 

 دققساعد األسئلة التالية المم المعلومات الجغرافية، يمكن أن تُ انظ استمراريةتقييم مدى ل: 

  المعلومات الجغرافية؟ سيوفرها نظاممستخدمي المعلومات التي سيكون من 

 من حيث االحتياجات من المعلومات والوقت والتدريب، للحصول على النتائج  ،ما هو مطلوب

 هذه المتطلبات؟ وفيرهل يمكن ت  المرغوب فيها؟ 

  موظفين؟و ميزانيةدعم كاٍف من هل هناك 

 في مشاريع مماثلة؟ ما هي الوكاالت المشاركة 

 ساعد إلى لفت اهتمام وكاالت أخرى وتسهيل يم المعلومات الجغرافية أن اإلى أي مدى يمكن لنظ

 التعاون؟

  برامج تطوير وتخطيط استخدام األراضي و الحاليةهل يتم إعداد خرائط األخطار مع مراعاة الخطط البيئية

 وما إلى ذلك؟ البناء،

  إلى التخفيف من مخاطر وآثار الكوارث؟هل هناك أي أدوات خاصة تهدف 

  لشراء واستالم وتخزين وتوزيع إمدادات اإلغاثة في حاالت الكوارث؟ لالستعدادهل هناك أي ترتيبات 

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 
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 العامةتقييم تدريبات الطوارئ والتدريب والتوعية  و.

أفضل وتحسين العالقات بين الجهات  اً في السنوات األخيرة فهم عززت الكوارث واسعة النطاق التي حدثت 1-و

رفع وكذلك شجعت على درجة من المشاركة و   مخاطر الكوارث. خفضالوطنية والدولية الفاعلة في مجال 

 السياسة.التوعية، حيث يُعد كل منهما أمراً مهماً في إحداث تغييرات في 

   وقدر أكبر من المساءلة. ةعامإلى أفعال م ترجَ يُ التوعية العامة ومع ذلك، ال يوجد دليل واضح على أن تعزيز  2-و

ستراتيجية، بل هو باألحرى نتيجة مشاريع االالجهود الوطنية  الوعي العام جزءاً من د خلقيبدو أنه ال يُعَ و

لتدريب واستعداد الوطنية والدولية، وخاصة بالنسبة للتمارين واستخدم حصص كبيرة من األموال وتُ   منفردة. 

ولذلك، فإن إمكانية االزدواجية في هذه األنشطة قد    هيئات مثل المنظمات غير الحكومية. قبلالمجتمع، من 

 فحصأن ي دققالضمان، ينبغي على الم أصحاب المصلحةإعطاء جميع  غرضول  تكون مرتفعة بالتحديد. 

وينبغي كذلك تقييم ما إذا كان أو لم يكن للمنظمات    بعناية جميع األنشطة التدريبية وحمالت التوعية العامة.

لالستجابة بفعالية والتعافي بسرعة من أنواع  ،من خالل التدريب ة،المكتسبالالزمة واألفراد المعرفة والمهارات 

 ااهتمامفي هذه المجاالت أن تولي  والمحاسبةالمالية رقابة األجهزة العليا للينبغي على    مختلفة من الكوارث.

 بتعزيز المساءلة العامة. اً خاص

اب حوأصد أمر نشر معلومات واضحة وموضوعية عن الكوارث للجمهور يُعَ مباشرة، في أعقاب الكوارث  3-و

ولذلك ينبغي تحديد آلية فعالة لنقل المعلومات بطريقة ال يكون فيها مجال ألن    بالغ األهمية. اً أمر المصلحة

ترك أي مجال لسوء الفهم أو التخمين وتوفير االتصال باتجاهين تكون غير مفهومة أو غير واضحة وال يُ 

خاطر على خفض مفحص في الرقابة قضية هامة يمكن أن تُ  تعتبرهذه    في حمالت التوعية العامة. وتحديده

 الكوارث.

