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املقدمة

ميكن ان ترضب الكوارث اي جزء من هذا العامل ويف اي وقت. وميكن ان تكون ناتجة عن اسباب طبيعية ( 1

)مثل الزالزل او امواج التسونامي أو الفيضانات او الثورات الربكانية( او ألسباب من صنع االنسان )مثل 

البنا ء عىل ارايض معرضة لخطر الفيضان واعتامد معايري للبناء ال تناس ب املناطق الزلزالية أو الحوادث 

النووية(، او قد تنتج عن مزيج من االثنني مثل االوبئة. وقد تقع الكوارث فجأة )مثل الزالزل( او تتفاقم 

ببطء )مثل الجفاف(. ووفقا لالتحاد الدويل لجمعيتي الصليب االحمر والهالل االحمر، فان أكرث من 90 

باملئة من الكوارث الطبيعية ترتبط اآلن باملناخ ويعد تغري املناخ محركا رئيسيا للمخاطر يجلب معه ظروفا 

مناخية قاسية واضطرابات متصاعدة.

ميكن أن يكون للكوارث تأثريا واسعا عىل البرش والبيئة واالقتصاد. وبالتايل، تنفق مبالغ ضخم ة عىل ( 2

املساعدات اإلنسانية وتأهيل املنكوبني و اعادة بناء واعامر البني ة التحتية واملرافق العام ة املترضرة 

من الكوارث. عالوة عىل ذلك، تنفق مبالغ كبرية أيضا عىل أنشطة الحد من مخاطر الكوار ث والتي تشري 

التقديرات اىل انها مكلفة اقتصاديا.

تقوم أجهزة الرقابة العليا بدور مهم يف ضامن املساءلة والشفافية يف طريقة إدارة الكوارث )عند تنفيذ ( 3

أنشطة ما قبل وقو ع الكارثة، وعند وقو ع الكارثة وأثناء أنشطة ما بعد الكارثة(. وقد يشمل دورها نرش 

الوعي بهذه القضايا )خاصة الحد من املخاطر(، وتقييم فاعلية تكلفة إجراءات الحد من املخاطر وتدقيق 

املساعدة بعد الكوارث وأعامل إعادة التأهيل وإعادة األعامر يف سياق قد ال تعمل فيه الضوابط املسبقة يف 

كثري من األحيان. إجراءات التشغيل غري مطبقة و اآلليات املؤسسية ضعيفة.

تعترب اإلصدارات االرشادية أو أدلة االنتوساي ادلة عمل غري ملزمة ملراقبي الحسابات الذين يعتمدون ( 4

املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة يف جميع أنوا ع التدقيق.

تضمن املعيار الدويل رقم 100 عددا من مبادئ تدقيق القطاع العام. ففي تدقيق ادارة الكوارث، يعود ( 5

املدققون بالتايل اىل املبادئ العامة واملبادئ املرتبط ة بعملية التدقيق يف املعيار الدويل 100.
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الهدف

يهدف هذا الدليل اىل ان يكون مبثابة دليل إرشادي لألجهزة الرقابية العليا عند تدقيق ادارة الكوارث. ( 	

تطبق مبادئ التدقيق االساسية الواردة يف املعيار الدويل 100، يف جميع مراحل التزامات االبالغ املبارش 

)تدقيق االمتثال واالداء( من اجل تقديم تقارير تدقيق الجودة. يذكر التدقيق املايل فقط فيام يتعلق 

باملخاطر املحددة املرتبطة بتدقيق البيانات املالية للجهات املترضرة من الكوارث.

يوفر الدليل لألجهزة العليا للرقابة إرشادات لتقييم دور أنشطة ما قبل وقو ع الكوارث والحد من مخاطر ( 	

الكوارث واالستجابة للطوارئ واملساعدات الالحقة للكوارث وإعادة التأهيل وإعادة اإلعامر كاآليت:

الحد من تأثري الكوارث و تكثيف االستعداد لها بطريقة فاعلة من حيث التكلفة	 

تحسني فاعلية وكفاءة املساعدات يف حاالت الكوارث.	 

تطبيق ضوابط رقابة داخلية مناسبة ودعم املساءلة والشفافية	 

ضامن الفحص الدوري إلجراءات الرقابة الداخلية والرشاء املعتمدة.	 

منع او الحد من االحتيال والهدر وسوء االستخدام.	 

تقييم تكاليف وفوائد اسرتداد االستثامرات لضامن قدرة البنية التحتية عىل التكيف مع الكوارث املستقبلية.	 
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التعريفا ت

التعريفات واردة يف امللحق 1
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نطاق الدليل

يغطي الدليل مراحل التدقيق )التخطيط والتنفيذ واإلبالغ واملتابعة( للدورة الكاملة إلدارة الكوارث من ( 	

أنشطة ما قبل الكوارث )التخفيف والوقاية واالستعداد( اىل نشاطات ما بعد الكوارث حال وقوع الكارثة 

)التعايف واإلغاثة، واالستجابة الوطنية والدولية لحاالت الطوارئ وإعادة التأهيل والتعمري(. ميكن تنفيذ 

عمليات التدقيق ألي مرحلة من دورة ادارة الكوارث.

يقدم الدليل الدعم لجميع مراحل التدقيق مع دعم أكرث تفصيال ملرحلة التخطيط لعملية التدقيق كام هو ( 	

محدد يف املعيار الدويل 100، خاصة املبدأين التاليني: الحصول عىل فهم وإجراء تقييم املخاطر. يف ظل هذه 

العملية، سيتعني عىل املدققني التعامل مع معظم الخصائص املتعلقة بإدارة الكوارث.

وبذلك، يقدم هذا الدليل االرشادي إرشادا ت حول كيفية معالجة القضايا املتعلق ة بتدقي ق الجوان ب ( 10

املختلفة إلدارة الكوارث باستخدام التدقيق املايل، يف حاالت محدودة )أي فيام يتعلق مبخاطر محددة تتعل 

ق بتدقيق البيانات املالية للجهات املترضرة من كارثة معينة(، أو تدقيق األداء او االمتثال. و ال يحتوي 

الدليل عىل أي متطلبات خاصة بإجراء التدقيق.
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دورة ادارة الكوارث

ألغر اض عملية، توصف إدارة الكوارث يف هذا الدليل بأنها دورة مقسمة إىل ستة أجزاء، كام هو موضح يف 1 ((

الشكل (. يتعلق جزءان منها بالتدابري الوقائية والتحضريية التي ميكن للحكومة وضعها والعمل بها قبل وقو 

ع كارثة محتملة )إجراءات ما قبل الكارثة1، فيام تصف األجزاء األربعة األخرى األنشطة الت ي تتبع حدوث 

الكارثة )إجراءات ما بعد الكارثة1.

اإلجراءات ما بعد الكارثة اإلجراءات ما قبل الكارثة

أنشطة الطوارئأثناء وقوع الكارثة 

كامل  إستئناف  اإلعامر،  إعادة 

التدابري  إىل  باإلضافة  للخدمات، 

الوقائية.

 املدة: من أشهر إىل سنوات.

التخفيف و الوقاية من 

املخاطر، رسم خرائط 

املخاطر، تحديد نقاط 

الضعف، و الهيكلة و 

التخفيف.

املدة: عىل املدى الطويل.

اإلستعداد، التخطيط للطوارئ، اإلنذار املبكر، 

اإلخالء، توحيد االستعداد للكارثة القادمة.

املدة: عىل املدى الطويل.

اإلنعاش و اإلغاثة، الجهود 

الفردية إلنقاذ الضحايا واسرتداد 

املمتلكات، توفري اإلسعافات 

األولية و اإلمدادات.

املدة: قصرية األجل

عىل املستوى الوطني والدويل، 

اإلستجابة للطوارئ، البحث 

واإلنقاذ، األمن، الغذاء، املاء، 

املأوى، املالبس، املساعدة الطبية

والعناية بالصدمات.

املدة: قصرية األجل

إعادة التأهيل، استعادة الخدمات 

والوظائف األساسية.

املدة: أسابيع إىل أشهر
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GUID 5330 دليل تدقيق إدارة الكوارث

الشكل 1: دورة إدارة الكوارث التي تبني مراحل ما قبل الكارثة 

و أثناء وقوع الكارثة و ما بعد وقوعها املصدر: من إعداد 

الجهاز الرقايب اإلندونييس

قبل وقوع الكارثة، تركز الحكومات عىل تدابري الوقاية والتخفيف واالستعداد التي يتم تنفيذها استعدادا 1 	(

لكارثة محتملة. وهي تشمل أنشطة مثل:

تقييم مخاطر الكوارث ومحاور الضعف للحكومة أو املجتمع،	 

تركيب أنظمة اإلنذار املبكر،	 

وضع واختبار خطط العمل،	 

تنظيم املهام بني مختلف الجهات املعنية،	 

ضامن إتاحة البيانات الدقيقة يف الوقت املناسب يف حالة وقوع كارثة،	 

تثقيف السكان املعرضني للخطر، و	 

اتخاذ إجراءات للحد من تعرض البنية التحتية آلثار الكوارث.	 

يجب أن تعكس هذه األنشطة الدروس املستفادة من الكوارث السابقة أو املامثلة. كام ميكن تجميع األنشطة 

السابقة للكارثة مع ا تحت عنوان “الحد من مخاطر الكوارث”.

إن األنشطة التي يتم تنفيذها حاملا تقع الكوارث ميكن أن تكون طارئة أو غري طارئة بطبيعتها وميكن 1 	(

تنفيذها عىل املستوى الفردي واملحيل والوطني والدويل. تتضمن نشاطات االستجابة للطوارئ ما ييل:

اإلنقاذ والتعايف واإلسعافات األولية وإخالء الجرحى والتعامل السليم واملناسب مع الضحايا،	 

تقديم املساعدة والخدمات الطارئة )املأوى واملياه واألدوي ة والعناية الصحية وما إىل ذلك1،	 

املعونة الغذائية الطارئة،	 

تقديم املساعدة املالية الطارئة إىل السكان املترضرين أو قطاعات املجتمع، و	 

تنسيق أعامل اإلغاثة واملساعدة، ضامن تقديم هذه األنشطة عىل أساس بيانات موثوقة ودقيقة يف 	 

الوقت املناسب، و تنظيم االتصاالت يف حالة األزمات.

حاملا تنحرص خطورة الوضع الطارئ، تبدأ نشاطات إعادة التأهيل وإعادة األعامر ما بعد الكوارث. إن هذه 1 	(

األنشطة مصممة إلعادة بناء املساكن والبنية التحتية، مع استكشاف الفرص للحد من مخاطر الكوارث يف 

املستقبل، واستعادة الخدمات وعمل االقتصاد املحيل وتخفيف املعاناة النفسية للناجني.
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تدقيق إدارة الكوارث

يهدف هذا القسم إىل تقديم أدلة تكميلية إىل املدققني حول األمور التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ عمليات 5 	(
التدقيق املايل )فيام يتعلق باملخاطر املحددة املتعلقة بتدقيق البيانات املالية للمؤسسات املترضرة من 

الكوارث5، وتدقيق األداء واالمتثال إلدارة الكوارث. إن هذا القسم ال يشمل جميع القضايا التي قد يحتاج 
املدققني إىل أخذها يف االعتبار عند تنفيذ عملية تدقيق إلدارة الكوارث. فيام يخص معايري التدقيق ذات 
الصلة بكل نوع من أنواع التدقيق، عادة ما يستند املدققون إىل املبادئ واملعايري الدولية لألجهزة العليا 

للرقابة ذات الصلة وأدلة االنتوساي املناسبة.

