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دارتها  –الجزء األول   الكوارث وا 
 فكرة عامة .1
يمكننن أن يتعننر  أء جننزء مننن العننالم لكارثننة فنني أء وقننت مننن األوقننات، وقنند تحنندث مثننل هنن    1-1

الكوارث نتيجة ألسباب طبيعينة ممثنل الفيضناناتو أو ألسنباب منن صننع االنسنان ممثنل الحنوادث 
ةو أو بسبب مزيج من الحالتين، كما وأنها قد تحدث فجأة ممثنل النزالزلو أو تتطنور تندريجيا النووي

 ممثل القحطو. وأيا كان السبب فإن للكارثة آثار انسانية واقتصادية يمكن ان تكون مريعة.
وبلنغ متوسنط عندد  108,601بلغ متوسط عدد الوفيات بسبب الكنوارث حنوالي  2001من  عام  1-2

علمنا بنأن اجمنالي عندد الضنحايا بصنورة  1و1مملينون نسنمة  232ال ء ورد فني التقنارير الضحايا 
انفننردت الننندول االفريقيننة بنننالمراكز  2011مطابقننة هننو األعلنننى فنني قننارة آسنننيا، بينند أننن  فننني عننام 

 .2 و2مالعشرة األولى من حيث عدد ضحايا الكوارث بناء على النسبة من اجمالي حجم السكان 
 ملينننار 388,1، حينننث بلحنننت حنننوالي 2011االقتصنننادية هننني األعلنننى فننني عنننام كانننت االضنننرار  

دوالر امريكي. يعزى  لن  بقندر كبينر النى الزلنزال الكبينر الن ء ضنرب شنرق اليابنان ولكنن  عكنس 
بصنننورة واضنننحة الزينننادة فننني معننندل الكنننوارث فننني االقتصننناديات التننني تتمينننز بمسنننتوى دخنننل عنننال  

سنننة مننن القننرن الحننادء والعشننرين حصنندت 12ننن  فنني أول . تقنندر األمننم المتحنندة بأ3و3مومتوسننط 
 .4و4متريليون دوالر  1,3مليون شخص مخلفة خسائر اقتصادية بلحت  1,1الكوارث حياة 

يسنننارأل األفنننراد والمجتمعنننات والحكومنننات والمنظمنننات الدولينننة باتخنننا  اجنننراءات فورينننة عنننند وقنننوأل  1-3
لى المناطق المتضررة ويكون التركيز في ه   الكوارث، لضمان تدفق المساعدات ومواد االغاثة ا

الحالننة علننى انقننا  وحمايننة االروال ورفننع الفقننر والمعاننناة والمحافظننة علننى كرامننة االنسننان. ويكننون 
عنننادة االعمنننال وكافنننة  عنننادة التأهينننل وا  الهننندأل األول طنننوال فتنننرة االسنننتجابة للطنننوارئ واالغاثنننة وا 

المننور الننى طبيعتهننا والمحافظننة عليهننا. وتتمثننل االنشننطة االخننرى فنني أعقنناب الكارثننة هننو اعننادة ا

                                                 

  2011الحصائيات الكوارث  مركز ابحاث االوبئة من الكوارث، المراجعة السنوية   1

http://cred.be/sites/default/files/2012.0705ADSR2011pdf   23الصفحة 

 .13صفحة  –نفس المرجع    2

 .1ص  –نفس المرجع    3

 4
  http://www.flickrr.com/photos/isdr/683316682/in/set7215762.80393 

http://cred.be/sites/default/files/2012.0705ADSR2011pdf
http://cred.be/sites/default/files/2012.0705ADSR2011pdf
http://www.flickrr.com/photos/isdr/683316682/in/set7215762.80393
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فنني خضننوأل الحكومننات والجهننات االخننرى التنني تتننولى  جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبةمسنناهمة 
ادارة اعمننال االغاثننة وتقننديم المسنناعدات المرتبطننة بالكارثننة للمحاسننبة امننام البرلمانننات والمننواطنين 

ة المحاسننننبة اساسننننية لشننننرعية الدولننننة والعمننننل عننننن اسننننتخدام المننننوارد بهنننن ا الشننننأن. وتعتبننننر مسننننأل
المتواصننل للنظننام السياسنني. وقنند لننوحظ  لنن  مننجخرا مننن خننالل االجننندة االنتقاليننة للجنننة الدائمننة 

علنننى سنننبيل المثنننال. وتعتبنننر المنظمنننة الدولينننة لننندواوين المحاسنننبة جنننزء منننن الحركنننة  و5مللوكننناالت 
 .5و5مالعالمية لتحقيق المزيد من الشفافية والمحاسبة 

 نظيمي. الغرض والمجال والهيكل الت2

ثالثننة معننايير  لألجهننزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبةمننن المعننايير الدوليننة  5500تشننمل الفئننة  2-1
المعنننايير الدولينننة لألجهنننزة العلينننا لتننندقيق مختلنننأل اجنننزاء دورة ادارة الكنننوارث. وتحطننني فئنننة  دولينننة 

 5530و  5520مرحلنة منا قبنل الكارثنة. وتحطني الفئتنان  5510 رقنم للرقابة المالينة والمحاسنبة
عننادة االعمننارو  مرحلننة مننا بعنند الكارثننة. مالتعننافي مننن الحالننة الطارئننة واالغاثننة واعننادة التأهيننل وا 

المعنايير تدقيق مرحلة ما بعد الكارثة بالكامل بينما تركز فئة  5520وتتولى فئة المعايير الدولية 
على االهتمام بالمخاطر المتزايندة لحندوث  5530 ابة المالية والمحاسبةالدولية لألجهزة العليا للرق

و فكنرة عامنة عنن دورة ادارة 1يعطني الشنكل م 6احتيال وفسناد فني انشنطة الطنوارئ عقنب الكارثنة.
 اثننانالكوارث، التي توضح االنشطة التي تدعمها المساعدات المتعلقة بالكارثة فني سنت شنرائح. 

الوقائيننة والتحضننيرية التنني يمكننن للحكومننة ان تضننعها وتننديرها قبنننل أء نهننا تتعلننق بنناالجراءات م
 كارثة محتملة. وتصأل الشرائح االربع االخرى االنشطة التي تعقب وقوأل الكارثة.

 

                                                 

 5  default -about-loader.aspx?page= content http://www.huminitarianinfo.org/iasc/page 

 في اندونيسيا جهاز الرقابة المالية والمحاسبة WGAADAعن طريق داده تم إع  6

http://www.huminitarianinfo.org/iasc/page
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 الشكل م1و: دورة ادارة الكارثة التي توضح مرحلتي ما قبل وما بعد الكارثة:

 

 األنشطة ما بعد الكارثة

 

 

 الكارثة

 

 بل الكارثةاالنشطة ما ق

 الجاهزية

 التخطيط الطارئ

 االن ار المبكر

االخنننننننالء، تعزينننننننز التجهزينننننننات 

 للكارثة التالية

 المدة: على المدى الطويل

 التخفيأل والوقاية

 تقييم المخاطرة

الوقاينننننننننة وتخطنننننننننيط المخننننننننناطر 

 وتقييم درجة التعر  

والمننندة االنشنننائية: علنننى المننندى 

 الطويل

 إعادة االعمار

للخنننننننندمات  االسننننننننتمرار الكامننننننننل

 الوقائية تزائدا االجراءا

 المدة: شهور الى سنوات

 انشطة التعافي واالغاثة 

الجهننود الفرديننة النقننا  الضننحايا 

واسننننننننتعادة الممتلكننننننننات وتقننننننننديم 

االسنننننننننعافات االولينننننننننة وتنننننننننأمين 

 االمدادات، 

االسننننننننتجابة الوطنيننننننننة والدوليننننننننة 

 للطوارئ

 البحث واالنقا ، األمن

لحنن اء، المنناء، المننأوى، الكسنناء ا

 والعالج ورعاية االصابات

 إعادة التأهيل

المحافظنننننننننننة علنننننننننننى الخننننننننننندمات 

 والمهام االساسية،

 المدة: اسابيع الى شهور
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 المدة: على المدى القصير المدة: على المدى القصير

 
 

تبدأ مرحلة ما بعد الكارثة حال وقوأل الكارثة. ويكون التركيز في البداية علنى أنشنطة التعنافي منن  2-2
عنننادة االعمنننار. يمكنننن ان تسنننتمر  الحالنننة الطارئنننة واالغاثنننة. يلننني  لننن  أنشنننطة إعنننادة التأهينننل وا 

االنشطة التي تدعمها المساعدات المتعلقة بالكارثة فقط لعندة أينام عنندما ال يكنون حجنم االضنرار 
الماديننة واالقتصننادية كبيننرا وبالتنننالي يكننون التركيننز الرئيسنني علنننى التعننافي وأعمننال االغاثننة لعننندة 

 ر او حتى سنوات ا ا كانت جهود االعمار المطلوبة كبيرة نسبيا.شهو 
ألجهنزة الرقابنة المالينة  5500 المعايير الدولية لألجهزة العلينا للرقابنة المالينة والمحاسنبة تركز فئة 2-3

بالمسنناعدات المتعلقننة بالكارثننة علننى الكننوارث الطبيعيننة، علننى الننرغم مننن أن المنهنناج  والمحاسننبة
جينندة المعنيننة مرتبطننة بنننفس القنندر بالتنندقيق علننى الكننوارث المفننو  بهننا. تننم إعننداد والممارسننة ال

لمدققي المحاسبة، ولكن يمكن استخدامها من جاننب مندققين آخنرين او اصنحاب  المعايير الدولية
المعننايير الدوليننة لألجهننزة العليننا مصننالح فنني مجننال المسنناعدات المتعلقننة بننالكوارث. ال تعتبننر فئننة 

الزاميننننة بالنسننننبة لمجسسننننات المحاسننننبة وال يجننننب ان تسننننتخدم  5520 اليننننة والمحاسننننبةللرقابننننة الم
التنني  كمنهنناج قننائم ب اتنن . يجننب أن تسننتخدم التكملننة المسننتويين الثالننث والرابننع للمعننايير الدوليننة 

قامت منظمة مجسسات محاسبة العالمية بنشرها والموجودة على موقع لجننة المعنايير المهنينة فني 
 7الشبكة.

تننندقيق علنننى أمثلنننة  5520 المعنننايير الدولينننة لألجهنننزة العلينننا للرقابنننة المالينننة والمحاسنننبةتقننندم فئنننة  2-4
. 8فني اندونيسنيا بتجميعهنا جهاز الرقابنة المالينة والمحاسنبةالمساعدات المرتبطة بالكارثة التي قام 

القطننناأل  كمنننا تشنننمل ايضنننا مثنننال لالرشنننادات العامنننة لمننندققي المسننناعدات المرتبطنننة بالكارثنننة فننني
و وتمنت هيكلنة 4فني شنيلي بإعندادها مالمحلنق  جهناز الرقابنة المالينة والمحاسنبةالخاص ال ء قام 

                                                 

7   www.issai-org   

 المعيار الددوليفي اندونيسيا بإجراء مسح لجمع أمثلة وقام باالشراف على تدقيق مواٍز الختبار  جهاز الرقابة المالية والمحاسبةقام    8
في الهند وباكستان وتركيدا فدي اد ا  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. وشاركت 5510 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مجموعة عمل المسائلة عن تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارثالمسح. انظر التقرير النهائي لـ : 
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 على النحو التالي: 5520الفئة 
 و: يتضمن تعريفا للكارثة والمراحل المختلفة الدارة الكارثة.1الجزء م 
يسنننننية وخصنننننائص و: يتضنننننمن تعريفنننننا للمسننننناعدات المرتبطنننننة بالكارثنننننة والجهنننننات الرئ2الجنننننزء م 

مجموعننننة عمننننل المسننننائلة عننننن تنننندقيق عننننن طريننننق تننننم إعننننداد  المسنننناعدات المرتبطننننة بالكارثننننة 
والنننن ء يطننننور  فنننني اندونيسننننيا جهنننناز الرقابننننة الماليننننة والمحاسننننبة المسنننناعدات المرتبطننننة بننننالكوارث

 مصفوفة للمواضيع والمخاطر الرئيسية في ادارة المساعدات المرتبطة بالكارثة.
سنننلط الضنننوء علنننى جواننننب عملينننة التننندقيق الموضنننحة منننن خنننالل خبنننرات دواوينننن و: ي3الجنننزء م 

المحاسبة التي قامت بالتدقيق على المساعدات المرتبطة بالكارثنة: التعناون بنين المندققين، تجمينع 
البيانننننات والمعلومننننات واختيننننار مواضننننيع التنننندقيق واألداء المننننالي وتنننندقيق المسنننناعدات المرتبطننننة 

عنننننداد التقننننن ارير حنننننول المسننننناعدات المرتبطنننننة بنننننالكوارث وأدوات تننننندقيق المسننننناعدات بنننننالكوارث وا 
 المرتبطة بالكوارث.

 عريف المصطلحاتت . 3

 تعرأل االستراتيجية الدولية لتقليل الكوارث التابعة لألمم المتحدة الكارثة بأنها: 3-1
و اقتصنادية االربا  الخطير لوظنائأل المجتمنع ممنا ينجدء النى إحنداث خسنائر انسنانية او مادينة ا

 9او بيئية ضخمة تتجاوز قدرة المجتمع المتأثر على استحالل موارد ".
 تنطوء الكوارث على خصائص مختلفة تعتمد على عدد من العوامل: 3-2
   مننا هنني منندة االننن ار الموجنن  الننى االشننخاص المعرضننين  – طننول منندة االننن ار المسننبق

 لخطر كارثة.
   :ية والمنشنننأت أء الخسنننائر التننني تنننجدء النننى اربنننا  مننندى الخسنننائر البشنننر  حجنننم التنننأثير

 البناء االجتماعي والمهام الوظيفية الحيوية للمجتمع.
   :المعالم الجحرافية المعرضة للتصنيأل كمنطقة كارثنة. مخناطر  النطاق الجحرافي للتأثير

طبيعيننة دون تشننكيل خطننورة علننى البشننر مثننل حنندوث انننزالق ارضنني فنني منطقننة غيننر 
 جدء الى التصنيأل لمنطقة كارثة طبيعية.لن ي –مأهولة 

                                                 

9   http://www.unisdr.org/files/7817/UNISDRTerminologyEnglishpdg.   
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    الفترة مسواء طويلة او قصيرةو التي يوجد خاللها شعور بأثار الكارثة. –مدة التأثير 
   منندى سننرعة ضننرب الكارثننة لمنطقننة بعينهننا مننثال قنند تضننرب الفيضننانات  – سننرعة البنندء

 بسرعة بينما تأخ  ثورة البركان فترة أطول لكي تحدث تأثيرًا.
 .  10وللكوارث عدد من التبعات 3-3
    إربا  نمط الحياة االعتيادية. وعادة ما يكون ه ا اإلربا  خطيرا، ويمكن أن يقع بشنكل

 مفاجئ وغير متوقع مع انتشار  على نطاق واسع. 
     .اآلثار البشرية. مثل الوفاة، واإلصابات، والمعاناة، واآلثار السلبية على الصحة 
    االجتماعينننة والجسنننمانية مثنننل تعنننر  األنظمنننة الحكومينننة، والمبننناني، آثنننار علنننى البنينننة

 واالتصاالت، والخدمات الضرورية للدمار أو الضرر. 
    االحتياجننات المجتمعيننة مثننل المننأوى، والطعننام، واللبنناس، والمسنناعدات الطبيننة، والرعايننة

 االجتماعية. 
لكوارث الطارئة التي يحتفظ بها مركنز أبحناث وإلدخال البيانات إلى قاعدة بيانات المركز الدولي ل 3-4

و فيجب أن تلبي الكارثة واحدة على األقل منن CREDمركز بحوث األوبئة الناتجة عن الكوارث م
 :  11الصيغ التالية

    أشخاص أو أكثر؛  10وفاة 
    نسمة؛  100اإلبالغ عن تأثر 
    إعالن حالة الطوارئ؛ أو 
   مساعدات دولية.  طلب 
تقع الكوارث نتيجنة ألسنباب طبيعينة أو ألسنباب بشنرية، أو لمنزيج منهمنا. وقند تترتنب الكنوارث  قد 3-5

الطبيعية عن ظواهر جحرافية، أو هيدرولوجية، أو لظروأل تتعلق بالطقس، أو عن ظنواهر جوينة 
الكوارث التكنولوجينة أو البشنرية التني يتسنبب فيهنا البشنر، والتني تقنع فني بأو حيوية. وفيما يتعلق 

األمنناكن المأهولننة بالبشننر أو بننالقرب منهننا، وتشنننمل عوامننل التأكننل البيئنني، والتلننوث، والحنننوادث. 
ننننننوأل وهننننني: النننننزالزل، والثنننننوران البركننننناني،  11ويقسنننننم البنننننن  اآلسنننننيوء للتنمينننننة الكنننننوارث إلنننننى 

والتسننننونامي، واألعاصننننير المداريننننة ماألعاصننننير االسننننتوائية، واألعصنننناير المصننننحوبة بأمطننننارو، 
                                                 