أن يُحاول اإلجابة على  دققينبغي على المالمجتمع،  واستعدادلتقييم تخطيط وتنفيذ تمارين الطوارئ والتدريب  4-و

 األسئلة التالية:

  مخاطر  خفضهل الحكومة تعزز التوعية العامة والتثقيف وتعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال

 الكوارث؟

  العامة من أجل رفع  تعليمحمالت المخاطر الكوارث للجمهور و/أو خفض هل هناك خطط للتدريب على

 ؟طم تنفيذها وفقاً للخطهل يت  مستوى الوعي العام؟ 

  المدارس والمجتمعات  فيمخاطر الكوارث  خفضبرامج التعليم والتدريب على وتحقيق هل تم تخطيط

 المحلية؟

 وخطط التدريب الفعال وهل يجري تحديثها حسب الحاجة؟ هل تم وضع متطلبات التدريب 

 الضرورية لالستجابة بفعالية والتعافي بسرعة من  اتعرفة والمهارملللمنظمات واألفراد االبرامج  وفرهل ت

 أنواع مختلفة من الكوارث؟

 تتمالمحتملة  المالجئو طرق اإلجالء/هل هنالك على المستوى المحلي أمور أكثر عملية مثل مناطق 

 وعكسها في التدريبات لمواجهة الكوارث؟ نشرهاو تهامراعا

  هل مسؤولية تطوير وإجراء تمارين الطوارئ والتدريب واضحة المعالم وتم اإلناطة بها إلى وكالة أو دائرة

 أو فرد مختص؟

 تم إجراء التدريبات المحلية وتمارين المحاكاة المماثلة للواقع في جميع مستويات الحكومة؟يل ه 
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 الطوارئ على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك على مستوى المدينة، /تمارين التدريبيتم تنفيذ  له

 ؟خّولةليها من قبل هيئة أو وكالة مو/أو اإلشراف ع

  التدريب دون داع؟وأنشطة وظائف أو تداخل تم التأكد من عدم تكرار يهل 

  بالتحديد )المرضى  ضعفاً خاصة باألشخاص األكثر الئ ار/الطولتدريبلتمارين اهل هناك أي برنامج محدد

لقطاع الخاص الموجودة في المباني العالية /افي المستشفيات والطالب في المدارس والموظفين في الحكومة

 أو المباني المتداعية، والناس الذين يعيشون في المناطق المنخفضة أو بالقرب من ضفاف النهر(؟

  المحلية )دائرة الحريق والشرطة والمستشفيات(، والمنظمات المجتمعية، هل تشارك مختلف اإلدارات

 ؟الطوارئ/التدريبتمارين الهالل األحمر ووسائل اإلعالم والشركات المحلية في /والصليب األحمر

  أكثر تقدما ألغراض أخرى مسؤولين إلى بلدان  ابتعاثمة في بناء القدرات عن طريق الحكو تاركشهل

 الكوارث؟خالل األكثر فعالية الطوارئ م تمارين تعلّ 

 هل تم إقامة وتفعيل آلية التواصل مع المجتمع؟ 

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 

 

 تقييم إدارة األموال والمنح المخصصة للكوارث ز.

إّن   تختلف التكاليف االجتماعية واالقتصادية للكوارث على نطاق واسع ويصعب تقديرها على أساس عالمي.  1-ز

تعمل االحتياطات    الفيضانات والزالزل والعواصف.هي كلفة من الناحية المالية واالقتصادية األكثر الكوارث 

ذات تنوع والبلدان األقل نموا  حتاجالغالب ت في   المتخذة قبل الكوارث على تقليل الدمار واألثر االقتصادي.

في و   لمواجهة الكارثة. االستعدادخارجية عند  اقتصادي محدود وتعاني من ضعف في البنية التحتية أمواالً 

   الكوارث. بقدرات أكبر للتعامل معلحكومات والمجتمعات واألفراد في االقتصادات المتقدمة تتمتع ا، المقابل

   لكوارث تؤثر سلبا على جميع االقتصادات والمجتمعات سواء في البلدان المتقدمة أو النامية.ومع ذلك، فإن ا

مخاطر الكوارث بطريقة اقتصادية خفض األموال الوطنية والخارجية المخصصة ل استخدامولذلك، ينبغي 

 وبكفاءة وفعالية.