تخطيط عملية التدقيق

يتطلب املعيار الدويل رقم )00(5 أن يطبق املدققني عند التخطيط لعملية تدقيق املبادئ التالية:5 	(

تحديد بنود التدقيق بوضوح،	 

التو صل إىل فهم طبيعة املؤسسة / الرب نامج الذي سيتم تدقيقه،	 

إجراء تقييم للمخاطر أو تحليل املشكلة وتعديلها حسب الرضورة، إستجابًة لنتائج التدقيق،	 

تحديد وتقييم مخاطر االحتيال ذات الصلة بأهداف التدقيق، و	 

وضع خطة تدقيق لضامن تنفيذ التدقيق بكفاءة وبفاعلية.	 

تحديد بنود التدقيق

فيام يخص تدقيق إدارة الكوارث، وكام هو الحال مع أي موضوع آخر، توافق األجهزة الرقابية أو تحدد فهام 5 	(

مشرت كا لرشوط التدقيق مع إدارة املؤسسة املشمولة بالتدقيق والجهات املكلّفة بالحوكمة وغري هم حسبام 

يقتيض األمر.
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GUID 5330 دليل تدقيق إدارة الكوارث

بإمكان األجهزة الرقابية أيضا مراعاة التفويض القانوين الذي يعملون مبوجبه ألن أعامل التدقيق، عىل سبيل 5 	(

املثال، ميكن أن تشمل فحص املساعدة املدفوعة بشكل مبارش من الحكومة للوكاالت التشغيلية التي ليست 

جز ءا من الحكومة. كام ميكنهم مراعاة التعاون مع األجهزة الرقابية األخرى، عىل سبيل املثال، يف الحاالت 

التي تعمل فيها جهات مانحة متعددة.

مبا أن التدقيق غالبا ما يتم يف بيئة صعبة، عند تحديد بنود التدقيق، ميكن إيالء اهتامم خاص لتحليل املخاطر 5 	(

بهدف تحديد نطاق واقعي وقابل للتنفيذ وأهداف التدقيق. قد يضع املدققون يف االعتبار مدى مالءمة توقيت 

التدقيق املخطط له. كام ميكن األخذ يف االعتبار مدى تأثري ا لتدقيق عىل وقت وموارد املوظفني املسؤولني عن 

التعامل مع الكارثة. بإمكان املدققني مناقشة الجهة املشمولة بالتدقيق حول كيفية تنفيذ إجراءات التدقيق 

بطريقة تخفف من العبء عىل موظفي الجهة املشمولة بالتدقيق. األمر نفسه ينطبق عىل الوصول إىل 

املعلومات أو توفرها، والذي قد ميثل تحديا يف حاالت الطوارئ. غالبا ما تتميز إدارة الكوارث مبستويات متعددة، 

وبالتايل فمن املفيد تحديد األدوار واملسؤوليات وااللتزامات املتعلقة باملشاركة بوضوح.

فيام يخص التدقيق املايل، يحدد املدققون من خالل جمع أدلة التدقيق، ما إذا كانت املعلومات املالية 5 0(

للمؤسسة مقدمة يف بياناتها املالية وفقا للتقرير املايل واإلطار التنظيمي املعمول به. قد تؤثر الكارثة عىل 

الظروف التي ميكن يف ظلها إجراء التدقيق املايل. يرجى مراجعة املعيار الدويل 00(.

يقيّم مدققو األداء اقتصاد وكفاءة وفاعلية التعهدات أو األنظمة أو الربامج أو العمليات الحكومية املتعلقة 5 ((

بالكارثة. يرجى مراجعة املعيار الدويل 300.

يقيّم مدققو االمتثال ما إذا كانت األنشطة التي تم تنفيذها فيام يتعلق بالكارثة تتوافق مع الترشيعات 5 ((

)أي قانون إدارة الكوارث وقانون البناء وقانون املشرتيات العامة5، والسياسات أو املبادئ املتفق عليها 

املوضحة يف االتفاقيات الدولية التي تهدف إىل توجيه املؤسسات التي تقدم املساعدة يف الحاالت الطارئة 

)أي االلتزام باملبادئ اإلنسانية التي تخص اإلنسانية والحيادية والنزاهة واالستقاللية التشغيلية5. يرجى 

مراجعة املعيار الدويل 400.

الحصول عىل فهم للموضوع وسياقه

لغر ض التدقيق عىل إدارة الكوارث يتعني تحديد املرحلة التي متر بها الدولة من دورة إدارة الكوارث. 5 3(

ويشمل ذلك أي ضا فهم أنواع الكوارث واحتاملية حدوثها وتأثريها املقدر والقطاعات املختلفة التي قد 

تكون معنية واألهداف ذات الصلة والعمليات والبيئة التنظيمية والضوابط الداخلية واألنظمة املالية 

والبحث عن االإلمكانيات و غريها. ميكن الحصول عىل املعرفةبشأن مصادر أدلة التدقيق من التفاعل 

املنتظم مع أولئك املكلفني بالحكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. قد يعني هذا أيضا استشارة 

الخرباء والباحثني واألكادمييني وفحص الوثائق )مبا يف ذلك الدراسات السابقة والعمل الذي قامت به األجهزة 

العليا للرقابة املالية واملحاسبة األخرى5.
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نظرا ألن إدارة الكوارث هي مسؤولية الحكومات يف املقام األول، فإن أحد العنارص املهمة التي يجب عىل 5 4(
املدققني مراعاتها يف هذه املرحلة هو وجود إطار عمل وسياسات إلدارة الحد من مخاطر الكوارث أو 

العمليات املتعلقة بالكوارث عىل املدى القصري واملتوسط والطويل. سيساعد اكتساب املعرفة حول هذه 
القضايا املدققني عىل فهم أفضل لكيفية استناد خطط الكوارث الوطنية، عىل سبيل املثال، تحليل املخاطر 

املحتملة وتحديد اسرتاتيجيات إدارة الكوارث وتوفري األسس لتحديد أولويات أنشطة إدارة الكوارث وتنسيقها 
عىل جميع املستويات )انظر امللحق الثالث - النقطة أ - 51.

يكون للبلدان املعرضة للخطر عند تحديد سياسات إدارة الكوارث الخاصة بها، الدور األسايس يف إنشاء 5 	(
والحفاظ عىل الرتتيبات املناسبة للتعامل مع تعرضها للكوارث. لكن إدارة الكوارث هي أي ضا مسؤولية 

مشرتكة بني الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين وبالتايل هناك العديد من املؤسسات أو الوكاالت يف 
إعادة التأهيل وإعادة االعامر بعد الكوارث.

من املهم أن و يفهم يحدد املدققون الجهات املعنية وإطارها القانوين وهيكلها التنظيمي ومرحلة دورة 5 	(
الكارثة التي تعمل فيها )انظر الشكل (5. من أجل أن يطبق املدققون حكمهم املهني طوال عملية التدقيق 

لتحديد املصادر املحتملة لألدلة. ويشمل ذلك أيضا فهم أدوارهم ومسؤولياتهم والربامج أو األنشطة التي 
يديرونها وآليات التعاون القامئة بينهم واألدوات التي يستخدمونها مثل خطط الكوارث وتقييم املخاطر 

وأنظمة املعلومات املناسبة )انظر امللحق الثالث - النقطة أ.5.

إجراء تقييم املخاطر أو تحليل املشكلة

ينص املعيار الدويل 00(:	4 عىل أنه )يجب عىل املدقق أن يأخذ يف االعتبار ويقيم مخاطر أوجه القصور أو 5 	(

االنحرافات أو البيانات الكاذبة التي قد تحدث فيام يتعلق باملوضوع5. ميكن القيام بذلك من قبل املدقق أثناء 

الحصول عىل فهم للموضوع وسياقه. وبناء عليه يقوم املدقق بتقييم استجابة اإلدارة للمخاطر املحددة وكذلك 

كيفية تنفيذ هذه االستجابة. قد يشمل تقييم مدى مالءمة وجودة تقييم املخاطر / الضعف الذي تقوم به الوكالة 

الحكومية املسؤولة عن تطوير خطط الكوارث عىل سبيل املثال باإلضافة إىل تحليل الضوابط الداخلية.

إن مهمة تقييم جودة تقييم املخاطر التي يتم إجراؤها يف بلد معني مهمة معقدة: متى تكون جيدة أم جيدة 5 	(

مبا يكفي؟ ما هو الكايف؟ لذلك ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تستفيد يف كثري من األحيان من تتبادل الخربات 

مع األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة األخرى لتحديد اإلجابات عىل بعض هذه األسئلة من خالل الرجوع 

إىل أمثلة من عمليات تدقيق سابقة. ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تنظر يف استخدام عمل خرباء خارجيني. 

ميكن أن يوفر اإلطار املنهجي ملجموعة العرشين ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتقييم 

مخاطر الكوارث ومتويل املخاطر دليال مفيدا للمدققني حول كيفية تقييم أو تعزيز تقييم مخاطر الكوارث.

يحتاج املدققون إىل إجراء تقييامت للمخاطر يف بيئة التدقيق لتحديد املجاالت عالية املخاطر بشكل صحيح 5 	(

بسبب تعقيد إدارة الكوارث أو ألن الحكومات قد ال تقدر بدقة تعرضها للكارثة باعتبارها موضوعات تدقيق 

محتملة أو أهداف تدقيق )انظر امللحق الثالث5 - النقطة ب5. قد يساعد إجراء مثل هذا التقييم املدققني ل:
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لتحديد العنارص املعرضة للخطر يف املجتمع وما إذا كان ت هذه العنارص قد تم منحها األولوية أو 	 
حاميتها من قبل األطراف املخولة.

لتحديد ما إذا كانت الحكومة ق د حددت االستعداد املناسب للكوارث واستجابات التخفيف التي 	 
سيشملها املجتمع يف خطة الكوارث.

لتحديد ما إذا كان املجتمع عىل دراية مبخاطر الكوارث املحتملة وما ميكن أن يفعله هو واألطراف ذات 	 
الصلة حيال ذلك.

لتقييم القدرات عىل جميع مستويات الحكومة مقابل معايري محددة لتحديد الفجوات يف االستعداد.	 

للحصول عىل معلومات أخرى خاصة بالكوارث.	 

لتحديد احتياجات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وما يضاهيها.	 

يحتاج املدققون يف تدقيق األداء إىل تحديد املخاطر فيام يتعلق باالقتصاد والكفاءة والفعالية. ويعتمد مدى 5 30
وجود هذه املخاطر عىل نوع الكارثة وخطر حدوثها واألثر املحتمل. وانه من املرجح مبجرد توثيق هذه 

املعلومات تنتج املخاطر عىل االقتصاد والكفاءة والفعالية من عدم كفاية تقييم املخاطر والتنظيم والتخطيط 
والرصد والرقابة الداخلية والتنسيق وعدم وجود نظام معلومات إدارة الكوارث السليم. يسمح تقييم املخاطر 

للمدققني بتحديد نقاط الضعف يف الرقابة واملناطق عالية املخاطر يف تدابري وأنشطة الحد من مخاطر 
الكوارث )انظر امللحق الثالث - النقطة ب (.5

يبدأ تقييم املخاطر الذي يجريه املدققون يف تدقيق االلتزام من خالل تحديد مخاطر عدم االلتزام باإلطار 5 (3
التنظيمي للدولة و / أو االتفاقيات الدولية )انظر امللحق الثالث - النقطة ب (.5

يقوم املدققون يف التدقيق املايل بتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري يف البيانات املالية ككل وعىل 5 (3
مستوى التأكيد من أجل تحديد إجراءات التدقيق األنسب ملعالجة تلك املخاطر. يقوم املدققون بتقييم 

مخاطر تأثر البيانات املالية بشكل جوهري بكارثة. )انظر امللحق الثالث - النقطة ب (5.