10   W. Nick Carter. Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook. Manila: ADB. 1991. 

11 http://www.emdat.be/ 
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ت، وانهينننار التربنننة، واالنتشنننار السنننريع للنينننران مالحرائنننق الهائلنننةو، والجفننناأل، واألوبئنننة، والفيضنننانا
خصننائص األنننواأل المختلفننة  1والحننوادث الجسننيمة، واالضننطرابات المدنيننة. ويوضننح الملحننق رقننم 

 للكوارث، واإلجراءات المضادة لها، ومجاالت المشاكل التي تسببها. 
 بأنها:  إدارة األزماتيب األحمر، وجمعيات الهالل األحمر ويعرأل االتحاد الدولي للصل 3-8
دارة الموارد ومسنئولية التعامنل منع كافنة الننواحي البشنرية الطارئنة، وخصوصنا االسنتعداد   "تنظيم وا 

المسنننبق، واالسنننتجابة، والتعنننافي بحنننر  تقينننل آثنننار المخننناطر. وينصنننب التركينننز الرئيسننني إلدارة 
لخسننننائر التنننني تحنننندثها الكننننوارث، وضننننمان المسنننناعدة الفوريننننة الكننننوارث علننننى تقليننننل أو تفننننادء ا

 .  12للضحايا، وتحقيق التعافي السريع والفعال"
وفي الوقت ال ء تحدد في  الدول أسلوبها الخناص لسياسنات إدارة الكنوارث بهندأل وضنع والحفناظ 

أيضنا تعتبنر على الترتيبات المناسبة للتعامل مع إمكانينة تعرضنها للكنوارث، إال أن إدارة الكنوارث 
مسنئولية مشنتركة بنين القطناأل الحكنومي والمجتمننع المندني.  ويعتبنر التنسنيق الفاعنل بنين مختلننأل 

 المشاركين في إدارة الكوارث مطلبا أساسيا لنجال إدارة الكوارث. 
مراحنل منا قبنل ومنا بعند الكنوارث. وتتكنون مرحلنة منا  1وتظهر إدارة الكوارث المبينة بالشكل رقنم  3-7

من إجراءات التخفينأل، والمننع واالسنتعداد المسنبق للكنوارث. بينمنا تتكنون مرحلنة منا بعند  الكوارث
الكننوارث مننن أنشننطة الطننوارئ مالتعننافي، واإلسننعاأل، والتأهيننل األولننيو. ومننن خننالل الممارسننات 
العمليننة، فلننيس هنننا  فصننل واضننح بننين هنناتين المننرحلتين، ويننتم تنفينن  أنشننطة إدارة الكننوارث علننى 

فة بحسب مقتضى كل كارثة منن الكنوارث، ووفقنا ألسنلوب ومندى المتنأثرين بالكارثنة. مراحل مختل
فعلننى سننبيل المثننال، قنند يسننتمر تنفينن  أنشننطة إعننادة التأهيننل لعنندة أشننهر مننن الطننوارئ بعنند وقننوأل 
الكارثنة، ويمكنن أن تبندأ أنشننطة االسنتعداد المسنبق للكننوارث فنور وقنوأل كارثننة منا لحسنن االسننتفادة 

 ستفادة من الكوارث. من الدروس الم
وتهدأل أنشطة ما قبل الكوارث إلى تقليل الخسائر المحتملة فني األروال والممتلكنات التني تسنببها  3-6

الكنوارث، ووضننع خطننط إدارة الكارثننة علننى مسننتوى البينوت والمجتمننع. وتشننمل هنن   األنشننطة منننع 
هنننا.  وقننند تكنننون هننن   المخننناطر التننني تتطنننور لتصنننبح كارثنننة، أو تقلينننل آثنننار الكنننوارث حنننال وقوع

التدابير إنشائية مثل وضع حواجز للفيضنانات، أو تقوينة المبناني والبننى التحتينة الضنعيفة، أو قند 
تكون غير إنشائية مثل وضع تشريعات، أو تخطنيط اسنتحالل األراضني ممثنل اسنتخدام األراضني 
                                                 

12 www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html 
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فنني أنشننطة مننا  الحيننر مسننتحلة كالمنتزهننات، حتننى تكننون مننناطق للفيضنناناتو والتننأمين. كمننا ينندخل
 قبل الكوارث أيضا وضع خطط لما يجب فعل  عند وقوأل كارثة ما، ومن  ل  على سبيل المثال: 

    إعداد ونشر الخطط التنفي ية؛ 
    وضع آلية للتنسيق متعدد الجهات، وخط تسلسل األوامر لتنظيمات ما بعد الكوارث؛ 
    صيانة وتدريب عناصر وأفراد خدمات الطوارئ؛ 
   ع واختبار أساليب إن ارات الطوارئ؛ وض 
    االحتفاظ بالتوريدات والمعدات الخاصة بمأوء الطوارئ؛ و 
   .13 خطط اإلخالء 

    وفي السنوات األخيرة، واجهت أجهزة الرقابنة المالينة والمحاسنبة بنفسنها إرباكنا بعند وقنوأل
بة فقنط إلنى اسنترداد كوارث. وعقب الكوارث، قد ال يحتاج جهاز الرقابة المالية والمحاسن

قننندرتها علنننى العمنننل بسنننرعة وسنننهولة، ولكنننن عليننن  أيضنننا أن يقننندم المسننناعدة المالئمنننة 
ونظرا لآلثنار المحتملنة للكنوارث، فمنن األهمينة بمكنان أن  14 لحكومت  استجابة للطوارئ.

يعمنننل جهننناز الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبة علنننى التخطنننيط سنننلفا، ووضنننع ترتيبنننات مسنننبقة 
ى التعافي، وبدء العمل بأسرأل ما يمكن. وله ا السبب، وبصفة خاصنة بحيث تساعد عل

لألجهننزة الواقعننة فنني مننناطق تتعننر  لكارثننة مننا، فعليهننا أن تضننع خططهننا الخاصننة بهننا 
لمنظمنة الدولينة لألجهنزة العلينا الستمرار أعمالها. وقد نشرت لجنة بناء القدرات التابعة ل

الرقابننة حننول اسننتمرارية العمننل لمسنناعدة أجهننزة  دلننيال للرقابننة الماليننة العامننة والمحاسننبة
 .  15في ه ا الخصوص المالية والمحاسبة

وعنننند وقنننوأل الكارثنننة، يجنننب أن اتخنننا  إجنننراء عاجنننل لضنننمان تلبينننة احتياجنننات الضنننحايا، وتقلينننل  3-11
الخسننائر إلننى أدنننى حنند ممكننن. وتبنندأ مرحلننة مننا بعنند الكارثننة بأنشننطة الطننوارئ التنني تركننز علننى 

اإلسننننعاأل، وبنننندء إعننننادة التأهيننننل. ويتوقننننأل نننننوأل االسننننتجابة علننننى المتطلبننننات الفوريننننة التعننننافي، و 
للمتأثرين، وتنطوء علنى اإلنقنا ، والعناينة الطبينة، وتنوفير المناء والطعنام وسنبل االتصنال. وت وجن  
ه   األنشطة بشكل رئيسي تجنا  إنقنا  الحيناة، وحماينة الممتلكنات، والتعامنل منع حناالت التعطنل، 
                                                 

 للمزيد حول االستعداد للكوارث 5511رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةراجع المعيار الدولي   13
 على الرابط:  2111و  2111بات نيوزيلندا "التدقيق في األوقات العصيبة" بعد زلزال كانتربير في عامي ارجع إلى تدقيق حسا 14

feature-tobin-are/scott-we-http://www.auditnz.govt.nz/who 
15 http://cbc.courdescomptes.ma/index.php لدليل بالتعاون مع رابطة الباسيفيك ، لجنة بناء القدرات التي تم إعدادها ونشرها ضمن هذا ا

 ألجهزة التدقيق العليا، وديوان الكاريبي ألجهزة التدقيق العليا

http://www.auditnz.govt.nz/who-we-are/scott-tobin-feature
http://www.auditnz.govt.nz/who-we-are/scott-tobin-feature
http://cbc.courdescomptes.ma/index.php?id=20&tx_abdownloads_pi1%5baction%5d=getviewcategory&tx_abdownloads_pi1%5bcategory_uid%5d=47&tx_abdownloads_pi1%5bcid%5d=81&cHash=d04616c99c
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، وحماية الممتلكات فورا، عالوة على أء تبعات أخنرى تترتنب علنى الكارثنة.  وقند تمتند واألضرار
ه   األنشطة لعندة سناعات أو أينام بعند وقنوأل الكارثنة وربمنا تصنل إلنى عندة أشنهر، ويتوقنأل  لن  
على طبيعة ونطاق الكارثة، وعلنى كيفينة اسنتعداد المنطقنة والسنكان المتعرضنين للكارثنة الحتمنال 

 وقوعها.
عنادة بنناء المنناطق أو  3-12 وبمجرد انتهاء الطوارئ، تبدأ األنشنطة الخاصنة بإعنادة التأهينل المسنتمر وا 

المجتمعننات المتننأثرة بالكارثننة. ويعتبننر نشنناط إعننادة التأهيننل قصننير علننى متوسننط األمنند، وينطننوء 
عنننادة بنننناء المرافنننق األساسنننية. ويمكنننن أن تبننندأ أنشنننطة إعنننادة  علنننى االعتنننناء بضنننحايا الكارثنننة، وا 

 التأهيل العاجلة والمبدئية أثناء حالة الطوارئ. 
ويعتبننر إعننادة األعمننال هنندفا أطننول أمنندا بحيننة اسننتعادة الظننروأل المعيشننية إلننى مسننتوى يكننافئ أو 
يزينند علننى الحالننة التنني كانننت عليهننا قبننل وقننوأل الكارثننة. وبشننكل قطعنني، فسننتكون هنننا  أنشننطة 

نشننطة إعننادة التأهيننل أو إعننادة اإلعمننار. وتهنندأل متداخلننة، ويمكننن وصننأل هنن   األنشننطة بأنهننا أ
صننالل البنننى  أنشننطة إعننادة التأهيننل أو إعننادة اإلعمننار إلننى إعننادة بننناء الممتلكننات المتضننررة، وا 

عادة تأسيس المجاالت الحيوية لالقتصاد المحلي.   التحتية األساسية، وا 
بأنشننطة التعننافي،  5520رقننم  محاسننبةالعليننا للرقابننة الماليننة وال ويننرتبط المعيننار النندولي لألجهننزة 3-13

عننادة اإلعمننار بعنند الكارثننة، ويحتننوء الجنندول رقننم  عننادة التأهيننل، وا  علننى ملخننص  1واإلسننعاأل، وا 
ويتعين على المدققين المنخرطين في مرحلة ما قبل الكارثة الرجوأل إلنى المعينار  16 له   األنشطة.

لالسترشنننناد بنننن  واالطننننالأل علننننى  5520رقننننم  العليننننا للرقابننننة الماليننننة والمحاسننننبة النننندولي لألجهننننزة
  17 الممارسات الجيدة.

 

                                                 

 تم إعداد الجداول عن طريق أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في هولندا وإندونيسيا 16
17 http://www.issai.org/composite-280.htm 
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 : أنشطة مرحلة ما بعد الكارثة: األنشطة الطارئة )التعافي واإلسعاف(، واألنشطة الغير طارئة )إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار( 1جدول رقم 

 

التعافي واإلسعاأل من  
 الطوارئ

 

 إعادة اإلعمال إعادة التأهيل

دةالتوقيت/ الم  عاجل 

بشكل فورء خالل 
الكارثة أو بعدها بفترة 

وجيزة. وعادة ما تستحرق 
 3أياما وتصل إلى 
 أشهر بعد الكارثة

 قصير األمد

حتى سنة واحدة بعد 
 مرحلة الطوارئ

 متوسط األمد

سنوات أو أكثر  5حتى 
 بعد مرحلة إعادة التأهيل

 رعاية الضحايا  إنقا  الحياة الهدأل

 تطوير المرافق العامة 
األساسية معند حدها 

 األدنىو

استعادة ظروأل الحياة 
 االعتيادية

نقا    الحر  البحث عن وا 
 الضحايا

 دفن الموتى 

   توفير الح اء وميا
 الشرب

 العناية الطبية الطارئة 

  توفير المرافق
 األساسية

  توفير المواد إلى
 المناطق المتأثرة

  معالجة المرضى
 والمصابين

  ،منع انتشار الكوليرا
ريا، وغيها من والمال

 األمرا  المعدية

 إعادة بناء: 

  البنية التحتية والمرافق
 األساسية 

 المرافق االقتصادية 

 مرافق رعاية الجرحى 

  إنشاء المنازل الدائمة 

  تطوير القطاعات
االقتصادية مقطاعات 

اإلنتاج، والتجارة، 
 والبنو و

  استعادة البنى التحتية
العامة مالمواصالت 

 تووأنظمة االتصاال

  

إعادة بناء األنظمة  توفير توريدات الرعاية  المساعدات والمواد   أمثلة
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 الطبيعة العاجلة

  إسعاأل الحاالت
 الطارئة المتضررة

  تلبية االحتياجات
 األساسية لالجئين

 الصحية 

  إنشاء منازل ومرافق
 صحية مجقتة

  إنشاء طرق وصول
بين المناطق المتأثرة 
وسلسلة التوريدات 

 والدعم

 عية/ الثقافيةاالجتما

  إعادة بناء القدرات
 البشرية 

  ،إعادة بناء المنازل
والمدارس، والمراكز 
 واألنظمة الصحية 

 الحكومة   الجهة المسئولة

  المانحين 

  الجهات الحير
حكومية/ والجهات 

 الدولية الحير حكومية

 أطراأل أخرى 

  الحكومة 

  دور أقل ولكنهم مهم
لكل من: المانحين، 

والجهات الحير 
ومية، والجهات حك

الدولية الحير حكومية، 
 وأطراأل أخرى

  الحكومة 

  دور أقل ولكنهم مهم
لكل من: المانحين، 

والجهات الحير 
حكومية، والجهات 

الدولية الحير حكومية، 
 وأطراأل أخرى
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 المساعدات المرتبطة بالكوارث –الكوارث  –الجزء الثاني 

 تعريف المساعدات المرتبطة بالكوارث . 4

 لمساعدات المرتبطة بالكوارثتعريأل األمم المتحدة ل 4-1
"هي المساعدة المقدمة لمساعدة أناس وقعوا ضحايا لكارثة طبيعية أو لصراأل، وتهدأل المسناعدة  

 18إلى تلبية احتياجاتهم وحقوقهم األساسية". 
ل علنننى إلنننى ضنننحايا الكنننوارث الننن ين ال يمكننننهم الحصنننو  المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثوتقننندم  

المسنننناعدة الكافيننننة التنننني تعننننوزهم مننننن مجتمعنننناتهم أو سننننلطاتهم المحليننننة. وغالبننننا مننننا تكننننون هنننن   
المسنناعدات إنسننانية وتهنندأل إلننى إنقننا  الحينناة، وتخفيننأل المعاننناة، وحمايننة الكرامننة اإلنسننانية، وال 
تقتصننر المسنناعدات الجانننب اإلنسنناني فقننط، بننل تشننمل أيضننا مسنناعدات تقنندم لحيننر البشننر ممثننل 

المسناعدة اإلنسنانية بأنهنا  المساعدات اإلنسنانية العالمينةماية الحيوانات البريةو. وتعرأل منظمة ح
"المسننناعدة واإلجنننراء المصنننمم إلنقنننا  الحيننناة، وتخفينننأل المعانننناة، والحفننناظ علنننى وحماينننة الكرامنننة 

لمنظمنة  التابعنة لجنة المسناعدات اإلنمائينةوتفيد تقارير   19اإلنسانية أثناء وعقب ظروأل طارئة".
. 2000% منن المسناعدات اإلنمائينة فني عنام 0بأنها قدمت حوالي  التعاون االقتصادء والتنمية

وقد أعالت مواقأل طارئة معينة، ولم توجن  إال للضنحايا المتنأثرين بكنوارث. وقند نصنت قنرارات  20
علنى  2004لسننة  56/114، ورقنم 1001لسننة  48/162الجمعية العامة لألمم المتحندة رقنم 

يجننب تقننديم المسنناعدات اإلنسننانية علننى أسنناس اإلنسننانية، والحياديننة، والنزاهننة، واالسننتقاللية  أننن 
وهنننو منننا يتضنننح منننن خنننالل المسننناعدات اإلنمائينننة التننني يمكنننن أن تخضنننع لنننبع   21 التشنننحيلية.
 الشروط. 