مخاطر  خفضنحو مزيد من التركيز على لهذا السبب تحركت السياسات الدولية المتعلقة بإدارة الكوارث  2-ز

صت موارد كبيرة ألنشطة وفقا للسياسات السابقة التي خصّ  وضوعةإن اإلجراءات المالية الم  الكوارث. 

كما ينبغي تحديد    وفقاً لهذه السياسات المتغيرة. هاإعادة تعريفيجب اإلغاثة وإعادة اإلعمار بعد الكوارث 

كما أنها يجب أن تكون مرنة بما فيه الكفاية في    عمليات الشراء وتدفق األموال بشكل جيد واختبارها مسبقاً.

وكذلك ينبغي تحديد المواصفات للخدمات    التصميم الستيعاب أحداث غير متوقعة في بيئات ما بعد الكوارث.

الجودة في الخدمات والسلع التي يتم  افتقارجلة بشكل مسبق لتجنب والسلع التي يمكن تسليمها في الحاالت العا

م إعادة تعريف العمليات بما إذا ت خاصاً  اهتماما أن يولي دققينبغي على الم   تسليمها بعد حدوث الكوارث.

 المالية بالتوازي مع السياسات الجديدة.

بعناية تكاليف  يفحصأن  دققينبغي على الم ،لمجالللمساهمة في تحسين االقتصاد والكفاءة والفعالية في هذا ا 3-ز

 وبهذا الخصوص، ينبغي عليه/عليها النظر في المسائل التالية:   جميع المشاريع/االستثمارات.

  لتكاليفواقعية لتقديرات تراعي خطة وطنية لمواجهة الكوارث وخطط فرعية الحاجة إلعداد. 

 مثل تحليالت التكاليف وسائل إلى تحديدها عن طريق لتي سيتم تنفيذها في نطاق الخطط تحتاج المشاريع ا

  .cost-benefit analyses والمنافع
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 ،الحضريالتحول /وإعادة البناء وبالتحديد مثل تعزيز التعمير ،مخاطر الكوارث خفضيمكن أن تستمر أنشطة  4-ز

على النحو إلى تقييمها مخاطر الكوارث  خفضالمشاريع/االستثمارات في مجال  استدامةتحتاج و   لعدة سنوات.

 التالي:

 تخطيط الموارد وتطوير نماذج التمويل في المستقبل. جبي 

  نظرا الرتفاع تكلفة االستثمارات مثل نظم المعلومات الجغرافيةGISs البحث عن مصادر يجب  ،وصيانتها

 إضافية للتمويل.

إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ  جبواستخدام الموارد بكفاءة، ي االستثمار غير الالزم في هذا المجالمن أجل منع  5-ز

 نعي القرار في اتخاذ قراراتأن تساعد صا جبوي  والمالي لإلجراءات والمشاريع واالستثمارات.  الفعلي

 في الوقت المناسب. تصحيحية

 سئلةاألدقق اإلجابة على على الم جبي ،مخاطر الكوارث ضخفلتقييم مدى كفاية وإدارة األموال ألنشطة  6-ز

 التالية:

  األموال  علىالكامل  اإلشرافالكوارث مخاطر  خفضهل للحكومة المركزية و/أو السلطة المسؤولة عن

 ؟المعنيةرث من قبل جميع الهيئات مخاطر الكوا خفضو/أو المخصصة ألنشطة  المستلمة

 المؤسسات الحكومية واألشخاص/المجتمع  مخاطر الكوارث؟ خفض ما هي مصادر األموال المقدمة ل(

المحلي والمنظمات/الهيئات الخاصة والحكومات األجنبية والمنظمات غير الحكومية األجنبية أو المحلية، 

 والمؤسسات/الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية الدولية وغيرها(

  ستخدم األموال من هذه المصادر؟يمن 

  لكوارثالوطنية لخطة لهناك قوانين أو إجراءات محددة في البالد تحكم تخصيص واستخدام األموال لهل، 

 ؟يتم االلتزام بها لوه

  على تخصيص األموال واختيار  ات المركزية والمحليةحكومللمخاطر الكوارث  خفضكيف تؤثر سياسات