تحديد مخاطر االحتيال

يقوم املدققون باالستفسارات وتنفيذ اإلجراءات لتحديد مخاطر االحتيال ذات الصلة بأهداف التدقيق 5 33

واالستجابة لها. إنهم يحافظون عىل سلوك الشك املهني ويحذرون من احتامل االحتيال خالل عملية التدقيق.

هناك مخاطر احتيال محددة يف جميع أنشطة إدارة الكوارث ميكن تقييمها:5 34

استعداد انظمة النزاهة الوطنية ملرحلة الطوارئ بعد حصول كارثة	 

زيادة مخاطر االحتيال والفساد يف حاالت الطوارئ بعد وقو ع كارثة، بسبب الحجم الكبري من 	 

املساعدات التي تصل برسعة إىل املناطق املترضرة لتوزيعها برسعة عىل ضحايا الكوارث
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مبجرد بدء أنشطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعامر، تزداد مخاطر االحتيال والفساد يف املشرتيات املرتبطة 	 

بارتفا ع حجم اإلنفاق العام عىل مشاريع إعادة اإلعامر

القضايا املتعلقة باإليرادات الرضيبية واعفاءات الدين والقروض الحكومية الجديدة واسرتداد مبالغ 	 

التأمني والتي قد تتطلب أيضا فحصا دقيقا من قبل املدققني

ميكن أن يتخذ االحتيال والفساد أشكاال مختلفة، مثل املبالغة يف االحتياجات والتالعب بالبيانات )املبالغة او 5 	3

تقليل عدد الضحايا عىل سبيل املثال5، واملطالبة بعموالت من املوردين ومن الذين يتقدمون للحصول عىل 

املساعدة، فضال عن عمليات الربح واالختالس أو رسقة األصول وكذلك تسليم معدات مغشوشة.

وضع خطة التدقيق واعداد التدقيق

التخطيط لتدقيق محدد يشمل الجوانب االسرتاتيجية والتشغيلية.5 	3

من الناحية االسرتاتيجية، يحدد التخطيط نطاق التدقيق وأهدافه ومنهجه. تشري األهداف إىل ما يسعى 5 	3

التدقيق إىل تحقيقه. يتعلق النطاق باملوضوع واملعايري التي سيستخدمها املدققون لتقييم املوضوع وتقديم 

تقرير عنه ويرتبط مبارشة باألهداف. تتضمن املعايري النموذجية لتدقيق إدارة الكوارث أفضل املامرسات 

الدولية واسرتاتيجيات اإلدارة واألهداف ومعدل األرقام واملؤرشات ذات الصلة بالخسائر واإلصابات والخربات 

من عمليات اإلنقاذ وإعادة التأهيل واإلعامر. سيصف النهج طبيعة ومدى اإلجراءات التي سيتم استخدامها 

لجمع أدلة التدقيق. يحتاج التدقيق إىل التخطيط لتقليل مخاطر التدقيق إىل مستوى منخفض مقبول.

من الناحية التشغيلية، يستلزم التخطيط إعداد جدول زمني للتدقيق وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات 5 	3

التدقيق وتكوين فريق التدقيق. يف ظروف ما بعد الكارثة، من املهم أن يقوم املدققون بتقييم التوقيت 

املناسب للتدقيق. أثناء التخطيط، يقوم املدققون بتعيني املهام ألعضاء فريقهم حسب الحاجة وتحديد املوارد 

األخرى التي قد تكون مطلوبة، مثل خرباء املوضو ع

يجب أن يكون تخطيط التدقيق مستجيبا للتغيريات املهمة يف الظروف والرشوط. إنها عملية تكرارية تحدث 5 	3

طوال عملية التدقيق. قبل اختيار مجال / موضوع التدقيق، يأخذ املدققون بعني االعتبار، حيثام كان ذلك 

مناسبا للتدقيق، ما إذا كان لديهم:

فهم عمليات إدارة الكوارث ومحور كل مرحلة )ما قبل الكارثة، اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، ما بعد الكارثة5	 

فهم اإلطار الهيكيل والقانوين والتنظيمي للجهات املشمولة بالتدقيق	 

تقييم طبيعة املخاطر يف كل مرحلة.	 

التعرف عىل الضوابط الداخلية املطبقة من قبل كل من املنظامت املسؤولة عن عملية اإلدارة املتعلقة 	 

بالكوارث واختبار ما إذا كانت الضوابط الداخلية تعمل وكافية للتغلب عىل املخاطر أو تقليلها.
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أثناء التدقيق املايل، الذي يتم تعريفه غالبا يف الترشيعات الوطنية ويف صالحيات األجهزة الرقابية، يرشع 5 40

املدققون يف إعداد إجراءات التدقيق بناء عىل نتائج تقييم مخاطر مواد البيانات الخاطئة بسبب الخطأ 

واالحتيال. قد تؤثر الكوارث عىل جودة البيانات املالية. تشمل عمليات التدقيق املايل مراجعة الحسابات 

واملعامالت األساسية، مبا يف ذلك النفقات املتعلقة بالكوارث. من املمكن ان تؤثر الكوارث بصورة سلبية 

عىل قدرة املدققني إلجراء التدقيق. وعىل سبيل املثال قد ال يتمكن املدققون من الوصول اىل نظم تقنية 

للمعلومات الخاضعة اىل التدقيق واملباين املادية. يف مثل هذه الحالة، قد تزداد امكانية اعطاء املدقق راي 

خاطئ. إذا كان غري ممكن بسبب ظروف الكارثة اكامل التدقيق املايل واصدار راي تدقيق، يف هذه االثناء 

ميكن ان يختار الجهاز الرقايب ان يجري عمليات او اجراءات تدقيق اخرى.

بالنسبة لعمليات تدقيق االمتثال واألداء، و بناء عىل تقييم مخاطر التدقيق عىل أنها حرجة / ذات أولوية، 5 (4

يقرر املدققون ما ييل:

ما إذا كان يجب إجراء تدقيق االمتثال أو األداء أو مزيج من االثنني	 

مرحلة )مراحل5 دورة إدارة الكوارث التي يتعني تغطيتها يف نطاق التدقيق.	 

يقوم املدققون بتحديد وتصنيف مواضيع التدقيق املحتملة لتدقيق األداء بناء عىل املعيارين التاليني:5 (4

يتوقع أن تضيف عمليات التدقيق أقىص قيمة من حيث تحسني املساءلة والشفافية واالقتصاد والكفاءة 	 

والفعالية.

عمليات التدقيق التي تضمن التغطية املناسبة إلدارة الكوارث يف حدود املوارد املتاحة للتدقيق.	 

يحتاج املدققون أيضا إىل مراعاة ما إذا كانت لديهم معرفة كافية وخربة تدقيق جامعي كفريق واحد لتدقيق 5 43

املوضوعات املحتملة.

مبجرد أن يختار املدققون مجال / عنوان / موضو ع التدقيق، يبدأون يف التخطيط للتدقيق املعني. لتحديد 5 44

نطاق التدقيق، يشخص املدققون الجهات او الربامج او االماكن او املدة الزمنية التي سيتم تضمينها يف 

التدقيق. ميكن أن يكون هدف او أهداف التدقيق األساس لتحديد سؤال التدقيق العام الذي سيطلب 

املدققون إجابة عنه. االمثلة الخاصة بأهداف التدقيق لكل نوع من أنواع التدقيق مبينة يف امللحق الثاين.

من أجل تطوير نهج فعال، وخاصة فيام يتعلق بتدقيق األداء واالمتثال، قد يجد املدققون فائدة يف الحصول 5 	4

عىل فهم كاف للمبادرات / األدوات التي طورها املجتمع الدويل لتطوير أو تعميق معرفتهم باملسألة، مثل 

مؤمترات يوكوهاما )4		(5 وكويب )	00(5 وإطار عمل هيوغو وإطار سنداي و / أو االسرتاتيجية الدولية للحد 

من مخاطر الكوارث. إن جدول عمل 030( الخاص بالتنمية املستدامة يشمل كذلك العديد من األهداف 

والغايات التي من شأنها أن تسهم يف تقليل مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل التكيف، وهو أمر مفيد 

للمدققني. كام تعد الدراسات أو الوثائق من املؤسسات الدولية أو املجتمع مفيدة.

عند مرحلة التخطيط للتدقيق، ميكن للمدققني أي ضا أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت هناك فائدة من 5 	4

التعاون مع املدققني اآلخرين.
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عىل سبيل املثال، قد يتم متويل أنشطة إدارة الكوارث يف بلد ما من قبل دولة أخرى. يف مثل هذه الحاالت، 5 	4

فإن الحاجة إىل تعاون أجهزة الرقابة العليا يف الدول املانحة واملتلقية وبالتايل السامح لعمليات التدقيق 

بتغطية جميع جوانب إدارة الكوارث يكتسب أهمي ة إضافية. إن التعاون بني أجهزة الرقابة العليا يف البلدان 

املختلفة مهم بنفس القدر عند تدقيق املعاهدات الثنائية أو متعددة الجنسيات بشأن إدارة الكوارث و / أو 

تعزيز التعاون بشأن املخاطر التي تتجاوز الحدود الوطنية مثل إنشاء أنظمة اإلنذار املبكر.

عالوة عىل ذلك، فإن تدفق املساعدات املتعلقة بالكوارث من الجهات املانحة إىل املتلقني وتدفق 5 	4

املعلومات من املتلقني إىل املانحني أمر معقد. وقد يسعى العديد من املدققني املختلفني إىل تدقيق 

تدفقات املساعدات املعقدة: الحكومات التي تترب ع باملساعدات اإلنسانية، والوكاالت الدولية التي 

تتلق ى املساعدات وتترب ع بها، والحكومات التي تتلقى املساعدات. غالبا ما يكون هناك مجال للتعاون 

بني املدققني والذي ميكن أن يتضمن إجراء عمليات تدقيق مشرتكة أو موازية أو منسقة )انظر دليل 

اإلنتوساي 000	5. عىل سبيل املثال، قد يسعى جهازان أو أكرث من أجهزة الرقابة العليا التابعة للحكومات 

املانحة إىل التعاون يف تدقيق املساهامت الوطنية للسكان املترضرين من الكوارث. وقد تجد أجهزة الرقابة 

العليا التابعة للحكومة املانحة واملتلقية أنه من املفيد لكال الطرفني تنسيق عمليات تدقيقهام للمساعدات 

التي تقدمها الحكومة املانحة لكارثة معينة يف البلد املتلقي. هذا هو الحال بشكل خاص عندما تحدث 

الكوارث الكرب ى ويشارك العديد من املانحني يف تقديم تربعات كبرية. ميكن لألجهزة الرقابية يف الحكومات 

املانحة أن تتعلم الكثري من األجهزة الرقابية يف البلدان املتلقية حول البيئة القانونية والتشغيلية الوطنية 

لتدقيق املساعدات املتعلقة بالكوارث، وميكن لألجهزة العليا للرقابة من الدول املتلقية التعرف عىل 

السياق الدويل لتلقي املساعدات املتعلقة بالكوارث. كام ميكن أن يكون لتبادل املعلومات ونقل املعرفة 

بني األجهزة الرقابية يف سياق املساعدة املتعلقة بالكوارث فائدة متبادلة.

