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الجزء األول – الكوارث وادارتها
فكرة عامة

.1
1-1

يمكننن أن يتعننر

أء جننزء مننن العننالم لكارثننة فنني أء وقننت مننن األوقننات ،وقنند تحنندث مثننل ه ن

الكوارث نتيجة ألسباب طبيعينة ممثنل الفيضناناتو أو ألسنباب منن صننع االنسنان ممثنل الحنوادث
النوويةو أو بسبب مزيج من الحالتين ،كما وأنها قد تحدث فجأة ممثنل النزالزلو أو تتطنور تندريجيا
ممثل القحطو .وأيا كان السبب فإن للكارثة آثار انسانية واقتصادية يمكن ان تكون مريعة.
2-1

من عام  2001بلغ متوسط عدد الوفيات بسبب الكنوارث حنوالي  108,601وبلنغ متوسنط عندد
الضحايا ال ء ورد فني التقنارير  232ملينون نسنمة

م1و1

علمنا بنأن اجمنالي عندد الضنحايا بصنورة

مطابقننة هننو األعلننى فنني قننارة آسننيا ،بينند أن ن فنني عننام  2011انفننردت النندول االفريقيننة بننالمراكز
العشرة األولى من حيث عدد ضحايا الكوارث بناء على النسبة من اجمالي حجم السكان

م2و

.2

كانننت االض نرار االقتصننادية هنني األعلننى فنني عننام  ،2011حيننث بلحننت ح نوالي  388,1مليننار
دوالر امريكي .يعزى لن بقندر كبينر النى الزلنزال الكبينر الن ء ضنرب شنرق اليابنان ولكنن عكنس
بصننورة واضننحة الزيننادة فنني معنندل الك نوارث فنني االقتصنناديات التنني تتميننز بمسننتوى دخننل عننال
ومتوسننط م3و .3تقنندر األمننم المتحنندة بأن ن فنني أول 12سنننة مننن القننرن الحننادء والعش نرين حصنندت
الكوارث حياة  1,1مليون شخص مخلفة خسائر اقتصادية بلحت  1,3تريليون دوالر م4و.4
3-1

يس ننارأل األفن نراد والمجتمع ننات والحكوم ننات والمنظم ننات الدولي ننة باتخ ننا اجن نراءات فوري ننة عن نند وقن نوأل
الكوارث ،لضمان تدفق المساعدات ومواد االغاثة الى المناطق المتضررة ويكون التركيز في ه
الحالننة علننى انقننا وحمايننة االروال ورفننع الفقننر والمعاننناة والمحافظننة علننى ك ارمننة االنسننان .ويكننون
اله نندأل األول طن نوال فتن نرة االس ننتجابة للطن نوارئ واالغاث ننة واع ننادة التأهي ننل واع ننادة االعم ننال وكاف ننة
االنشننطة االخننرى فنني أعقنناب الكارثننة هننو اعننادة االمننور الننى طبيعتهننا والمحافظننة عليهننا .وتتمثننل

1

مركز ابحاث االوبئة من الكوارث ،المراجعة السنوية الحصائيات الكوارث 2011

 http://cred.be/sites/default/files/2012.0705ADSR2011pdfالصفحة 23
2

نفس المرجع – صفحة .13

3

نفس المرجع – ص .1

4

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

6

مسنناهمة جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني خض نوأل الحكومننات والجهننات االخننرى التنني تتننولى
ادارة اعمننال االغاثننة وتقننديم المسنناعدات المرتبطننة بالكارثننة للمحاسننبة امننام البرلمانننات والمنواطنين
ع ننن اس ننتخدام المن نوارد بهن ن ا الشنننأن .وتعتب ننر مس ننألة المحاس ننبة اساس ننية لشنننرعية الدولنننة والعمن ننل
المتواصننل للنظننام السياسنني .وقنند لننوحظ ل ن مننجخ ار مننن خننالل االجننندة االنتقاليننة للجنننة الدائمننة
للوكنناالت

م5و

علننى سننبيل المثننال .وتعتبننر المنظمننة الدوليننة لنندواوين المحاسننبة جننزء مننن الحركننة

العالمية لتحقيق المزيد من الشفافية والمحاسبة م5و.5
 .2الغرض والمجال والهيكل التنظيمي
1-2

تشننمل الفئننة  5500مننن المعننايير الدوليننة لألجهنزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة ثالثننة معننايير
دوليننة لتنندقيق مختلننأل اج نزاء دورة ادارة الك نوارث .وتحطنني فئننة المعننايير الدوليننة لألجه نزة العليننا
للرقابة المالينة والمحاسنبة رقنم  5510مرحلنة منا قبنل الكارثنة .وتحطني الفئتنان  5520و 5530
مرحلننة مننا بعنند الكارثننة .مالتعننافي مننن الحالننة الطارئننة واالغاثننة واعننادة التأهيننل واعننادة االعمننارو
وتتولى فئة المعايير الدولية  5520تدقيق مرحلة ما بعد الكارثة بالكامل بينما تركز فئة المعنايير
الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  5530على االهتمام بالمخاطر المت ازيندة لحندوث
احتيال وفسناد فني انشنطة الطنوارئ عقنب الكارثنة 6.يعطني الشنكل م1و فكنرة عامنة عنن دورة ادارة
الكوارث ،التي توضح االنشطة التي تدعمها المساعدات المتعلقة بالكارثة فني سنت شنرائح .اثننان
منهننا تتعلننق بنناالجراءات الوقائيننة والتحضننيرية التنني يمكننن للحكومننة ان تضننعها وتننديرها قبننل أء
كارثة محتملة .وتصأل الشرائح االربع االخرى االنشطة التي تعقب وقوأل الكارثة.

5

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

 6تم إعداده عن طريق  WGAADAجهاز الرقابة المالية والمحاسبة في اندونيسيا
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الشكل م1و :دورة ادارة الكارثة التي توضح مرحلتي ما قبل وما بعد الكارثة:

الكارثة

األنشطة ما بعد الكارثة

االنشطة ما قبل الكارثة

الجاهزية

التخفيأل والوقاية

إعادة االعمار

التخطيط الطارئ

تقييم المخاطرة

االس ن ن ننتمرار الكام ن ن ننل للخ ن ن نندمات

االن ار المبكر

الوقاين ن ن ننة وتخطن ن ن ننيط المخ ن ن ن نناطر

االخ ن ن ننالء ،تعزي ن ن ننز التجهزي ن ن ننات
للكارثة التالية
المدة :على المدى الطويل
انشطة التعافي واالغاثة
الجهننود الفرديننة النقننا الضننحايا

وتقييم درجة التعر

االمدادات،

المدة :شهور الى سنوات

والم نندة االنش ننائية :عل ننى الم نندى
الطويل

االس ن ن ننتجابة الوطني ن ن ننة والدولي ن ن ننة إعادة التأهيل
للطوارئ

واس ن ن ننتعادة الممتلك ن ن ننات وتق ن ن ننديم البحث واالنقا  ،األمن
االسن ن ن ننعافات االولي ن ن ن ننة وت ن ن ن ننأمين

زائدا االجراءات الوقائية

المحافظن ن ن ن ننة علن ن ن ن ننى الخن ن ن ن نندمات
والمهام االساسية،

الح ن اء ،المنناء ،المننأوى ،الكسنناء المدة :اسابيع الى شهور
والعالج ورعاية االصابات

8

المدة :على المدى القصير

2-2

المدة :على المدى القصير

تبدأ مرحلة ما بعد الكارثة حال وقوأل الكارثة .ويكون التركيز في البداية علنى أنشنطة التعنافي منن
الحال ننة الطارئ ننة واالغاث ننة .يل نني لن ن أنش ننطة إع ننادة التأهي ننل واع ننادة االعم ننار .يمك ننن ان تس ننتمر
االنشطة التي تدعمها المساعدات المتعلقة بالكارثة فقط لعندة أينام عنندما ال يكنون حجنم االضنرار
الماديننة واالقتصننادية كبي ن ار وبالتننالي يكننون التركيننز الرئيسنني علننى التعننافي وأعمننال االغاثننة لعنندة
شهور او حتى سنوات ا ا كانت جهود االعمار المطلوبة كبيرة نسبيا.

3-2

تركز فئة المعايير الدولية لألجهزة العلينا للرقابنة المالينة والمحاسنبة  5500ألجهنزة الرقابنة المالينة
والمحاسننبة بالمسنناعدات المتعلقننة بالكارثننة علننى الك نوارث الطبيعيننة ،علننى الننرغم مننن أن المنهنناج
والممارسننة الجينندة المعنيننة مرتبطننة بنننفس القنندر بالتنندقيق علننى الك نوارث المفننو

بهننا .تننم إعننداد

المعايير الدولية لمدققي المحاسبة ،ولكن يمكن استخدامها من جاننب مندققين آخنرين او اصنحاب
مصننالح فنني مجننال المسنناعدات المتعلقننة بننالكوارث .ال تعتبننر فئننة المعننايير الدوليننة لألجهنزة العليننا
للرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة  5520الزامي ننة بالنس ننبة لمجسس ننات المحاس ننبة وال يج ننب ان تس ننتخدم
كمنهنناج قننائم ب ات ن  .يجننب أن تسننتخدم التكملننة المسننتويين الثالننث وال اربننع للمعننايير الدوليننة التنني
قامت منظمة مجسسات محاسبة العالمية بنشرها والموجودة على موقع لجننة المعنايير المهنينة فني
الشبكة.

7
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تقنندم فئننة المع ننايير الدوليننة لألجهن نزة العليننا للرقابننة المالي ننة والمحاسننبة  5520أمثل ننة علننى ت نندقيق
المساعدات المرتبطة بالكارثة التي قام جهاز الرقابنة المالينة والمحاسنبة فني اندونيسنيا بتجميعهنا.8
كم ننا تش ننمل ايض ننا مث ننال لالرش ننادات العام ننة لم نندققي المس نناعدات المرتبط ننة بالكارث ننة ف نني القط نناأل
الخاص ال ء قام جهناز الرقابنة المالينة والمحاسنبة فني شنيلي بإعندادها مالمحلنق 4و وتمنت هيكلنة

7

8

www.issai-org

مواز الختبار المعيار الددولي
قام جهاز الرقابة المالية والمحاسبة في اندونيسيا بإجراء مسح لجمع أمثلة وقام باالشراف على تدقيق
ٍ
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  .5510وشاركت أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الهند وباكستان وتركيدا فدي اد ا
المسح .انظر التقرير النهائي لـ  :مجموعة عمل المسائلة عن تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث

9

الفئة  5520على النحو التالي:
الجزء م1و :يتضمن تعريفا للكارثة والمراحل المختلفة الدارة الكارثة.
الج ن ننزء م2و :يتض ن ننمن تعريف ن ننا للمس ن نناعدات المرتبط ن ننة بالكارث ن ننة والجه ن ننات الرئيس ن ننية وخص ن ننائص
المسن نناعدات المرتبطن ننة بالكارثن ننة تن ننم إعن ننداد عن ننن طرين ننق مجموعن ننة عمن ننل المسن ننائلة عن ننن تن نندقيق
المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث جه نناز الرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة ف نني اندونيس ننيا والن ن ء يط ننور
مصفوفة للمواضيع والمخاطر الرئيسية في ادارة المساعدات المرتبطة بالكارثة.
الج ننزء م3و :يس ننلط الض ننوء عل ننى جوان ننب عملي ننة الت نندقيق الموض ننحة م ننن خ ننالل خبن نرات دواوي ننن
المحاسبة التي قامت بالتدقيق على المساعدات المرتبطة بالكارثنة :التعناون بنين المندققين ،تجمينع
البيانن ننات والمعلومن ننات واختين ننار مواضن ننيع التن نندقيق واألداء المن ننالي وتن نندقيق المسن نناعدات المرتبطن ننة
بن ننالكوارث واعن ننداد التق ن نارير حن ننول المسن نناعدات المرتبطن ننة بن ننالكوارث وأدوات تن نندقيق المسن نناعدات
المرتبطة بالكوارث.
تعريف المصطلحات

.3
1-3

تعرأل االستراتيجية الدولية لتقليل الكوارث التابعة لألمم المتحدة الكارثة بأنها:
االربا الخطير لوظنائأل المجتمنع ممنا ينجدء النى إحنداث خسنائر انسنانية او مادينة او اقتصنادية
او بيئية ضخمة تتجاوز قدرة المجتمع المتأثر على استحالل موارد ".

9
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تنطوء الكوارث على خصائص مختلفة تعتمد على عدد من العوامل:



طننول منندة االن ن ار المسننبق – مننا هنني منندة االن ن ار الموج ن الننى االشننخاص المعرضننين
لخطر كارثة.



حجننم التننأثير :منندى الخسننائر البشننرية والمنشننأت أء الخسننائر التنني تننجدء الننى اربننا
البناء االجتماعي والمهام الوظيفية الحيوية للمجتمع.



النطاق الجحرافي للتأثير :المعالم الجحرافية المعرضة للتصنيأل كمنطقة كارثنة .مخناطر
طبيعيننة دون تشننكيل خطننورة علننى البشننر مثننل حنندوث ان نزالق ارضنني فنني منطقننة غيننر
مأهولة – لن يجدء الى التصنيأل لمنطقة كارثة طبيعية.

9

http://www.unisdr.org/files/7817/UNISDRTerminologyEnglishpdg.
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مدة التأثير – الفترة مسواء طويلة او قصيرةو التي يوجد خاللها شعور بأثار الكارثة.