 المشاريع التي تستلم األموال؟

  المخصصة من قبل الحكومة المركزية إلى الحكومات/السلطات المحلية  ميزانيةمخصصات ال عدادتم إيهل

 ؟ةالمباشروكاالت التنفيذ و

  األموال المتعلقة بالكوارث بشكل واضح لكل وإدارة وصرف وتسجيل ستالم ال يةملية إدارع وضعهل تم

 الحكومية والتبرعات المحلية واألجنبية. األموالمثل لألموال مختلفة القنوات المن 

  الوكاالت المستفيدة؟من قبل الكوارث  واستخدام أموالهل هناك أي تقارير دورية عن تخصيص 

 وكاالت مجموع األموال المخصصة لجميع ال يبيّنعن إعداد تقرير سنوي موحد  ةهل هناك وكالة مسؤول

 ؟موال المستخدمةالمستفيدة واأل

  ل ومخاطر الكوارث حسب األص لخفضالتبرعات من مصادر خاصة المخصصة يل وتسج حجزهل يتم

 ؟جلهرض الذي منحت ألللغاستخدامها يتم و
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  ّرغم أنه يجب باألساس وضع إجراءات   المنح؟ معالجةدارية فّعالة لتطبيق ور لعمليات إهل تم وضع تصو(

مخاطر  عاجلة لخفضإدارية لتخصيص واستخدام األموال العامة لضمان حسن التوقيت، في حالة أنشطة 

قدر من بأقصى رتيبات إدارية ُمحددة للسماح هناك تأن تكون  جبولذلك ي .  الكوارث، فقد ال تكون كافية

 المرونة(.

  ألغراض أخرى أو تحويلها إلى  هااستخدامأو من المنح إلى الجهة المانحة،  األرصدة المتبقيةإعادة تم تهل

 الخزانة الوطنية؟

  التقارير في الوقت المحدد؟وتُقّدم  ،متطلبات تقديم التقارير للمانحينيتم االلتزام بهل 

  ؟ميزانيةالوقت المحدد وفي حدود ال مخاطر الكوارث في خفض/برامج مشاريعهل يتم إنجاز 

  لية والوطنية في حاالت الطوارئ الستخدام األموال المخصصة في الموازنات المححة المتاالمرونة ما مدى

 ألحداث الكوارث الوشيكة؟ االستعداد/

  وتحليالت مماثلة لتحديد بدائل واقعية؟التكاليف والمنافع بإجراء تحليل الحكومة  تقومهل 

  ؟الكوارثالتخفيف من الممكنة والمفيدة في مجال االستثمارات هي ما 

 هل هناك احتياطي استراتيجي من بضائع اإلغاثة من الكوارث؟ 

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 

 

 يهاالمخاطر ف وخفضالتكي ف  سهلة المناطق الحضريةة تدابير جعل يتقييم مدى كفا ح.

د بشكل جيد بسرعة لم تُشيّ  بعض المدن التي تنموو   في المدن أو المراكز الحضرية.يعيش معظم سكان العالم  1-ح

تدهور البيئة الحضرية وتزايد المستوطنات غير الرسمية وفشل البنية التحتية أن  ، باإلضافة إلىأصال

ويستقر المزيد والعديد من الناس في المناطق المعرضة   لكوارث. ل عند التعرضمخاطر كبيرة  تُمثّل والخدمات

قادرة على الصمود في وجه الصدمات الزلزالية والفيضانات أو الرماد ال اإلنشاءاتفإن ولذلك،    للكوارث.

 السليم للمدن المبنية جيداً هي تدابير ومسائل أساسية للمناطق المعرضة وغيرها، والتخطيط الحضريالبركاني 

 للكوارث.