 إلى شخص، أو مجتمنع، أو منظمنة، أو حكومنة وقند المساعدات المرتبطة بالكوارثويمكن تقديم  4-1
تكون في صورة نقدية أو مالية أو عينية، وقد تكون مزيجا من هن   األننواأل. والمسناعدات المالينة 
إما أن تكون في صورة مساعدة نقدية أو مساعدة مالية أخرى. أمنا المسناعدات العينينة فقند تكنون 
ة فنني صننورة مننواد أو خنندمات مثننل الطعننام، و الخيننام، وانتننداب المننوظفين أو المسنناعدات العسننكري

                                                 

18 fts.unocha.org/exception-docs/About FTS/Definition.pdf  
19 definitions-guides/concepts-www.globalhumanitarianassistance.org/data 
20 reviews-peer-oecddac-lessons-12-donorship-humanitarian-better-http://reliefweb.int/report/world/towards 
21 /p/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdfhttp://ochanet.unocha.org 

http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/concepts-definitions
http://reliefweb.int/report/world/towards-better-humanitarian-donorship-12-lessons-oecddac-peer-reviews
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
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وتعتمنند مختلننأل المسنناعدات علننى طبيعننة الكارثننة، والمنطقننة المتننأثرة بهننا، واحتياجننات  22 الدوليننة.
مننن مصننادر عامننة أو خاصننة. ويختلننأل نننوأل  المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثقاطنيهننا. وقنند تننأتي 

 المانحين بحسب نوأل الكارثة، وطبيعة وحجم آثارها، وعلى ردود األفعال العامة عن الكارثة.  

 األدوار والمسئوليات . 5

عنداد التقنارير حنول المسناعدات  5-1 يشار  العديد من األفراد والجهات في توفير، وتنسيق، وتقنديم، وا 
المسنناعدات المسنتمد مننن موقنع منظمنة  2المتعلقنة بنالكوارث. ويبندو  لنن  واضنحا فني الشننكل رقنم 

   23 .اإلنسانية العالمية
 

                                                 

22 fts.unocha.org/exception-docs/About FTS/Definition.pdf 
23 http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/humanitarian-aid-network 
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الغ عن االستجابة للكوارث البشرية  تمويل، وتقديم، واإلب – 2شكل رقم 
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بننأن النندول المتننأثرة بالكارثننة  1001لسنننة  48/162تفينند القننرارات اإلنسننانية لألمننم المتحنندة رقننم  5-1
هني الندول صناحبة الندور األساسني فني بندء، وتنظنيم، وتنسنيق، وتنفين  المسناعدات اإلنسنانية فنني 

المحليننة والوطنيننة، فمننن الممكننن أن تعمننل وفنني حالننة قصننور قنندرات الحكومننة  24 حنندود منطقتهننا.
مشنننناركات المنظمننننات اإلنسننننانية الدوليننننة بشننننكل جننننوهرء علننننى تخفيننننأل المعاننننناة التنننني تتكبنننندها 

ر الحكومنات المركزينة التنبنج بهن   السنيناريوهات منن خنالل و المجتمعات المتأثرة بنالكوارث. وبمقند
يروقراطيننة التنني تواجنن  المسنناعدات وضننع أطننر تنظيميننة علننى المسننتوى القننومي لتقليننل العقبننات الب

المرتبطنننة بنننالكوارث إلنننى أدننننى حننند ممكنننن. وقننند أصننندر االتحننناد الننندولي للصنننليب األحمنننر دلنننيال 
  25 إرشاديا في ه ا الخصوص.

وعلننننى الحكومننننة المركزيننننة السننننعي إلننننى االضننننطالأل بنننندور تنسننننيقي، وتمريننننر المعلومننننات حننننول  5-2
الكنننوارث ولمختلنننأل درجنننات خطورتهنننا. وعنننندما تقنننع  احتياجنننات المجتمعنننات المتنننأثرة لكافنننة أننننواأل

الكارثنننة، يجنننب إجنننراء تقينننيم سنننريع لالحتياجنننات، كمنننا يجنننب تنننوفير المعلومنننات المالئمنننة بسنننرعة 
للجهنننات المانحنننة وللمنظمنننات الدولينننة. وقننند تنننم إنشننناء جهنننات لتسنننريع إيصنننال هننن   المعلومنننات 

. وهنو صنندوق معنني بنالنواحي رئالصنندوق المركنزء لمواجهنة الطنواالحيوية. ومن هن   الجهنات 
بحر  التمكنين منن إيصنال  2008اإلنسانية، وقد أنشأت  الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

المسنناعدات اإلنسننانية فنني الوقننت المناسننب وبشننكل يمكننن االعتمنناد علينن  إلننى المتننأثرين بننالكوارث 
  26 الطبيعية وبالصراعات المسلحة.

لندولي مشناركا، فنإن العناصنر الحيوينة تتبننى واحندا أو أكثنر منن األدوار وعندما يصبح المجتمنع ا 5-3
 التالية: 

    الجهات المانحة: هي الجهات التي تقدم مساهما مالية أو عينينة إمنا بشنكل مباشنر إلنى
المسنننتفيدين مالمتنننأثرين بنننالكوارثو أو إلنننى الحكومنننات أو الجهنننات العاملنننة علنننى تقنننديم 

 يدين.  السلع والخدمات إلى المستف
    وبه   الطريقة، تتكون الجهنات المانحنة منن جهنات حكومينة مدولينة، وداخلينة، ومحلينةو

                                                 

24 Harvey, Paul. Towards Good Humanitarian Government: The Role of the Affected State in Disaster Response. HPG 

Policy Brief 37. 2009 
25 http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/ 
26 See http://www.unocha.org/cerf/about-us/who-we-are 
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 وجهات خاصة مأصحاب األعمال الخيرية، منظمات، مجسسات مانحة، وأفرادو. 
    تسننننتخدم الجهننننات المانحننننة األمننننوال المقدمننننة مننننن المننننانحين لتننننوفير السننننلع والخنننندمات

ن بننالكوارث. وتتكننون هنن   الجهننات مننن حركننة الصننليب للمتعرضننين للمخنناطر والمتننأثري
األحمنننننر والهنننننالل األحمنننننر، والوكننننناالت التابعنننننة لألمنننننم المتحننننندة، والمنظمنننننات الدينينننننة، 
والمنظمننات الحيننر حكوميننة علننى المسننتوى المحلنني والنندولي. ويمكننن أن تعمننل الجهننات 

جهنات أخنرى  العاملة كجهات وسنيطة أء أنهنا تتلقنى المسناعدات ثنم تقنوم بتمريرهنا إلنى
 لتنفي ها أو تقوم تل  الجهات به   األنشطة مباشرة. 

    وقد تشتمل الجهنات األخنرى علنى بننو  اإلنمناء متعنددة الجواننب، وتعلنب هن   الجهنات
دور كبننار المننانحين، كمننا أنهننا تعلننب دورا فنني إدارة الصننناديق متعننددة المننانحين، ومننع 

إ ا خنننرج الموقنننأل عنننن قننندرات اإلدارة  القنننوات المسنننلحة التننني يمكنننن اسنننتدعائها للتننندخل
 المدنية المحلية. 

وقنند يكننون متلقنني المسنناعدات إمننا أفننرادا أو مجتمعننات تعننر  للكارثننة، أو جهننات يمكنهننا العمننل  5-4
 كوسيط وتقوم بإيصال المساعدات إلى الضحايا أو تمريرها عبر الجهات العاملة: 

    حدة، والبن  الدولي ... الخ. وكاالت األمم المت –المنظمات متعددة الجهات 
    وتقنع هنن   المنظمنات فني النندول  –منظمنات غينر حكومينة، ومنظمننات المجتمنع المندني

 المانحة أو الدول المتلقية للمنح؛ 
    االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر؛ أو 
    .27جهات أخرى 

المتننأثرة والتنني يننتم منحهننا المسنناعدات المرتبطننة إن المسننتفيدين النهننائيين هننم األفننراد والمجتمعننات  5-5
 بالكوارث. 

 خصائص المساعدات المرتبطة بالكوارث التي يجب أن يأخذها المدققون في الحسبان . 6

قنند تخلننق الكننوارث مواقننأل فرينندة وغيننر مسننبوقة مننع تعقينند فنني تنندفق المسنناعدات، وتعنندد العبنني  8-1
إلنى التعامنل منع هن   التحنديات إلجنراء عملينات  والمحاسنبةالرقابة المالية األدوار. وتحتاج أجهزة 

بننإجراء التنندقيق علننى كننل مننن حكومننات  الرقابننة الماليننة والمحاسننبةالتنندقيق بفعاليننة. وتقننوم أجهننزة 
                                                 

27 http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf page 43 

http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf
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الجهات المانحة للمساعدات المرتبطة بالكوارث وكن ل  الحكومنات المتلقينة للمسناعدات حينث ينتم 
ات عامننة. وفنني العدينند مننن الحنناالت قنند ينطننوء التنندقيق تمريننر هنن   المسنناعدات مننن خننالل حسنناب

على فحص المساعدات المدفوعة إلى الجهات العاملة مباشرة والتي ال تمثنل جنزءا منن الحكومنة. 
وسنننواء كنننان هننننا  التنننزام علنننى أجهنننزة الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبة أو لهنننا حنننق فننني التننندقيق علنننى 

 لن  التندقيق يتوقنأل علنى التفنوي  الممننول لكنل  المساعدات المتعلقة بنالكوارث، فنإن ننوأل ومندى
جهنناز رقابننة مننالي ومحاسننبة. ومننع  لنن ، فننإن التوقعننات العامننة وبوضننول أن عمننل جهنناز الرقابننة 
الماليننة والمحاسننبة يتمثننل فنني إعننداد تقريننر حننول منندى الوفنناء بمقاصنند المننانحين ورغبنناتهم، وتلبيننة 

فمننن الممكننن أن يلجننأ المنندققون إلننى أداة مصننالح متلقنني المسنناعدة. وللمزينند فنني هنن ا الخصننوص، 
استنادا إلى دلينل منظمنة التعناون  شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنسانيأعدتها 

  28 االقتصادء والتنمية حول تقييم المساعدات اإلنسانية.
سننتجابة يجننب االنتبننا  بشننكل خنناص إلننى أنشننطة الطننوارئ بعنند األزمننات. إن طبيعننة وظننروأل اال 8-2

للطنننوارئ يسنننتدعي درجنننة منننن المروننننة واتخنننا  قنننرارات فورينننة وهنننو منننا قننند يعنننني التحاضننني عنننن 
اإلجننراءات أو القننانون القننائم أو تطبيقهننا مننن خننالل عمليننات مختصننرة إلنقننا  الحينناة. ورغننم هنن ا، 

ومنن الممكنن أن يوصني المندققون  29 فمن المتوقع وجود إطار قنانوني يعضندد إجنراءات الطنوارئ.
سينات في إدارة الكوارث لتقليل المخاطر أو الحش أو الفساد إلى أدنى درجة ممكنة في كارثنة بتح

 مستقبلية. 
عننند انتهنناء األزمننة، يجننب أن يننتقلص عامننل المرونننة، ويسننتطيع المنندققون تحننرء إمكانيننة العننودة  8-3

عنننادة الفورينننة إلنننى القواعننند واالجنننراءات االعتيادينننة. وبمجنننرد البننندء فننني أنشنننطة إعنننادة ا لتأهينننل وا 
اإلعمار، يجب أن يأخ  المدققون في حسبانهم مخاطر االحتيال والفساد في المشتريات المرتبطنة 
بالقدر الكبير في اإلنفاق العام على مشاريع إعنادة اإلعمنار. كمنا أن هننا  بعن  األمنور الهامنة 

ا متأنيننننا مننننن التنننني تحننننيط بننننإيرادات الضننننرائب وعوائنننند التننننأمين المسننننتردة التنننني قنننند تسننننتلزم فحصنننن
   30 المدققين.

                                                 

28 valuation/ehadac.aspxhttp://www.alnap.org/resources/guides/e 
29  http://www.training.fema.gov/EMIWeb/IS/IS230B/IS230bCourse.pdf 

 
 راجع بعض األمثلة من تجارب نيوزيلندا على الرابط  30

http://www.alnap.org/resources/guides/evaluation/ehadac.aspx
http://www.training.fema.gov/EMIWeb/IS/IS230B/IS230bCourse.pdf
http://www.training.fema.gov/EMIWeb/IS/IS230B/IS230bCourse.pdf
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وعلننى المنندققين فهننم عمليننة إدارة الكننوارث بالكامننل، بمننا فنني  لنن  المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث،   8-4
وأن يفطننننوا إلنننى كينننأل يعمنننل المسننناهمون وأصنننحاب المصنننالح الرئيسنننيون. كمنننا يتعنننين علنننيهم أن 

ن، وأن يكوننوا ملمنين بنأء خطنة يفطنوا إلى ترتيبات التندقيق لكنل مسناهم منن المسناهمين الرئيسنيي
قائمننة إلدارة الكارثننة موأء تعننديالت عليهنناو، وبننأء ممارسننات محاسننبية ومتطلبننات قانونيننة قوميننة. 
وقد يلزم تدريب مدققوا جهاز الرقابة المالية والمحاسبة على المهارات الرئيسنية الالزمنة فني مجنال 

اسننتخدام فريننق متعنندد النننظم، ويمكننن أن  المسنناعدات المتعلقننة بننالكوارث.  وعلننى المنندققين مراعنناة
يحتننننوء هنننن ا الفريننننق علننننى أخصننننائيي منهجيننننات، ومهندسننننين، واقتصنننناديين ... الننننخ. لتعننننوي  
احتياجاتهم منن المهنارات الالزمنة للتندقيق. ويتعنين علنى المندققين مراعناة كافنة هن   الجواننب عنند 

 تخطيط التدقيق. 
طننة بننالكوارث هننو مننا يمكننن أن تحدثنن  مننن آثننار علننى ومننن الخصننائص الفرينندة للمسنناعدات المرتب 8-5

الحفاظ على الحياة والممتلكات والحفاظ على الكرامة اإلنسانية. ويرجع  ل  إلى أن ، وعلى النرغم 
ممننا قنند تتسننم بنن  خطننة الحكومننة، والمجتمعننات، واألفننراد مننن حسننن اسننتعداد، إال أنهننم لننن يكونننوا 

سننلبية للكننوارث الجسننيمة.  ويسننتطيع المنندققون قينناس علننى درجننة كافيننة مننن تفننادء كافننة اآلثننار ال
فعاليننة المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث مننن ناحيننة نتائجهننا، ويمكننن تحقيننق أكثننر الطننرق المباشننرة 
لفحصنننها بنننالرجوأل إلنننى المسنننتفيدين النهنننائيين الننن ين تسنننتهدفهم المسننناعدات. وللقينننام بهننن ا، يمكنننن 

لفعنننال عنننن مننندخالت المتنننأثرين منننن خنننالل المقنننابالت البحنننث ا الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبةألجهنننزة 
الشخصننية والمسننول، وبنننالرجوأل إلننى منظمننات المجتمنننع المنندني. ويمكننن أن تراعننني هنن   األجهنننزة 
إرسننننال منننندققين فننننورا وفنننني مرحلننننة مبكننننرة مننننن حالننننة الطننننوارئ لتسننننجيل أدلننننة علننننى كيفيننننة تنفينننن  

   من وجهة نظر ضحايا الكارثة. المساعدات المرتبطة بالكوارث

 عوامل المخاطر لمختلف أنشطة المساعدات المرتبطة بالكوارث . 7

جننراء أنشننطة التنندقيق، علننى منندققي جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة تحدينند  7-1 فنني إطننار تخطننيط وا 
جننراء تقيننيم المخنناطر. ويمكننن التعبيننر عننن الخطننر علننى أننن  احتمننال وقننوأل  31 عوامننل الخطننر، وا 

                                                                                                                                                        

http://www.auditnz.govt.nz/who-we-are/scott-tobin-feature 
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 32 ن معنننى الخطننر هننو أء حنندث أو نتيجننة غيننر مرغننوب فيهننا.علننى اعتبننار أ –ضننرر مسننتقبلي 
 وفي ه ا السياق، يركز المدققون على ما يلي: 

    إنشاء الحكومة ألطر قانونية ومجسسية؛ 
    تحديد وتطبيق السياسات؛ و 
    للمساعدات المرتبطة بالكوارثإدارة الحكومات وجهات إدارة الكوارث  . 
تسعة أنشطة ترتبط بإدارة األزمات والمساعدات المرتبطنة بنالكوارث. ومنن  وتوضح الفقرات التالية 7-2

ثم، يتم التركيز على سبعة عشر عامل خطر، وتنرتبط هن   العوامنل بالبيئنة، والتنظنيم، واألنظمنة، 
. ونلخننص هنن   األنشننطة وعوامننل المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثوالرقابننة، والعنناملين فنني مجننال 

. ويسننننتطيع المنننندققون اختيننننار الموضننننوعات، 2الواقعننننة بالجنننندول رقننننم المخنننناطر فنننني المصننننفوفة 
جننراء التنندقيق علننى  المسنناعدات واستكشنناأل المخنناطر المصنناحبة لهننا حتننى يتسنننى لهننم تخطننيط وا 

 .  المرتبطة بالكوارث
 إدارة الكوارث والمساعدات المرتبطة بالكوارث 
 تقييم األضرار واالحتياجات  و 1
رار واالحتياجات هي إحدى وسائل تحديد المخاطر المترتبة على كارثنة منا، إن عملية تقييم األض 

وموقع الضحايا، واحتياجاتهم األساسية. وبعد  ل ، ي سنتخدم التقينيم لتوجين  الن ين ينوفرون المنأوى 
 والطعام والماء الطارئ، وتوزيع المنح والمساعدات المالية. 