يف كثري من الحاالت، يكون لألجهزة العليا للرقابة أهداف متشابهة وتطبق نفس معايري الرقابة. وهذا يجعل 5 	4

من املمكن لألجهزة الرقابية أن تنظر يف جدوى التعاون، من خالل إجراء عمليات تدقيق مشرتكة أو موازية. 

وهذا من شأنه أن يسمح لألجهزة الرقابية بتجميع املوارد ومشاركة األدوات والتعلم من بعضها البعض 

ورمبا التغلب عىل املشكالت املتعلقة مبدى كفاية صالحيات التدقيق الفردي الخاصة بهم. تظهر التجربة أن 

عمليات التدقيق املوازية غالبا ما تكون الطريقة األكرث مالءمة للتعاون. ويف هذا السياق ينبغي توخي الحذر 

يف عدم إثقال كاهل الجهات املشمولة ب التدقيق.

عند التخطيط لعملية تدقيق، قد يفكر املدققون أيضا يف تنظيم زيارة فورية يف مرحلة مبكرة من حالة 5 0	

الطوارئ لجمع املعلومات وفهم وتسجيل األدلة عىل الطريقة التي يتم بها تنفيذ املساعدة املتعلقة بالكوارث.

ميكن العثور عىل أمثلة للعنارص الخاصة بتوجيه املدققني عند التخطيط لعملية تدقيق يف امللحق الثالث.5 (	
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تنفيذ التدقيق

يقوم املدققون بإجراءات التدقيق التي توفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم تقرير التدقيق )املعيار الدويل 5 (	

لألجهزة العليا للرقابة 	4 :00(5.

بنفس الطريقة كام هو الحال مع أي نو ع آخر من التدقيق، عند تدقيق إدارة الكوارث، فإن قرارا ت املدققني 5 3	

بشأن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق ستؤثر عىل األدلة التي يتم الحصول عليها. سيعكس نهج 

املدققني يف الحصول عىل أدلة التدقيق املطلوبة مدى تعقيد أنشطة إدارة الكوارث.

يجب أن يكون املدققون عىل دراية بإجراءات الطوارئ التي قد تكون سارية خالل مرحلة الطوارئ بعد 5 4	

وقوع كارثة. قد ال يكون من املمكن االمتثال لجميع القوانني واللوائح ذات الصلة بحاالت الطوارئ ويحتاج 

املدققون إىل مراعاة الحاجة إىل التحايل عىل بعض القواعد يف ظروف استثنائية أو بسبب قوة قاهرة من أجل 

إعطاء األولوية إلنقاذ األرواح والتخفيف من املعاناة اإلنسانية. ومع ذلك، يتوقع املدققون، حيثام يكون ذلك 

معقو ال، أن يتم توثيق التحايل عىل القواعد وبيان اسبابه. قد يتحقق املدققون أيضا من الدرجة التي تم 

بها بالفعل اتخاذ تدابري االستعداد املناسبة للكوارث وما إذا كانت التدابري قد أخذت يف االعتبا ر الحاجة إىل 

إجراءات طوارئ محددة مسبقا.

وعالوة عىل ذلك، قد تنطوي أساليب معينة للحصول عىل أدلة التدقيق، مثل الفحص أو املراقبة امليدانية عىل 5 		

تحديات وتتطلب اهتامما خاصا بغية عدم إرباك االستجابة للحالة الطارئة مثال. ولذلك ميكن تطبيق أساليب 

بديلة للحصول عىل األدلة إن أمكن. ويف هذه الحالة، يجوز للمدققني أن يقيّموا باستمرار ما إذا كانت األدلة 

كافية إلقناع شخص مطلع بأن االستنتاجات معقولة وذات صلة وموثوق بها.

اإلبالغ واملتابعة

ميكن للمدققني إجراء عمليات تدقيق مالية أو تدقيق االمتثال أو أداء إدارة الكوارث. وعليه ميكنهم الرجوع 5 		

إىل متطلبات اإلبالغ واملتابعة املحددة ملهمة املراجعة الخاصة بهم.

ويضع املدققون يف اعتبارهم، عند قيامهم بالتدقيق، رضورة وضع توصيات آنية تصاغ بهدف تعظيم أثرها 5 		

اإليجايب عىل إدارة الكوارث.

ميكن للمدققني وضع توصيات تتسم:5 		

بفائدتها إلجراءات االستعداد للكوارث املستقبلية املحتملة )عىل سبيل املثال، يف مجال تطوير البنية 	 

التحتية ميكن للمدققني إعادة بناء البنية التحتية بطريقة ليس فقط الستبدال املرافق املترضرة، ولكن أي 

ضا للحد من تأثري الكوارث املستقبلية وخلق مجتمع رسيع االستجابة5؛
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بدعوتها إىل تحديث أو تحسني الترشيعات واللوائح والسياسات املحلية، مبا يف ذلك الحاجة إىل تحديد 	 

األدوار واملسؤوليات بوضوح؛

بلفت االنتباه إىل عدم وجود سياسات للحد من مخاطر الكوارث إذا كان هذا هو الحال، أو زيادة من 	 

الوعي بأهمية هذه السياسات إذا مل تكن مسألة ذات أولوية عالية للحكومة؛

بالدعوة إىل إنشاء أدوار ومسؤوليات واضحة ضمن الجوانب املختلفة لحاالت الطوارئ وإلدارة أكرث 	 

فعالية للتنسيق بني املانحني. لهذا الغرض، ميكنهم التوصية بإدخال تحسينات عىل السياسات واإلجراءات 

والتخطيط واإلرشاف عىل التربعات النقدية والعينية الدولية استجابة للكوارث. ميكنهم أي ضا التوصية، 

عىل سبيل املثال، بأن يضع الربملان القوانني املناسبة أو يربم اتفاقيات دولية لتسهيل التعاون الدويل؛

تدعو إىل وضع اسرتاتيجية ملنع االحتيال والفساد؛	 

تسعى إىل تحسني املوارد البرشية، وتطوير القدرة التنظيمية و/ أو تعزيز أنظمة مراقبة املنظامت 	 

القامئة، سبيل املثال، عىل معلومات التكلفة املقارنة؛

الدعوة إىل إجراء تقييامت ما بعد الكارثة من أجل تحديد الدروس املستفادة أو املامرسات الجيدة؛	 

الدعوة إىل إدراج املشورة حول األزمات يف أنشطة ما بعد الكوارث.	 

- يعتمد نجاح الحد من مخاطر الكوارث عىل مشاركة املجتمع ككل، مبا يف ذلك فهم أهمية صمود الدول 5 		

واملجتمعات. إن وضوح تقارير التدقيق أمر حيوي يف هذا الصدد، لضامن أقىص قدر من التأثري. قد يفكر 

املدققون يف اإلعالن عن التوصيات الواردة يف تقارير التدقيق باستخدام وسائل اإلعالم األخرى، مثل منظامت 

املجتمع املدين واألوساط األكادميية ومن خالل إتاحة أنفسهم للمناقشة مع أصحاب املصلحة.

يدرس املدققون توزيع تقاريرهم عىل نطاق واسع حيث، عىل سبيل املثال، قد يستخدم املدققون اآلخرون، 5 0	

مثل مدققي الحكومة املانحة، العمل الذي تم تنفيذه بالفعل من قبل مراجعي الحكومة املستفيدة.

وجود مرحلة متابعة شاملة ذات أهمية قصوى لضامن اتباع املدققني لتوصيات املدقق والتي تساعد يف 5 (	

التخفيف من الكوارث املستقبلية.
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امللحقات

امللحق 1 - قامئة املصطلحا ت

امللحق 2 -أمثلة عن أهداف التدقيق

امللحق 3 -أمثلة عىل العنارص التي يجب مراعاتها عند التخطيط لعملية تدقي ق

امللحق األول: قامئة املصطلحات

معظم التعريفات الواردة أدناه مأخوذة من مصطلحات مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 2 فرباير 2017 )أي التي اعتمدها املجتمع الدويل واملقبولة 

قبوال عاما(.

الكوارث

اضطراب خطري يف أداء الجمهور أو املجتمع عىل أي نطاق بسبب األحداث الخطرة التي تتفاعل مع ظروف 

الخطر والضعف والقدرة، مام يؤدي إىل واحد أو أكرث مام ييل: الخسائر واآلثار البرشية واملادية واالقتصادية 

والبيئية. ميكن أن يكون تأثري الكارثة فوريا ومحليا، ولكنه غالبا ما يكون واسع النطاق وميكن أن يستمر 

لفرتة طويلة من الزمن. قد يخترب التأثري أو يتجاوز قدرة املجموعة أو املجتمع عىل التعامل مع استخدام 

موارده الخاصة، وبالتايل قد يتطلب مساعدة من مصادر خارجية، والتي ميكن أن تشمل الواليات القضائية 

املجاورة، أو تلك املوجودة عىل الصعيدين الوطني أو الدويل.

تستخدم املصطلحات التالية أيضا:

كارثة صغرية النطاق: نو ع من الكوارث تؤثر فقط عىل املجتمعات املحلية وتتطلب مساعدة تتجاوز 	 

املجتمع املترضر؛

7
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كارثة واسعة النطاق: نو ع من الكوارث يؤثر عىل املجتمع ويتطلب مساعدة وطنية أو دولية؛	 

الكوارث املتكررة وغري املتكررة: تعتمد عىل احتاملية الحدوث وفرتة العودة لخطر معني وتأثرياته. ميكن 	 

أن يكون تأثري الكوارث املتكررة تراكميا، أو يصبح مزمنا بالنسبة ملجموعة أو مجتمع؛

تعرف الكارثة بطيئة الظهور بأنها كارثة تظهر تدريجيا مبرور الوقت. ميكن أن ترتبط الكوارث البطيئة 	 

الحدوث، عىل سبيل املثال، بالجفاف والتصحر وارتفا ع مستوى سطح البحر واألمر اض الوبائية؛

الكارثة التي تحدث بشكل مفاجئ هي كارثة تنجم عن حدث خطري يظهر برسعة أو بشكل غري متوقع. 	 

ميكن أن ترتبط الكوارث املفاجئة، عىل سبيل املثال، بالزالزل والثوران الربكاين والفيضانات املفاجئة 

واالنفجار الكيميايئ واالنهيار الخطري للبنية التحتية وحوادث النقل؛

إدارة الكوارث

تنظيم وتخطيط وتطبيق إجراءات االستعداد ملواجهة الكوارث واالستجابة لها والتعايف منها.

التخطيط للجاهزية ملواجهة الكوارث:

ميكن تعريف تخطيط الجاهزية ملواجهة الكوارث عىل أنه عملية االستعداد املنتظم للحاالت الطارئة 

املستقبلية، مبا يف ذلك الحوادث والكوارث الكربى. وعادة ما تكون الخطة وثيقة مشرتكةبني املشاركني 

وأصحاب املصلحة تحدد املهام واملسؤوليات املعتمدة يف االستجابة متعددة الجهات لحالة الطوارئ. إنها 

مخطط إلدارة األحداث ويجب أن يستجيب الحتياجات اإلدارة. يجب أن تحدد خطوط العمل والتعاون 

والقيادة والتواصل أثناء وقوع كارثة أو حدث كبري. مبعنى آخر، إنها إطار العمل لالستجابة للطوارئ. باإلضافة 

إىل ذلك، هناك حاجة إىل الخطط للحفاظ عىل االستمرارية أثناء إدارة األزمة، وتوجيه عملية التعايف وإعادة 

اإلعامر بشكل فعال، لذلك غالبا ما يشار إىل التخطيط لالستعداد للكوارث عىل أنه التخطيط للطوارئ. 