نشطة األعلى تقييم  اً كون قادريالمخاطر الرئيسية وذلك ل دقق مراعاةالم ، يجب علىفي المستوطنات الحضرية 2-ح

 :المخاطر مسبباتوفيما يلي أهم    .العينات بطريقة سليمةفحص مخاطر الكوارث وإجراء  المحلية لخفض

  .في حاالت  كبيرا للمخاطر مسبباتُعد الكثافة السكانية العالية   ارتفاع سكان المدن وزيادة الكثافة السكانية

 .ن والبنية التحتية والخدماتنوعية السكرداءة جودة 

 السلطات المحلية غير قادرة على تكون  ،الحضرية حوكمةفي حاالت سوء ال   حضرية ضعيفة. حوكمة

الموارد  ذاتالحكومة المحلية الضعيفة إن   توفير البنية التحتية أو الخدمات أو اإلسكان اآلمن لألرض. 

والمكاني  التي تفتقر إلى القدرة على االستثمار والكفاءة وغير مرتبطة في التخطيط الحضريوالفقيرة، 

 تتقبل، لن نيابة عن المواطنين ذوي الدخل المنخفض في المستوطنات غير الرسمية التشاركي واالستراتيجي

 .الحضريةالكثير من سكان المناطق ضعف تزيد من ف، وسوف ي القدرة على التكيّ تحدّ 
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  .الحضري في العديد من المدن التي تنمو بسرعة، فإن الكثير من التوسع   التنمية الحضرية العشوائية

وغالبا ما   وضوابط استخدام األراضي ومعامالت األراضي. للبناء  الرسميةقوانين النطاق  جري خارجي

متطلبات التوسع  على دققز المأن يركّ  جبفي هذه الحالة، ي   القائمة غير واقعية.تكون أدوات التخطيط 

   .الطوارئخطط يتطلب التوسع الحضري المستدام خطوات شاملة إلدارة المخاطر و   .الحضري المستدام

أنظمة التخطيط الحضري وقوانين البناء على أساس معايير واقعية، مع إيالء اهتمام  فرضكما يتطلب 

 .خاص الحتياجات الفئات األكثر ضعفاً 

 .أكثر يكون معظم الفقراء في المناطق الحضرية    نقص األراضي المتاحة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض

على لمباني الضعيفة لقدرة الكثافة، والية العبسبب سوء األحوال المعيشية في األحياء  لألخطارعرضة 

الطوارئ، وتوفير المياه  زلزالية والطرق الضيقة التي تحد من الوصول في حاالت ىأمام قوالصمود 

هذه المعرفة بشأن قدرات   الحرائق بسرعة.  نشأ عنهاوالتركيبات الكهربائية المعقدة التي قد ت المحدود

لتحول لتقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية خفض أمر حيوي لالمنومواصفات المواطنين ذوي الدخل 

 تصميم النماذج المالية البديلة.لالحضري و

 .خطارلى الحد األدنى لمعايير السالمة ومقاومة األع تنّص قوانين ولوائح البناء   اإلنشاءات غير المالئمة 

إن ممارسات البناء وتنفيذ هذه اللوائح أساسية ألن خفض التكاليف ونقص أو   الطبيعية في كثير من البلدان. 

إن    المباني حتى المصممة جيداً. انهياررئيسية التي تؤدي إلى السباب األتزييف الحوافز والفساد هي 

ي بدون مخططات هندسية تأوي معظم سكان المدينة ف رسمية والمنشآت غير القانونية أوالمستوطنات غير ال

 منة.اآلأو التحسينات  نشاءاتفي اإل مناسبلالستثمار المواتية هل الظروف    العديد من البلدان.

  ّالمستدام والقدرة على  لتحضراب رفع مستوى البنية التحتية األساسية والمباني العامة هو الحد األدنى لمتطل

تقلل مصارف كما سوف    ضرورية.الخدمات المأوى والتوفر المدارس والمستشفيات اآلمنة وس   التكيّف.