 اختيار المساعدات  و 2
عدات المقدمة احتياجات بعينها للضنحايا. ويجنب تجننب المنواد المتضنررة أو يجب أن تلبي المسا 

 المهملة. وتزداد فعالية اختيار المساعدات كلما استندت إلى تقييم احتياجات مالئم. 
 الحصول على المساعدات و 3
ة يتم الحصول على المساعدات منن المنانحين. ويبندأ الحصنول عليهنا باالتفناق بنين الجهنة المانحن 

 والدول المتلقية لها، ويتبعها االلتزامات التي اتفق عليها الطرفان في اتفاقهم، وتنتهي بصرفها. 
                                                 

 مخاطر المساعدات الهشة والسياقات التحولية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  32
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 شراء المجن و 4
يمكننن اسننتخدام المسنناعدات الماليننة فنني شننراء االحتياجننات الضننرورية مننن السننلع والخنندمات وبمننا  

كلفنة بقندر المسنتطاأل، منع يلبي احتياجنات الضنحايا. ويجنب أن تراعني إجنراءات الشنراء فعالينة الت
 توجي  عناية خاصة لألمور المتعلقة بالجودة، والكمية والمواعيد الزمنية. 

 التخزين  و 5
يجب تخزين السلع والمواد سواء كاننت تبرعنات عينينة أو تنم شنرائها باسنتخدام المسناعدات المالينة  

 وحفظها بحيث يمكن الحصول عليها حسب احتياجات الضحايا. 
 توزيع ال و 8
التوزيننع هننو عمليننة نقننل السننلع والمننواد مننن المخننازن إلننى ضننحايا الكارثننة سننواء بشننكل مباشننر أو  

 باستخدام قنوات توزيع. 
 بناء البنى التحتية  و 7
يجننب إصننالل أو إعننادة بننناء البنننى التحتيننة المتضننررة أو المتهدمننة ووضننعها فنني موضننع العمننل.  

 تية جديدة لمنع وتخفيأل كوارث مستقبلية محتملة. وفي الوقت  ات ، يمكن إنشاء بنى تح
 التصريح بشأن المساعدات  و 6
التصريح بشأن إدارة واستخدام منا حصنلوا علين   المساعدات المرتبطة بالكوارثيتعين على متلقي  

 من مساهمات في صورة مالية وعينية. 
 المسائلة  و 0
أن تكننون مسننئولة عننن إدارة  رتبطننة بننالكوارثالمسنناعدات المتطلننب الجهننات المانحننة مننن متلقنني  

واسننننتخدام األمننننوال والمسنننناهمات العينيننننة التنننني تحصننننل عليهننننا. ويترتننننب علننننى  لنننن  قيننننام متلقنننني 
المسنناعدات بتقننديم تقننارير متعننددة، ومننن المتوقننع منننهم التننزامهم بالمسننئولية الفرديننة، وبمتطلبننات 

متلقنني المسنناعدات، كمننا أننن  قنند يننجدء  التنندقيق لكننل جهننة مانحننة. وقنند يمثننل  لنن  عبئننا ثقننيال علننى
عننادة اإلعمننار. ومننن الممكننن أن  33 إلننى تحننول المننوارد إلننى منحننى بعينند عننن أنشننطة اإلسننعاأل وا 

يننننجدء تقننننديم المعلومننننات ألغننننرا  المسننننائلة سننننواء كانننننت فنننني صننننورة استقصنننناءات مسننننبقة، أو 
 متطلبات إفصال الحقة، إلى تحسين الشفافية. 

                                                 

إطارا فريدا إلعداد التقارير عن المساعدات اإلنسانية. يرجى زيارة الرابط  لمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبةتقترح ا 33
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 عوامل المخاطر  
 ر الحصول على المساعدات تأخ أ. 
عند وقوأل كارثة، فإن األولوية القصوى هي لتقديم المسناعدات فنورا إلنقنا  الحيناة وتلبينة متطلبنات  

الضننحايا. وقنند يقننع التننأخير فنني الحصننول علننى وتوزيننع المسنناعدات نتيجننة عنندم اإللمننام بأسنناليب 
دم مالئمننة العناصننر البشننرية االسننتجابة الفننورء للكننوارث، وتعننر  البنيننة التحتيننة للضننرر، أو عنن

 والتنظيمية. 
 متلقي المساعدات الحير مستحقين  ب. 
علنننى القنننائمين علنننى إدارة الكارثنننة إجنننراء تقينننيم لالحتياجنننات للتأكننند منننن عننندد الضنننحايا، وتحديننند  

جنننراءات تسنننجيلهم بشنننكل واضنننح.  االحتياجنننات الخاصنننة بهنننم. ويجنننب مباشنننرة تحديننند الضنننحايا وا 
لحيننننر مسننننتحقين هننننم النننن ين ال يسننننتحقون للمسنننناعدة. وقنننند تننننجدء البيانننننات ومتلقنننني المسنننناعدات ا

الديموغرافينة الحينر مناسنبة إلنى أن تصنبح معلومنات الضنحايا مضنللة، وهنو منا يتسنبب فني نهاينة 
 األمر إلى اتجا  المساعدات بعيدا عن األفراد/ المجتمعات التي تحتاجها فعليا. 

 لم توزأل األموال/ المواد/ المساعدات التي  ج. 
إن المسنناعدات الماليننة والعينيننة التنني لننم تننوزأل علننى الضننحايا تصننبح بننال جنندوى. فقنند تننجدء عنندم  

مالئمة العناصر البشرية والتنظيمية، ونقص المعلومات حول طلب وتوزيع المساعدات، وتعنر  
لعندم البنية التحتية للضرر، إلنى بقناء المسناعدات فني المخنازن. وقند يكنون منن األسنباب األخنرى 

التوزيع سوء تقييم االحتياجات، وهو ما يترتب علي  تقديم مساعدات أو منواد غينر الزمنة أو غينر 
 مناسبة لثقافة وظروأل المتأثرين بالكارثة. 

 الضوابط الخاصة باألمانة د. 
تعتبننننر االسننننتجابة السننننريعة للمسنننناعدة فنننني الكننننوارث أمننننر حيننننوء لجهننننود تقليننننل أضننننرار الكننننوارث  

لتي يتسبب فيها اإلنسان إلى أدنى حد ممكنن. ولتقنديم الخندمات والسنلع بسنرعة إلنى الطبيعية أو ا
المتضررين، يتعين أن يكون هنا  تحديد جيد إلجراءات تدبير اللوازم، وتدفق األموال، كما يجب 
اختبننار هنن   اإلجننراءات سننلفا، وتضننمين مرونننة الكفايننة السننتيعاب األحننداث الحيننر متوقعننة علننى 

كارثة. ويجب أن تتمتع هن   اإلجنراءات بألينات  اتينة تعمنل علنى اكتشناأل نقناط عننق البيئة بعد ال
جراء تعديالت على اإلجراءات أثناء تنفي ها.   الزجاجة، وا 

 االحتيال والفساد ه. 
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يجب وضع معايير وآليات مناسبة للرقابة الداخلية لمنع االحتيال والفساد وأن تكنون قابلنة للتنفين .  
وارث، تتندفق المسناعدات بسنرعة، وهنو منا يجعنل الفرصنة سنانحة لالحتينال والفسناد وبعد وقوأل الك

في شنكل المبالحنة بحجنم المسناعدات والتالعنب بالبياننات معلنى سنبيل المثنال: المبالحنة فني حجنم 
الضننحاياو، واالرتشنناء مننن المننوردين، والمتقنندمين لطلننب المسنناعدات عننالوة علننى زيننادة األسننعار، 

 ة األصول. واالختالس، أو سرق
 ضعأل االقتصاد و. 
يجننننب العنايننننة بشننننكل خنننناص لألمننننور المتعلقننننة باالقتصنننناد عننننند اسننننتخدام المسنننناعدات المرتبطننننة  

بالكوارث لضمان توفير السلع والخدمات لضحايا الكارثة مبمعننى: عندم دفنع منا يزيند بشنكل كبينر 
لحيناة لصنالح االقتصناد، عن سعر السوق العادءو. وخالل مرحلة الطوارئ، ال يجوز المخناطرة با

إال أننن  يجننب توثيننق عمليننات الشننراء بشننكل واضننح. وفنني مرحلننة إعننادة اإلعمننار، وحيننث يكمننن 
الحر  الرئيسي في إعادة بناء البنينة التحتينة، يتعنين أن تسنير إجنراءات المشنتريات وفقنا للقواعند 

ان يسنننرء خنننالل واللنننوائح الموضنننوعة، وال تسنننرء فننني هننن   المرحلنننة أء حننناالت اسنننتثنائية ممنننا كننن
 مرحلة الطوارئ. 

 التضخم  ز. 
عقب الكارثة، يتنامى الطلنب علنى العمالنة المناهرة، وعلنى منواد ومعندات البنناء، وتشنييد المننازل.  

وتجدء زيادة الطلب على الموارد النادرة إلى ارتفاأل األسعار ومنن ثنم إلنى مخناطر تجناوز اإلنفناق 
ألسعار إلى ضعأل المخرجات و/أو انخفا  الجودة ممثل للموازنات المتاحة. وقد يجدء ارتفاأل ا

 المنازلو. 
 عدم الكفاءة  ل. 
بكفناءة مأء: تحقينق أقصنى نجنال ممكنن فني تلبينة  المساعدات المرتبطنة بنالكوارثيجب استخدام  

احتياجنننات الضنننحايا منننن المسننناعدات المسنننتلمةو. ويعننند لننن ل  أهمينننة خاصنننة أثنننناء مرحلنننة إعنننادة 
خدم المننوارد لبننناء البنيننة التحتيننة: ويجننب تجنننب األعمننال الحيننر ضننرورية أو اإلعمننار حيننث تسننت

 األعمال المتداخلة وتقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن. 
 عدم الفعالية ط. 
بأقصننى درجننة مننن الفعاليننة. وتترتننب عنندم الفعاليننة  المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثيجننب اسننتخدام  

دون تلبية احتياجات الضحايا. ومن  ل  على سبيل المثال،  عندما تستخدم المساعدات المستلمة
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عنند إعنادة إنشناء البنيننة –أنن  يتعنين علنى الحكومنات وجهنات إدارة الكارثنة أن تأخنن  فني الحسنبان 
 مدى مالئمة البنية التحتية للظروأل، والثقافة، والطبيعة الجحرافية المحلية.  -التحتية

 مخاطر البيانات المالية  ء. 
طر البيانننات الماليننة هنني عبننارة عننن مخنناطر التحريننأل الجننوهرء فنني البيانننات الماليننة. وعننند مخننا 

تدقيق البيانات المالية موتشمل اإليصاالتو، يتعين على المدققين اختبنار مندى صنحة "توكيندات" 
اإلدارة بشنننننأن الوجنننننود، واالكتمنننننال، والحقنننننوق، وااللتزامنننننات، والتقينننننيم، والتخصنننننيص، والعنننننر ، 

 .  واإلفصال
 المساعدات الحير مسجلة   . 
المساعدات الحير مسجلة هي المساعدات التي تم استالمها ولم يتم تسجيلها في دفناتر االسنتالم.  

خفننناق  وقننند يرجنننع  لننن  بسنننبب الجهنننات المسنننئولة عنننن التحصنننيل المجهولنننة، وتعننندد الحسنننابات، وا 
وضنعأل التنسنيق بنين الجهنات السلطات في توفير المعلومات الخاصنة بألينات إدارة المسناعدات، 

 المسئولة عن إدارة الكارثة. 
 المساعدات المتضررة ل. 
قنند تتعننر  المننواد العينيننة التنني تننم التبننرأل بهننا أو شننرائها باسننتخدام المسنناعدات الماليننة للضننرر أو  

التقنننننادم، أو قننننند تصنننننبح ال تلبننننني المعنننننايير المطلوبنننننة للتوزينننننع بسنننننبب عننننندم مالئمنننننة التخنننننزين أو 
 لالستخدام البشرء، وعدم مالئمة الموارد إلدارتها.  صالحيتها

 عدم المساواة في توزيع المساعدات  م. 
عنننندما تكنننون هننننا  محابننناة لنننبع  األفنننراد أو المجموعنننات فننني توزينننع المسننناعدات علنننى حسننناب  

إلنى  المسناعدات المرتبطنة بنالكوارثآخرين، فهنا  عدم مساواة، وهو منا ينجدء إلنى عندم وصنول 
ين بالكارثة. وعلى سبيل المثال، قد تحصل منطقة معيننة علنى مسناعدات أكبنر العتبنارات المتأثر 

 سياسية. 
 األضرار البيئية  ن. 
عنننادة   تنننجدء الكنننوارث إلنننى أضنننرار علنننى البيئنننة والنظنننام البيئننني. كمنننا أن عملينننة إعنننادة التأهينننل وا 

 ارث مستقبلية. اإلعمار قد تسبب مزيدا من األضرار، وهو ما قد يجدء بدور  إلى كو 
 ملكية األصول  س. 
عنننادة اإلعمنننار بعناينننة. وقننند   يجننب تحديننند ملكينننة األصنننول المترتبنننة علنننى مراحنننل إعنننادة التأهينننل وا 
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يشتمل  لن  علنى الحنق القنانوني فني إشنحال األصنول، والتزامنات المنال  الخاصنة بأصنولهم مثنل 
 متطلبات إجراء الصيانة الالحقة. 

 التمويل المزدوج  أل. 
بعد الكوارث، قد تتعدد تندفقات المسناعدات المالينة منن المنانحين إلنى متلقني المسناعدات. وتنجدء  

عدم الشفافية بخصوص ه   التدفقات إلنى مخناطر مجداهنا إمكانينة تلقني منظمنات المسناعدة إلنى 
مساعدات مالينة منن عندة مصنادر مالجهنات المانحنةو ألحند المشناريع المعنينة. وقند تنشنأ مخناطر 

 ية التمويل وسوء استخدام التمويل. ازدواج
 تدفق المعلومات  أل. 
تدعو الحاجة الماسة، بعد الكارثة مباشرة، إلنى نشنر معلومنات واضنحة وموضنوعية حنول الكارثنة  

لننى أصننحاب المصننالح، و لنن  بحننر  تجنننب التحريننأل أو المخنناطرة. وعلننى نفننس  إلننى العامننة وا 
المسننناعدات المرتبطنننة مينننة القائمنننة علنننى تنفيننن  الدرجنننة منننن األهمينننة ينننأتي حصنننول الجهنننات الحكو 

على التح ية المرتدة من العامنة ومنظمنات اإلسنعاأل منن الكنوارث فني الوقنت المناسنب.  بالكوارث
 ويعد االتصال المتبادل من الضرورة بمكان. 
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 ، ومصفوفة عوامل المخاطر المرتبطة بها المساعدات المرتبطة بالكوارث: أنشطة 2جدول رقم 
 

وضوأل الم

 مالموضوعاتو

 الخطر مالمخاطرو 

 أل س ه ن م ل   ء ط ل ز و ه د ج ب أ

. تقييم األضرار 1

 واالحتياجات
 X X  X X  X     X    X 

   X    X    X   X  X X . اختيار المساعدات2

  X  X     X X X    X   . توليفة المساعدات3

  X   X X X X X X X X   X  X . المشتريات4

    X X X X    X  X  X   . التخزين 5

 X X X X X X  X X        X . التوزيع 6

   X    X X  X X X X   X X . بناء البنى التحتية7

. التصريح بشأن 8

 المساعدات
X    X  X   X      X X 

 X       X X     X X   . المسائلة9
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 الماليةمخاطر البيانات  ء تأخر الحصول على المساعدات أ
 المساعدات الحير مسجلة   متلقي المساعدات الحير مستحقين ب
 المساعدات المتضررة ل المساعدات الحير موزعة ج

عدم المساواة في توزيع  م الضوابط الخاصة باألمانة د
 المساعدات

 األضرار البيئية ن االحتيال والفساد ه

 ملكية األصول س ضعأل االقتصاد و

 مويل المزدوجالت أل التضخم ز

 تدفق المعلومات أل عدم الكفاءة ل

   عدم الفعالية ط
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 الممارسات الجيدة وأمثلة على تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث –الجزء الثالث 
 

علننى خبننرات  المعننايير الدوليننة لألجهننزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبةيعتمنند الجننزء الثالننث مننن  
لة عننن تنندقيق ءمجموعننة عمننل المسنناالتنني جمعتهننا  دات المرتبطننة بننالكوارثالمسنناعالتنندقيق علننى 

. وقد تشاورت مجموعة العمل على نطناق واسنع منع أجهنزة الرقابنة المساعدات المرتبطة بالكوارث
سنحين، وقامنت ، وأجنرت م  المسناعدات المرتبطنة بنالكوارثالمالية والمحاسنبة المشناركة فني تندقيق 

 جهننناز الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبةوتنننولى قينننادة هننن ا العمنننل  34 سنننق.بنننإجراء تننندقيق متنننوازن/ ومن
 بإندونيسيا وقد غطى عشرة موضوعات. 