باإلضافة إىل التخطيط، هناك جانب مهم آخر من جوانب الجاهزية وهو تقييم القدرات لتحسني تحديد 

الفجوات والتدابري ملعالجة هذه الثغرات.

املساعدات املتعلقة بالكوارث:

تشمل املساعدات املتعلقة بالكوارث املساعدة املقدمة لتمويل إجراءات أو أنشطة الجاهزية للكوارث 

باإلضافة إىل املساعدة املقدمة ملساعدة األشخاص الذين يقعون ضحايا لكارثة طبيعية أو نزاع عىل تلبية 

احتياجاتهم وحقوقهم األساسية.

تهدف هذه املساعدة إىل إنقاذ األرواح وتخفيف املعاناة وحامية كرامة اإلنسان.

ميكن تقديم املساعدة من الجهات املانحة العامة والخاصة للمترضرين من الكوارث )فردا أو مجتمعا أو 

منظمة أو حكومة( كمساعدات نقدية أو مالية أو عينية، أو مزيج منها.

املساعدات املالية هي مساعدات بشكل نقدي أو مساعدات مالية أخرى.
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املساعدات العينية هي مساعدة بشكل مواد أو خدمات، مثل الطعام والخيام وتنسيب املوظفني أو املساعدة 

العسكرية الدولية.

ميكن أن تأيت مساعدات الكوارث:

مبارشة من املانحني إىل املترضرين من الكارثة، عىل سبيل املثال من الحكومات املانحة إىل حكومات البلدان ـ 

املترضرة أو من املنظامت غري الحكومية التي جمعت مساهامت خاصة للمجتمعات املترضرة؛

من خالل واحد أو أكرث من الجهات الوسيطة التي قد تكون وكاالت تشغيلية تنفذ إجراءات املساعدة بشكل ـ 

مبارش، أو وكاالت دولية توجه املساعدات نحو الوكاالت التشغيلية أو مبارشة إىل األفراد أو املجتمعات املحتاجة.

ميكن للناس املتأثرين مبارشة بالكوارث )األطباء ومكافحي الحرائق واألشخاص املتدربني عىل الكوارث ...( أيضا 

تقديم املساعدة والدعم.

مخاطر الكوارث

الخسارة املحتملة يف األرواح، واإلصابة، والدمار أو الرضر الذي يلحق باألصول التي ميكن أن تحدث لنظام 

أو مجتمع أو مجموعة ما يف فرتة زمنية محددة، والتي يتم تحديدها عىل األرجح كدالة للمخاطر والتعرض 

لها والضعف والقدرة. تشمل مخاطر الكوارث أنو اعا مختلفة من الخسائر املحتملة التي يصعب قياسها يف 

الغالب. ومع ذلك، مع معرفة األخطار السائدة وأمناط السكان والتنمية االجتامعية واالقتصادية، ميكن تقييم 

مخاطر الكوارث وتخطيطها، بطريقة عامة عىل األقل.

من املهم النظر يف السياقات االجتامعية واالقتصادية التي تحدث فيها مخاطر الكوارث وأن نضع يف االعتبار 

أن الناس ال يتشاركون بالرضورة نفس التصورات عن املخاطر وعوامل الخطر الكامنة وراءها.

إدارة مخاطر الكوارث

إن إدارة مخاطر الكوارث هي تطبيق سياسات واسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ملنع مخاطر الكوارث 

الجديدة، والحد من مخاطر الكوارث الحالية وإدارة املخاطر املتبقية، مام يساهم يف تعزيز القدرة عىل التعايف 

والحد من خسائر الكوارث. ميكن تقسيم إجراءات إدارة مخاطر الكوارث إىل إدارة مخاطر الكوارث املحتملة، 

وإدارة مخاطر الكوارث التصحيحية، وإدارة مخاطر الكوارث التعويضية، وتسمى أي ضا إدارة املخاطر املتبقية.

تتناول أنشطة إدارة مخاطر الكوارث املحتملة و تسعى إىل تجنب حدوث مخاطر كوارث جديدة أو متزايدة. تركز 

األنشطة عىل معالجة مخاطر الكوارث التي قد تتطور يف املستقبل إذا مل يتم وضع سياسات الحد من مخاطر 

الكوارث. ومن األمثلة عىل ذلك التخطيط األفضل الستخدام األرايض أو أنظمة إمدادات املياه املقاومة للكوارث.

تتناول أنشطة إدارة مخاطر الكوارث التصحيحية و تسعى إىل إزالة أو تقليل مخاطر الكوارث املوجودة 

بالفعل والتي تحتاج إىل إدارتها وتقليلها. ومن األمثلة عىل ذلك تعديل البنية التحتية الحيوية أو إعادة توطني 

السكان أو األصول املعرضة للخطر.
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تعمل أنشطة إدارة مخاطر الكوارث التعويضية عىل تعزيز املرونة االجتامعية واالقتصادية لألفراد واملجتمعات 
يف مواجهة املخاطر املتبقية التي ال ميكن الحد منها بشكل فعال. وهي تشمل أنشطة التأهب واالستجابة 

والتعايف، ولكنها تشمل أيضا مز يجا من أدوات التمويل املختلفة، مثل صناديق الطوارئ الوطنية والتسهيل 
االئتامين الطارئ والتأمني وإعادة التأمني وشبكات األمان االجتامعية.

خطط إدارة مخاطر الكوارث:

تحدد خطط إدارة مخاطر الكوارث األهداف والغايات املحددة للحد من مخاطر الكوارث جنب ا إىل جنب مع 
اإلجراءات ذات الصلة لتحقيق هذه األهداف. يجب أن تسرتشد بإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

2015 - 2030 وأن يتم النظر فيها وتنسيقها ضمن خطط التنمية ذات الصلة، وتخصيص املوارد واألنشطة الربامجية. 
يجب أن تكون الخطط الوطنية محددة لكل مستوى من مستويات املسؤولية اإلدارية وأن تتكيف مع الظروف 
االجتامعية والجغرافية املختلفة املوجودة. يجب تحديد اإلطار الزمني واملسؤوليات للتنفيذ ومصادر التمويل يف 
الخطة. ميكن إقامة روابط مع التنمية املستدامة وينبغي وضع خطط التكيف مع تغري املناخ حيثام أمكن ذلك.

الحد من مخاطر الكوارث:

يهدف الحد من مخاطر الكوارث إىل منع مخاطر الكوارث الجديدة والحد منها وإدارة املخاطر املتبقية، والتي 
تساهم جميعها يف تعزيز املرونة وتقليل نقاط الضعف وبالتايل يف تحقيق التنمية املستدامة.

اسرتاتيجيات وسياسات الحد من مخاطر الكوارث:

تحدد اسرتاتيجيات وسياسات الحد من مخاطر الكوارث األهداف والغايات عرب نطاقات زمنية مختلفة 
وبأهداف ومؤرشات و مدات زمنية محددة. متاشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، 
ينبغي أن تهدف هذه االسرتاتيجيات والسياسيات إىل منع نشوء مخاطر الكوارث، والحد من املخاطر الحالية 

وتعزيز املرونة االقتصادية واالجتامعية والصحية والبيئية.

نظام اإلنذار املبكر:

نظام متكامل لرصد املخاطر والتنبؤ بها وتقييم مخاطر الكوارث وأنظمة وأنشطة االتصاالت والتأهب التي 
متكن األفراد واملجتمعات والحكومات والرشكات وغريها من اتخاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب للحد من 

مخاطر الكوارث قبل وقوع األحداث الخطرة.

قد تتضمن أنظمة اإلنذار املبكر الفاعلة »الشاملة« و »املتمحورة حول الناس« أربعة عنارص رئيسية مرتابطة: 
)1( املعرفة مبخاطر الكوارث القامئة عىل الجمع املنهجي للبيانات وتقييامت مخاطر الكوارث؛ )2( الكشف 

عن املخاطر والعواقب املحتملة ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها؛ )3( النرش واالتصال، عن طريق مصدر رسمي، 
لتحذيرات موثوقة ودقيقة وقابلة للتنفيذ يف الوقت املناسب واملعلومات ذات الصلة بشأن االحتاملية والتأثري؛ 
و )4( االستعداد عىل جميع املستويات لالستجابة للتحذيرات الواردة. تحتاج هذه املكونات األربعة املرتابطة 
إىل التنسيق داخل وعرب القطاعات واملستويات املتعددة حتى يعمل النظام بفاعلية وليشمل آلية املعطيات 

للتحسني املستمر. قد يؤدي الفشل يف أحد املكونات أو نقص التنسيق عربها إىل فشل النظام بأكمله.
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حالة الطوارئ: موقف أو حدث خطري يحدث بشكل غري متوقع ويتطلب إجراء فوريا.

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ:

متثل اإلغاثة الطارئة املساعدة املالية والسلع والخدمات التي أتيحت لألفراد واملجتمعات أو املؤسسات الذين 

تعرضوا للخسائر الناجمة عن الكوارث.

االستجابة لحالة الطوارئ:

االستجابات لحاالت الطوارئ هي الجهد املبذول للتخفيف من أثر الكوارث عىل السكان والبيئة.

نظام املعلومات الجغرافية:

ميكن وصف نظام املعلومات الجغرافية بأنه نظام محوسب يسمح بإدخال البيانات وتخزينها وتحليلها 

وعرضها، و ال سيام البيانات املكانية )البيانات الجغرافية(. وميكن لنظام املعلومات الجغرافية أن يساهم يف 

اتخاذ القرارات عندما يتعني أخذ املعلومات املعقدة الواسعة يف االعتبار.

يتم استخدام نظام املعلومات الجغرافية لدمج البيانات املرتبطة باملواقع وتخزينها وتحليلها وإدارتها 

وتقدميها. ميكن للحكومات استخدام تكنولوجيا نظام املعلومات الجغرافية لتقييم األماكن التي يحتمل أن 

تحدث فيها ظواهر طبيعية خطرة. يوفر رسم خرائط املخاطر واملصادر املحتملة للكوارث باستخدام نظام 

املعلومات الجغرافية بيانات أساسية لخطط الحد من مخاطر الكوارث من خالل السامح للحكومات بربط 

البيانات باستخدام بُعد جغرايف.

الخطر:

عملية أو ظاهرة أو نشاط برشي قد يتسبب يف خسائر يف األرواح أو إصابات أو غريها من اآلثا ر الصحية، أو 

أرضار يف املمتلكات، أو اختالل اجتامعي واقتصادي أو تدهور بيئي.

تقليص اآلثار:

األنشطة والتدابري لتقليل أو الحد من اآلثار السلبية للكوارث

الوقاية:

األنشطة والتدابري الخاصة بتجنب مخاطر الكوارث الحالية والجديدة. وتدل الوقاية )أي منع الكوارث( عىل 

السعي لتجنب اآلثار السلبية املحتملة للحوادث الخطرة. يف حني ال ميكن القضاء عىل بعض مخاطر الكوارث، 

تهدف الوقاية إىل الحد من الضعف والتعرض يف مثل هذه الظروف حيث، نتيجة لذلك، يتم إزالة مخاطر 

الكوارث. تشمل األمثلة السدود أو السدات الرتابية التي تقيض عىل مخاطر الفيضانات، وتعليامت استخدام 

األرايض التي ال تسمح بإقامة منشآت سكنية يف املناطق عالية الخطورة، وتصميامت الهندسة الزلزالية التي 
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تضمن إدامة مقاومة عمل أي مبنى حيوي يف يف أي منطقة قد تشهد زلزال محتمل والتحصني ضد األمراض 

التي ميكن الوقاية منها باللقاحات. ميكن أي ضا اتخاذ تدابري وقائية أثناء أو بعد وقوع حدث أو كارثة خطرة 

ملنع املخاطر الثانوية أو عواقبها، مثل تدابري منع تلوث املياه.