سننرعة البنندء – منندى سننرعة ضننرب الكارثننة لمنطقننة بعينهننا مننثال قنند تضننرب الفيضننانات
بسرعة بينما تأخ ثورة البركان فترة أطول لكي تحدث تأثي اًر.
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وللكوارث عدد من التبعات.10



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.
آثننار علننى البنيننة االجتماعيننة والجسننمانية مثننل تعننر

األنظمننة الحكوميننة ،والمبنناني،

واالتصاالت ،والخدمات الضرورية للدمار أو الضرر.



االحتياجننات المجتمعيننة مثننل المننأوى ،والطعننام ،واللبنناس ،والمسنناعدات الطبيننة ،والرعايننة
االجتماعية.
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وإلدخال البيانات إلى قاعدة بيانات المركز الدولي للكوارث الطارئة التي يحتفظ بها مركنز أبحناث
مركز بحوث األوبئة الناتجة عن الكوارث مCREDو فيجب أن تلبي الكارثة واحدة على األقل منن
الصيغ التالية:11
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وفاة  10أشخاص أو أكثر؛



اإلبالغ عن تأثر  100نسمة؛



إعالن حالة الطوارئ؛ أو



طلب مساعدات دولية.

قد تقع الكوارث نتيجنة ألسنباب طبيعينة أو ألسنباب بشنرية ،أو لمنزيج منهمنا .وقند تترتنب الكنوارث
الطبيعية عن ظواهر جحرافية ،أو هيدرولوجية ،أو لظروأل تتعلق بالطقس ،أو عن ظنواهر جوينة
أو حيوية .وفيما يتعلق بالكوارث التكنولوجينة أو البشنرية التني يتسنبب فيهنا البشنر ،والتني تقنع فني
األمنناكن المأهولننة بالبشننر أو بننالقرب منهننا ،وتشننمل عوامننل التأكننل البيئنني ،والتلننوث ،والح نوادث.
ويقس ن ننم البنن ن ن اآلس ن ننيوء للتنمي ن ننة الكن ن نوارث إل ن ننى  11نن ن نوأل وه ن نني :الن ن نزالزل ،والث ن ننوران البرك ن نناني،
والتس ننونامي ،واألعاص ننير المداري ننة ماألعاصن ننير االس ننتوائية ،واألعصننناير المص ننحوبة بأمطن ننارو،

10

11

W. Nick Carter. Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook. Manila: ADB. 1991.
http://www.emdat.be/

11

والفيضننانات ،وانهيننار التربننة ،واالنتشننار الس نريع للني نران مالح ارئننق الهائلننةو ،والجفنناأل ،واألوبئننة،
والحنوادث الجسننيمة ،واالضننطرابات المدنيننة .ويوضننح الملحننق رقننم  1خصننائص األننواأل المختلفننة
للكوارث ،واإلجراءات المضادة لها ،ومجاالت المشاكل التي تسببها.
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ويعرأل االتحاد الدولي للصليب األحمر ،وجمعيات الهالل األحمر إدارة األزمات بأنها:
"تنظيم وادارة الموارد ومسنئولية التعامنل منع كافنة الننواحي البشنرية الطارئنة ،وخصوصنا االسنتعداد
المس ننبق ،واالس ننتجابة ،والتع ننافي بح ننر

تقي ننل آث ننار المخ نناطر .وينص ننب التركي ننز الرئيس نني إلدارة

الك ن نوارث علن ننى تقلين ننل أو تفن ننادء الخسن ننائر التن نني تحن نندثها الك ن نوارث ،وضن ننمان المسن نناعدة الفورين ننة
للضحايا ،وتحقيق التعافي السريع والفعال".12
وفي الوقت ال ء تحدد في الدول أسلوبها الخناص لسياسنات إدارة الكنوارث بهندأل وضنع والحفناظ
على الترتيبات المناسبة للتعامل مع إمكانينة تعرضنها للكنوارث ،إال أن إدارة الكنوارث أيضنا تعتبنر
مسنئولية مشنتركة بنين القطناأل الحكنومي والمجتمننع المندني .ويعتبنر التنسنيق الفاعنل بنين مختلننأل
المشاركين في إدارة الكوارث مطلبا أساسيا لنجال إدارة الكوارث.
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وتظهر إدارة الكوارث المبينة بالشكل رقنم  1م ارحنل منا قبنل ومنا بعند الكنوارث .وتتكنون مرحلنة منا
الكوارث من إجراءات التخفينأل ،والمننع واالسنتعداد المسنبق للكنوارث .بينمنا تتكنون مرحلنة منا بعند
الك نوارث مننن أنشننطة الط نوارئ مالتعننافي ،واإلسننعاأل ،والتأهيننل األولننيو .ومننن خننالل الممارسننات
العمليننة ،فلننيس هنننا فصننل واضننح بننين هنناتين المننرحلتين ،ويننتم تنفين أنشننطة إدارة الكنوارث علننى
مراحل مختلفة بحسب مقتضى كل كارثة منن الكنوارث ،ووفقنا ألسنلوب ومندى المتنأثرين بالكارثنة.
فعلننى سننبيل المثننال ،قنند يسننتمر تنفي ن أنشننطة إعننادة التأهيننل لعنندة أشننهر مننن الط نوارئ بعنند وق نوأل
الكارثنة ،ويمكنن أن تبندأ أنشننطة االسنتعداد المسنبق للكنوارث فنور وقنوأل كارثننة منا لحسنن االسننتفادة
من الدروس المستفادة من الكوارث.
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وتهدأل أنشطة ما قبل الكوارث إلى تقليل الخسائر المحتملة فني األروال والممتلكنات التني تسنببها
الكنوارث ،ووضننع خطننط إدارة الكارثننة علننى مسننتوى البينوت والمجتمننع .وتشننمل هن األنشننطة منننع
المخ نناطر الت نني تتط ننور لتص ننبح كارث ننة ،أو تقلي ننل آث ننار الكن نوارث ح ننال وقوعه ننا .وق نند تك ننون هن ن
التدابير إنشائية مثل وضع حواجز للفيضنانات ،أو تقوينة المبناني والبننى التحتينة الضنعيفة ،أو قند
تكون غير إنشائية مثل وضع تشريعات ،أو تخطنيط اسنتحالل األ ارضني ممثنل اسنتخدام األ ارضني

12

www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html

12

الحيننر مسننتحلة كالمنتزهننات ،حتننى تكننون مننناطق للفيضنناناتو والتننأمين .كمننا ينندخل فنني أنشننطة مننا
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؛



وضع واختبار أساليب إن ارات الطوارئ؛



االحتفاظ بالتوريدات والمعدات الخاصة بمأوء الطوارئ؛ و



خطط اإلخالء.



وفي السنوات األخيرة ،واجهت أجهزة الرقابنة المالينة والمحاسنبة بنفسنها إرباكنا بعند وقنوأل

13

كوارث .وعقب الكوارث ،قد ال يحتاج جهاز الرقابة المالية والمحاسنبة فقنط إلنى اسنترداد
ق نندرتها عل ننى العم ننل بس ننرعة وس ننهولة ،ولك ننن علين ن أيض ننا أن يق نندم المس نناعدة المالئم ننة
لحكومت استجابة للطوارئ.

14

ونظ ار لآلثنار المحتملنة للكنوارث ،فمنن األهمينة بمكنان أن

يعمننل جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة علننى التخطننيط سننلفا ،ووضننع ترتيبننات مسننبقة
بحيث تساعد على التعافي ،وبدء العمل بأسرأل ما يمكن .وله ا السبب ،وبصفة خاصنة
لألجهنزة الواقعننة فنني مننناطق تتعننر

لكارثننة مننا ،فعليهننا أن تضننع خططهننا الخاصننة بهننا

الستمرار أعمالها .وقد نشرت لجنة بناء القدرات التابعة للمنظمنة الدولينة لألجهنزة العلينا
للرقابننة الماليننة العامننة والمحاسننبة دلننيال حننول اسننتم اررية العمننل لمسنناعدة أجه نزة الرقابننة
المالية والمحاسبة في ه ا الخصوص.15
 11-3وعن نند وقن نوأل الكارث ننة ،يج ننب أن اتخ ننا إجن نراء عاج ننل لض ننمان تلبي ننة احتياج ننات الض ننحايا ،وتقلي ننل
الخسننائر إلننى أدنننى حنند ممكننن .وتبنندأ مرحلننة مننا بعنند الكارثننة بأنشننطة الط نوارئ التنني تركننز علننى
التع ننافي ،واإلسنننعاأل ،وب نندء إع ننادة التأهي ننل .ويتوق ننأل نن نوأل االسنننتجابة عل ننى المتطلبنننات الفورينننة
للمتأثرين ،وتنطوء علنى اإلنقنا  ،والعناينة الطبينة ،وتنوفير المناء والطعنام وسنبل االتصنال .وتوجن
ه األنشطة بشكل رئيسي تجنا إنقنا الحيناة ،وحماينة الممتلكنات ،والتعامنل منع حناالت التعطنل،

13

راجع المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم  5511للمزيد حول االستعداد للكوارث

 14ارجع إلى تدقيق حسابات نيوزيلندا "التدقيق في األوقات العصيبة" بعد زلزال كانتربير في عامي  2111و  2111على الرابط:
http://www.auditnz.govt.nz/who-we-are/scott-tobin-feature
15
 ، http://cbc.courdescomptes.ma/index.phpلجنة بناء القدرات التي تم إعدادها ونشرها ضمن هذا الدليل بالتعاون مع رابطة الباسيفيك

ألجهزة التدقيق العليا ،وديوان الكاريبي ألجهزة التدقيق العليا

13

واألضرار ،وحماية الممتلكات فورا ،عالوة على أء تبعات أخنرى تترتنب علنى الكارثنة .وقند تمتند
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.
 12-3وبمجرد انتهاء الطوارئ ،تبدأ األنشنطة الخاصنة بإعنادة التأهينل المسنتمر واعنادة بنناء المنناطق أو
المجتمعننات المتننأثرة بالكارثننة .ويعتبننر نشنناط إعننادة التأهيننل قصننير علننى متوسننط األمنند ،وينطننوء
علننى االعتننناء بضننحايا الكارثننة ،واعننادة بننناء الم ارفننق األساسننية .ويمكننن أن تبنندأ أنشننطة إعننادة
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 وق نوأل الكارثننة .وبشننكل قطعنني ،فسننتكون هنننا أنشننطة
متداخلننة ،ويمكننن وصننأل ه ن األنشننطة بأنهننا أنشننطة إعننادة التأهيننل أو إعننادة اإلعمننار .وتهنندأل
أنشننطة إعننادة التأهيننل أو إعننادة اإلعمننار إلننى إعننادة بننناء الممتلكننات المتضننررة ،واصننالل البنننى
التحتية األساسية ،واعادة تأسيس المجاالت الحيوية لالقتصاد المحلي.
 13-3وي نرتبط المعيننار النندولي لألجه نزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة رقننم  5520بأنشننطة التعننافي،
واإلسننعاأل ،واعننادة التأهيننل ،واعننادة اإلعمننار بعنند الكارثننة ،ويحتننوء الجنندول رقننم  1علننى ملخننص
له األنشطة 16.ويتعين على المدققين المنخرطين في مرحلة ما قبل الكارثة الرجوأل إلنى المعينار
ال نندولي لألجهن نزة العلي ننا للرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة رق ننم  5520لالسترشننناد بن ن واالطن ننالأل علن ننى
الممارسات الجيدة.

16
17

17

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

التعافي واإلسعاأل من

إعادة اإلعمال

إعادة التأهيل

الطوارئ
التوقيت /المدة

عاجل

قصير األمد

متوسط األمد

بشكل فورء خالل

حتى سنة واحدة بعد

حتى  5سنوات أو أكثر

الكارثة أو بعدها بفترة

مرحلة الطوارئ

بعد مرحلة إعادة التأهيل

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

إنقا الحياة

استعادة ظروأل الحياة



رعاية الضحايا



تطوير المرافق العامة االعتيادية
األساسية معند حدها
األدنىو

الحر



البحث عن وانقا



دفن الموتى



توفير الح اء وميا



معالجة المرضى



منع انتشار الكوليرا،

االقتصادية مقطاعات

والمالريا ،وغيها من

اإلنتاج ،والتجارة،

والمصابين

الضحايا

األم ار

الشرب


العناية الطبية الطارئة إعادة بناء:



توفير المرافق





أمثلة





تطوير القطاعات

والبنو و

المعدية


البنية التحتية والمرافق



المرافق االقتصادية

المناطق المتأثرة



مرافق رعاية الجرحى

المساعدات والمواد



توفير توريدات الرعاية

استعادة البنى التحتية

العامة مالمواصالت

وأنظمة االتصاالتو

األساسية

األساسية
توفير المواد إلى



إنشاء المنازل الدائمة





إعادة بناء األنظمة
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الطبيعة العاجلة


إسعاأل الحاالت

الصحية


الطارئة المتضررة


تلبية االحتياجات

إنشاء منازل ومرافق

االجتماعية /الثقافية


صحية مجقتة


األساسية لالجئين

إنشاء طرق وصول

البشرية


إعادة بناء المنازل،

بين المناطق المتأثرة

والمدارس ،والمراكز

وسلسلة التوريدات

واألنظمة الصحية

والدعم

الجهة المسئولة

إعادة بناء القدرات



الحكومة



الحكومة



الحكومة



المانحين



دور أقل ولكنهم مهم



دور أقل ولكنهم مهم



الجهات الحير
حكومية /والجهات

الدولية الحير حكومية


أطراأل أخرى

لكل من :المانحين،

لكل من :المانحين،

والجهات الحير

والجهات الحير

حكومية ،والجهات

حكومية ،والجهات

الدولية الحير حكومية،

الدولية الحير حكومية،

وأطراأل أخرى

وأطراأل أخرى
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الجزء الثاني – الكوارث – المساعدات المرتبطة بالكوارث
.4
1-4

تعريف المساعدات المرتبطة بالكوارث
تعريأل األمم المتحدة للمساعدات المرتبطة بالكوارث
"هي المساعدة المقدمة لمساعدة أناس وقعوا ضحايا لكارثة طبيعية أو لصراأل ،وتهدأل المسناعدة
إلى تلبية احتياجاتهم وحقوقهم األساسية".