 التحضير للتدقيق  
 المساعدات المرتبطة بالكوارثالتعاون بين مدققي 

 جمع المعلومات والبيانات 
 اختيار موضوعات التدقيق

 أنواأل التدقيق
 لكوارث للمساعدات المرتبطة باالتدقيق المالي 

 والمساعدات المرتبطة بالكوارثالتدقيق على األداء 
 والمساعدات المرتبطة بالكوارثالتدقيق على المطابقة 

 والمساعدات المرتبطة بالكوارثالتدقيق على إعداد التقارير 
 المساعدات المرتبطة بالكوارثأدوات التدقيق على 

صلة، وتتضمن بع  األمثلة المشنار إليهنا إلى اإلرشادات  ات ال 17إلى  6وتشير األقسام من  
فنني نفننس السننياق، والتنني تننم االستفاضننة فيهننا بننالمالحق. وتننرتبط األمثلننة بننالخبرات المسننتمدة مننن 

 .  المساعدات المرتبطة بالكوارثأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة على 
 

 

                                                 

في إندونيسيا. وكانت األجهزة األعضاء األخرى هي أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في كل من  المالية والمحاسبة جهاز الرقابةتم التدقيق المتوازي بقيادة  34

 مجموعة عمل المسائلة عن تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارثالهند، وباكستان، وتركيا. راجع التقرير النهائي 
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 التحضير للتدقيق  . 8

والمحاسنبة بعملينات التندقيق. ويتوقنأل نطناق، وأهنداأل كنل  بعد الكارثة، تقوم أجهزة الرقابة المالية 6-1
تدقيق، وأسلوب تخطيط  وتنفي   على التفوي  الممنول لجهاز الرقابة المالية والمحاسبة، وكن ل  

جهننناز الرقابنننة علنننى اإلطنننار التنظيمننني الننن ء يعمنننل الجهننناز منننن خاللننن ، إلنننى جاننننب منننا إ ا كنننان 
ظور الجهة المانحة أم الجهة المتلقية للمساعدة. وقد أسنفر يقوم بالتدقيق من من المالية والمحاسبة

التابعننة  مجموعننة عمننل المسننائلة عننن تنندقيق المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثالمسننح النن ء أجرتنن  
عننننن اختالفنننات معتبننننرة بننننين  نظمنننة الدوليننننة لألجهننننزة العلينننا للرقابننننة الماليننننة العامنننة والمحاسننننبةللم

المسنناعدات المرتبطننة فنني التنندقيق علننى  بننة الماليننة والمحاسننبةأجهننزة الرقااألسنناليب التنني تتبعهننا 
. وقد عزت ه   االختالفنات إلنى أوجن  االختالفنات بنين نمنا ج التندقيق موأشنهر النمنا ج بالكوارث

مأو التنننندقيقو، ونمننننو ج  جهنننناز الرقابننننة الماليننننة والمحاسننننبةهنننني نمننننو ج المنننندقق العننننام، ونمننننو ج 
ا  عامننل آخننر وهننو نننوأل التنندقيق النن ء كننان يتحننتم علننى كمننا كننان هنننا هننن 35 المجلننس الجننامعيو.

قند ي طلنب منن إما إجراج  أو التخويل بإجرائ . فعلى سبيل المثنال،  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة
إجنراء تندقيق منالي، ويتنيح لهنا التندقيق المنالي التعبينر عنن  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبةبع  

وفقنا  -من كافة الننواحي الجوهرينة –الية قد تم إعدادها نت القوائم المرأء التدقيق حول" ما إ ا كا
أجهننزة الرقابننة بينمننا قنند يتطلننب القننانون المحلنني مننن  36إلطننار إعننداد التقننارير الماليننة المعمننول بنن ".

، أو علننى مجنناالت معينننة المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثإجننراء التنندقيق علننى  الماليننة والمحاسننبة
الكوارث، و لن  باسنتخدام بنرامج تندقيق تتنناول عندة أهنداأل للتندقيق كاألهنداأل تتعلق بمصروفات 

الماليننة، أو األداء، أو المطابقننة أو مننزيج منهننا.  ويسنناعد وضننول األهننداأل المنندقق علننى التركيننز 
 على عمل التدقيق، وييسر متابعة مالحظات وتوصيات التدقيق. 

فهننننم عمليننننات إدارة  الرقابننننة الماليننننة والمحاسننننبةأجهننننزة وقبننننل الشننننروأل فنننني التنننندقيق، يتعننننين علننننى  6-2
، والتركيز على كل مرحلة من مراحلهنا مأنشنطة الطنوارئ، وأنشنطة المساعدات المرتبطة بالكوارث

عننادة اإلعمننال لمننا بعنند الكارثننةو. وعليهننا أيضننا تقيننيم طبيعننة المخنناطر فنني كننل  إعننادة التأهيننل وا 
المسنناعدات بقننة فنني كننل منظمننة مسننئولة عننن إدارة مرحلننة، واإللمننام أدوات الرقابننة الداخليننة المط

                                                 

 48-1111/46رقم  والمحاسبة لألجهزة العليا للرقابة الماليةالمعيار الدولي  35
 1111/56رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمعيار الدولي  36
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، وفحنننص مننندى كفننناءة عمنننل هننن   األدوات وكفايتهنننا للتحلنننب علنننى أو تقلينننل المرتبطنننة بنننالكوارث
كمثنننال علنننى  3فننني إندونيسنننيا الشنننكل رقنننم  جهننناز الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبةالمخننناطر. وقننند أعننند 

 ارث. وضع األوليات وتصميم التدقيق للمساعدات المرتبطة بالكو 
 للمساعدات المرتبطة بالكوارث : وضع األولويات، وتصميم التدقيق  3شكل رقم 

 
 
 

 
 
 

 

 الطوارئ
 

 

 

 إعادة التأهيل

 

 

 
 إعادة اإلعمار

 

مواجهة الكارثة،  التركيز على تنفيذ الخطة، وتفعيل نظام

اذ، وتقديم الغذاء الطارئ، والماء، والمأوى، والبحث، واإلنق

واستعادة تقديم الخدمات   .الخ... والمساعدات الطبية 

واألنظمة بشكل مباشر، وك لك إجراءات المسح والتقييم، 

 والتقدير

التركيز على تقديم مستلزمات الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية 

قتة، وإعادة إنشاء الصحية، ومياه الشرب، أو إنشاء مرافق صحية مؤ

سبل وصول واتصاالت بين المناطق المتأثرة وسلسلة التوريدات 

 والدعم

التركز على إعادة البنى التحتية الملموسة، والطرق، والكباري، 

والمياه، والصرف الصحية، والمنظومات الصحية، والمساكن، 

والمدارس، والمراكز الطبية، والمستشفيات، وإعادة بناء قدرات 

باء، وكوادر التمريض، والمدرسين، والكوادر اإلدارية لمساعدة األط

 الضحايا في العودة إلى الوضع االعتيادي

 مخاطر التأخر  -

متلقي المساعدة الغير  -
 مستحقين

األموال/ المواد الغير  -
 موزعة 

المساعدات الغير  -
 مسجلة 

 أخرى -

مخاطر البيانات  -

 المالية 

 ضعف االقتصاد -

 عدم الكفاية  -
 اليةعدم الفع -
تضارب  -

 المصالح 
 االحتيال والفساد -
 األضرار البيئية  -
 أخرى  -

 االحتيال -
 ضعف االقتصاد -
 عدم الكفاية -
 عدم الفعالية -
 تضارب المصالح -
 األضرار البيئية  -
 ملكية األصول -

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

المراجعة 

المبكرة 

للمناطق 

  المتأثرة

 

 

 

 

 نظام 
 الرقابة 
 الداخلية 
)الطارئ 

ديواالعتيا

) 

 

 

 

Audit approach 

and strategy 

 

 

 

 إجراءات دورية

)التأكد من التحسين المستمر على إدارة 
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 األمور المتعلقة بالسياسة
الكارثة على مستوى المنازل )حمالت توعية، وتقوية المباني والبنى التحتية الحالية والضعيفة، ووضع خطة إلدارة 

 والمجتمع(
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 التعاون بين المدققين في المساعدات المرتبطة بالكوارث . 9

ة إن تنندفق المعلومننات والمراسننالت الخاصننة بالمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث مننن الجهننات المانحنن 0-1
تدفق المسناعدات إلنى ضنحايا تسنونامي منن  4إلى متلقي المساعدة أمر معقد. ويبين الشكل رقم 

منظننور الجهننة المانحننة موفنني هنن   الحالننة، فننإن الحكومننة هنني حكومننة هولنننداو وقنند دمننر تسننونامي 
. وقند حنث ارتفناأل عندد الوفينات العديند 2004مساحة واسعة من سواحل شرق آسيا فني ديسنمبر 

المانحنة إلنى تقنديم مسناعدات فني هن   الكارثنة، وكاننت المسناعدات تمنرر فني أغلنب من الجهنات 
فنني  جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبةاألحننوال مننن خننالل المنظمننات الحيننر حكوميننة. وقنند أجننرى 

حسناب منن حسنابات المنظمنات الحينر حكومينة، وتوصنل إلنى اسنتخدامهم  50هولندا مقارنة بنين 
يكننن بمقنندور المنندققين تتبننع المسنناعدات مننن المننانحين إلننى المتلقننين  أسنناليب تقريننر مختلفننة. ولننم

  37 النهائيين للمساعدات.
 

شكل 
: 4رقم 

تدفق 

                                                 

37 http://www.courtofaudit.nl/english/Publications/Audits/Introductions/2008/12/Lessons_on_accountability 

 

 

http://www.courtofaudit.nl/english/Publications/Audits/Introductions/2008/12/Lessons_on_accountability
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 : حالة تطبيقية على تسونامي إندونيسياالمساعدات المرتبطة بالكوارث
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 في هولندا  جهاز الرقابة المالية والمحاسبةالمصدر: 

ق تدفقات المساعدات بمستوى التعقيد المبين في الشنكل رقنم وقد يسعى مختلأل المدققين إلى تدقي 0-2
: مدققي الحكومات، والمنظمات الدولية المانحة والحكومات المتلقية للمساعدات. وفني الحالنب، 4

فهنننا  نطنناق للتعنناون بننين المنندققين المشنناركين فنني عمليننات تنندقيق مشننتركة، ومتوازيننة ومنسننقة. 
بالحكومننات  أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبةأو أكثننر مننن فعلننى سننبيل المثننال، قنند يسننعى اثنننين 

المانحننة إلننى التعنناون فنني تنندقيق المسنناهمات المحليننة المقدمننة إلننى السننكان المتننأثرين بالكارثننة، أو 
فنني  أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبةالجهننات المانحننة، أو الحكومننة المتلقيننة للمسنناعدة، وقنند تننرى 

 لنن  ميننزة مشننتركة لتنسننيق عمليننات تنندقيق المسنناعدات المقدمننة مننن الحكومننة المانحننة فنني كارثننة 
بعينها بالدولنة التني تتلقنى المسناعدات. وتنطبنق هن   الحالنة علنى وجن  التحديند عنند وقنوأل كنوارث 
جسيمة، ومع مشاركة العديد من الجهنات المانحنة فني مسناعدات ضنخمة. ويمكنن ألجهنزة الرقابنة 

بالندول  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبةمالية والمحاسبة بالحكومات المانحة االستفادة كثيرا من وال
المسناعدات المرتبطنة المتلقية للمساعدة في مجال البيئة القانونية والتشحيلية المحلية للتدقيق علنى 

لمسنناعدات االسننتفادة ، كمننا يمكننن ألجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني النندول المتلقيننة لبننالكوارث
. ويمكننننن أن يننننجدء تبننننادل المسنننناعدات المرتبطننننة بننننالكوارثمننننن السننننياق النننندولي للحصننننول علننننى 

المسنناعدات المرتبطننة فنني إطننار  أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبةالمعلومننات ونقننل المعرفننة بننين 
  38 لمزايا مشتركة لكل منها. بالكوارث

 قيق فيما يلي: ويمكن إيضال أهداأل التعاون في التد 0-3
    مشاركة المعلومات والخبرات؛ 
    يضال المصطلحات؛  تدريب المدققين وا 
    التحلب على مشاكل حقوق الوصول للمعلومات؛ 
    االعتماد على أعمال التدقيق التي قام بها مدقق آخر؛ 
    تحسين الشفافية والمسائلة؛ 
    .تطوير ونشر الممارسات الجيدة 
 تبين خطة التدقيق وبوضول شروط التعاون:  ويجب أن 0-4

                                                 

 للمساعدات المرتبطة بالكوارث النهائي بشأن التدقيق المتوازي/ والمنسق  مجموعة عمل المسائلة عن تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارثارجع إلى تقرير  38
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   نطاق وأهداأل التدقيق 
   الجهة المسئولة عن التنسيق 
   توفر ميزانية وأدوات التدقيق 
    .الترتيبات الخاصة بإعداد التقارير 
وللمزينند عننن التعنناون فنني مجننال التنندقيق، يرجننى اإلطننالأل علننى "دليننل بننرامج التعنناون فنني التنندقيق  

لمنظمننة الدوليننة لألجهننزة العليننا للرقابننة الماليننة العامننة ت التنندقيق العليننا" الصننادر عننن بننين مجسسننا
  39 .والمحاسبة

 جمع المعلومات والبيانات  . 01

 نبين فيما يلي أهداأل جمع المعلومات والبيانات:  10-1
    فهم استجابة الحكومة للكارثة؛ 
    يجننب استقصننائها بشننكل أكبننر  –مننة تحدينند أوجنن  الضننعأل المحتملننة فنني اسننتجابة الحكو

 خالل التدقيق؛ 
    ،جمننع مسننتندات حننول اإلطننار القننانوني والتشننريعي، وكيفيننة التننزام الجهننات بهنن   األطننر

وك ل  م كرات التفاهم واالتفاقيات المبرمنة بنين الحكومنة المتلقينة للمسناعدات والجهنات 
 المانحة، واالتفاقيات مع مختلأل الجهات الوسيطة؛ 

   وجمنننع المعلومنننات األخنننرى  ات الصنننلة المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثينننق تننندفق توث ،
 والتي يمكن استخدامها في اختيار األسلوب ال ء يجب اتباع .  

، فعلننى المنندققين تحدينند المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثعننند جمننع معلومننات وبيانننات حننول إدارة  10-2
يلعبون  خننالل االرتبنناط بمننا يحقننق أهننداأل سننور النن ء المعلومننات والبيانننات المطلوبننة، ومننا هننو النند

 ات يمكن للمدقق أن يقوم بما يلي:التدقيق. ولجمع ه   البيان
    المشننناهدة الواقعينننة لمنطقنننة الكارثنننة، واالسنننتخدام المكثنننأل للصنننور والفينننديوهات. ويمكنننن

ت اسننننتخدام هنننن   األدلننننة المسننننجلة فيمننننا بعنننند لمقارنتهننننا بالمسننننتندات الملموسننننة، وبالغننننا
 الشهود إلثبات النتائج؛ 

                                                 

ory_uid]=29http://cbc.courdescomptes.ma/index.php?id=20&tx_abdownloads_pi1[action]=getviewcategory&tx_abdownloads_pi1[categ
39

&tx_abdownloads_pi1[cid]=81&cHash=8526d20286 
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38 

 

    ؛ بالمساعدات المرتبطة بالكوارثمقابلة المستفيدين المستهدفين 
    المسنناعدات المرتبطننة تحدينند أدوار ومسننئوليات المننوظفين بالجهننة المسننئولة عننن مناولننة

 ؛ بالكوارث
    ،الحصنننننننول علنننننننى المعلومنننننننات الرئيسنننننننية الخاصنننننننة بالمسننننننناعدات مالجهنننننننات المانحنننننننة

 و؛ ... الخ.ن، جمع المساعدات وتخزينها، وحالة المساعدات، وتسجيلها المستفيدي
    المسنناعدات المرتبطننة تحدينند األنشننطة التنني قامننت بهننا المنظمننات المسننئولة عننن مناولننة

 ؛ و بالكوارث
    .جراءات الرقابة الداخلية  ات الصلة  تحديد أنظمة وا 

ة عمليات التدقيق الفني، والمعاينات اآلنية علنى أر  أهمي أجهزة الرقابة المالية والمحاسبةتدر   10-2
. وترسننل بعنن  هنن   األجهننزة المنندققين المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثالواقننع فنني عمليننات تنندقيق 

 7والملحنق رقنم  8إلى موقع الكارثة في مرحلنة مبكنرة جندا لجمنع المعلومنات. ويبنين الملحنق رقنم 
جا  المندققين علنى الحصنول علنى فهنم أولني للموقنأل، أمثلة على  ل . ويمكن أن يساعد ه ا االت

وال يجننب أن وعلننى إمكانيننة الحصننول علننى أدلننة تشننمل المقننابالت الشخصننية للمتننأثرين بالكارثننة. 
تواجدهم إلى تعطيل عمليات اإلسنعاأل، إال أنن  يجنب أن يسنمح لهنم بوضنع توصنيات فني الوقنت 

حتينال والفسناد. وتعينق تفويضنات بعن  المناسب وتوصيات بنناءة، والعمنل كعنائق أمنام جنرائم اال
فني  جهاز الرقابة المالية والمحاسنبةاألخرى مثل ه ا االتجا  مثل  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة

 الهند. 
ومننننن بننننين المصننننادر األخننننرى التنننني يمكننننن جمننننع المعلومننننات عننننن طريقهننننا المصننننادر الحكوميننننة 