اإلعامر:

إعادة البناء عىل املدى املتوسط والطويل واالستعادة املستدامة للبنى التحتية والخدمات واإلسكان واملرافق 

وسبل العيش املرنة الالزمة للتشغيل الكامل للمجتمع أو املجتمع املترضر من الكارثة، مبا يتوافق مع مبادئ 

التنمية املستدامة و»إعادة البناء بشكل أفضل« لتجنب أو تقليل مخاطر الكوارث يف املستقبل.

التعايف:

استعادة أو تحسني سبل العيش والصحة، وكذلك األصول والنظم واألنشطة االقتصادية واملادية واالجتامعية 

والثقافية والبيئية للمجتمع أو املجتمع املترضر من الكوارث، مبا يتوافق مع مبادئ التنمية املستدامة و 

»إعادة البناء بشكل أفضل«، تجنب أو تقليل مخاطر الكوارث يف املستقبل.

أعادة التأهيل:

استعادة الخدمات واملرافق األساسية من أجل أداء املجتمع أو املجتمع املترضر من كارثة.

رسعة االستجابة للتغريات

رسعة االستجابة هي قدرة الجمهور أو املجتمع أو النظام اإليكولوجي عىل استيعاب اآلثار السلبية الناتجة أو 

التعايف مبجرد حدوث حالة طوارئ و / أو كارثة. فهي تتيح التعزيز من خالل اكتساب الخربات لتقليل للحد 

من التعرض للمخاطر.

امللحق الثاين: أمثلة عىل أهداف التدقي

أمثلة عىل أهداف تدقيق األداء:

تحديد ما إذا كانت أنشطة الحكومة لتحقيق هدف الحد من مخاطر الكوارث، مثل الترشيعات ومتارين 	 

الطوارئ والتدريب وزيادة الوعي العام أو أدوات اإلدارة يف شكل أنظمة املعلومات الجغرافية أو أنظمة 

اإلنذار املبكر ستخفف من تأثري الكارثة عندما تحدث و / أو تقليل الخطر أو الحد من التعرض له؛

تحديد ما إذا كانت أنشطة التأهب ملواجهة الكوارث تستند إىل الخصائص املحددة للكوارث املحتملة 	 

ومدى احتاملية حدوثها؛

تحديد ما إذا كانت األنشطة تستند إىل اسرتاتيجية وخطط عمل وطنية تستند يف حد ذاتها إىل تقييم 	 

سليم للمخاطر مع تحديد املسؤوليات إذا كانت منسقة ؛
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تقييم مدى مالمئة السياسات للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها؛	 

تقييم مدى مالمئة استجابات وكاالت إدارة الكوارث يف حالة وقوع كارثة، مبا يف ذلك استخدام أدوات 	 

إدارة الكوارث مثل االستشعار عن بعد ونظام تحديد املواقع العاملي، عىل سبيل املثال؛

تقييم ما إذا كانت املساعدات التي تم التعهد بتقدميها قد قدمت، وأدت إىل إنفاق مناسب واستخدمت 	 

لتحقيق األهداف املرجوة؛

تقييم ما إذا كان قد تم إنفاق املساعدة عىل األغراض املقصودة، بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، 	 

وبعد التوريد االقتصادي للموارد؛

تحديد ما إذا كان السكان املترضرون قد تلقوا املساعدة الالزمة؛ تحديد ما إذا كانت السلع والخدمات 	 

قد وصلت إىل السكان املترضرين املقصودين يف الوقت املناسب وبالكمية / الجودة املناسبة وبأقل 

تكلفة ممكنة؛

تقييم ما إذا كان التعايف والرقابة عىل العمليات قد تم التخطيط لهام بفعالية وتنفيذهام بكفاءة؛	 

تحديد ما إذا كانت املوارد أو املساعدات املتعلقة بالكوارث قد تم توريدها عىل نحو اقتصادي؛	 

تحديد ما إذا كان قد تم استخدام املوارد البرشية واملالية وغريها بكفاءة.	 

أمثلة عىل أهداف رقابة االلتزام:

تحديد وتوثيق ما إذا كانت سياسات الحد من مخاطر الكوارث تتوافق مع بروتوكول سينداي أو أي 	 

اتفاقيات دولية ذات صلة بالحد من مخاطر الكوارث؛

تحديد وتوثيق ما إذا كانت مشاريع إعادة التأهيل وإعادة اإلعامر متوافقة مع رشوط االتفاقات 	 

التعاقدية و / أو إجراءات العطاءات / الرشاء؛

تحديد وتقييم ما إذا كانت الحكومة قد وضعت اسرتاتيجية ملكافحة االحتيال من أجل منع أو اكتشاف 	 

وتصحيح املخاطر املحددة بطريقة تتفق مع اإلطار القانوين والتنظيمي؛

التحقق من االمتثال ملتطلبات االتفاقات الدولية التي تغطي تدابري وأنشطة التعايف واإلغاثة وإعادة 	 

التأهيل وإعادة اإلعامر )عىل سبيل املثال مع قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة 46 / 182 لعام 

1991 و 58 / 114 لعام 2004 لاللتزام باملبادئ اإلنسانية املتمثلة يف اإلنسانية والحياد، عدم التحيز 

واالستقالل التشغييل(؛

تقييم مدى توثيق ورشح االنحرافات املحتملة عن القواعد والقوانني واألنظمة، والتي قد تكون مطلوبة 	 

إلنقاذ األرواح وتخفيف املعاناة اإلنسانية.



26

GUID 5330 دليل تدقيق إدارة الكوارث

امللحق الثالث: أمثلة للعنارص التي يجب مراعاتها عند 

التخطيط لعملية التدقيق

أ- فهم املوضوع وسياقه

األسئلة التي يجب طرحها

تحديد خصائص الكوارث:. 1

تحديد أنواع الكوارث واحتاملية حدوثها هو الخطوة األوىل يف تدقيق إدارة الكوارث. يعتمد النهج الحكومي 

وأنشطة جاهزية السياسة عىل هذه الخطوة األوىل.

ما هي أنواع الكوارث التي تؤثر عىل كل بلد؟

ما هو احتامل وتواتر وقوع كل نوع من الكوارث؟

هل تتوىل الحكومة (أو وكالة محددة) تقييم املخاطر مع مراعاة الجوانب التالية:

املخاطر الطبيعية والبرشية غري املبارشة

نقاط ضعف محددة	 

املواقع الجغرافية املحددة	 

قدرات إدارة الكوارث	 

هل توجد خارطة مخاطر حديثة أو تحليل للمخاطر؟

ما هو املزيج املحتمل ألنواع الكوارث؟

ما هو متوسط الحد األقىص السنوي املحتمل للخسارة أو الرضر؟

ما هو نهج الحكومة لالستعداد ملثل هذه الكوارث وزيادة قدرة البالد عىل التحمل؟

ما هي تجربة البالد األخرية مع الكوارث الكربى؟ ماذا كانت ردود فعل الحكومة؟

ما هي الدروس املستخلصة؟

ما هي أسوأ كارثة تعرضت لها البالد وما مدى حجم الرضر؟
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إطار وسياسة الحوكم ة. 2

ما هو اإلطار والسياسات املعمول بها؟

عىل املستوى املركزي واإلقليمي / أو املحيل

ماهي مامرسات املساءلة واملتطلبات الوطنية؟

ما هو اإلطار القانوين الذي تنبني عليه إجراءات الطوارئ وإجراءات الرشاء وقضايا اإليرادات الرضيبية وعقود 

التأمني واملبالغ املسرتدة؟

ما هي الضوابط الداخلية املعمول بها )مثل إعداد واختبار الخطط الوطنية ملجابهة الكوارث(؟

ما هي التدابري الترشيعية املعمول بها ملنع أو تخفيف قابلية تأثر مناطق معينة أو سكان معينني )مثل 

إجراءات مجال مراقبة استخدام األرايض وقوانني البناء وتخطيط األرايض...(؟

هل وقعت الدولة عىل أي معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف بخصوص الحد من مخاطر 
الكوارث و / أو تعزيز التعاون ملواجهة تهديد األحداث الخطرة؟

هل تولت الدولة تقييم نطاق وحجم مخاطر الكوارث وتحديد الكوارث التي يجب اشتاملها يف إطار العمل 
والسياسات؟

الكوارث؟  السوق مثل سندات  منتجات  أو  التأمني  بواسطة  املتبقية  املخاطر  تغطية  الدولة  تولت  هل 
كافية؟ التغطية  وهل 

هل ينص اإلطار عىل:

وضع سياسة وطنية إلدارة الكوارث وتخصيص األموال لخطة إدارة الكوارث؟	 

نهج متكامل قائم عىل أساس املخاطر بني مختلف أنواع الكوارث املحتملة؟	 

إعداد الخطط والربامج الوطنية يف إطار هذه السياسة؟	 

وضع إطار عام ملسؤوليات وأدوار املؤسسات املشاركة يف إدارة الكواثر وترتيب التنسيق بني هذه املؤسسات؟	 

إطار تسهييل للمساعدة الدولية لإلغاثة والتعايف من الكوارث؟	 

ميزانية محددة للمؤسسات املشاركة يف إدارة الكوارث وإذا كانت اإلجابة بنعم فهل امليزانية متوافقة مع 	 
مهام ومسؤوليات هذه املؤسسات؟

هل توجد خطط ملواجهة الكوارث )أو بدائل(؟

عىل املستوى املركزي واإلقليمي و / أو املحيل يف مناطق عالية الخطورة أو يف حالة وجود مخاطر عرب 	 

الحدود؟ هل يتم ضامن االتساق واملواءمة؟
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هل تشارك املنظامت غري الحكومية أو املنظامت الدولية يف تصميم الخطة الوطنية للكوارث؟

هل هنالك معايري محددة مثل املساءلة والشفافية للمنظامت غري الحكومية كجزء من خطط إدارة الكوارث؟

هل يتم تحديثها بصفة منتظمة؟

هل تشمل الخ طط سيناريوهات مخاطر ألحداث كارثية متعددة متزامنة؟

هل هنالك إجراءات ملراجعة الخطط بشكل منهجي من حيث التوقيت واالكتامل والتوافق مع املبادئ 
التوجيهية الحالية والفائدة العامة؟

ما هي املعلومات التي تم استخدامها يف الخطط؟ ماهي جودة املعلومات املستخدمة؟ هل شارك الخرباء؟

إىل أي مدى يتم منح خطط الكوارث األولوية عىل الترشيعات األخرى )عىل سبيل املثال القيود عىل امللكية أو 
حقوق امللكية يف حالة الطوارئ(؟

هل تتضمن الخطة الوطنية تفاصيل تشغيلية لتوفري أساس جيد للعمل يف الوقت املناسب واضح ومنظم أم 
يتم استكاملها بخطط فرعية أكرث تفصيال؟

هل تم تحديد البنية التحتية الحيوية عىل نطاق وطني يف إطار خطط الكوارث / األدوات البديلة؟

هل تعزز خطط الكوارث التدريبات املنتظمة للحد من مخاطر الكوارث مبا يف ذلك تدريبات اإلجالء بهدف 
ضامن االستجابة الرسيعة والفعالة نحو الكوارث والوصول إىل إمدادات اإلغاثة الغذائية األساسية وغريها مبا 

يتناسب مع االحتياجات املحلية؟

هل تغطي الخطة االلتزامات الخاصة باملعاهدات واالتفاقيات الدولية إن وجدت؟

الجهات املعنية. 3

يجب أن يتم تحديد املؤسسات والوكاالت العديدة املشاركة يف الحد من مخاطر الكوارث. بالتايل يجب أن 
يكون لدى املدقق معرفة شاملة باإلطار القانوين والهيكل التنظيمي لجميع الجهات املعنية. وسيساعد تحديد 
أدوارها ومسؤولياتها والتعاون فيام بينها املدقق عىل تقييم أين وكيف يتم جمع البيانات، ومن املسؤول عن 

اإلجراءات، وما إىل ذلك...