18

وتق نندم المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث إل ننى ض ننحايا الكن نوارث الن ن ين ال يمك نننهم الحص ننول عل ننى
المسن نناعدة الكافين ننة التن نني تعن ننوزهم من ننن مجتمعن نناتهم أو سن ننلطاتهم المحلين ننة .وغالبن ننا من ننا تكن ننون ه ن ن
المسنناعدات إنسننانية وتهنندأل إلننى إنقننا الحينناة ،وتخفيننأل المعاننناة ،وحمايننة الك ارمننة اإلنسننانية ،وال
تقتصننر المسنناعدات الجانننب اإلنسنناني فقننط ،بننل تشننمل أيضننا مسنناعدات تقنندم لحيننر البشننر ممثننل
حماية الحيوانات البريةو .وتعرأل منظمة المساعدات اإلنسنانية العالمينة المسناعدة اإلنسنانية بأنهنا
"المس نناعدة واإلجن نراء المص ننمم إلنق ننا الحي نناة ،وتخفي ننأل المعان نناة ،والحف نناظ عل ننى وحماي ننة الك ارم ننة
اإلنسانية أثناء وعقب ظروأل طارئة".

19

وتفيد تقارير لجنة المسناعدات اإلنمائينة التابعنة لمنظمنة

التعاون االقتصادء والتنمية بأنها قدمت حوالي  %0منن المسناعدات اإلنمائينة فني عنام .2000
20

وقد أعالت مواقأل طارئة معينة ،ولم توجن إال للضنحايا المتنأثرين بكنوارث .وقند نصنت قن اررات

الجمعية العامة لألمم المتحندة رقنم  162/48لسننة  ،1001ورقنم  114/56لسننة  2004علنى
أن ن يجننب تقننديم المسنناعدات اإلنسننانية علننى أسنناس اإلنسننانية ،والحياديننة ،والن ازهننة ،واالسننتقاللية
التشننحيلية.

21

وهننو مننا يتضننح مننن خننالل المسنناعدات اإلنمائي ننة التنني يمك ننن أن تخض ننع ل ننبع

الشروط.
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ويمكن تقديم المساعدات المرتبطة بالكوارث إلى شخص ،أو مجتمنع ،أو منظمنة ،أو حكومنة وقند
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
فنني صننورة منواد أو خنندمات مثننل الطعننام ،و الخيننام ،وانتننداب المننوظفين أو المسنناعدات العسننكرية

18
19
20
21

fts.unocha.org/exception-docs/About FTS/Definition.pdf
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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الدوليننة.

22

وتعتمنند مختلننأل المسنناعدات علننى طبيعننة الكارثننة ،والمنطقننة المتننأثرة بهننا ،واحتياجننات

قاطنيهننا .وقنند تننأتي المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث مننن مصننادر عامننة أو خاصننة .ويختلننأل ن نوأل
المانحين بحسب نوأل الكارثة ،وطبيعة وحجم آثارها ،وعلى ردود األفعال العامة عن الكارثة.
.5
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األدوار والمسئوليات
يشار العديد من األفراد والجهات في توفير ،وتنسيق ،وتقنديم ،واعنداد التقنارير حنول المسناعدات
المتعلقنة بنالكوارث .ويبندو لن واضنحا فني الشننكل رقنم  2المسنتمد مننن موقنع منظمنة المسنناعدات
اإلنسانية العالمية.

22
23

23

fts.unocha.org/exception-docs/About FTS/Definition.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/humanitarian-aid-network

18

شكل رقم  – 2تمويل ،وتقديم ،واإلبالغ عن االستجابة للكوارث البشرية

19
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تفينند الق ن اررات اإلنسننانية لألمننم المتحنندة رقننم  162/48لسنننة  1001بننأن النندول المتننأثرة بالكارثننة
هني الندول صناحبة الندور األساسني فني بندء ،وتنظنيم ،وتنسنيق ،وتنفين المسناعدات اإلنسنانية فنني
حنندود منطقتهننا.

24

وفنني حالننة قصننور قنندرات الحكومننة المحليننة والوطنيننة ،فمننن الممكننن أن تعمننل

مشن نناركات المنظمن ننات اإلنسن ننانية الدولين ننة بشن ننكل جن ننوهرء علن ننى تخفين ننأل المعانن نناة التن نني تتكبن نندها
المجتمعات المتأثرة بنالكوارث .وبمقندور الحكومنات المركزينة التنبنج بهن السنيناريوهات منن خنالل
وضننع أطننر تنظيميننة علننى المسننتوى القننومي لتقليننل العقبننات البيروقراطيننة التنني تواجن المسنناعدات
المرتبطننة ب ننالكوارث إل ننى أدن ننى ح نند ممك ننن .وق نند أص نندر االتح نناد ال نندولي للص ننليب األحم ننر دل ننيال
إرشاديا في ه ا الخصوص.
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25

وعلن ننى الحكومن ننة المركزين ننة السن ننعي إلن ننى االضن ننطالأل بن نندور تنسن ننيقي ،وتمرين ننر المعلومن ننات حن ننول
احتياجننات المجتمعننات المتننأثرة لكافننة أن نواأل الكن نوارث ولمختلننأل درجننات خطورتهننا .وعننندما تق ننع
الكارث ننة ،يج ننب إجن نراء تقي ننيم سن نريع لالحتياج ننات ،كم ننا يج ننب ت ننوفير المعلوم ننات المالئم ننة بس ننرعة
للجه ننات المانح ننة وللمنظم ننات الدولي ننة .وق نند ت ننم إنش نناء جه ننات لتسن نريع إيص ننال هن ن المعلوم ننات
الحيوية .ومن هن الجهنات الصنندوق المركنزء لمواجهنة الطنوارئ .وهنو صنندوق معنني بنالنواحي
اإلنسانية ،وقد أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  2008بحر

التمكنين منن إيصنال

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

وعندما يصبح المجتمنع الندولي مشناركا ،فنإن العناصنر الحيوينة تتبننى واحندا أو أكثنر منن األدوار
التالية:



الجهات المانحة :هي الجهات التي تقدم مساهما مالية أو عينينة إمنا بشنكل مباشنر إلنى
المس ننتفيدين مالمت ننأثرين ب ننالكوارثو أو إل ننى الحكوم ننات أو الجه ننات العامل ننة عل ننى تق ننديم
السلع والخدمات إلى المستفيدين.



24

25
26

وبه الطريقة ،تتكون الجهنات المانحنة منن جهنات حكومينة مدولينة ،وداخلينة ،ومحلينةو

Harvey, Paul. Towards Good Humanitarian Government: The Role of the Affected State in Disaster Response. HPG
Policy Brief 37. 2009
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
See http://www.unocha.org/cerf/about-us/who-we-are

20

وجهات خاصة مأصحاب األعمال الخيرية ،منظمات ،مجسسات مانحة ،وأفرادو.



تسن ننتخدم الجهن ننات المانحن ننة األم ن نوال المقدمن ننة من ننن المن ننانحين لتن ننوفير السن ننلع والخن نندمات
للمتعرضننين للمخنناطر والمتننأثرين بننالكوارث .وتتكننون ه ن الجهننات مننن حركننة الصننليب
األحمن ننر والهن ننالل األحمن ننر ،والوكن نناالت التابعن ننة لألمن ننم المتحن نندة ،والمنظمن ننات الدينين ننة،
والمنظمننات الحيننر حكوميننة علننى المسننتوى المحلنني والنندولي .ويمكننن أن تعمننل الجهننات
العاملة كجهات وسنيطة أء أنهنا تتلقنى المسناعدات ثنم تقنوم بتمريرهنا إلنى جهنات أخنرى
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 دو ار فنني إدارة الصننناديق متعننددة المننانحين ،ومننع
القن نوات المس ننلحة الت نني يمك ننن اس ننتدعائها للت نندخل إ ا خ ننرج الموق ننأل ع ننن ق نندرات اإلدارة
المدنية المحلية.
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وقنند يكننون متلقنني المسنناعدات إمننا أف نرادا أو مجتمعننات تعننر

للكارثننة ،أو جهننات يمكنهننا العمننل

كوسيط وتقوم بإيصال المساعدات إلى الضحايا أو تمريرها عبر الجهات العاملة:



المنظمات متعددة الجهات – وكاالت األمم المتحدة ،والبن الدولي  ...الخ.



منظمنات غينر حكومينة ،ومنظمننات المجتمنع المندني – وتقنع هن المنظمنات فني النندول
المانحة أو الدول المتلقية للمنح؛

5-5



االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر؛ أو



جهات أخرى.

27

إن المسننتفيدين النهننائيين هننم األفنراد والمجتمعننات المتننأثرة والتنني يننتم منحهننا المسنناعدات المرتبطننة
بالكوارث.

.6
1-8

خصائص المساعدات المرتبطة بالكوارث التي يجب أن يأخذها المدققون في الحسبان
قنند تخلننق الك نوارث مواقننأل فرينندة وغيننر مسننبوقة مننع تعقينند فنني تنندفق المسنناعدات ،وتعنندد العبنني
األدوار .وتحتاج أجهزة الرقابة المالية والمحاسنبة إلنى التعامنل منع هن التحنديات إلجنراء عملينات
التنندقيق بفعاليننة .وتقننوم أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة بننإجراء التنندقيق علننى كننل مننن حكومننات

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

27

21

الجهات المانحة للمساعدات المرتبطة بالكوارث وكن ل الحكومنات المتلقينة للمسناعدات حينث ينتم
تمريننر هن المسنناعدات مننن خننالل حسننابات عامننة .وفنني العدينند مننن الحنناالت قنند ينطننوء التنندقيق
على فحص المساعدات المدفوعة إلى الجهات العاملة مباشرة والتي ال تمثنل جنزءا منن الحكومنة.
وسن نواء ك ننان هن ننا التن نزام عل ننى أجهن نزة الرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة أو له ننا ح ننق ف نني الت نندقيق عل ننى
المساعدات المتعلقة بنالكوارث ،فنإن ننوأل ومندى لن التندقيق يتوقنأل علنى التفنوي

الممننول لكنل

جهنناز رقابننة مننالي ومحاسننبة .ومننع ل ن  ،فننإن التوقعننات العامننة وبوضننول أن عمننل جهنناز الرقابننة
الماليننة والمحاسننبة يتمثننل فنني إعننداد تقريننر حننول منندى الوفنناء بمقاصنند المننانحين ورغبنناتهم ،وتلبيننة
مصننالح متلقنني المسنناعدة .وللمزينند فنني هن ا الخصننوص ،فمننن الممكننن أن يلجننأ المنندققون إلننى أداة
أعدتها شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني استنادا إلى دلينل منظمنة التعناون
االقتصادء والتنمية حول تقييم المساعدات اإلنسانية.
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28

يجننب االنتبننا بشننكل خنناص إلننى أنشننطة الط نوارئ بعنند األزمننات .إن طبيعننة وظننروأل االسننتجابة
للطن نوارئ يس ننتدعي درج ننة م ننن المرون ننة واتخ ننا قن ن اررات فوري ننة وه ننو م ننا ق نند يعن نني التحاض نني ع ننن
اإلج نراءات أو القننانون القننائم أو تطبيقهننا مننن خننالل عمليننات مختص نرة إلنقننا الحينناة .ورغننم ه ن ا،
فمن المتوقع وجود إطار قنانوني يعضندد إجنراءات الطنوارئ 29.ومنن الممكنن أن يوصني المندققون
بتحسينات في إدارة الكوارث لتقليل المخاطر أو الحش أو الفساد إلى أدنى درجة ممكنة في كارثنة
مستقبلية.

3-8

عننند انتهنناء األزمننة ،يجننب أن يننتقلص عامننل المرونننة ،ويسننتطيع المنندققون تحننرء إمكانيننة العننودة
الفوري ننة إل ننى القواع نند واالجن نراءات االعتيادي ننة .وبمج ننرد الب نندء ف نني أنش ننطة إع ننادة التأهي ننل واع ننادة
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

الت نني تح ننيط ب ننإيرادات الضن نرائب وعوائ نند الت ننأمين المس ننتردة الت نني ق نند تس ننتلزم فحصن نا متأني ننا م ننن
المدققين.