انية الدولينننة مثنننل التقينننيم اآلنننني للبياننننات الرسنننمية، ومواقنننع االنترننننت الخاصنننة بالمنظمنننات اإلنسننن
، والمصادر الحفينرة عبنر االنترننت مثنل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية المقدمة من

 جوجل إيرث، والخرائط، وخرائط أوبن ستريم، و أوشاهيدء. 
 يلي: وقد تتناول المعلومات والبيانات التي تم جمعها أثناء مرحلة الطوارئ ما  10-3
    خالل ضحايا الكارثة؛  إنقا  وا 
    االستجابة لالحتياجات األساسية للضحايا؛ 
    اختيار، جمع، وتخزين، وتوزيع المساعدات؛ 
    إجراءات وأنشطة الرقابنة أثنناء مرحلنة الطنوارئ مبمنا فني  لن  الموافقنات، وفصنل المهنام
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 .و؛ ... الخبين منظمات إدارة الكارثة المختلفة 
   ممثنل تقينيم المسناعدات العينينة، وعندها،  المسناعدات المرتبطنة بنالكوارثمسئولية عنن ال

 وتسجيلهاو؛  
    الرقابة على السلع المستلمة، والموزعة بما في  ل  مطابقة سنجالت مختلنأل المنظمنات

 المشاركة؛ 
    المسننننناعدات فعالينننننة المعلومنننننات، واالتصننننناالت، والتنسنننننيق بنننننين المسنننننئولين عنننننن إدارة

، والضننحايا، واألطننراأل األخننرى المعنيننة بجمننع وتوزيننع المسنناعدات مرتبطننة بننالكوارثال
 ؛ ... الخ.مالجهات المانحة، منظمات جمع المساعدات، المنظمات الحير حكومية 

    تقييم األضرار والخسائر؛ 
    موتشننمل صننحة البيانننات التنني تحننتفظ بهننا منظمننات إدارة الكارثننة حننول ضننحايا الكارثننة

 أسلوب تحقق المنظمات من الضحاياو؛ صيحة و 
     اإلعداد التنفي ء للمنظمات فيما يخص بيانات وخسائر الضحايا؛ و 
    .الرقابة التي تقوم بها الجهة المسئولة عن تنسيق إدارة األزمة مع كافة األطراأل 

واحي اإليجابينة يجب توثيق المعلومات والبيانات الداعمنة التني ينتم الحصنول عليهنا، وتتضنمن النن 10-4
دارة  بشنننكل مناسنننب.  ويعننند  لننن  منننن  المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثوالسنننلبية إلدارة الكارثنننة، وا 

األهمية بمكان نظرا ألن  ال يتم متابعة كافة المعلومات والبيانات التي ينتم الحصنول عليهنا خنالل 
ئيننة ألغننرا  تخطننيط التنندقيق. وقنند يسننتخدم المنندققون أيضننا البيانننات والمعلومننات كمسننتندات مبد

 التدقيق. 

 اختيار موضوعات التدقيق . 00

غالبننا مننا يتحنندد نطنناق ومنندى التنندقيق المننالي ألجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة ضننمن التشننريعات  11-1
القومية، وبالتفوي  الممنول له   األجهزة. ومنن ناحينة أخنرى، فنإن تندقيق األداء والمطابقنة عنادة 

اسننتخدام  أجهنزة الرقابنة المالينة والمحاسنبةر موضنوعات التنندقيق. وتسنتطيع منا ينطنوء علنى اختينا
خطط استراتيجية لتوجي  ه   األنواأل منن التندقيق تجنا  المجناالت التني يمكنن أن يضنيأل التندقيق 

اختينار موضنوعات  جهناز الرقابنة المالينة والمحاسنبةوعلنى الخارجي والمستقل قيمة مضافة فيهنا. 
أجهنزة الرقابنة المالينة بقة دون أء ضحوط خارجية. ومع  ل ، يمكن أن تقنرر تدقيق األداء والمطا



40 

 

  40 موضوعات التدقيق التي تطلبها أو تقترحها الحكومة أو البرلمان. والمحاسبة
يراعننني اختينننار الموضنننوعات مننندى الحاجنننة إلنننى وضنننع أولوينننات للمنننوارد، والقننندرات، ويجنننب أن  11-2

ى تخطيط وتحديد نطناق التندقيق للمسناعدة فني حسنن التركينز والموازنة، والزمن. وينطوء  ل  عل
على الموارد من حيث التعامل مع المخاطر الشاملة، وتوجي  المدققين في مراحل العمل المينداني 

مثاال يمكن للمدققين اتباعن  الختينار الموضنوعات  5ومراحل إعداد التقارير. ويوضح الشكل رقم 
وتوضنح الفقنرة رقنم  41 طنة بنالكوارث.للمساعدات المرتبالمطابقة الخاصة بعمليات تدقيق األداء أو 

 إجراءات اختيار موضوعات التدقيق.  11-3
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 للمساعدات المرتبطة بالكوارث : اختيار موضوعات التدقيق على األداء أو المطابقة 5شكل رقم 
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 إجراءات اختيار موضوعات التدقيق 11-3
جنننراءات، وأنشنننطة   ث. المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوار يعمنننل المننندققون علنننى اإللمنننام بسياسنننات، وا 

مننندققون منننن البننندء، فعلهنننم إعنننداد قائمنننة بكافنننة مجننناالت التننندقيق المحتملنننة. ومنننن وحتنننى ينننتمكن ال
المحتمننننل أن تكننننون هنننن   القائمننننة طويلننننة، ويجننننب االختيننننار منهننننا بننننناء علننننى صننننيحة االختيننننار 

 الموضوعة بما فيها تحليل المخاطر. 
 المرحلة األولى: فهم الجهة وعملياتها  
. ويمكنن المساعدات المرتبطة بنالكوارثركة، وعمليات إدارة يحتاج المدققون إلى فهم الجهة المشا 

 لننن  منننن خنننالل جمنننع معلومنننات حنننول األطنننراأل األساسنننية، وتوثينننق تننندفق المسننناعدات، وتحديننند 
في تشحيل واختبار أدوار ومسئوليات اإلدارة. كما يجنب الرجنوأل أيضنا إلنى أنظمة الرقابة الداخلية 

 ة. مستندات توثيق تدفقات المساعدات السابق
 المرحلة الثانية: وضع صيحة االختيار  
حتننى يتسنننى للمنندققين شننرل عمليننة اختيننار موضننوعات التنندقيق، واختيننار موضننوعات بحنند  اتهننا،  

فعلنننيهم وضنننع وتوثينننق صنننيحة واضنننحة ومسنننبقة الختينننار الموضنننوعات لكنننل مجنننال منننن مجننناالت 
 المساعدات المرتبطة بالكارثة والتي تتضمن ما يلي: 

   ل ء يساهم عند  التدقيق في تحسين إدارة وتقديم المساعدات؛ المدى ا 
    اإللمام بالمشاكل التي تحتاج وجود حلول 
    المعلومات أو المناظير الجديدة التي يمكن أن يقدمها التدقيق؛ 
    .نتائج تحليل المخاطر 
 المرحلة الثانية: تحليل المخاطر  
أهنننم عوامنننل االختينننار. وقننند يكنننون تحلينننل المسننناعدات تعتبنننر نتيجنننة تحلينننل المخننناطر هننني أحننند  

المرتبطننة بننالكوارث معقنندا، وقنند ال تتننوفر بيانننات شنناملة. وفنني سننبيل إجننراء تحليننل المخنناطر، قنند 
يحتناج المندققون إلنى الرجنوأل إلنى مصنادر خارجينة، مثنل الدراسنات التني أجرتهنا المنظمنات الحينر 

لممثلنين الرسنميين  وء الصنلة، ومواقنع الجهننات حكومينة، والمقنابالت الشخصنية منع المسننئولين وا
المانحننة، والتقننارير اإلعالميننة، وغيرهننا مننن المصننادر األخننرى مثننل األوراق األكاديميننة. ولالطننالأل 

لرقابننة علننى مخنناطر معينننة تتعلننق باالحتيننال والفسنناد، يرجننى الرجننوأل إلننى المعيننار النندولي ألجهننزة ا
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العوامننل التنني قنند تننوحي بمخنناطر عاليننة فنني مجنناالت  . ونننورد أدنننا 5530رقننم  الماليننة والمحاسننبة
 :  المساعدات المرتبطة بالكوارث

    قيمة عالية من ناحية الموازنة ومن الناحية المالية؛ 
    المننناطق المعروفننة فعليننا بانطوائهننا علننى مخنناطر، وصنندرت بنن ل  تقننارير مننن منظمننات

 المجتمع المدني، أو عن طريق وسائل اإلعالم مثل: 
   كننوارث التنني لننم يسننبق تنندقيقها مأول مننرة وقننع فينن  هنن ا النننوأل مننن الكننوارثو أو الكننوارث ال

 العاجلة بوج  خاص مسريعة البدءو؛ 
    .نقص المعلومات معدم مالئمة تدابير االستعداد للكوراثو 
 

المسننناعدات مثننناال علنننى المخننناطر التننني واجههنننا أصنننحاب األدوار الرئيسنننية فننني  3الجننندول رقنننم ويوضنننح 
، وسننمات المخنناطر التنني يجننب مراعاتهننا فنني إدارة تلنن  المخنناطر. ميرجننى الرجننوأل إلننى مرتبطننة بننالكوارثال

 و  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةمن المعيار الدولي  2بالجزء رقم  2الجدول رقم 
المساعدات المرتبطة المخاطر التي واجهها أصحاب األدوار الرئيسية في : 3جدول رقم 

 وارثبالك
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 أصحاب األدوار الرئيسية
 

 لجهة المسئولة عن إدارة الكارثةا 
  المؤسسات الحكومية المعنية 
 المؤسسات الغير حكومية المنفذة للمساعدات 
 المتأثرين بالكارثة 

 

 السمات الواجب مراعاتها
 

 طبيعة مرحلة إدارة الكارثة 
 

 االستجابة للطوارئ -
مرحلة إعادة التأايل وإعادة  -

 اإلعمار
 

 طبيعة الكارثة 
 

 اعتيادية  -
 اائلة -
 معقدة  -
 باقية لمدة طويلة -

 المخاطر
 

 تأخر المساعدات 
 متلقي المساعدات الغير مستحقين 
  المساعدات الغير موزعة )مادية

 ومالية(
 االحتيال والفساد 
 ضعف االقتصاد 
 عدم الكفاية 
 عدم الفعالية 
 األضرار البيئية 
 ر البيانات المالية مخاط 
  المساعدات الغير مسجلة 
 المساعدات المتضررة 
  أخرى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بإندونيسيا جهاز الرقابة المالية والمحاسبةالمصدر: 
 

 

جراءات قيام الجهة المسؤولة عن إدارة الكارثة بتحديد وتقييم إالمرحلة الرابعة: 
 تخفيف المخاطر

 
خ ت إجراءات قد ات المساعدات المرتبطة بالكوارثقد تكون الجهة المسئولة عن إدارة 

فعلية لحل المخاطر التي تم تحديدها. ويمكن أن يقيم المدققون مدى مالءمة اإلجراء 
ال ء اتخ ت  الجهة المسئولة وغيرها من أصحاب األدوار األساسية بما يكافئ المخاطر 
المحددة. ويمكن أن يتم  ل  بمراجعة النظم القانونية، والسياسات واألدوات الحكومية، 

جراءات  التشحيل القياسية، ومن خالل المقابلة الشخصية مع "أصحاب األدوار وا 
الرئيسية" مثل الموظفين وكبار المسئولين في الجهة القائمة باإلدارة، عالوة على 

المسئولين في المجال المعني. وعلى المدققين إجراء اختبارات على بع  العينات 
 اءات.  للوقوأل على مدى فعالية وموثوقية األنظمة واإلجر 
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 آلية التعامل مع المخاطر 
 

  تحسين السياسات واإلجراءات القائمة 
  تعديل القوانين الحالية أو سن قوانين جديدة 
  إجراء تقييم االحتياجات 
  إبرام م كرة تفاام أو عقد 

 
 

 المخاطر
 

 تأخر المساعدات 
 متلقي المساعدات الغير مستحقين 
 )المساعدات الغير موزعة )مادية ومالية 
 االحتيال والفساد 
 ضعف االقتصاد 
 عدم الكفاية 
  الفعاليةعدم 
 األضرار البيئية 
  مخاطر البيانات المالية 
  المساعدات الغير مسجلة 
 المساعدات المتضررة 
  أخرى 
 

 

أدنا  بع  أمثلة على اإلجراءات التي يتخ ها مدير الكارثة  4ويوضح الجدول رقم 
 المساعدات المرتبطة بالكوارثللتعامل مع المخاطر المحددة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أمثلة على اإلجراءات التي يتخذها مدير الكارثة للتعامل مع المخاطر4جدول رقم 

 بإندونيسيا الرقابة المالية والمحاسبةجهاز المصدر: 
 
 

 المرحلة الخامسة: وضع أولويات الموضوعات  
وعنننندما يكنننون لننندى المننندققين معلومنننات جيننندة عنننن الجهنننة، ويسنننتخدمون صنننيحة اختينننار فعالنننة،  

فننإنهم بهنن ا فني وضننع يسننمح لهنم باختيننار الموضننوعات المقترحننة ويتبعنون تحليننل مخنناطر شنامل، 
لمنندققون فنني اختيننارهم النهننائي لمهننارات، وتنندريب، وخبننرة مناسننبة وأنهننم بحاجننة للتنندقيق. ويحتنناج ا

إلى إصدار أحكام مهنية. ويمكن وضع أولويات مناسنبة لموضنوعات التندقيق المختنارة بمنا يحقنق 
كفاءة وفعالية استخدام الموارد والوقت، وآثار التدقيق المحتمل، ومدى األهمية المالية، والمخناطر 

مكانينننة الرجينننة، والتحطينننة، وتعننندد القطاعنننات. ويجنننب علنننى اإلدارة ، ودرجنننة التعقيننند، واألهمينننة، وا 
 توثيق عملية االختيار ومراجعتها وفقا للتسلسل الهرمي.

وللحصننول علننى إرشننادات حننول اختيننار موضننوعات تنندقيق األداء، يرجننى اإلطننالأل علننى المعيننار 
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 42 .3111 رقم لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالدولي 

 جهاز الرقابة المالية والمحاسبةموضوعات التدقيق المقترحة على  11-1
، وعالقتنننن  بالبرلمننننان، والحكومننننة، أو لجهنننناز الرقابننننة الماليننننة والمحاسننننبةوفقننننا للتفننننوي  الممنننننول  

أصننحاب المصننالح اآلخننرين، يمكننن اقتننرال أو اختيننار موضننوعات التنندقيق للجهنناز. ومننن األهميننة 
الموضوعات المقترحة وتوقعات أصحاب المصالح من التندقيق.   المدققون أسباب بمكان أن يدر 

وعلى الجهاز إعادة صياغة مقترحنات التندقيق بأهنداأل التندقيق، وتحديند المخناطر المرتبطنة بهنا. 
وتفسنننر مقترحنننات أصنننحاب المصنننالح فننني بعننن  األحينننان منننن ناحينننة مجنننال الخطنننر فضنننال عنننن 

االسنننتراتيجية المبنينننة علنننى أسننناس المخننناطر التننني  2رقنننم مجننناالت االهتمنننام. ويوضنننح الملحنننق 
المسنننناعدات المرتبطننننة بإندونيسننننيا فنننني تنننندقيق إدارة  جهنننناز الرقابننننة الماليننننة والمحاسننننبةيسننننتخدمها 
 .  بالكوارث

وفيما يتعلق بمراحل التدقيق الالحقة، يرجنع المندققون إلنى المراحنل المبيننة فني مصنفوفة التصنميم  
أن تسننننناعد هننننن   المصنننننفوفة المننننندققين فننننني تحديننننند أهنننننداأل التننننندقيق، . ويمكنننننن 3بنننننالملحق رقنننننم 

واالستفسننارات القابلننة للبحننث، وصننيحة التنندقيق، ودليننل التنندقيق، ومصننادر تلنن  األدلننة، وأسنناليب 
الحصننول علننى دليننل التنندقيق، والتأكنند مننن موثوقيتهننا، والقيننود التنني قنند يواجههننا المنندققون، ونتننائج 

 التدقيق. 