كيف يتم تحديد األدوار واملسؤوليات وتوزيعها؟

ما هي الهيئة املسؤولة عن تنسيق عملية التخطيط للكوارث وإدارتها؟

ما هي الهيئات املرتبطة بإدارة الكوارث لكل مستوى؟ )تقييم الهيكل التنظيمي ككل، عىل سبيل املثال من 
خالل إعداد خارطة تنظيمية(؟



29

GUID 5330 دليل تدقيق إدارة الكوارث

هل تم تحديد وتصميم الهياكل التنظيمية واألنظمة بشكل جيد مام يسهل وجود أنشطة إدارة كوارث ناجحة؟

هل تم تحديد السلطة واملسؤولية بوضوح عىل كل مستوى؟

هل الهيئة الرئيسية املسؤولة لديها موارد برشية قادرة وكافية؟

هل يوجد فريق استجابة رسيعة لالستجابة للكوارث عند حدوثها )عىل املستوى الوطني والبلدي واملجتمع(؟

ما هي الجهات التي تقوم مبراجعة خطط الكوارث؟ مدى استقالليتها بخصوص تقديم وجهات نظر موضوعية؟

ما هو التسلسل القيادي؟

ما هي آليات املالحظات؟

كيف يتم تصميم تدفق املعلومات بني مختلف الجهات الفاعلة؟

ما هي الدروس املستفادة من التجارب السابقة للكوارث من حيث موقف وسلطة املنظامت ذات الصلة؟ هل 
انعكست هذه الدروس بشكل صحيح يف مجاالت مثل إعادة تنظيم السلطات وتعزيزها؟

ب تقييم املخاطر أو تحليل املشاكل

االسئلة التي يجب أن يتم طرحها

تقييم املخاطر العامة يف تدقيق االلتزام واألدا ء مخاطر عدم إجراء عمليات تقييم منتظمة للخطر ومخاطر . 1

قابلية التأثر والكوارث عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني؟

مخاطر عدم تغطية القضايا التالية:

املناطق األكرث عرضة لخطر معني؟

نوع الكوارث واحتامل وقوع كل كارثة )طبيعية، برشية، مخاطر غري مبارشة، زلزال، تسونامي، وباء، حادث 

كبري، جائحة...إلخ(؟

املزيج املحتمل ألنواع الكوارث

قابلية تأثر األشخاص الذين يعيشون يف تلك املنطقة )تحديد املترضرين واملترضرين املحتملني واحتياجاتهم 

واهتامماتهم(

قابلية تأثر البنى التحتية الحيوية يف تلك املنطقة
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مدى احتاملية تعرض املجتمعات واملنشآت والخدمات واملناطق الجغرافية لألرضار أو االضطراب بسبب تأثري 

خطر معني أو بسبب طبيعتها وبنائها وقربها من التضاريس الخطرة أو منطقة معرضة للكوارث قابلية التأثر 

املادي وا القتصادي واالجتامعي؟

تأثري كارثة عىل مناطق أخرى من البالد؟

قدرات إدارة الكوارث؟

مخاطر عدم استخدام املعلومات الصادرة عن نظم املعلومات الجغرافية؟

مخاطر عدم استخالص الدروس من التجارب األخرية للكوارث الكربى؟

مخاطر عدم توثيق تقييم املخاطر وقابلية التأثر بشكل صحيح ألغراض مرجعية وللتدقيق؟

مخاطر أن البيانات املستخدمة يف عمليات التقييم ليست البيانات املطلوبة أو أنه ال توجد مقاييس جودة كافية 

لضامن جودة املعلومات / البيانات املستخدمة و / أو أن هذه املعلومات ال ميكن تبادلها بني الجهات ذات الصلة؟

هل يوجد نظام معلومات منهجي وحديث يوفر البيانات الالزمة التخاذ القرار يف مسائل الكوارث؟	 

هل يقيم حجم واحتاملية الخسائر / األرضار املحتملة؟	 

هل يوفر فه ما كامال ألسباب وتأثري الخسائر املحتملة؟	 

مخاطر عدم االكتامل بسبب عدم استخدام الحكومة لإلطار التطوعي الذي وضعته منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية )انظر الر ابط(:

https://www.oecd.org/gov/risk/g20oecdframeworkfordisasterriskmanagement.htm

عدم أخذ التقييم يف االعتبار بشكل كاف املخاطر املتعلقة بآثار تغري املناخ؟

عدم استخدام تقييم املخاطر لتوجيه تخصيص املوارد؟

مخاطر عدم إجراء تحليل للتكلفة والفوائد بانتظام ملجموعة التدابري التي تحد من مخاطر الكوارث وعدم 

اعتبار ذلك رشطا للتخطيط لالستثامر العام؟

عدم وجود احتياطي اسرتاتيجي من سلع اإلغاثة يف حاالت الكوارث؟

عدم تحديد واختبار املخاطر املتعلقة بعمليات الرشاء وتدفق األموال لتقييم ما إذا كان ميكن تقديم 

الخدمات والسلع برسعة إىل السكان املترضرين؟

عدم مرونة تصاميم عمليات الرشاء بصورة كافية ملجابهة األحداث غري املتوقعة؟
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ال يوجد مواصفات مسبقة للخدمات والسلع التي ميكن تسليمها يف الظروف العاجلة لتجنب تدين الجودة؟

هل تتضمن عمليات الرشاء ضوابط مسبقة لتجنب تضارب املصالح؟

يف التجمعات الحرضية، ميكن للمراجع أن يأخذ يف االعتبار املخاطر الرئيسية ليتمكن من تقييم أنشطة الحد 

من مخاطر الكوارث املحلية وإجراء أخذ العينات بطريقة سليمة.

مخاطر أن يؤدي ارتفاع عدد سكان املناطق الحرضية وزيادة الكثافة السكانية إىل تردي نوعية املساكن 	 

والبنية التحتية والخدمات أو سوء الظروف الصحية

ضعف الحوكمة باملناطق الحرضية التي متنع السلطات املحلية من توفري البنية التحتية أو الخدمات أو 

مساكن بأرايض آمنة.

التوسع الحرضي غري املستدام: التنمية الحرضية غري املخططة التي تحدث خارج قوانني البناء ولوائح استخدام 

األرايض واملعامالت العقارية،

زيادة املخاطر يف حالة وقوع كارثة إذا تجمعت األصول االقتصادية يف املدن الكبرية.

مخاطر عدم استيفاء املباين العامة ملعايري السالمة وعدم تحديثها.

تقييم املخاطر العامة لعمليات التدقيق املايل )يف حالة تأثر البيانات املالية للجهات الخاضعة للتدقيق بكارثة(. 2

إىل أي مدى دمرت الكارثة الوثائق واألدلة؟

هل تسبب حجم الكارثة بضعف األداء األسايس للجهة أو الحكومة بشكل كبري؟

هل يتم تسجيل املساعدات املحصلة من املانحني بشكل صحيح يف الحسابات )تربعات غري نقدية، تربعات 

ملتزم بها ومل يتم استالمها بعد(؟

هل يتم اتباع / االلتزام بقواعد الرشاء؟

هل يتم تخزين البضائع واملواد املمنوحة عينيا أو التي تم رشاؤها بشكل صحيح؟

هل يتم تقييم األرضار التي لحقت بالبنية التحتية بشكل صحيح؟

هل تم تحديد عمليات تلقي األموال املتعلقة بالكوارث وإدارتها وإنفاقها وتسجيلها بوضوح لكل من قنوات 

التمويل املختلفة، مثل الصناديق الحكومية والتربعات املحلية واألجنبية؟

التمويل املختلفة، مثل الصناديق الحكومية والتربعات املحلية واألجنبية ؟
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هل هناك أي تقارير دورية عن توزيع أموال الكوارث واستخدامها من قبل الجهات املستفيدة؟

هل تم تسجيل إدارة واستخدام املساهامت املالية والعينية الواردة واإلبالغ عنها؟

هل يتم تسجيل أحكام مخاطر فقدان األصول الناجمة عن الكوارث )يف حالة الكوارث املتكررة(؟

هل يتم احرتام مبادئ املساءلة؟ )مثل سجل التزام الحكومة بإعادة تأهيل أو إعادة بناء البنية التحتية يف الفرتة 

املقبلة، واملحاسبة الحكومية لألصول املقدمة أو التي تم إنشاؤها بواسطة صندوق تربعات، والكشف عن األمور 

املتعلقة باستالم واستخدام أموال امل ساعدات املتعلقة بالكوارث يف املالحظات عىل البيانات املالية(؟

تحليل املخاطر / املشكالت املرتبطة مبعلومات إدارة / مراقبة الكوارث. 3

هل يوجد نظام مراقبة لتحديد مدى الخسارة أو الرضر بعد الكارثة؟

هل يوجد نظام معلومات حديث إلدارة الكوارث؟

هل نظام املعلومات متاح لجميع الجهات املسؤولة عن إدارة الكوارث؟

هل نظام معلومات إدارة الكوارث الحايل مناسب للجهود املبذولة لتحليل املخاطر والتخطيط لتقليل املخاطر 

و/ أو التخفيف من تأثري الكوارث؟

هل يحتوي نظام معلومات اإلدارة عىل معلومات كافية حول االخطار واملخاطر لتحديد من هم معرضون 

ومن هم عرضة للخطر عىل املستوى املحيل؟

هل وضعت السلطة الرئيسية أدوات فعالة ومناسبة لتوجيه السلطات املحلية يف إجراء تقييم املخاطر يف 

مناطقها وفقا لالسرتاتيجية والسياسات الوطنية؟

هل تقوم الوكالة الرئيسية املسؤولة مبراجعة أدوات إدارة الكوارث وتقييم كفاءتها وفعاليتها بانتظام؟ متى 

يتم هذا التقييم؟

هل يتم استخدام نتائج هذا التقييم يف اتخاذ القرار وتحسني مبادرات إدارة الكوارث املستقبلية؟

هل توفر السلطة الرئيسية نظام قاعدة بيانات متكامل بني الوحدات املحلية واملركزية؟

هل يأخذ تصميم البنية التحتية الحيوية يف االعتبار اآلثار التي ميكن أن تزيد من حدوث الكوارث )عىل سبيل 

املثال، تغري املناخ(؟

هل متتلك املنطقة / املقاطعة / الوالية / البلدية أدوات تخطيط إقليمية لتحدد مناطق الخطر؟

هل تسمح السلطة لألفراد باالستقرار يف مناطق مصنفة عىل أنها »معرضة للخطر« يف حالة وقوع كارثة؟
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هل تصميم البنية التحتية واملباين يأخذ بعني االعتبار الحاجة إىل املرونة؟