28

30

http://www.alnap.org/resources/guides/evaluation/ehadac.aspx

http://www.training.fema.gov/EMIWeb/IS/IS230B/IS230bCourse.pdf

30

راجع بعض األمثلة من تجارب نيوزيلندا على الرابط

29

22
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وعلننى المنندققين فهننم عمليننة إدارة الكنوارث بالكامننل ،بمننا فنني لن المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث،
وأن يفطن نوا إلننى كيننأل يعمننل المسنناهمون وأصننحاب المصننالح الرئيسننيون .كمننا يتعننين علننيهم أن
يفطنوا إلى ترتيبات التندقيق لكنل مسناهم منن المسناهمين الرئيسنيين ،وأن يكوننوا ملمنين بنأء خطنة
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
المسنناعدات المتعلقننة بننالكوارث .وعلننى المنندققين م ارعنناة اسننتخدام فريننق متعنندد النننظم ،ويمكننن أن
يحتن ننوء ه ن ن ا الفرين ننق علن ننى أخصن ننائيي منهجين ننات ،ومهندسن ننين ،واقتصن نناديين  ...الن ننخ .لتعن ننوي
احتياجاتهم منن المهنارات الالزمنة للتندقيق .ويتعنين علنى المندققين م ارعناة كافنة هن الجواننب عنند
تخطيط التدقيق.
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ومننن الخصننائص الفرينندة للمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث هننو مننا يمكننن أن تحدثن مننن آثننار علننى
الحفاظ على الحياة والممتلكات والحفاظ على الكرامة اإلنسانية .ويرجع ل إلى أن  ،وعلى النرغم
ممننا قنند تتسننم ب ن خطننة الحكومننة ،والمجتمعننات ،واألف نراد مننن حسننن اسننتعداد ،إال أنهننم لننن يكون نوا
علننى درجننة كافيننة مننن تفننادء كافننة اآلثننار السننلبية للك نوارث الجسننيمة .ويسننتطيع المنندققون قينناس
فعاليننة المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث مننن ناحيننة نتائجهننا ،ويمكننن تحقيننق أكثننر الطننرق المباش نرة
لفحصننها بننالرجوأل إل ننى المسننتفيدين النه ننائيين الن ن ين تس ننتهدفهم المسنناعدات .وللقي ننام بهن ن ا ،يمك ننن
ألجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة البحننث الفعننال عننن منندخالت المتننأثرين مننن خننالل المقننابالت
الشخصننية والمسننول ،وبننالرجوأل إلننى منظمننات المجتمننع المنندني .ويمكننن أن ت ارعنني ه ن األجه نزة
إرسن ننال من نندققين فن ننو ار وفن نني مرحلن ننة مبك ن نرة من ننن حالن ننة الط ن نوارئ لتسن ننجيل أدلن ننة علن ننى كيفين ننة تنفي ن ن
المساعدات المرتبطة بالكوارث من وجهة نظر ضحايا الكارثة.
عوامل المخاطر لمختلف أنشطة المساعدات المرتبطة بالكوارث

.7
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فنني إطننار تخطننيط واج نراء أنشننطة التنندقيق ،علننى منندققي جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة تحدينند
عوامننل الخطننر ،واج نراء تقيننيم المخنناطر.

31

http://www.auditnz.govt.nz/who-we-are/scott-tobin-feature

31

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( 51/111معدل)

ويمكننن التعبيننر عننن الخطننر علننى أن ن احتمننال وق نوأل

23

ضننرر مسننتقبلي – علننى اعتبننار أن معنننى الخطننر هننو أء حنندث أو نتيجننة غيننر مرغننوب فيهننا.

32

وفي ه ا السياق ،يركز المدققون على ما يلي:
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إنشاء الحكومة ألطر قانونية ومجسسية؛



تحديد وتطبيق السياسات؛ و



إدارة الحكومات وجهات إدارة الكوارث للمساعدات المرتبطة بالكوارث.

وتوضح الفقرات التالية تسعة أنشطة ترتبط بإدارة األزمات والمساعدات المرتبطنة بنالكوارث .ومنن
ثم ،يتم التركيز على سبعة عشر عامل خطر ،وتنرتبط هن العوامنل بالبيئنة ،والتنظنيم ،واألنظمنة،
والرقابننة ،والعنناملين فنني مجننال المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث .ونلخننص ه ن األنشننطة وعوامننل
المخ نناطر ف نني المص ننفوفة الواقع ننة بالج نندول رق ننم  .2ويس ننتطيع الم نندققون اختي ننار الموض ننوعات،
واستكشنناأل المخنناطر المصنناحبة لهننا حتننى يتسنننى لهننم تخطننيط واج نراء التنندقيق علننى المسنناعدات
المرتبطة بالكوارث.
إدارة الكوارث والمساعدات المرتبطة بالكوارث

1و

تقييم األضرار واالحتياجات
إن عملية تقييم األضرار واالحتياجات هي إحدى وسائل تحديد المخاطر المترتبة على كارثنة منا،
وموقع الضحايا ،واحتياجاتهم األساسية .وبعد ل  ،يسنتخدم التقينيم لتوجين الن ين ينوفرون المنأوى
والطعام والماء الطارئ ،وتوزيع المنح والمساعدات المالية.

2و

اختيار المساعدات
يجب أن تلبي المساعدات المقدمة احتياجات بعينها للضنحايا .ويجنب تجننب المنواد المتضنررة أو
المهملة .وتزداد فعالية اختيار المساعدات كلما استندت إلى تقييم احتياجات مالئم.

3و

الحصول على المساعدات
يتم الحصول على المساعدات منن المنانحين .ويبندأ الحصنول عليهنا باالتفناق بنين الجهنة المانحنة
والدول المتلقية لها ،ويتبعها االلتزامات التي اتفق عليها الطرفان في اتفاقهم ،وتنتهي بصرفها.

32

مخاطر المساعدات الهشة والسياقات التحولية ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

http://www.oecd.org/development/incaf/47672264.pdf
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4و

شراء المجن
يمكننن اسننتخدام المسنناعدات الماليننة فنني ش نراء االحتياجننات الضننرورية مننن السننلع والخنندمات وبمننا
يلبي احتياجنات الضنحايا .ويجنب أن ت ارعني إجنراءات الشنراء فعالينة التكلفنة بقندر المسنتطاأل ،منع
توجي عناية خاصة لألمور المتعلقة بالجودة ،والكمية والمواعيد الزمنية.

5و

التخزين
يجب تخزين السلع والمواد سواء كاننت تبرعنات عينينة أو تنم شنرائها باسنتخدام المسناعدات المالينة
وحفظها بحيث يمكن الحصول عليها حسب احتياجات الضحايا.

8و

التوزيع
التوزيننع هننو عمليننة نقننل السننلع والم نواد مننن المخننازن إلننى ضننحايا الكارثننة س نواء بشننكل مباشننر أو
باستخدام قنوات توزيع.

7و

بناء البنى التحتية
يجننب إصننالل أو إعننادة بننناء البنننى التحتيننة المتضننررة أو المتهدمننة ووضننعها فنني موضننع العمننل.
وفي الوقت ات  ،يمكن إنشاء بنى تحتية جديدة لمنع وتخفيأل كوارث مستقبلية محتملة.

6و

التصريح بشأن المساعدات
يتعين على متلقي المساعدات المرتبطة بالكوارث التصريح بشأن إدارة واستخدام منا حصنلوا علين
من مساهمات في صورة مالية وعينية.

0و

المسائلة
تطلننب الجهننات المانحننة مننن متلقنني المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث أن تكننون مسننئولة عننن إدارة
واس ننتخدام األمن نوال والمس نناهمات العيني ننة الت نني تحص ننل عليه ننا .ويترت ننب عل ننى لن ن قي ننام متلق نني
المسنناعدات بتقننديم تقننارير متعننددة ،ومننن المتوقننع منننهم الت نزامهم بالمسننئولية الفرديننة ،وبمتطلبننات
التنندقيق لكننل جهننة مانحننة .وقنند يمثننل لن عبئننا ثقننيال علننى متلقنني المسنناعدات ،كمننا أنن قنند يننجدء
إلننى تحننول الم نوارد إلننى منحننى بعينند عننن أنشننطة اإلسننعاأل واعننادة اإلعمننار.
ين ننجدء تقن ننديم المعلومن ننات ألغ ن ن ار

33

ومننن الممكننن أن

المسن ننائلة س ن نواء كانن ننت فن نني صن ننورة استقصن نناءات مسن ننبقة ،أو

متطلبات إفصال الحقة ،إلى تحسين الشفافية.

33

تقترح المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة إطارا فريدا إلعداد التقارير عن المساعدات اإلنسانية .يرجى زيارة الرابط
http://www.issai.org/composite-194.htm
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عوامل المخاطر
أ.

تأخر الحصول على المساعدات
عند وقوأل كارثة ،فإن األولوية القصوى هي لتقديم المسناعدات فنو ار إلنقنا الحيناة وتلبينة متطلبنات
الضننحايا .وقنند يقننع التننأخير فنني الحصننول علننى وتوزيننع المسنناعدات نتيجننة عنندم اإللمننام بأسنناليب
االسننتجابة الفننورء للك نوارث ،وتعننر

البنيننة التحتيننة للضننرر ،أو ع ندم مالئمننة العناصننر البش نرية

والتنظيمية.
ب.

متلقي المساعدات الحير مستحقين
عل ننى الق ننائمين عل ننى إدارة الكارث ننة إجن نراء تقي ننيم لالحتياج ننات للتأك نند م ننن ع نندد الض ننحايا ،وتحدي نند
االحتياج ننات الخاص ننة به ننم .ويج ننب مباشن نرة تحدي نند الض ننحايا واجن نراءات تس ننجيلهم بش ننكل واض ننح.
ومتلقن نني المسن نناعدات الحين ننر مسن ننتحقين هن ننم ال ن ن ين ال يسن ننتحقون للمسن نناعدة .وقن نند تن ننجدء البيانن ننات
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.

ج.

األموال /المواد /المساعدات التي لم توزأل
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
البنية التحتية للضرر ،إلنى بقناء المسناعدات فني المخنازن .وقند يكنون منن األسنباب األخنرى لعندم
التوزيع سوء تقييم االحتياجات ،وهو ما يترتب علي تقديم مساعدات أو منواد غينر الزمنة أو غينر
مناسبة لثقافة وظروأل المتأثرين بالكارثة.

د.

الضوابط الخاصة باألمانة
تعتب ننر االس ننتجابة السن نريعة للمس نناعدة ف نني الكن نوارث أم ننر حي ننوء لجه ننود تقلي ننل أضن نرار الكن نوارث
الطبيعية أو التي يتسبب فيها اإلنسان إلى أدنى حد ممكنن .ولتقنديم الخندمات والسنلع بسنرعة إلنى
المتضررين ،يتعين أن يكون هنا تحديد جيد إلجراءات تدبير اللوازم ،وتدفق األموال ،كما يجب
اختبننار ه ن اإلج نراءات سننلفا ،وتضننمين مرونننة الكفايننة السننتيعاب األحننداث الحيننر متوقعننة علننى
البيئة بعد الكارثة .ويجب أن تتمتع هن اإلجنراءات بألينات اتينة تعمنل علنى اكتشناأل نقناط عننق
الزجاجة ،واجراء تعديالت على اإلجراءات أثناء تنفي ها.

ه.

االحتيال والفساد
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يجب وضع معايير وآليات مناسبة للرقابة الداخلية لمنع االحتيال والفساد وأن تكنون قابلنة للتنفين .
وبعد وقوأل الكوارث ،تتندفق المسناعدات بسنرعة ،وهنو منا يجعنل الفرصنة سنانحة لالحتينال والفسناد
في شنكل المبالحنة بحجنم المسناعدات والتالعنب بالبياننات معلنى سنبيل المثنال :المبالحنة فني حجنم
الضننحاياو ،واالرتشنناء مننن المننوردين ،والمتقنندمين لطلننب المسنناعدات عننالوة علننى زيننادة األسننعار،
واالختالس ،أو سرقة األصول.
و.

ضعأل االقتصاد
يج ننب العناي ننة بش ننكل خ نناص لألم ننور المتعلق ننة باالقتص نناد عن نند اس ننتخدام المس نناعدات المرتبط ننة
بالكوارث لضمان توفير السلع والخدمات لضحايا الكارثة مبمعننى :عندم دفنع منا يزيند بشنكل كبينر
عن سعر السوق العادءو .وخالل مرحلة الطوارئ ،ال يجوز المخناطرة بالحيناة لصنالح االقتصناد،
إال أن ن يجننب توثيننق عمليننات الش نراء بشننكل واضننح .وفنني مرحلننة إعننادة اإلعمننار ،وحيننث يكمننن
الحر

الرئيسي في إعادة بناء البنينة التحتينة ،يتعنين أن تسنير إجنراءات المشنتريات وفقنا للقواعند

واللن نوائح الموض ننوعة ،وال تس ننرء ف نني هن ن المرحل ننة أء ح نناالت اس ننتثنائية ممننا كن نان يس ننرء خ ننالل
مرحلة الطوارئ.
ز.

التضخم
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
للموازنات المتاحة .وقد يجدء ارتفاأل األسعار إلى ضعأل المخرجات و/أو انخفا

الجودة ممثل

المنازلو.
ل.

عدم الكفاءة
يجب استخدام المساعدات المرتبطنة بنالكوارث بكفناءة مأء :تحقينق أقصنى نجنال ممكنن فني تلبينة
احتياجننات الضننحايا مننن المسنناعدات المسننتلمةو .ويعنند ل ن ل أهميننة خاصننة أثننناء مرحلننة إعننادة
اإلعمننار حيننث تسننتخدم الم نوارد لبننناء البنيننة التحتيننة :ويجننب تجنننب األعمننال الحيننر ضننرورية أو
األعمال المتداخلة وتقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن.

ط.

عدم الفعالية
يجننب اسننتخدام المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث بأقصننى درجننة مننن الفعاليننة .وتترتننب عنندم الفعاليننة
عندما تستخدم المساعدات المستلمة دون تلبية احتياجات الضحايا .ومن ل على سبيل المثال،
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أنن يتعنين علنى الحكومنات وجهنات إدارة الكارثنة أن تأخن فني الحسنبان –عنند إعنادة إنشناء البنيننة
التحتية -مدى مالئمة البنية التحتية للظروأل ،والثقافة ،والطبيعة الجحرافية المحلية.
ء.

مخاطر البيانات المالية
مخنناطر البيانننات الماليننة هنني عبننارة عننن مخنناطر التحريننأل الجننوهرء فنني البيانننات الماليننة .وعننند
تدقيق البيانات المالية موتشمل اإليصاالتو ،يتعين على المدققين اختبنار مندى صنحة "توكيندات"
اإلدارة بش ن ننأن الوج ن ننود ،واالكتم ن ننال ،والحق ن ننوق ،وااللت ازم ن ننات ،والتقي ن ننيم ،والتخص ن ننيص ،والع ن ننر ،
واإلفصال.