 قأنواع التدقي . 02

بعملينننات التننندقيق علنننى األداء، أو تننندقيق  أجهنننزة الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبةمنننن الممكنننن أن تقنننوم  12-1
. وفنني جميننع الحنناالت، يجننب أن يقننع التنندقيق بالمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثالمطابقننة الخاصننة 

القومينننة فننني إطنننار التفنننوي  الممننننول للجهننناز، وأن ينننتم تنفيننن   وفقنننا للتشنننريعات ومعنننايير التننندقيق 
المطبقة و ات الصلة. وتجدر اإلشارة إلى ماهية المعايير التي يجب االلتزام بها ممعايير التندقيق 

 43المعننايير الدوليننة لألجهننزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة معننايير المحاسننبة الدوليننة"، والدوليننة "

                                                 

  htm-http://www.issai.org/composite.46344-3111/43رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالدولي  المعيار 42

 

 بط. راجع الرامنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبةالمستوى الثالث من معايير  43
http://www.issai.org/media(1075,1033)/Purpose_and_authority_of_the_INTOSAI's_professional_standards.pdf 

http://www.issai.org/composite-344.htm
http://www.issai.org/media(1075,1033)/Purpose_and_authority_of_the_INTOSAI's_professional_standards.pdf
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االلتزام به   المعنايير كلني أو  و/أو معايير التدقيق المحلية األخرى و ات الصلةو، وفيما إ ا كان
فني  1111رقنم  لألجهزة العليا للرقابة المالينة والمحاسنبةجزئي. يرجى الرجوأل إلى المعيار الدولي 

  44. ه ا الخصوص.
من أو يتم تلقيها ضمن الموازنات الوطنية للحكومنة،  المساعدات المرتبطة بالكوارثتستمد أغلب  12-2

لسياق معادة تدقيق مالي سنوءو. وا  ا لم تكن هنا  أء متطلبنات وتخضع لتدقيق دورء في ه ا ا
، أو عنند اسنتثناء أء ننوأل منن المسناعدات المرتبطنة بنالكوارثتشريعية تقتضي إجراء تندقيق علنى 

أنننواأل تنندقيق تلنن  المسنناعدات مننن التفويضننات الممنوحننة ألجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة، فعلننى 
 صيات للحكومة لتعديل القوانين الحالية أو سن ما يلزم من قوانين. ه   األجهزة مراعاة تقديم تو 

عننندة جواننننب تتعلنننق بالتننندقيق علنننى األداء،  المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثوقننند يتضنننمن تننندقيق  12-3
وتدقيق المطابقة، وتدقيق مالي. ومع  ل ، تختلأل أهداأل التدقيق فني كنل ننوأل منن هن   األننواأل، 

وضنننننول وبشنننننكل منفصنننننل.  ويركنننننز التننننندقيق المنننننالي علنننننى التقنننننارير ويجنننننب أن ينننننتم صنننننياغتها ب
والحسنننابات، فيمنننا يهنننتم تننندقيق المطابقنننة بننناألمور المتعلقنننة بالتشنننريعات، أو السياسنننة أو الشنننروط 

االقتصنننناد، وكفنننناءة وفعاليننننة التزامننننات الحكومننننة، المتفننننق عليهننننا، أمننننا تنننندقيق األداء فإننننن  يتننننناول 
. ويجب إنجاز كل نوأل من أنواأل التدقيق وفقا للمعايير المعمنول وأنظمتها، وبرامجها، أو عملياتها

 بها: 
  1811-1111  اإلرشادات العامة للتدقيق المالي  

  3111-3111  اإلرشادات العامة لتدقيق األداء 
  4211-4111 اإلرشادات العامة لتدقيق المطابقة

أجهنزة التني قامنت بهنا  ة بنالكوارثالمساعدات المرتبطإشارات إلى تدقيق  5ويتضمن الملحق رقم  
 في السنوات األخيرة.  الرقابة المالية والمحاسبة

 التدقيق المالي والمساعدات المرتبطة بالكوارث . 03

يهدأل تدقيق القوائم المالية إلنى تحسنين درجنة ثقنة المسنتخدمين المعنينين فني هن   القنوائم المالينة.  13-1
أين  فيمنا إ ا كاننت تلن  القنوائم المالينة قند تنم إعندادها، منن كافنة وتتحقق ه   الثقة بإبداء المندقق ر 

                                                 

 1111/28رقم  للرقابة المالية والمحاسبة لألجهزة العلياالمعيار الدولي  44
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ويتوقأل تعريأل نطناق التندقيق  45 النواحي الجوهرية، وفقا إلطار إعداد القوائم المالية المعمول ب .
  46. .لجهاز الرقابة المالية والمحاسبةعلى اللوائح، والتفوي ، والهيكل التنظيمية 

، علنى المندققين أن يأخن وا فني حسنبنهم الطبيعنة اعدات المرتبطنة بنالكوارثالمسعند إجراء تدقيق  13-2
  47: من بين أشياء أخرى ما يلي: –الخاصة لتل  المساعدات. ويمكن أن تتناول القوائم المالية 

    متطلبنننات المعنننايير المحاسنننبية المعمنننول بهنننا علنننى ضنننوء الظنننروأل الخاصنننة المحيطنننة
 اإلنفاق العام خالل أو بعد فترة الطوارئو؛  بالكوارث مإجراءات الطوارئ، وحجم

    وجننود وتفعيننل أنظمننة الرقابننة الداخليننة خننالل مختلننأل المراحننل واألنشننطة التاليننة للكارثننة
عادة اإلعمارو؛   ماإلسعاأل، التعافي، إعادة التأهيل، وا 

   48;المخاطر المتزايدة لالحتيال والفساد في أنشطة الطوارئ؛   
    يعات الخاصة بالعقود تتضمن أحكاما خاصة بالطوارئ، وما إ ا كان ما إ ا كانت التشر

 يتم اإلفصال عنها بشكل مالئم في القوائم المالية؛ 
    والمسئولية عنها؛ المساعدات المرتبطة بالكوارثمطابقة موازنات ، 
    احتمال وجود فجوات في التمويل بين الوحدات التنفي ية المشاركة في أنشطة مماثلة؛ 
    مطابقة سجالت وتقارير الجهات المانحة ومتلقي المساعدات؛ 
    مقارننننننة مصنننننروفات المشنننننروأل حسنننننبما تسنننننجلها الجهنننننات المانحنننننة منننننع إجمنننننالي مبنننننالغ

 المساعدات. 
رقننم  لألجهننزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبةويتعننين علننى المنندققين الرجننوأل إلننى المعيننار النندولي  

 يق المالي". "إرشادات التدق 1000-2000
، بعنند الكننوارث وخاصننة الكننوارث العظمننى، أنهننا تواجنن  أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبةوقنند تجنند  13-3

تحديات أوضاأل جديندة. وفني بعن  الحناالت، تنزور تلن  األجهنزة موقنع الكارثنة بأسنرأل منا يمكنن 
قابنننة المالينننة جهننناز الر لجمنننع المعلومنننات أو للبننندء بأعمنننال التننندقيق. وتنطبنننق هننن   الحالنننة علنننى 

                                                 

 211/21رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمعيار الدولي  45
  21و 1111/21ورقم  111رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةراجع المعيار الدولي  46

 : تخطيط تدقيق القوائم المالية1311رقم  سبةلألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاراجع المعيار الدولي  47

 5531رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةراجع المعيار الدولي  48
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جهناز الرقابنة ال ء أصاب بيسنكو، وكن ل  حالنة  2007في بيرو بعد زلزال بيرو عام  والمحاسبة
. وقند ركنز التندقيق الن ء أجنرا  2006في الصين بعد زلنزال وينشنوان فني عنام  المالية والمحاسبة

ا بعنند زلننزال فنني بيننرو علننى أنشننطة الطننوارئ. بينمننا ركننز تنندقيق منن جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة
عنادة اإلعمنار، وكنان تندقيقا آنينا اسنتمر لمندة ثالثنة أعنوام، أال وهني مندة  وينشوان على التعنافي وا 
إعادة اإلعمار. ومع أن األهداأل الرئيسية لتدقيق ما بعد الكارثة كان تدقيقا ماليا، إال أن التندقيق 

حينث  7و  8ملحنق رقنم  تضمن أيضا تدقيقا على األداء وتدقيق المطابقنة. يرجنى اإلطنالأل علنى
 يحتويان على ملخص لها. 

 تدقيق األداء والمساعدات المرتبطة بالكوارث . 04

 هننو تنندقيق مسننتقل وموضننوعي أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبةإن تنندقيق األداء النن ء تقننوم بنن    14-1
ينتم منات الحكومينة نظمنة أو المنظاأل وأ  بنرامجأو ال تزامناتلأداء االفيما إ ا كان واختبار موثوق 

ويضنننع  49سنننس االقتصننناد، والكفننناءة، والفعالينننة، وفيمنننا إ ا كاننننت هننننا  فنننرص للتحسنننين.وفقنننًا أل
بهننن    األولوينننات وموضنننوعات التننندقيق، والتخطنننيط تسننناعدهم فننني تحديننند اتالمننندققون اسنننتراتيجي

ل وفنني الطريقننة تضننمن الجننودة العاليننة للتنندقيق، وتنفينن  التنندقيق بأسننلوب اقتصننادء، وكفننج، وفعننا
 حين . 

مندى توجين  العناينة الواجبنة لمنا  للمساعدات المرتبطة بنالكوارث وقد تختبر عمليات تدقيق األداء  14-2
 يلي: 

    االقتصننناد الننن ء اسننننتخدمت معننن  المسنننناعدات. فنننيمكن للمننندققين اختبننننار منننا إ ا كانننننت
لممارسنننات المسننناعدات المالينننة والعينينننة قننند اسنننتخدمت لتنفيننن  األنشنننطة وفقنننا للمبنننادئ وا

 ؛ اإلدارية الراسخةالسياسات 
    كفنناءة اسننتخدام المننوارد البشننرية، والماليننة، وغيرهننا مننن المننوارد. يمكننن للمنندققين العمننل

طننة بننالكوارث. للمسنناعدات المرتبعلننى تقريننر منندى تحقيننق أقصننى قنندر مننن المخرجننات 
جننراءات والنظننر إلننى التسنناجالت الخاصننة بفحننص نظننم المعلومننات، ومقنناييس األداء، وا  

الرقابنننة، واإلجنننراءات التننني يتعنننين علنننى الجهنننات التننني خضنننعت للتننندقيق لمعالجنننة أوجننن  
 القصور المكتشفة؛ و 
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     منن حينث وضنع  المساعدات المرتبطة بالكوارثمدى فعالية المسئولين عن إدارة وتنفي
األهننننداأل. ولضننننمان عنصننننر الفعاليننننة، يتعننننين علننننى المنننندققين مقارنننننة اآلثننننار الفعليننننة 

 طة مع اآلثار المنشود تحقيقها. لألنش
-3000رقنم  لألجهنزة العلينا للرقابنة المالينة والمحاسنبةعلى المدققين الرجوأل إلى المعينار الندولي  

 "إرشادات حول تدقيق األداء".  3200
  50 يعمل تدقيق األداء على اإلجابة عن التساجالت التالية: 14-3
    م الوعنند بهننا  هننل أدت المسنناعدات التنني تننم هننل تننم تقننديم المسنناعدات التنني تنن –الثقننة

 الوعد بها إلى إنفاق مالئم  
    هل تم إنفاق المساعدات في األوج  المنشودة   –النظامية 
    هل تم إنفاق المساعدات بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة   –الكفاءة 
    هل تم إنفاق المساعدات بأقصى درجة ممكنة من الفاعلية   –الفاعلية 

 ونورد فيما يلي بع  الجوانب التي يجب على مدققي األداء مراعاتها:  14-4
     تحقيق األهداأل: هل حصل المتأثرين بالكارثة على ما يحتاجون من مساعدة 
    اإلجننراءات: هننل تننم إعننداد اإلجننراءات بشننكل مالئننم وسننلفا، ثننم التقينند بهننا خننالل فتننرة مننا

 بعد الكارثة  
    :هل حققت أهداأل المساعدات أدنى حد ممكن من التكلفة   التكلفة والمنفعة 
    و مقبولة  ... الخ، والمأوى بالطعامالجودة: هل جودة المخرجات مالمساعدة. 

أن تضع في حسبانها أنها بحاجنة  أجهزة الرقابة المالية والمحاسبةوعند إجراء تدقيق األداء، على  14-5
د عنند مواجهننة كنوارث مسننتقبلية. فعلنى سننبيل المثننال، إلنى وضننع توصنيات تحنن ء تندابير االسننتعدا

وفننني مجنننال تطنننوير البنينننة التحتينننة، يجنننب أن تتأكننند هننن   األجهنننزة أن إعنننادة بنننناء البنينننة التحتينننة 
ينصننرأل محننزا  لننيس فقننط إلننى اسننتبدال المرافننق التنني تعرضننت للهنندم، بننل أيضننا علننى تقليننل آثننار 

آخنننر، عنننندما يالحنننظ المننندققون عننندم مالئمنننة الكنننوارث المسنننتقبلية، وخلنننق مجتمنننع منننرن. وكمثنننال 
األدوات الرقابية، وأدوات االكتشاأل، وأدوات الرقابة التفاعلينة لنردأل، واكتشناأل، ومتابعنة األنشنطة 
االحتيالية أو أنشطة الفساد، فعلى المدققين اقترال وضع استراتيجية لمنع االحتيال والفساد ضنمن 
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كما يمكن ألجهزة الرقابة المالية والمحاسبة العمل علنى  51 االستعداد ألء كارثة مستقبلية محتملة.
وضع توصيات للتطبيق العنام، ومنهنا علنى سنبيل المثنال إدخنال تحسنينات علنى المنوارد البشنرية، 

 وتطوير القدرات التنظيمية. 
فني اليابنان.  جهاز الرقابة المالية والمحاسبةحالتي تدقيق أداء أجراهما  6ويستعر  الملحق رقم  

، أصننندر الجهننناز تقرينننرا حنننول التسننناجالت 2011عننند الزلنننزال الننن ء أصننناب شنننرق اليابنننان عنننام فب
مكانيننننة التعننننافي، ونفقننننات إعننننادة اإلعمننننار، واكتشننننأل الجهنننناز أننننن  كننننان  المتعلقننننة باالقتصننننادء وا 
باإلمكان توريد مساكن الطوارئ بشكل أقل تكلفة، وأن النتخلص منن النفاينات الناتجنة عنن الكارثنة 

 القدر الكاأل من الكفاءة. لم يكن على 
لالتحاد األوروبي، عنن  جهاز الرقابة المالية والمحاسبةتدقيق أداء قام ب   0ويلخص الملحق رقم  14-8

النن ء أصنناب جنننوب شننرق آسننيا. وقنند  2004اسننتجابة المفوضننية األوروبيننة اإلنسننانية لتسننونامي 
سنناعدة الحكومننات المتضننررة راعننت التوصننيات النندور النن ء كننان يمكننن أن تلعبنن  المفوضننية فنني م

إلدارة تنسننننيق المنننننح بشننننكل أكثننننر فعاليننننة، والحاجننننة إلننننى إيضننننال أكبننننر لننننألدوار بننننين خنننندمات 
المفوضية، والحاجة إلى تحسين رقابة وتوفر المعلومات، وأهمية الحصول على إمكانينة الوصنول 

 إلى المستندات الخاصة بالمشاريع التي نف تها منظمات األمم المتحدة. 
فنني الهننند بننإجراء تنندقيق  جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبةوبعنند تسننونامي جنننوب شننرق آسننيا، قننام  14-7

علننى نطنناق دورة إدارة األزمننة  والمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثاألداء علننى المصننروفات القوميننة 
بننة وقنند اكتشننأل التقريننر عنندم مالئمننة آليننات إدارة ورقا وعلننى الصننعيد القننومي، والدولننة، والمنطقننة.