4 .)GIS( تحليل املخاطر / املشاكل املرتبطة بنظام املعلومات الجغرافية

هل يتم استخدام نظام معلومات جغرافية مناسب؟ وألي سبب؟

هل هناك حاجة الستخدام نظم املعلومات الجغرافية يف الحد من مخاطر الكوارث؟

ما هي قرارات التخطيط التي يجب اتخاذها؟	 

ما هي القرارات التي تتضمن استخدام معلومات الخرائط واملعلومات املناسبة لعرض الخريطة؟	 

ما هي املعلومات التي ال ميكن إدارتها بكفاءة باستخدام التقنيات اليدوية؟	 

ما هي أنشطة إدارة املعلومات التي ميكن أن يدعمها نظام املعلومات الجغرافية املقرتح؟	 

ما هي أنواع القرارات التي ميكن دعمها باستخدام نظام املعلومات الجغرافية؟	 

هل يتم تحديثها بشكل دوري؟	 

هل تم تحديد الشخص املسؤول عن التحديث الخاص؟	 

هل نظم املعلومات الجغرافية مناسبة للتحليل؟ هل ستنتج الخرائط الالزمة؟	 

هل يساعد نظم املعلومات الجغرافية يف تحقيق األهداف املرجوة؟ هل يعترب نظام املعلومات 	 

الجغرافية مناسب؟

هل إمكانياته متوافقة مع احتياجات املستخدمني الجدد؟	 

هل الخربة الفنية الداخلية قادرة عىل خدمة املستخدمني الجدد؟	 

ما هي الرتتيبات املؤسسية التي من شأنها أن تتيح االستخدام املناسب لنظام املعلومات الجغرافية؟	 

هل نظم املعلومات الجغرافية مستدامة؟

من هم مستخدمو املعلومات التي يتم إنشاؤها باستخدام نظام املعلومات الجغرافية؟	 

من حيث املعلومات والوقت واالحتياجات التدريبية، ما هو املطلوب للحصول عىل النتائج املرجوة؟ هل 	 

ميكن تلبية هذه املتطلبات؟

هل امليزانية كافية وهل توافر املوظفني كاٍف؟	 

هل الخربة الفنية الداخلية قادرة عىل تفسري وإدارة املعلومات املقدمة؟	 

ما هي الوكاالت التي تشارك يف مشاريع مامثلة؟	 

إىل أي مدى ميكن لنظم املعلومات الجغرافية أن تساعد يف جذب اهتامم الوكاالت األخرى وتسهيل التعاون؟	 
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وتسهيل التعاون؟

تحليل املخاطر / املشاكل املرتبطة بآليات التنبيه وخرائط املخاطر واألدوات األخر ى. 5

هل يوجد يف الدولة آليات إنذار مبكر للتنبؤ بالكوارث التي قد تصيب البالد خالل فرتة معينة؟

هل نظم اإلنذار مبنية عىل أساس املخاطر املحددة للمناطق ذات الصلة؟

هل خرائط املخاطر التي تم إعدادها تأخذ يف االعتبار الخطط البيئية الحالية وتخطيط استخدام األرايض 

وخطط تطوير املباين، وما إىل ذلك؟

هل خرائط املخاطر التي تم إعدادها تأخذ يف االعتبار املستوطنات السكنية التي ال توجد بها ظروف صحية مناسبة؟

هل تم تحديث خرائط املخاطر و / أو تحليل املخاطر؟

هل توجد أي أدوات خاصة تهدف إىل التخفيف من مخاطر الكوارث وآثارها؟

هل هناك أي ترتيبات احتياطية لرشاء وتلقي وتخزين وتوزيع إمدادات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؟

تحليل املخاطر / املشاكل املرتبطة بأنشطة ما قبل الكارثة. 6

مع ا ألخذ يف االعتبار الرتكيبة املتعددة الجنسيات واألطراف ذات العالقة إلدارة الكوارث، سريكز املدققون عىل 

كيفية تحقيق التنسيق والعمل املتضافر من قبل مختلف الهيئات املعنية.

هل تقوم الحكومة بتعزيز الوعي العام والتعليم وتعزيز مشاركة املجتمع يف مجال الحد من مخاطر 

الكوارث؟ هل توجد خطط للتدريب عىل الحد من مخاطر الكوارث للعموم و / أو حمالت تثقيف عامة من 

أجل زيادة الوعي العام؟ هل يتم تنفيذ ذلك وفقا لخطة؟

هل يتم التخطيط لربامج التعليم والتدريب عىل الحد من مخاطر الكوارث ويتم تنفيذها يف املدارس 

واملجتمعات املحلية؟

هل تم وضع متطلبات التدريب وخطط التدريب الفعالة وهل يتم تحديثها حسب الحاجة؟

هل تزود الربامج املنظامت واألفراد باملعرفة واملهارات الالزمة لالستجابة بفعالية ورسعة للتعايف من أنواع 

مختلفة من الكوارث؟

عىل املستوى املحيل، هل تم النظر يف األمور العملية مثل مناطق / طرق اإلخالء واملالجئ املحتملة ونرشها 

وتضمينها يف التدريبات عىل الكوارث؟
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هل مسؤولية وضع وإجراء التدريبات والتامرين عىل حاالت الطوارئ محددة بوضوح وُمسندة إىل الوكالة أو 
اإلدارة املناسبتني أو الفرد مناسب؟

هل يتم إجراء التدريبات املحلية ومتارين املحاكاة عىل جميع مستويات الحكومة؟

هل التدريب / متارين الطوارئ عىل املستويني الوطني واملحيل، مبا يف ذلك عىل مستوى املدينة، يتم تنفيذها 
و / أو اإلرشاف عليها من قبل هيئة / وكالة معتمدة؟ هل يتم ضامن عدم تكرار أو تداخل وظائف وأنشطة 

التدريب دون داٍع؟

هل يوجد أي برنامج محدد للتدريب / متارين الطوارئ لألشخاص املعرضني للخطر بشكل خاص )املرىض يف 
املستشفيات، والطالب يف املدارس، واملوظفون يف القطاعات الحكومية / الخاصة املقيمني يف املباين العالية / 
املباين املتداعية، واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املنخفضة أو بالقرب من ضفاف األنهار(؟ هل تشارك 

مختلف اإلدارات املحلية )قسم اإلطفاء، والرشطة، واملستشفيا ت(، واملنظامت املجتمعية، واملنظامت غري 
الحكومية، ووسائل اإلعالم والرشكات املحلية يف التدريب / متارين الطوارئ؟

هل شاركت الحكومة يف بناء القدرات من خالل إرسال مسؤولني إىل دول أخرى أكرث تقد ما لتعلم متارين 
الطوارئ األكرث فاعلية أثناء الكوارث؟

هل تم إنشاء وتقديم آلية للتواصل يف املجتمع؟

تحليل املخاطر / املشكالت املرتبطة بأنشطة ما بعد الكارثة. 7

تحليل املخاطر / املشكالت املتعلقة بأنشطة ما بعد الكوارث قصرية املدى

هل يتم إجراء عمليات تقييم لألرضار واالحتياجات لتحديد الدمار الناجم عن الكارثة، ومكان الضحايا و / أو 
متطلباتهم األساسية من أجل تحديد املساعدة املطلوبة بشكل فعال؟

هل تعترب عمليات التقييم هذه األساس لتوفري املأوى والغذاء واملاء يف حاالت الطوارئ أو أي دعم آخر للضحايا؟

هل يتلقى السكان املترضرون املساعدة الالزمة؟

تحقيق األهداف: هل تلقى السكان املترضرون املساعدة التي يحتاجونها يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك 	 
املشورة يف األزمات؟

العملية: هل تم إعداد اإلجراءات بشكل كاٍف مسبقا ثم احرتامها خالل فرتة ما بعد الكارثة؟ هل 	 
عمليات الرشاء فعالة من حيث التكلفة مع مراعاة الجودة والكمية والتوقيت؟

التكلفة / املنفعة: هل تم تحقيق أهداف املساعدة املتعلقة بالكوارث بأقل تكلفة ممكنة؟	 

الجودة: هل كانت جودة املساعدات )مساعدات غذائية، مالجئ، الخ( مقبولة؟ )عىل سبيل املثال، ال 	 
يوجد مخزون تالف أو قديم(
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هل البضائع واملواد التي يتم التربع بها عينيا أو يتم رشاؤها باستخدام املساعدات املالية يتم جردها وتخزينها 

بحيث ميكن اسرتجاعها لتلبية متطلبات الضحايا؟

هل تم تنظيم عملية توزيع املساعدات بطريقة فعالة بحيث يكون التوزيع إما مبارشة عىل الضحايا أو من 

خالل قنوات التوزيع املناسبة؟

تحليل املخاطر / املشكالت املتعلقة بأنشطة ما بعد الكوارث عىل املدى املتوسط والطويل

هل البنى التحتية املبنية حديثا القادرة عىل مواجهة الكوارث والتي تهدف إىل منع الكوارث املحتملة 

املستقبلية والتخفيف من حدتها، مقبولة اجتامعيا ومستدامة؟

هل يتم ضامن تكاليف الصيانة والتشغيل للبنى التحتية املبنية حديثا؟

هل توجد آليات لإلبالغ عن املساعدات املتعلقة بالكوارث واقتصادها وكفاءتها وفعاليتها؟

هل تم بالفعل تنفيذ مشاريع إعادة اإلعامر املخطط لها؟

هل يتم تقييم الحاجة إىل إنشاء أو تحديث سياسات مناسبة من شأنها أن تقلل التعرض للكوارث؟

هل هناك أي حاالت تم فيها تحويل املساعدات أو األموال املتعلقة بالكوارث لبناء البنية التحتية أو تطوير 

مشاريع ال تتعلق بإعادة اإلعامر بعد الكوارث؟

تحليل املخاطر واملشكالت املرتبطة بالتنسيق بني الهيئات املختلفة عىل املستوى اإلقليمي والوطني والدويل . 8

هل تم وضع آلية تنسيق تعمل يف حالة وقوع كارثة؟

هل هذه اآللية معروفة لدى الجهات املعنية؟

هل املسؤوليات واضحة للجميع يف كافة املستويات الحكومية: »من ومتى وماذا؟»

ما هي مسؤوليات الجهات الخاصة واملنظامت غري الحكومية؟

هل ميكن للجهة الرئيسية املسؤولة أن تقدم التسهيالت والدعم الالزمني ألنشطة الجهات غري الحكومية؟

هل تم تحديد جميع املشاركني املعنيني وإدراجهم يف آلية التنسيق هذه )املستوى الوطني / اإلقليمي / 

املحيل ونقطة االتصال الرئيسية للهيئات الخارجية(؟

هل تم تحقيق املستوى املتوقع من التنسيق بني الوكاالت املعنية خالل الكوارث األخرية )إن وجدت( أو عن 

طريق التدريبات التجريبية؟
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هل توجد آلية مراقبة توفر املعلومات التي من شأنها أن تساعد يف ضامن التعاون، حسب الحاجة، مع 

الهيئات املختلفة عىل املستويات اإلقليمية والوطنية والدولية؟

هل يعزز التنسيق الحايل التعاون من أجل تجنب االزدواجية والتداخل يف األنشطة يف امليدان، لتحقيق أقىص 

استفادة من املوارد وزيادة الوعي مبخاطر الكوارث؟

هل تم تحديد أشكال التعاون املختلفة للحد من مخاطر الكوارث، مثل املساعدة الفنية واالستشارات 

واملعدات واإلمدادات، وفق ا لطبيعة ودور وعمل مختلف املشاركني يف هذا املجال؟

ما هي وسائل االتصال البديلة الجاهزة مثل الهواتف وأجهزة الراديو واإلنرتنت؟ هل هناك خيارات متعددة 

يف حالة وقوع كارثة؟
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