.

المساعدات الحير مسجلة
المساعدات الحير مسجلة هي المساعدات التي تم استالمها ولم يتم تسجيلها في دفناتر االسنتالم.
وقنند يرجننع ل ن بسننبب الجهننات المسننئولة عننن التحصننيل المجهولننة ،وتعنندد الحسننابات ،واخفنناق
السلطات في توفير المعلومات الخاصنة بألينات إدارة المسناعدات ،وضنعأل التنسنيق بنين الجهنات
المسئولة عن إدارة الكارثة.

ل.

المساعدات المتضررة
قنند تتعننر

المنواد العينيننة التنني تننم التبنرأل بهننا أو شنرائها باسننتخدام المسنناعدات الماليننة للضننرر أو

التقن ننادم ،أو قن نند تصن ننبح ال تلبن نني المعن ننايير المطلوبن ننة للتوزين ننع بسن ننبب عن نندم مالئمن ننة التخ ن نزين أو
صالحيتها لالستخدام البشرء ،وعدم مالئمة الموارد إلدارتها.
م.

عدم المساواة في توزيع المساعدات
عننندما تكننون هنننا محابنناة لننبع

األف نراد أو المجموعننات فنني توزيننع المسنناعدات علننى حسنناب

آخرين ،فهنا عدم مساواة ،وهو منا ينجدء إلنى عندم وصنول المسناعدات المرتبطنة بنالكوارث إلنى
المتأثرين بالكارثة .وعلى سبيل المثال ،قد تحصل منطقة معيننة علنى مسناعدات أكبنر العتبنارات
سياسية.
ن.

األضرار البيئية
ت ننجدء الكن نوارث إل ننى أضن نرار عل ننى البيئ ننة والنظ ننام البيئ نني .كم ننا أن عملي ننة إع ننادة التأهي ننل واع ننادة
اإلعمار قد تسبب مزيدا من األضرار ،وهو ما قد يجدء بدور إلى كوارث مستقبلية.

س.

ملكية األصول
يجننب تحدينند ملكيننة األصننول المترتبننة علننى م ارحننل إعننادة التأهيننل واعننادة اإلعمننار بعنايننة .وقنند
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يشتمل لن علنى الحنق القنانوني فني إشنحال األصنول ،والت ازمنات المنال الخاصنة بأصنولهم مثنل
متطلبات إجراء الصيانة الالحقة.
أل.

التمويل المزدوج
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
ازدواجية التمويل وسوء استخدام التمويل.

أل.

تدفق المعلومات
تدعو الحاجة الماسة ،بعد الكارثة مباشرة ،إلنى نشنر معلومنات واضنحة وموضنوعية حنول الكارثنة
إلننى العامننة والننى أصننحاب المصننالح ،و ل ن بحننر

تجنننب التحريننأل أو المخنناطرة .وعلننى نفننس

الدرجننة مننن األهميننة يننأتي حصننول الجهننات الحكوميننة القائمننة علننى تنفي ن المسنناعدات المرتبطننة
بالكوارث على التح ية المرتدة من العامنة ومنظمنات اإلسنعاأل منن الكنوارث فني الوقنت المناسنب.
ويعد االتصال المتبادل من الضرورة بمكان.
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جدول رقم  :2أنشطة المساعدات المرتبطة بالكوارث ،ومصفوفة عوامل المخاطر المرتبطة بها
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الجزء الثالث – الممارسات الجيدة وأمثلة على تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث

يعتمنند الجننزء الثالننث مننن المعننايير الدوليننة لألجه نزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة علننى خب نرات
التنندقيق علننى المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث التنني جمعتهننا مجموعننة عمننل المسنناءلة عننن تنندقيق
المساعدات المرتبطة بالكوارث .وقد تشاورت مجموعة العمل على نطناق واسنع منع أجهنزة الرقابنة
المالية والمحاسنبة المشناركة فني تندقيق المسناعدات المرتبطنة بنالكوارث ،وأجنرت مسنحين ،وقامنت
ب ننإجراء ت نندقيق متن نوازن /ومنس ننق.

34

وت ننولى قي ننادة هن ن ا العم ننل جه نناز الرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة

بإندونيسيا وقد غطى عشرة موضوعات.
التحضير للتدقيق
التعاون بين مدققي المساعدات المرتبطة بالكوارث
جمع المعلومات والبيانات
اختيار موضوعات التدقيق
أنواأل التدقيق
التدقيق المالي للمساعدات المرتبطة بالكوارث
التدقيق على األداء والمساعدات المرتبطة بالكوارث
التدقيق على المطابقة والمساعدات المرتبطة بالكوارث
التدقيق على إعداد التقارير والمساعدات المرتبطة بالكوارث
أدوات التدقيق على المساعدات المرتبطة بالكوارث
وتشير األقسام من  6إلى  17إلى اإلرشادات ات الصلة ،وتتضمن بع

األمثلة المشنار إليهنا

فنني نفننس السننياق ،والتنني تننم االستفاضننة فيهننا بننالمالحق .وت نرتبط األمثلننة بننالخبرات المسننتمدة مننن
أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة على المساعدات المرتبطة بالكوارث.

34

تم التدقيق المتوازي بقيادة جهاز الرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا .وكانت األجهزة األعضاء األخرى هي أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في كل من
الهند ،وباكستان ،وتركيا .راجع التقرير النهائي مجموعة عمل المسائلة عن تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث

32

التحضير للتدقيق
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بعد الكارثة ،تقوم أجهزة الرقابة المالية والمحاسنبة بعملينات التندقيق .ويتوقنأل نطناق ،وأهنداأل كنل
تدقيق ،وأسلوب تخطيط وتنفي على التفوي

الممنول لجهاز الرقابة المالية والمحاسبة ،وكن ل

علننى اإلطننار التنظيمنني ال ن ء يعمننل الجهنناز مننن خالل ن  ،إلننى جانننب مننا إ ا كننان جهنناز الرقابننة
المالية والمحاسبة يقوم بالتدقيق من منظور الجهة المانحة أم الجهة المتلقية للمساعدة .وقد أسنفر
المسننح ال ن ء أجرت ن مجموعننة عمننل المسننائلة عننن تنندقيق المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث التابعننة
للمنظم ننة الدولي ننة لألجهن نزة العلي ننا للرقاب ننة المالي ننة العام ننة والمحاس ننبة ع ننن اختالف ننات معتبن نرة ب ننين
األسنناليب التنني تتبعهننا أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني التنندقيق علننى المسنناعدات المرتبطننة
بالكوارث .وقد عزت ه االختالفنات إلنى أوجن االختالفنات بنين نمنا ج التندقيق موأشنهر النمنا ج
هننني نمن ننو ج المن نندقق الع ننام ،ونمن ننو ج جهن نناز الرقابن ننة المالينننة والمحاسن ننبة مأو التن نندقيقو ،ونمن ننو ج
المجلننس الجننامعيو.

35

كمننا كننان هنننا هننا عامننل آخننر وهننو ننوأل التنندقيق الن ء كننان يتحننتم علننى

أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة إما إجراج أو التخويل بإجرائ  .فعلى سبيل المثنال ،قند يطلنب منن
بع

أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة إجنراء تندقيق منالي ،ويتنيح لهنا التندقيق المنالي التعبينر عنن

رأء التدقيق حول" ما إ ا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها – من كافة الننواحي الجوهرينة -وفقنا
إلطننار إعننداد التقننارير الماليننة المعمننول بن " 36.بينمننا قنند يتطلننب القننانون المحلنني مننن أجهنزة الرقابننة
الماليننة والمحاسننبة إج نراء التنندقيق علننى المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث ،أو علننى مجنناالت معينننة
تتعلق بمصروفات الكوارث ،و لن باسنتخدام بنرامج تندقيق تتنناول عندة أهنداأل للتندقيق كاألهنداأل
الماليننة ،أو األداء ،أو المطابقننة أو م نزيج منهننا .ويسنناعد وضننول األهننداأل المنندقق علننى التركيننز
على عمل التدقيق ،وييسر متابعة مالحظات وتوصيات التدقيق.
2-6

وقب ننل الش ننروأل ف نني الت نندقيق ،يتع ننين علن ننى أجهن نزة الرقاب ننة المالينننة والمحاس ننبة فه ننم عملين ننات إدارة
المساعدات المرتبطة بالكوارث ،والتركيز على كل مرحلة من مراحلهنا مأنشنطة الطنوارئ ،وأنشنطة
إعننادة التأهيننل واعننادة اإلعمننال لمننا بعنند الكارثننةو .وعليهننا أيضننا تقيننيم طبيعننة المخنناطر فنني كننل
مرحلننة ،واإللمننام أدوات الرقابننة الداخليننة المطبقننة فنني كننل منظمننة مسننئولة عننن إدارة المسنناعدات

35

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 48-46/1111

36

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 56/1111

33

المرتبط ننة ب ننالكوارث ،وفح ننص م نندى كف نناءة عم ننل هن ن األدوات وكفايته ننا للتحل ننب عل ننى أو تقلي ننل
المخنناطر .وقنند أعنند جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني إندونيسننيا الشننكل رقننم  3كمثننال علننى
وضع األوليات وتصميم التدقيق للمساعدات المرتبطة بالكوارث.
شكل رقم  : 3وضع األولويات ،وتصميم التدقيق للمساعدات المرتبطة بالكوارث
المراجعة

-

للمناطق

-

المبكرة
المتأثرة

-

Audit approach
and strategy

نظام
الرقابة
الداخلية
(الطارئ
واالعتيادي
)

الجوانب المالية

األداء

المطابقة
إجراءات دورية
(التأكد من التحسين المستمر على إدارة
الكارثة ككل)

مخاطر التأخر
متلقي المساعدة الغير
مستحقين
األموال /المواد الغير
موزعة
المساعدات الغير
مسجلة
أخرى

-

مخاطر البيانات
المالية
ضعف االقتصاد
عدم الكفاية
عدم الفعالية
تضارب
المصالح
االحتيال والفساد
األضرار البيئية
أخرى

-

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

-

التركيز على تنفيذ الخطة ،وتفعيل نظام مواجهة الكارثة،
والبحث ،واإلنقاذ ،وتقديم الغذاء الطارئ ،والماء ،والمأوى،

الطوارئ

والمساعدات الطبية  ...الخ .واستعادة تقديم الخدمات
واألنظمة بشكل مباشر ،وك لك إجراءات المسح والتقييم،
والتقدير

التركيز على تقديم مستلزمات الرعاية الصحية ،وتوفير الرعاية
الصحية ،ومياه الشرب ،أو إنشاء مرافق صحية مؤقتة ،وإعادة إنشاء
سبل وصول واتصاالت بين المناطق المتأثرة وسلسلة التوريدات

إعادة التأهيل

والدعم

التركز على إعادة البنى التحتية الملموسة ،والطرق ،والكباري،
والمياه ،والصرف الصحية ،والمنظومات الصحية ،والمساكن،
والمدارس ،والمراكز الطبية ،والمستشفيات ،وإعادة بناء قدرات
األطباء ،وكوادر التمريض ،والمدرسين ،والكوادر اإلدارية لمساعدة

إعادة اإلعمار

الضحايا في العودة إلى الوضع االعتيادي

األمور المتعلقة بالسياسة
(حمالت توعية ،وتقوية المباني والبنى التحتية الحالية والضعيفة ،ووضع خطة إلدارة الكارثة على مستوى المنازل
والمجتمع)

34
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التعاون بين المدققين في المساعدات المرتبطة بالكوارث
إن تنندفق المعلومننات والم ارسننالت الخاصننة بالمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث مننن الجهننات المانح نة
إلى متلقي المساعدة أمر معقد .ويبين الشكل رقم  4تدفق المسناعدات إلنى ضنحايا تسنونامي منن
منظننور الجهننة المانحننة موفنني هن الحالننة ،فننإن الحكومننة هنني حكومننة هولنننداو وقنند دمننر تسننونامي
مساحة واسعة من سواحل شرق آسيا فني ديسنمبر  .2004وقند حنث ارتفناأل عندد الوفينات العديند
من الجهنات المانحنة إلنى تقنديم مسناعدات فني هن الكارثنة ،وكاننت المسناعدات تمنرر فني أغلنب
األح نوال مننن خننالل المنظمننات الحيننر حكوميننة .وقنند أجننرى جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني
هولندا مقارنة بنين  50حسناب منن حسنابات المنظمنات الحينر حكومينة ،وتوصنل إلنى اسنتخدامهم
أسنناليب تقريننر مختلفننة .ولننم يكننن بمقنندور المنندققين تتبننع المسنناعدات مننن المننانحين إلننى المتلقننين
النهائيين للمساعدات.