كمنا كشنأل التقريننر  المسناعدات، وعندم وجنود صنيحة واضنحة لتقينيم المسناعدات المالينة المتوقعنة.
عننن عنندم فعاليننة بننناء المننأوء المجقتننة والمنننازل الدائمننة، وعننن تننأخر البننناء.  كمننا غطننى التنندقيق 
أيضننا أهننداأل التنندقيق المننالي والمطابقننة، وكشننأل النقنناب عننن انحننراأل فنني المسنناعدات المدفوعننة، 

ي تحديد المستفيدين، وك ل  فني إدارة مشناريع البنينة التحتينة. يرجنى اإلطنالأل علنى ملحنق رقنم وف
 ال ء يستعر  ملخصا له ا التدقيق.  10

 52 .للمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثوتعنند الواليننات المتحنندة األمريكيننة أحنند أكبننر الجهننات المانحننة  14-6
يننات المتحنندة، وأسننفر تكبنند أضننرار تقنندر سننواحل الوال، ضننرب إعصننار كاترينننا 2005وفنني عننام 

                                                 

 5531و  5511رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةراجع المعيار الدولي  51



52 

 

بمليننارات النندوالرات، وأدى إلننى اضننطراب اآلالأل مننن السننكان. وعننندما شنناهد العننالم كلنن  مننا سننبب  
اإلعصار منن خنراب ودمنار، عرضنت دول عديندة تبرعنات نقدينة وعينينة بمنا فني  لن  مسناعدات 

لهنا أن حصنلت علنى هن ا القندر  عسكرية للواليات المتحدة. ونظرا ألن الواليات المتحندة لنم يسنبق
الضخم من المبالغ كمساعدة في كارثة دولية، فقد تم وضع إجنراءات لهن ا الحنر  ولقبنول وتلقني 

بالوالينننات المتحننندة  جهننناز الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبةوتوزينننع المسننناعدات النقدينننة والعينينننة. وقنننام 
بهنا دول أجنبينة، ومندى اسنتخدام هن    بإجراء تدقيق أداء لتحديد قيمة المبالغ النقدينة التني تبرعنت

جنراءات قائمنة  المبالغ في المساعدة في جهود اإلغاثة. كما فحص التدقيق مدى تنوفر سياسنات وا 
لنندى الجهننات االتحاديننة المسننئولة عننن المسنناعدات بمننا يسنناعد فنني ضننمان المسننائلة الالئمننة عننن 

وبنننناء علنننى نتنننائج التننندقيق، رفنننع قبنننول وتوزينننع التبرعنننات العينينننة بمنننا فيهنننا المعوننننات العسنننكرية. 
الجهنناز التحسننينات التنني يوصننني بإدخالهننا علننى السياسنننات، واإلجننراءات، والتخطننيط، واإلشنننراأل 

 . 11الخاص بالتبرعات الدولية. يرجى اإلطالأل على الملحق رقم 

 تدقيق المطابقة والمساعدات المرتبطة بالكوارث . 05

منن وضنع تقرينر إلنى الجهنات  از الرقابنة المالينة والمحاسنبةجهنيهدأل تدقيق المطابقة إلى تمكنين  15-1
المعنية حول مطابقة الجهات التي تم التندقيق عليهنا لمجموعنة معيننة منن المعنايير. وينطنوء هن ا 

الجهننننات التنننني خضننننعت للتنننندقيق  اضننننطالألالننننوأل مننننن التنننندقيق علننننى إعننننداد تقريننننر حنننول درجننننة 
أجهنننننزة الرقابنننننة المالينننننة وعلننننى  53 منننننة العامنننننة.بمسننننئولية إجراءاتهنننننا، والممارسنننننات الجينننندة للحوك

  54 الرجوأل إلى اإلرشادات العامة لتدقيق المطابقة. والمحاسبة
ويمكن إجراء تدقيق المطابقة كجزء منفصنل عنن مهمنة التندقيق. كمنا أنن  يمكنن أن ينرتبط بتندقيق  15-2

طابقة ومسنئوليات خاصنة األداء، أو تدقيق القوائم المالية. وقد يكون لبضع األجهزة مهام تدقيق م
توكننل إليهننا بحكننم التفننوي  أو غيننر  لنن . ومننن بننين هنن   المهننام النندور القضننائي ألجهننزة الرقابننة 
المالية والمحاسبة، واألنشطة المتعلقة باالشتبا  فني االحتينال والفسناد، وتحنرء التصنرفات المشنتب  

خنننا  قنننرارات بمعاقبنننة فننني مخالفتهنننا للقنننانون، أو غينننر  لننن  منننن أوجننن  سنننوء التصنننرأل ألغنننرا  ات
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األفراد، أو إبالغ سلطات إنفا  القانون، أو لتقييم صحة واكتمال المعلومات التني تقندمها النوزارات 
 إلى البرلمان. 

لمنظمة الدولية لألجهزة العلينا للرقابنة المالينة العامنة وقد سلطت المبادئ األساسية للتدقيق التابعة  15-3
 قيق المطابقة: مفهومين رئيسيين لتد والمحاسبة

    ويقتضنننني هنننن ا المفهننننوم أن األنشننننطة، والمعننننامالت، والمعلومننننات الخاصننننة  –النظاميننننة
بالجهة الخاضعة للتدقيق تتفنق منع التشنريعات المفوضنة لهنا، واللنوائح الصنادرة بموجنب 
التشننريعات السننائدة والقننوانين األخننرى  ات الصننلة، وبالقواعنند واالتفاقيننات بمننا فنني  لنن  

 وازنات، ومن الموافقة عليها بشكل سليم. قوانين الم
    المبنننادئ العامنننة الحاكمنننة إلدارة القطننناأل المنننالي، وتصنننرفات المسنننئولين فننني  –المالئمنننة

 القطاأل العام. 
، فعلنى المندققين أن يعملنوا علنى المسناعدات المرتبطنة بنالكوارثوعند إجراء تدقيق المطابقة على  15-4

االتفاقينننات الدولينننة التننني تحطننني إجنننراءات وأنشنننطة التعنننافي،  التحقنننق منننن المطابقنننة منننع متطلبنننات
عادة اإلعمار. فعلى سنبيل المثنال؛ علنى الحكومنات وبموجنب قنرارات  عادة التأهيل، وا  واإلغاثة، وا 

، االلتنننزام بالمبنننادئ 2004لسننننة  56/114و  48/162الجمعينننة العمومينننة لألمنننم المتحننندة رقنننم 
وألجهنزة  55 ، والحيادية، وعندم التحينز، واالسنتقالل التشنحيلي.اإلنسانية الخاصة بالنواحي اإلنسانية

الرقابنننة المالينننة والمحاسنننبة وضنننع تقنننارير حنننول إخفننناق الحكومنننة فننني االلتنننزام بهننن   المبنننادئ فننني 
 .  للمساعدات المرتبطة بالكوارثاستخدامها 

التني تلني الكارثنة. فقند على المدققين اإللمام بنإجراءات الطنوارئ قيند التنفين  أثنناء مرحلنة الطنوارئ  15-5
يتع ر االلتنزام بكافنة القنوانين واللنوائح فني مواقنأل الطنوارئ، وينبحني علنى المندققين أن يأخن وا فني 
حسبانهم الحاجة إلى تحاشي بع  القواعد في ظروأل استثنائية حينث تعطنى األولوينة إلنى إنقنا  

لنننى تخفينننأل المعانننناة البشنننرية. ومنننع  لننن ، يجنننب أن يتوقنننع المننن دققون، وكلمنننا كنننان  لننن  الحيننناة وا 
يضال حاالت عدم التقيد بالقواعد. كما يتعين علنى المندققين التحقنق منن ووضنع  معقوال، توثيق وا 

ومنا إ ا كاننت قند أخن ت فني التوصيات الخاصنة بمندى تنوفر تندابير االسنتعداد المناسنب للكارثنة، 
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 إجراءات الطوارئ الموضوعة مسبقا.  الحاجة إلىالحسبان 
جهننناز الرقابنننة حنننالتين منننن حننناالت تننندقيق المطابقنننة والتننني أجراهمنننا  12الملحنننق رقنننم  ويسنننتعر  15-8

علننى التننوالي علننى أنشننطة االسننتجابة  2000و 2010فنني إندونيسننيا فنني عننام  الماليننة والمحاسننبة
عنننادة اإلعمنننار الخاصنننة  عنننادة التأهينننل، وا  . وتضنننمن بالمسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثالسنننريعة، وا 

وقد خلص التدقيق علنى االسنتجابة للطنوارئ يق على األداء والمطابقة أيضا. التدقيق أهداأل التدق
إلنننى عننندم مالئمنننة لنننوائح إدارة األزمنننة فننني المقاطعنننة المعنينننة حينننث لنننم ينننتم التقيننند  2010لزلنننزال 

بمتطلبننات إنشنناء جهننة إلدارة الكننوارث المحليننة، وكنن ل  عنندم التقينند بالمتطلبننات القانونيننة الخاصننة 
تحتيننة للطننوارئ وأشننار تقريننر التعننافي ومصننروفات إعننادة اإلعمننال مالمصننروفات بإنشنناء البنيننة ال

و إلننى فشننل االلتننزام بقواعنند الموازنننة القوميننة، المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثالقوميننة إلننى جانننب 
 .  المساعدات المرتبطة بالكوارثوعدم التزام الحكومة المحلية بمتطلبات إعداد التقارير حول 

 ارير التدقيق للمساعدات المرتبطة بالكوارث إعداد تق . 06

السنياق واالحتياجنات  أجهنزة الرقابنة المالينة والمحاسنبةعند إعداد تقارير التدقيق، يجب أن تراعني  18-1
الخاصنننة بالدولنننة المعنينننة، وكننن ل  التفويضنننات القانونينننة، وأء معلومنننات أخنننرى تتعلنننق بأصنننحاب 

ق منفصنلة ألجنزاء مختلفنة منن مرحلنة منا بعند الكنوارث المصالح. ومنن الممكنن إجنراء تقنارير تندقي
مأنشنننطة االسننننتجابة للطننننوارئ، أو إعننننادة التأهيننننل، أو إعننننادة اإلعمننننارو. قنننند تكننننون هنننن   التقننننارير 
بتصميم متشاب  بوج  عام، إال أن محتواهنا يختلنأل بحسنب المرحلنة. وفني جمينع الحناالت، يجنب 

 ية متابعة التوصيات الموضوعة.  توجي  التقارير إلى الجهة المناسبة صاحبة صالح
المتطلبنات المحلينة. وعلنى  للمسناعدات المرتبطنة بنالكوارثيجب أن تراعي تقارير التدقيق المنالي  18-2

لمنظمننة الدوليننة لألجهننزة العليننا للرقابننة االطننالأل علننى إرشننادات ا أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة
د القنوائم المالينة وفقنا إلطنار  و غنر  معنين، فعلنى وفي حالنة إعندا 56. المالية العامة والمحاسبة

للمسناعدات المرتبطنة المدققين مراعاة تضمين إيضال في فقرة اإليضاحات بتقرير التدقيق المالي 
  57 .بالكوارث
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بعنند إجننراء تنندقيق األداء أو تنندقيق المطابقننة، يجننب أن يقنندم المنندققون تقريننرا خطيننا إليصننال نتننائج  18-3
ة المستويات بالحكومة، ولدى أصحاب المصالح اآلخرين. وعنندما تكنون التقنارير التدقيق إلى كاف

خطية، فإن  ل  يقلل من االشتبا  في سنوء الفهنم، ويتنيح النتنائج لالطنالأل العنام، وييسنر المتابعنة 
 للوقوأل على مدى تنفي  اإلجراءات التصحيحية. 

ن يكون غنيا بالمعلومات. كمنا يجنب أن تكنون جديرة بالثقة وأيجب أن تكون تقارير تدقيق األداء  18-4
التوصنننيات منطقينننة وواضنننحة ومرتبطنننة بأهنننداأل ونتنننائج التننندقيق. وعلنننى المننندققين وضنننع تقرينننر 
بأهنننداأل، ونطننناق، ومنهجينننة التننندقيق، والمصنننادر المسنننتخدمة، عنننالوة علنننى نتنننائج، وخالصنننات، 

، وموضننوعية، ومقنعننة، وأن وتوصننيات التنندقيق. وينبحنني أن تكننون تقننارير التنندقيق كاملننة، ودقيقننة
لألجهنزة العلينا  تكون واضحة ودقيقة إلى أقصى درجة ممكنة. يرج االطنالأل علنى المعينار الندولي

  58 لالسترشاد ب . 3000رقم  للرقابة المالية والمحاسبة
يجنننب أن تتضنننمن تقنننارير تننندقيق المطابقنننة علنننى أهنننداأل ونطننناق التننندقيق، والفتنننرة الزمنينننة التننني  18-5

وتحديننند أو وصنننأل موضنننوأل التننندقيق، وصنننيحت ، ومسنننئوليات األطنننراأل المختلفنننة معلنننى تحطيهنننا، 
أساس قانونيو، ومعايير التدقيق المطبقة فني عمنل التندقيق، وملخصنا باألعمنال التني تنم إنجازهنا 

 4100رقنم  لألجهنزة العلينا للرقابنة المالينة والمحاسنبة وخاتمة. يرج االطالأل علنى المعينار الندولي
 .لالسترشاد ب 

إطنارا موحندا إلعنداد  لمنظمة الدولية لألجهنزة العلينا للرقابنة المالينة العامنة والمحاسنبةوقد طرحت ا 18-8
وا  ا قامت كافنة األطنراأل منن أصنحاب  59 .اإلطار المتكامل للمسائلة الماليةالتقارير ويطلق علي  

سنننانية علنننى النحنننو المصنننالح بإعنننداد جنننداول اإلطنننار المتكامنننل للمسنننائلة المالينننة للمسننناعدات اإلن
بننداء رأينن  فيهننا. والهنندأل مننن  المقتننرل، فيتعننين علننى المنندققين الخننارجيين مراجعننة هنن   الجننداول، وا 
تطبيننننق اإلطننننار المتكامننننل للمسننننائلة الماليننننة هننننو توحينننند وتبسننننيط تقننننارير المسنننناعدات اإلنسننننانية، 

لمعنينة. وبمجنرد وتحسين الشنفافية والمسنائلة، وتنوفير معلومنات واضنحة ومحققنة لكافنة األطنراأل ا
تسننتطيع اسننتخدام المعلومننات المحسنننة  أجهننزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبةالعمننل بهنن ا اإلطننار، فننإن 

                                                 

58 http://www.issai.org/media(797,1033)/ISSAI_4100_E_Endorsement_version_June.pdf 

59 194.htm-http://www.issai.org/composite 

 

http://www.issai.org/media(797,1033)/ISSAI_4100_E_Endorsement_version_June.pdf
http://www.issai.org/composite-194.htm


56 

 

 لدعم عملهم في تدقيق القوائم المالية، ومساعدتهم في إجراء تدقيق األداء والمطابقة. 

 أدوات تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث .07

يجعنننل اسنننتخدام أدوات التننندقيق  المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثق علنننى إن تعقيننند عملينننة التننندقي 17-1
. ومننع  لنن ، وقبننل اسننتخدام هنن   األدوات، علننى جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبةضننرورة لمنندققي 

مكانينة االعتمناد علنى المعلومنات التني اسنتندت  المدققين الحصول على توكيد بخصوص جودة وا 
 بع  ه   األدوات.  إليها تل  األدوات. ونوضح أدنا 

تسنننتخدم الحكومنننات نظنننم المعلومنننات الجحرافينننة كأحننند مصنننادر المعلومنننات. ويمكنننن اسنننتخدامها  17-2
دارة، وتقديم البياننات المرتبطنة بنالمواقع. ويمكنن اسنتخدام تقنينات نظنم  لدمج، وتخزين، وتحليل، وا 

يعيننة الخطننرة بهننا. ويمكننن المعلومننات الجحرافيننة لتقيننيم األمنناكن التنني يحتمننل وقننوأل الظننواهر الطب
لتحديننند  المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثاسنننتخدام نظنننم المعلومنننات الجحرافينننة فننني التننندقيق علنننى 

المنطقننة مالمننناطقو المتننأثرة بالكارثننة والتنني سننيتم التنندقيق عليهننا. وتعنند نظننم المعلومننات الجحرافيننة 
جننراء التنندقيق. وللمزينند مننن النقنناش حننول نظننم الم علومننات الجحرافيننة وكيفيننة مفينندة فنني تخطننيط وا 

، يرجنننى االطنننالأل علنننى المعينننار الننندولي المسننناعدات المرتبطنننة بنننالكوارثاسنننتخدامها فننني تننندقيق 
  60 .5540رقم  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

ومن الممكن أن تكون قواعد البيانات المتاحنة عبنر االنترننت مفيندة للمندققين حينث يشنار  العديند  17-3
طراأل المعنية في إدارة الكارثة. ومن األمثلنة علنى قواعند البياننات المن كورة، قواعند بياننات من األ

RAN-DTF, ETS, FTS  المسنننتخدمة فننني تننندقيق مسننناعدات تسنننونامي فننني إندونيسنننيا، والموقنننع
اإللكتروني لإلغاثنة التنابع لألمنم المتحندة. ونظنرا للندور الهنام الن ء تعلبن  قواعند البياننات هن   فني 

رة الكننوارث، فلننزام علننى المنندققين تقيننيم جننودة هنن   القواعنند، والمعلومننات التنني تحتويهننا. وعلننى إدا
لمنظمنة الدولينة لألجهنزة العلينا للرقابنة الرجنوأل إلنى وحندات عمنل ا أجهزة الرقابة المالينة والمحاسنبة

الطننالأل ل المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثلة وتنندقيق ءوالخاصننة بالمسننا الماليننة العامننة والمحاسننبة
المسنننناعدات علننننى صننننيحة تقيننننيم جننننودة قواعنننند البيانننننات عبننننر االنترنننننت إلدارة الكننننوارث وخاصننننة 

 .  المرتبطة بالكوارث
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يجننب أن تحتننوء علننى مننا  المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثوتعتبننر وحنندة العمننل أن قواعنند بيانننات  
 يلي: 

   مكانية مقارنتها؛ بيانات كاملة، ويمكن االعتماد عليها، ومتوفرة في الوقت المن  اسب، وا 
    ووقنت توفرهنا: هنل خضنعت المعلومنات معلومات حول إمكانية االعتماد علنى البياننات

 إلى التحقق أو التدقيق  متى تم جمع البيانات  
    .عادة اإلعمار عادة التأهيل، وا   بيانات تحطي طيلة مدة اإلغاثة، وا 

 الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالينة العامنة والمحاسنبةلمنظمة يجب أن تتوفر المعايير الحكومية  17-4
كبيانننات مفتوحننة. ويمكننن اسننتخدام  اإلطننار المتكامننل للمسننائلة الماليننةحننول جننداول  0250رقننم 

البيانات المنشورة في ه   الجداول كأداة للمدقق للعمنل علنى إنشناء مسنار تندقيق عنالمي للكنوارث 
   الفردية أو لتدفق مساعدات معينة.

كما يمكن أن يستخدم المدققون ه   الجنداول فني وضنع تحطينة للمسناعدات اإلنسنانية عنن طرينق 
منندققين آخننرين والنن ين يهتمننون بهننا، وبهنن   الطريقننة يمكننن أن تصننبح هنن   الجننداول أداة لمزينند مننن 

  61 التعاون والمشاركة بين المدققين.
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