 وبتكلفة منخفضة. األرضيةمياه األمطار الفيضانات واالنهيارات 

  .يمكن أن يكون و   المدن الكبيرة.في األصول االقتصادية  تجميعميل ي  تركيز األصول االقتصادية

رة على االقتصادات المحلية والوطنية. للكوارث في هذه المدن آثار مدمّ 
(54)

 

ينبغي وفي هذا الصدد،    .هذه المخاطر مسبباتمراعاة عمليات الرقابة مع وتنفيذ تصميم  دققينينبغي على الم 3-ح

لقرارات  اً ينبغي أن يكون التخطيط الحضري السليم أساس   .اً خاص اهتماما الحضريالتخطيط وتنفيذ إيالء تقييم 

 .وأنشطة جعل المناطق الحضرية سهلة التكيّف

دراسة  دقق، يجب على المتكيّفاً أكثر  المدن الحضرية/الخطوات المتخذة لجعل المناطق يةتقييم مدى كفامن أجل  4-ح

 األسئلة التالية:

 نبذة عامة

  ؟الرقابةالتي تغطيها  الحضريةما هي المخاطر الرئيسية للكوارث في المناطق 

 مخاطر  ية لجعل المدن أكثر أماناً ضدالسلطات المحلتحقيقها من قبل ما هي األنشطة التي يتم التخطيط لها و

 ؟هذه الكوارث

  جميع األطراف المعنية؟ بمشاركة المستدام حضريتطوير الال وفيرتعن ومسؤولة  كفؤةسلطة هل هناك 
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 تطوير المباني وتنفيذهاخطط /الحضريالتخطيط 

  نهج حساس للكوارث؟بناء على المباني  تطويرهل تم وضع الخطط الحضرية/خطط 

  على أساس تقارير المسح الجيولوجي؟ المبانيهل تم وضع خطط تطوير 

 بعد إعداد تقارير المسح الجيولوجي؟ مبانيخطط تطوير ال مراجعة تهل تم 

  على أساس مشاركة مجموعات من المواطنين والمجتمع المدني؟ الحضريةهل تم إعداد الخطط 

 التحول الحضري/وإعادة اإلعمار أنشطة التعزيز

  الحضرية هل تم فحص مقاومة المباني القائمة والبنى التحتية المشتركة للكوارث في جميع أنحاء المناطق

 مخاطر الكوارث؟ خفض، وذلك تماشياً مع هدف المعرضة للكوارث

 هل يتم تحديد المعايير التخاذ قرارات التعزيز وإعادة اإلعمار؟ 

  غير ك المصنفةصة التي شيدت بالسابق في المناطق تدابير ضد المباني المرخصة وغير المرختُتخذ هل

 ؟لإلسكانصالحة 

  طويلة وقصيرة األجل لجعل المناطق الحضرية ُمقاومة  /برامج/مشاريعواستراتيجياتهل هنالك أولويات

 للكوارث؟

  تعزيزها إن  وألكوارث، لالمشاريع لجعل المباني القائمة مقاومة /كانت هناك أية تحسينات في البرامجهل

 ؟الحضريلزم األمر أو تحقيق التحول 

 وهل يتم تحديثها كلما تطلب األمر؟ ،هل يتم تقييم سالمة المباني العامة مثل المدارس والمرافق الصحية 

  الحضري؟للتدابير المتعلقة بتعزيز وإعادة اإلعمار ومشاريع التحول كاٍف طار القانوني اإلهل 

 تتعلق بالبنية التحتية الحيوية التي تقلل من المخاطر، مثل شبكات صرف  هل هناك أي دراسات واستثمارات

 الفيضانات؟

  خطط العمل؟/البرنامج/لالستراتيجيةهل تم إعداد خطة مالية وفقا  الضرورية؟   الموارد تخصيصهل تم 

 المالية هل للجهاز األعلى للرقابة   المحلية، وغيرها(؟ /ما هي طبيعة هذه الموارد المالية )الحكومة الوطنية

 جميع الموارد؟ تفويض للرقابة علىوالمحاسبة 

  ّألصحاب المنازل  كحافزمخاطر الكوارث  لخفض ميزانيةن الحكومة الوطنية و/أو السلطات المحلية هل تُعي

المخاطر التي  تخفيضواألسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات والشركات والقطاع العام لالستثمار في 

 يواجهونها؟

  هل تم تقييم    ذوي الدخل المنخفض؟ نماذج مالية للتحول الحضري مع مراعاة المواطنينأي هل تم تصميم

 ؟بدائلأي 

 …………..................................... ………………)يرجى إضافة األسئلة التي ترغب بها( 

 