37

شكل
رقم :4
تدفق

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

37

35

المساعدات المرتبطة بالكوارث :حالة تطبيقية على تسونامي إندونيسيا

36

المصدر :جهاز الرقابة المالية والمحاسبة في هولندا
2-0

وقد يسعى مختلأل المدققين إلى تدقيق تدفقات المساعدات بمستوى التعقيد المبين في الشنكل رقنم
 :4مدققي الحكومات ،والمنظمات الدولية المانحة والحكومات المتلقية للمساعدات .وفني الحالنب،
فهنننا نطنناق للتعنناون بننين المنندققين المشنناركين فنني عمليننات تنندقيق مشننتركة ،ومتوازيننة ومنسننقة.
فعلننى سننبيل المثننال ،قنند يسننعى اثنننين أو أكثننر مننن أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة بالحكومننات
المانحننة إلننى التعنناون فنني تنندقيق المسنناهمات المحليننة المقدمننة إلننى السننكان المتننأثرين بالكارثننة ،أو
الجهننات المانحننة ،أو الحكومننة المتلقيننة للمسنناعدة ،وقنند تننرى أجهنزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني
ل ن مي نزة 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
والمالية والمحاسبة بالحكومات المانحة االستفادة كثي ار من أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة بالندول
المتلقية للمساعدة في مجال البيئة القانونية والتشحيلية المحلية للتدقيق علنى المسناعدات المرتبطنة
بننالكوارث ،كمننا يمكننن ألجهنزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني النندول المتلقيننة للمسنناعدات االسننتفادة
م ننن الس ننياق ال نندولي للحص ننول عل ننى المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث .ويمك ننن أن ي ننجدء تب ننادل
المعلومننات ونقننل المعرفننة بننين أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني إطننار المسنناعدات المرتبطننة
بالكوارث لمزايا مشتركة لكل منها.

3-0

4-0
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ويمكن إيضال أهداأل التعاون في التدقيق فيما يلي:



مشاركة المعلومات والخبرات؛



تدريب المدققين وايضال المصطلحات؛



التحلب على مشاكل حقوق الوصول للمعلومات؛



االعتماد على أعمال التدقيق التي قام بها مدقق آخر؛



تحسين الشفافية والمسائلة؛



تطوير ونشر الممارسات الجيدة.

ويجب أن تبين خطة التدقيق وبوضول شروط التعاون:

ارجع إلى تقرير مجموعة عمل المسائلة عن تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث النهائي بشأن التدقيق المتوازي /والمنسق للمساعدات المرتبطة بالكوارث

37



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 بنرامج التعنناون فنني التنندقيق
بننين مجسسننات التنندقيق العليننا" الصننادر عننن لمنظمننة الدوليننة لألجهنزة العليننا للرقابننة الماليننة العامننة
والمحاسبة.
.01
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جمع المعلومات والبيانات

 1-10نبين فيما يلي أهداأل جمع المعلومات والبيانات:



فهم استجابة الحكومة للكارثة؛



تحدينند أوجن الضننعأل المحتملننة فنني اسننتجابة الحكومننة – يجننب استقصننائها بشننكل أكبننر
خالل التدقيق؛



جمننع مسننتندات حننول اإلطننار القننانوني والتشنريعي ،وكيفيننة التنزام الجهننات بهن األطننر،
وك ل م كرات التفاهم واالتفاقيات المبرمنة بنين الحكومنة المتلقينة للمسناعدات والجهنات
المانحة ،واالتفاقيات مع مختلأل الجهات الوسيطة؛



توثيننق تنندفق المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث ،وجمننع المعلومننات األخننرى ات الصننلة
والتي يمكن استخدامها في اختيار األسلوب ال ء يجب اتباع .

 2-10عننند جمننع معلومننات وبيانننات حننول إدارة المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث ،فعلننى المنندققين تحدينند
المعلومننات والبيانننات المطلوبننة ،ومننا هننو النندور الن ء سنيلعبون خننالل االرتبنناط بمننا يحقننق أهننداأل
التدقيق .ولجمع ه البيانات يمكن للمدقق أن يقوم بما يلي:



المشنناهدة الواقعيننة لمنطقننة الكارثننة ،واالسننتخدام المكثننأل للصننور والفيننديوهات .ويمكننن
اس ننتخدام هن ن األدل ننة المس ننجلة فيم ننا بع نند لمقارنته ننا بالمس ننتندات الملموس ننة ،وبالغ ننات
الشهود إلثبات النتائج؛

http://cbc.courdescomptes.ma/index.php?id=20&tx_abdownloads_pi1[action]=getviewcategory&tx_abdownloads_pi1[categ ory_uid]=29
&tx_abdownloads_pi1[cid]=81&cHash=8526d20286

39
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مقابلة المستفيدين المستهدفين بالمساعدات المرتبطة بالكوارث؛



تحدينند أدوار ومسننئوليات المننوظفين بالجهننة المسننئولة عننن مناولننة المسنناعدات المرتبطننة
بالكوارث؛



الحصن ن ننول علن ن ننى المعلومن ن ننات الرئيسن ن ننية الخاصن ن ننة بالمسن ن نناعدات مالجهن ن ننات المانحن ن ننة،
المستفيدين ،جمع المساعدات وتخزينها ،وحالة المساعدات ،وتسجيلها  ...الخ.و؛



تحدينند األنشننطة التنني قامننت بهننا المنظمننات المسننئولة عننن مناولننة المسنناعدات المرتبطننة
بالكوارث؛ و



تحديد أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية ات الصلة.

 2-10تدر أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة أهمية عمليات التدقيق الفني ،والمعاينات اآلنية علنى أر
الواقننع فنني عمليننات تنندقيق المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث .وترسننل بعن

هن األجهنزة المنندققين

إلى موقع الكارثة في مرحلنة مبكنرة جندا لجمنع المعلومنات .ويبنين الملحنق رقنم  8والملحنق رقنم 7
أمثلة على ل  .ويمكن أن يساعد ه ا االتجا المندققين علنى الحصنول علنى فهنم أولني للموقنأل،
وعلننى إمكانيننة الحصننول علننى أدلننة تشننمل المقننابالت الشخصننية للمتننأثرين بالكارثننة .وال يجننب أن
تواجدهم إلى تعطيل عمليات اإلسنعاأل ،إال أنن يجنب أن يسنمح لهنم بوضنع توصنيات فني الوقنت
المناسب وتوصيات بنناءة ،والعمنل كعنائق أمنام جنرائم االحتينال والفسناد .وتعينق تفويضنات بعن
أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة األخرى مثل ه ا االتجا مثل جهاز الرقابة المالية والمحاسنبة فني
الهند.
وم ننن ب ننين المص ننادر األخ ننرى الت نني يمك ننن جم ننع المعلوم ننات عنننن طريقه ننا المصنننادر الحكومينننة
الرس ننمية ،ومواق ننع االنترن ننت الخاص ننة بالمنظم ننات اإلنسن نانية الدولي ننة مث ننل التقي ننيم اآلن نني للبيان ننات
المقدمة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية ،والمصادر الحفينرة عبنر االنترننت مثنل
جوجل إيرث ،والخرائط ،وخرائط أوبن ستريم ،و أوشاهيدء.
 3-10وقد تتناول المعلومات والبيانات التي تم جمعها أثناء مرحلة الطوارئ ما يلي:



إنقا واخالل ضحايا الكارثة؛



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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بين منظمات إدارة الكارثة المختلفة  ...الخ.و؛



المسئولية عنن المسناعدات المرتبطنة بنالكوارث ممثنل تقينيم المسناعدات العينينة ،وعندها،
وتسجيلهاو؛



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



فعالي ن ننة المعلوم ن ننات ،واالتص ن نناالت ،والتنس ن ننيق ب ن ننين المس ن ننئولين ع ن ننن إدارة المس ن نناعدات
المرتبطننة بننالكوارث ،والضننحايا ،واألط نراأل األخننرى المعنيننة بجمننع وتوزيننع المسنناعدات
مالجهات المانحة ،منظمات جمع المساعدات ،المنظمات الحير حكومية  ...الخ.؛



تقييم األضرار والخسائر؛



صننحة البيانننات التنني تحننتفظ بهننا منظمننات إدارة الكارثننة حننول ضننحايا الكارثننة موتشننمل
صيحة وأسلوب تحقق المنظمات من الضحاياو؛



اإلعداد التنفي ء للمنظمات فيما يخص بيانات وخسائر الضحايا؛ و



الرقابة التي تقوم بها الجهة المسئولة عن تنسيق إدارة األزمة مع كافة األطراأل.

 4-10يجب توثيق المعلومات والبيانات الداعمنة التني ينتم الحصنول عليهنا ،وتتضنمن الننواحي اإليجابينة
والس ننلبية إلدارة الكارث ننة ،وادارة المس نناعدات المرتبطننة ب ننالكوارث بشننكل مناس ننب .ويع نند لن ن م ننن
األهمية بمكان نظ ار ألن ال يتم متابعة كافة المعلومات والبيانات التي ينتم الحصنول عليهنا خنالل
التنندقيق .وقنند يسننتخدم المنندققون أيضننا البيانننات والمعلومننات كمسننتندات مبدئيننة ألغن ار

تخطننيط

التدقيق.
.00

اختيار موضوعات التدقيق

 1-11غالبننا مننا يتحنندد نطنناق ومنندى التنندقيق المننالي ألجهنزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة ضننمن التشنريعات
القومية ،وبالتفوي

الممنول له األجهزة .ومنن ناحينة أخنرى ،فنإن تندقيق األداء والمطابقنة عنادة

منا ينطنوء علنى اختينار موضنوعات التنندقيق .وتسنتطيع أجهنزة الرقابنة المالينة والمحاسنبة اسننتخدام
خطط استراتيجية لتوجي ه األنواأل منن التندقيق تجنا المجناالت التني يمكنن أن يضنيأل التندقيق
الخارجي والمستقل قيمة مضافة فيهنا .وعلنى جهناز الرقابنة المالينة والمحاسنبة اختينار موضنوعات
تدقيق األداء والمطابقة دون أء ضحوط خارجية .ومع ل  ،يمكن أن تقنرر أجهنزة الرقابنة المالينة

40

والمحاسبة موضوعات التدقيق التي تطلبها أو تقترحها الحكومة أو البرلمان.

40

 2-11ويج ننب أن ي ارع نني اختي ننار الموض ننوعات م نندى الحاج ننة إل ننى وض ننع أولوي ننات للمن نوارد ،والق نندرات،
والموازنة ،والزمن .وينطوء ل على تخطيط وتحديد نطناق التندقيق للمسناعدة فني حسنن التركينز
على الموارد من حيث التعامل مع المخاطر الشاملة ،وتوجي المدققين في مراحل العمل المينداني
ومراحل إعداد التقارير .ويوضح الشكل رقم  5مثاال يمكن للمدققين اتباعن الختينار الموضنوعات
الخاصة بعمليات تدقيق األداء أو المطابقة للمساعدات المرتبطنة بنالكوارث 41.وتوضنح الفقنرة رقنم
 3-11إجراءات اختيار موضوعات التدقيق.

40

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 44/3111
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راجع أيضا المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم  1315بشأن أسلوب التدقيق المالي على أساس المخاطر
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شكل رقم  :5اختيار موضوعات التدقيق على األداء أو المطابقة للمساعدات المرتبطة بالكوارث

مدخالت

طلب من البرلمان ،أو الحكومة أو غيرها *

ال
الموضوعات
المقترحة من

الموضوعات التي يختارها جهاز الرقابة المالية والمحاسبة

آخرين

المرحلة األولى :فهم الجهة وعملياتها
نعم

العمليات

موضوعات محددة
المرحلة الثانية :تحديد المخاطر

المرحلة األولى :فهم توقعات أصحاب المصالح

المرحلة الثالثة :تحديد الجهة المسئولة عن إدارة الكارثة إلجراءات
تخفيف المخاطر
المرحلة الثانية :مواءمة الموضوعات /والموضوعات الفرعية مع
المخاطر والعكس (مصفوفة تصميم التدقيق)

المخرجات

المرحلة الرابعة :اختيار موضوعات وأولويات التدقيق

األدوات

برنامج التدقيق

تصميم المصفوفة

* ميختلأل ه ا العنصر بحسب تفوي

جهاز الرقابة المالية والمحاسبةو

المصدر :جهاز الرقابة المالية والمحاسبة

بإندونيسيا
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 3-11إجراءات اختيار موضوعات التدقيق
يعم ننل الم نندققون عل ننى اإللم ننام بسياس ننات ،واجن نراءات ،وأنش ننطة المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث.
وحتننى يننتمكن المنندققون مننن البنندء ،فعلهننم إعننداد قائمننة بكافننة مجنناالت التنندقيق المحتملننة .ومننن
المحتمن ننل أن تكن ننون ه ن ن القائمن ننة طويلن ننة ،ويجن ننب االختين ننار منهن ننا بنن نناء علن ننى صن ننيحة االختين ننار
الموضوعة بما فيها تحليل المخاطر.
المرحلة األولى :فهم الجهة وعملياتها
يحتاج المدققون إلى فهم الجهة المشاركة ،وعمليات إدارة المساعدات المرتبطة بنالكوارث .ويمكنن
ل ن مننن خننالل جمننع معلومننات حننول األط نراأل األساسننية ،وتوثيننق تنندفق المسنناعدات ،وتحدينند
أنظمة الرقابة الداخلية في تشحيل واختبار أدوار ومسئوليات اإلدارة .كما يجنب الرجنوأل أيضنا إلنى
مستندات توثيق تدفقات المساعدات السابقة.
المرحلة الثانية :وضع صيحة االختيار
حتننى يتسنننى للمنندققين شننرل عمليننة اختيننار موضننوعات التنندقيق ،واختيننار موضننوعات بحنند اتهننا،
فعلننيهم وضننع وتوثيننق صننيحة واضننحة ومسننبقة الختيننار الموضننوعات لكننل مجننال مننن مجنناالت
المساعدات المرتبطة بالكارثة والتي تتضمن ما يلي:



المدى ال ء يساهم عند التدقيق في تحسين إدارة وتقديم المساعدات؛



اإللمام بالمشاكل التي تحتاج وجود حلول



المعلومات أو المناظير الجديدة التي يمكن أن يقدمها التدقيق؛



نتائج تحليل المخاطر.

المرحلة الثانية :تحليل المخاطر
تعتب ننر نتيج ننة تحلي ننل المخ نناطر ه نني أح نند أه ننم عوام ننل االختي ننار .وق نند يك ننون تحلي ننل المس نناعدات
المرتبطننة بننالكوارث معقنندا ،وقنند ال تتننوفر بيانننات شنناملة .وفنني سننبيل إج نراء تحليننل المخنناطر ،قنند
يحتناج المندققون إلنى الرجنوأل إلنى مصنادر خارجينة ،مثنل الد ارسنات التني أجرتهنا المنظمنات الحينر
حكومينة ،والمقنابالت الشخصنية منع المسننئولين والممثلنين الرسنميين وء الصنلة ،ومواقنع الجهننات
المانحننة ،والتقننارير اإلعالميننة ،وغيرهننا مننن المصننادر األخننرى مثننل األوراق األكاديميننة .ولالطننالأل
علننى مخنناطر معينننة تتعلننق باالحتيننال والفسنناد ،يرجننى الرجنوأل إلننى المعيننار النندولي ألجهنزة الرقابننة

43

الماليننة والمحاسننبة رقننم  .5530ونننورد أدنننا العوامننل التنني قنند تننوحي بمخنناطر عاليننة فنني مجنناالت
المساعدات المرتبطة بالكوارث:



قيمة عالية من ناحية الموازنة ومن الناحية المالية؛



المننناطق المعروفننة فعليننا بانطوائهننا علننى مخنناطر ،وصنندرت بن ل تقننارير مننن منظمننات
المجتمع المدني ،أو عن طريق وسائل اإلعالم مثل:



الكنوارث التنني لننم يسننبق تنندقيقها مأول منرة وقننع فين هن ا الننوأل مننن الكنوارثو أو الكنوارث
العاجلة بوج خاص مسريعة البدءو؛



نقص المعلومات معدم مالئمة تدابير االستعداد للكوراثو.

ويوض ننح الج نندول رق ننم  3مث نناال عل ننى المخ نناطر الت نني واجهه ننا أص ننحاب األدوار الرئيس ننية ف نني المس نناعدات
المرتبطننة بننالكوارث ،وسننمات المخنناطر التنني يجننب مراعاتهننا فنني إدارة تل ن المخنناطر .ميرجننى الرج نوأل إلننى
الجدول رقم  2بالجزء رقم  2من المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةو
جدول رقم  :3المخاطر التي واجهها أصحاب األدوار الرئيسية في المساعدات المرتبطة
بالكوارث
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أصحاب األدوار الرئيسية





الجهة المسئولة عن إدارة الكارثة
المؤسسات الحكومية المعنية
المؤسسات الغير حكومية المنفذة للمساعدات
المتأثرين بالكارثة

المخاطر

السمات الواجب مراعاتها
 طبيعة مرحلة إدارة الكارثة
-

االستجابة للطوارئ
مرحلة إعادة التأايل وإعادة
اإلعمار

 طبيعة الكارثة
-

اعتيادية
اائلة
معقدة
باقية لمدة طويلة














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

المصدر :جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بإندونيسيا

المرحلة الرابعة :قيام الجهة المسؤولة عن إدارة الكارثة بتحديد وتقييم إجراءات
تخفيف المخاطر
قد تكون الجهة المسئولة عن إدارة المساعدات المرتبطة بالكوارث قد اتخ ت إجراءات
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،
واجراءات التشحيل القياسية ،ومن خالل المقابلة الشخصية مع "أصحاب األدوار
الرئيسية" مثل الموظفين وكبار المسئولين في الجهة القائمة باإلدارة ،عالوة على
المسئولين في المجال المعني .وعلى المدققين إجراء اختبارات على بع
للوقوأل على مدى فعالية وموثوقية األنظمة واإلجراءات.

العينات
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ويوضح الجدول رقم  4أدنا بع

أمثلة على اإلجراءات التي يتخ ها مدير الكارثة

للتعامل مع المخاطر المحددة في المساعدات المرتبطة بالكوارث
المخاطر

آلية التعامل مع المخاطر





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














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

جدول رقم  :4أمثلة على اإلجراءات التي يتخذها مدير الكارثة للتعامل مع المخاطر

المصدر :جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بإندونيسيا
المرحلة الخامسة :وضع أولويات الموضوعات
وعن نندما يك ننون ل نندى الم نندققين معلوم ننات جي نندة ع ننن الجه ننة ،ويس ننتخدمون ص ننيحة اختي ننار فعال ننة،
ويتبعنون تحليننل مخنناطر شنامل ،فننإنهم بهن ا فني وضننع يسننمح لهنم باختيننار الموضننوعات المقترحننة
للتنندقيق .ويحتنناج المنندققون فنني اختيننارهم النهننائي لمهننارات ،وتنندريب ،وخبنرة مناسننبة وأنهننم بحاجننة
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
علننى اإلدارة ،ودرجننة التعقينند ،واألهميننة ،وامكانيننة الرجيننة ،والتحطيننة ،وتعنندد القطاعننات .ويجننب
توثيق عملية االختيار ومراجعتها وفقا للتسلسل الهرمي.
وللحصننول علننى إرشننادات حننول اختيننار موضننوعات تنندقيق األداء ،يرجننى اإلطننالأل علننى المعيننار
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الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم .3111
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 1-11موضوعات التدقيق المقترحة على جهاز الرقابة المالية والمحاسبة
وفق ننا للتف ننوي

الممن ننول لجه نناز الرقابن ننة المالي ننة والمحاس ننبة ،وعالقتن ن بالبرلمنننان ،والحكومن ننة ،أو

أصننحاب المصننالح اآلخنرين ،يمكننن اقتنرال أو اختيننار موضننوعات التنندقيق للجهنناز .ومننن األهميننة
بمكان أن يدر المدققون أسباب الموضوعات المقترحة وتوقعات أصحاب المصالح من التندقيق.
وعلى الجهاز إعادة صياغة مقترحنات التندقيق بأهنداأل التندقيق ،وتحديند المخناطر المرتبطنة بهنا.
وتفسننر مقترحننات أصننحاب المصننالح فنني بع ن

األحيننان مننن ناحيننة مجننال الخطننر فضننال عننن

مج نناالت االهتم ننام .ويوض ننح الملح ننق رق ننم  2االس ننتراتيجية المبني ننة عل ننى أس نناس المخ نناطر الت نني
يس ننتخدمها جه نناز الرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة بإندونيس ننيا ف نني ت نندقيق إدارة المس نناعدات المرتبط ننة
بالكوارث.
وفيما يتعلق بمراحل التدقيق الالحقة ،يرجنع المندققون إلنى الم ارحنل المبيننة فني مصنفوفة التصنميم
بن ننالملحق رقن ننم  .3ويمكن ننن أن تسن نناعد هن ن ن المص ن ننفوفة المن نندققين ف ن نني تحدي ن نند أهن ننداأل الت ن نندقيق،
واالستفسننارات القابلننة للبحننث ،وصننيحة التنندقيق ،ودليننل التنندقيق ،ومصننادر تل ن األدلننة ،وأسنناليب
الحصننول علننى دليننل التنندقيق ،والتأكنند مننن موثوقيتهننا ،والقيننود التنني قنند يواجههننا المنندققون ،ونتننائج
التدقيق.
.02

أنواع التدقيق

 1-12مننن الممكننن أن تقننوم أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة بعمليننات التنندقيق علننى األداء ،أو تنندقيق
المطابقننة الخاصننة بالمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث .وفنني جميننع الحنناالت ،يجننب أن يقننع التنندقيق
فنني إطننار التفننوي

الممنننول للجهنناز ،وأن يننتم تنفي ن وفقننا للتش نريعات ومعننايير التنندقيق القوميننة

المطبقة و ات الصلة .وتجدر اإلشارة إلى ماهية المعايير التي يجب االلتزام بها ممعايير التندقيق
الدوليننة "معننايير المحاسننبة الدوليننة" ،و المعننايير الدوليننة لألجهنزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة
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47

و/أو معايير التدقيق المحلية األخرى و ات الصلةو ،وفيما إ ا كان االلتزام به المعنايير كلني أو
جزئي .يرجى الرجوأل إلى المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالينة والمحاسنبة رقنم  1111فني
ها

الخصوص.44.

 2-12تستمد أغلب المساعدات المرتبطة بالكوارث من أو يتم تلقيها ضمن الموازنات الوطنية للحكومنة،
وتخضع لتدقيق دورء في ه ا السياق معادة تدقيق مالي سنوءو .وا ا لم تكن هنا أء متطلبنات
تشريعية تقتضي إجراء تندقيق علنى المسناعدات المرتبطنة بنالكوارث ،أو عنند اسنتثناء أء ننوأل منن
أننواأل تنندقيق تلن المسنناعدات مننن التفويضننات الممنوحننة ألجهنزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة ،فعلننى
ه األجهزة مراعاة تقديم توصيات للحكومة لتعديل القوانين الحالية أو سن ما يلزم من قوانين.
 3-12وق نند يتض ننمن ت نندقيق المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث ع نندة جوان ننب تتعل ننق بالت نندقيق عل ننى األداء،
وتدقيق المطابقة ،وتدقيق مالي .ومع ل  ،تختلأل أهداأل التدقيق فني كنل ننوأل منن هن األننواأل،
ويجن ننب أن ين ننتم صن ننياغتها بوضن ننول وبشن ننكل منفصن ننل .ويركن ننز التن نندقيق المن ننالي علن ننى التقن ننارير
والحس ننابات ،فيم ننا يه ننتم ت نندقيق المطابق ننة ب نناألمور المتعلق ننة بالتشن نريعات ،أو السياس ننة أو الش ننروط
المتف ننق عليه ننا ،أمن ننا ت نندقيق األداء فإنن ن يتنن نناول االقتص نناد ،وكف نناءة وفعالين ننة الت ازمنننات الحكومن ننة،
وأنظمتها ،وبرامجها ،أو عملياتها .ويجب إنجاز كل نوأل من أنواأل التدقيق وفقا للمعايير المعمنول
بها:
اإلرشادات العامة للتدقيق المالي

1811-1111

اإلرشادات العامة لتدقيق األداء

3111-3111

اإلرشادات العامة لتدقيق المطابقة

4211-4111

ويتضمن الملحق رقم  5إشارات إلى تدقيق المساعدات المرتبطة بنالكوارث التني قامنت بهنا أجهنزة
الرقابة المالية والمحاسبة في السنوات األخيرة.
.03

التدقيق المالي والمساعدات المرتبطة بالكوارث

 1-13يهدأل تدقيق القوائم المالية إلنى تحسنين درجنة ثقنة المسنتخدمين المعنينين فني هن القنوائم المالينة.
وتتحقق ه الثقة بإبداء المندقق أرين فيمنا إ ا كاننت تلن القنوائم المالينة قند تنم إعندادها ،منن كافنة
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النواحي الجوهرية ،وفقا إلطار إعداد القوائم المالية المعمول ب  45.ويتوقأل تعريأل نطناق التندقيق
على اللوائح ،والتفوي

 ،والهيكل التنظيمية لجهاز الرقابة المالية

والمحاسبة.46.

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



يلي:47:

متطلب ننات المع ننايير المحاس ننبية المعم ننول به ننا عل ننى ض ننوء الظ ننروأل الخاص ننة المحيط ننة
بالكوارث مإجراءات الطوارئ ،وحجم اإلنفاق العام خالل أو بعد فترة الطوارئو؛



وجننود وتفعيننل أنظمننة الرقابننة الداخليننة خننالل مختلننأل الم ارحننل واألنشننطة التاليننة للكارثننة
ماإلسعاأل ،التعافي ،إعادة التأهيل ،واعادة اإلعمارو؛
الطوارئ؛;48



المخاطر المتزايدة لالحتيال والفساد في أنشطة



ما إ ا كانت التشريعات الخاصة بالعقود تتضمن أحكاما خاصة بالطوارئ ،وما إ ا كان
يتم اإلفصال عنها بشكل مالئم في القوائم المالية؛



مطابقة موازنات المساعدات المرتبطة بالكوارث ،والمسئولية عنها؛



احتمال وجود فجوات في التمويل بين الوحدات التنفي ية المشاركة في أنشطة مماثلة؛



مطابقة سجالت وتقارير الجهات المانحة ومتلقي المساعدات؛



مقارنن ننة مصن ننروفات المشن ننروأل حسن ننبما تسن ننجلها الجهن ننات المانحن ننة من ننع إجمن ننالي مبن ننالغ
المساعدات.

ويتعننين علننى المنندققين الرج نوأل إلننى المعيننار النندولي لألجه نزة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة رقننم
" 2000-1000إرشادات التدقيق المالي".
 3-13وقنند تجنند أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة ،بعنند الك نوارث وخاصننة الك نوارث العظمننى ،أنهننا تواج ن
تحديات أوضاأل جديندة .وفني بعن

الحناالت ،تنزور تلن األجهنزة موقنع الكارثنة بأسنرأل منا يمكنن

لجم ننع المعلوم ننات أو للب نندء بأعم ننال الت نندقيق .وتنطب ننق هن ن الحال ننة عل ننى جه نناز الرقاب ننة المالي ننة
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والمحاسبة في بيرو بعد زلزال بيرو عام  2007ال ء أصاب بيسنكو ،وكن ل حالنة جهناز الرقابنة
المالية والمحاسبة في الصين بعد زلنزال وينشنوان فني عنام  .2006وقند ركنز التندقيق الن ء أجن ار
جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني بيننرو علننى أنشننطة الطنوارئ .بينمننا ركننز تنندقيق منا بعنند زلنزال
وينشوان على التعنافي واعنادة اإلعمنار ،وكنان تندقيقا آنينا اسنتمر لمندة ثالثنة أعنوام ،أال وهني مندة
إعادة اإلعمار .ومع أن األهداأل الرئيسية لتدقيق ما بعد الكارثة كان تدقيقا ماليا ،إال أن التندقيق
تضمن أيضا تدقيقا على األداء وتدقيق المطابقنة .يرجنى اإلطنالأل علنى ملحنق رقنم  8و  7حينث
يحتويان على ملخص لها.
.04

تدقيق األداء والمساعدات المرتبطة بالكوارث

 1-14إن تنندقيق األداء ال ن ء تقننوم ب ن أجه نزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة هننو تنندقيق مسننتقل وموضننوعي
واختبار موثوق فيما إ ا كان أداء االلت ازمنات أو البنرامج أو األنظمنة أو المنظمنات الحكومينة ينتم
وفقن ناً ألس ننس االقتص نناد ،والكف نناءة ،والفعالي ننة ،وفيم ننا إ ا كان ننت هن ننا ف ننرص للتحس ننين 49.ويض ننع
الم نندققون اس ننتراتيجيات تس نناعدهم ف نني تحدي نند األولوي ننات وموض ننوعات الت نندقيق ،والتخط ننيط بهن ن
الطريقننة تضننمن الجننودة العاليننة للتنندقيق ،وتنفي ن التنندقيق بأسننلوب اقتصننادء ،وكفننج ،وفعننال وفنني
حين .
 2-14وقد تختبر عمليات تدقيق األداء للمساعدات المرتبطة بنالكوارث مندى توجين العناينة الواجبنة لمنا
يلي:



االقتص نناد الن ن ء اس ننتخدمت معن ن المس نناعدات .ف ننيمكن للم نندققين اختب ننار م ننا إ ا كان ننت
المسنناعدات الماليننة والعينيننة قنند اسننتخدمت لتنفي ن األنشننطة وفقننا للمبننادئ والممارسننات
السياسات اإلدارية الراسخة؛



كفنناءة اسننتخدام الم نوارد البش نرية ،والماليننة ،وغيرهننا مننن الم نوارد .يمكننن للمنندققين العمننل
علننى تقريننر منندى تحقيننق أقصننى قنندر مننن المخرجننات للمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث.
والنظننر إلننى التسنناجالت الخاصننة بفحننص نظننم المعلومننات ،ومقنناييس األداء ،واج نراءات
الرقابننة ،واإلج نراءات التنني يتعننين علننى الجهننات التنني خضننعت للتنندقيق لمعالجننة أوج ن
القصور المكتشفة؛ و
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مدى فعالية المسئولين عن إدارة وتنفي المساعدات المرتبطة بالكوارث منن حينث وضنع
األهن ننداأل .ولضن ننمان عنصن ننر الفعالين ننة ،يتعن ننين علن ننى المن نندققين مقارنن ننة اآلثن ننار الفعلين ننة
لألنشطة مع اآلثار المنشود تحقيقها.

على المدققين الرجوأل إلى المعينار الندولي لألجهنزة العلينا للرقابنة المالينة والمحاسنبة رقنم -3000
" 3200إرشادات حول تدقيق األداء".
 3-14يعمل تدقيق األداء على اإلجابة عن التساجالت التالية:



50

الثقننة – هننل تننم تقننديم المسنناعدات التنني ت نم الوعنند بهننا هننل أدت المسنناعدات التنني تننم
الوعد بها إلى إنفاق مالئم



النظامية – هل تم إنفاق المساعدات في األوج المنشودة



الكفاءة – هل تم إنفاق المساعدات بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة



الفاعلية – هل تم إنفاق المساعدات بأقصى درجة ممكنة من الفاعلية

 4-14ونورد فيما يلي بع

الجوانب التي يجب على مدققي األداء مراعاتها:



تحقيق األهداأل :هل حصل المتأثرين بالكارثة على ما يحتاجون من مساعدة



اإلجنراءات :هننل تننم إعننداد اإلجنراءات بشننكل مالئننم وسننلفا ،ثننم التقينند بهننا خننالل فتنرة مننا
بعد الكارثة



التكلفة والمنفعة :هل حققت أهداأل المساعدات أدنى حد ممكن من التكلفة



الجودة :هل جودة المخرجات مالمساعدة بالطعام ،والمأوى  ...الخ.و مقبولة

 5-14وعند إجراء تدقيق األداء ،على أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة أن تضع في حسبانها أنها بحاجنة
إلنى وضننع توصنيات تحن ء تندابير االسننتعداد عنند مواجهننة كنوارث مسننتقبلية .فعلنى سننبيل المثننال،
وفنني مج ننال تطننوير البني ننة التحتي ننة ،يج ننب أن تتأك نند هن ن األجهن نزة أن إع ننادة بن نناء البني ننة التحتي ننة
ينصننرأل محن از لننيس فقننط إلننى اسننتبدال الم ارفننق التنني تعرضننت للهنندم ،بننل أيضننا علننى تقليننل آثننار
الك نوارث المسننتقبلية ،وخلننق مجتمننع مننرن .وكمثننال آخننر ،عننندما يالحننظ المنندققون عنندم مالئمننة
األدوات الرقابية ،وأدوات االكتشاأل ،وأدوات الرقابة التفاعلينة لنردأل ،واكتشناأل ،ومتابعنة األنشنطة
االحتيالية أو أنشطة الفساد ،فعلى المدققين اقترال وضع استراتيجية لمنع االحتيال والفساد ضنمن

http://www.intosaijournal.org/technicalarticles/technicaloct06b.html
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االستعداد ألء كارثة مستقبلية محتملة.
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كما يمكن ألجهزة الرقابة المالية والمحاسبة العمل علنى

وضع توصيات للتطبيق العنام ،ومنهنا علنى سنبيل المثنال إدخنال تحسنينات علنى المنوارد البشنرية،
وتطوير القدرات التنظيمية.
ويستعر

الملحق رقم  6حالتي تدقيق أداء أجراهما جهاز الرقابة المالية والمحاسبة فني اليابنان.

فبع نند الزلن نزال الن ن ء أص نناب ش ننرق الياب ننان ع ننام  ،2011أص نندر الجه نناز تقرين ن ار ح ننول التس نناجالت
المتعلق ننة باالقتص ننادء وامكاني ننة التع ننافي ،ونفق ننات إع ننادة اإلعم ننار ،واكتش ننأل الجه نناز أنن ن كن ننان
باإلمكان توريد مساكن الطوارئ بشكل أقل تكلفة ،وأن النتخلص منن النفاينات الناتجنة عنن الكارثنة
لم يكن على القدر الكاأل من الكفاءة.
 8-14ويلخص الملحق رقم  0تدقيق أداء قام ب جهاز الرقابة المالية والمحاسبة لالتحاد األوروبي ،عنن
اسننتجابة المفوضننية األوروبيننة اإلنسننانية لتسننونامي  2004الن ء أصنناب جنننوب شننرق آسننيا .وقنند
ارعننت التوصننيات النندور الن ء كننان يمكننن أن تلعبن المفوضننية فنني مسنناعدة الحكومننات المتضننررة
إلدارة تنسن ننيق المن نننح بشن ننكل أكثن ننر فعالين ننة ،والحاجن ننة إلن ننى إيضن ننال أكبن ننر لن ننألدوار بن ننين خن نندمات
المفوضية ،والحاجة إلى تحسين رقابة وتوفر المعلومات ،وأهمية الحصول على إمكانينة الوصنول
إلى المستندات الخاصة بالمشاريع التي نف تها منظمات األمم المتحدة.
 7-14وبعنند تسننونامي جنننوب شننرق آسننيا ،قننام جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة فنني الهننند بننإجراء تنندقيق
األداء علننى المصننروفات القوميننة والمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث علننى نطنناق دورة إدارة األزمننة
وعلننى الصننعيد القننومي ،والدولننة ،والمنطقننة .وقنند اكتشننأل التقريننر عنندم مالئمننة آليننات إدارة ورقابننة
المسناعدات ،وعندم وجنود صنيحة واضنحة لتقينيم المسناعدات المالينة المتوقعنة .كمنا كشنأل التقريننر
عننن عنندم فعاليننة بننناء المننأوء المجقتننة والمنننازل الدائمننة ،وعننن تننأخر البننناء .كمننا غطننى التنندقيق
أيضننا أهننداأل التنندقيق المننالي والمطابقننة ،وكشننأل النقنناب عننن انحنراأل فنني المسنناعدات المدفوعننة،
وفي تحديد المستفيدين ،وك ل فني إدارة مشناريع البنينة التحتينة .يرجنى اإلطنالأل علنى ملحنق رقنم
 10ال ء يستعر

ملخصا له ا التدقيق.

 6-14وتعنند الواليننات المتحنندة األمريكيننة أحنند أكبننر الجهننات المانحننة للمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث.
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وفنني عننام  ،2005ضننرب إعصننار كاترينننا س نواحل الواليننات المتحنندة ،وأسننفر تكبنند أض نرار تقنندر
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راجع المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم  5511و 5531
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بمليننارات النندوالرات ،وأدى إلننى اضننطراب اآلالأل مننن السننكان .وعننندما شنناهد العننالم كلن مننا سننبب
اإلعصار منن خنراب ودمنار ،عرضنت دول عديندة تبرعنات نقدينة وعينينة بمنا فني لن مسناعدات
عسكرية للواليات المتحدة .ونظ ار ألن الواليات المتحندة لنم يسنبق لهنا أن حصنلت علنى هن ا القندر
الضخم من المبالغ كمساعدة في كارثة دولية ،فقد تم وضع إجنراءات لهن ا الحنر

ولقبنول وتلقني

وتوزي ننع المس نناعدات النقدي ننة والعيني ننة .وق ننام جه نناز الرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة بالوالي ننات المتح نندة
بإجراء تدقيق أداء لتحديد قيمة المبالغ النقدينة التني تبرعنت بهنا دول أجنبينة ،ومندى اسنتخدام هن
المبالغ في المساعدة في جهود اإلغاثة .كما فحص التدقيق مدى تنوفر سياسنات واجنراءات قائمنة
لنندى الجهننات االتحاديننة المسننئولة عننن المسنناعدات بمننا يسنناعد فنني ضننمان المسننائلة الالئمننة عننن
قبننول وتوزيننع التبرعننات العينيننة بمننا فيهننا المعونننات العسننكرية .وبننناء علننى نتننائج التنندقيق ،رفننع
الجهنناز التحسننينات التنني يوصنني بإدخالهننا علننى السياسننات ،واإلج نراءات ،والتخطننيط ،واإلش نراأل
الخاص بالتبرعات الدولية .يرجى اإلطالأل على الملحق رقم .11
.05

تدقيق المطابقة والمساعدات المرتبطة بالكوارث

 1-15يهدأل تدقيق المطابقة إلى تمكنين جهناز الرقابنة المالينة والمحاسنبة منن وضنع تقرينر إلنى الجهنات
المعنية حول مطابقة الجهات التي تم التندقيق عليهنا لمجموعنة معيننة منن المعنايير .وينطنوء هن ا
النن نوأل م ننن الت نندقيق عل ننى إع ننداد تقري ننر ح ننول درج ننة اض ننطالأل الجه ننات الت نني خض ننعت للت نندقيق
بمسن ننئولية إجراءاتهن ننا ،والممارسن ننات الجين نندة للحوكمن ننة العامن ننة.
والمحاسبة الرجوأل إلى اإلرشادات العامة لتدقيق المطابقة.
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وعلن ننى أجه ن نزة الرقابن ننة المالين ننة
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 2-15ويمكن إجراء تدقيق المطابقة كجزء منفصنل عنن مهمنة التندقيق .كمنا أنن يمكنن أن ينرتبط بتندقيق
األداء ،أو تدقيق القوائم المالية .وقد يكون لبضع األجهزة مهام تدقيق مطابقة ومسنئوليات خاصنة
توكننل إليهننا بحكننم التفننوي

أو غيننر ل ن  .ومننن بننين ه ن المهننام النندور القضننائي ألجه نزة الرقابننة

المالية والمحاسبة ،واألنشطة المتعلقة باالشتبا فني االحتينال والفسناد ،وتحنرء التصنرفات المشنتب
فنني مخالفتهننا للقننانون ،أو غيننر ل ن مننن أوج ن سننوء التصننرأل ألغ ن ار
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. http://www.ifrc.org/Docs/Appeals/statistic/donors12.pdf
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راجع المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 21/411
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راجع المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 4211-4111

اتخننا ق ن اررات بمعاقبننة
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األفراد ،أو إبالغ سلطات إنفا القانون ،أو لتقييم صحة واكتمال المعلومات التني تقندمها النو ازرات
إلى البرلمان.
 3-15وقد سلطت المبادئ األساسية للتدقيق التابعة لمنظمة الدولية لألجهزة العلينا للرقابنة المالينة العامنة
والمحاسبة مفهومين رئيسيين لتدقيق المطابقة:



النظامي ننة – ويقتض نني هن ن ا المفه ننوم أن األنش ننطة ،والمع ننامالت ،والمعلوم ننات الخاص ننة
بالجهة الخاضعة للتدقيق تتفنق منع التشنريعات المفوضنة لهنا ،واللنوائح الصنادرة بموجنب
التش نريعات السننائدة والق نوانين األخننرى ات الصننلة ،وبالقواعنند واالتفاقيننات بمننا فنني ل ن
قوانين الموازنات ،ومن الموافقة عليها بشكل سليم.



المالئمننة – المبننادئ العامننة الحاكمننة إلدارة القطنناأل المننالي ،وتص نرفات المسننئولين فنني
القطاأل العام.

 4-15وعند إجراء تدقيق المطابقة على المسناعدات المرتبطنة بنالكوارث ،فعلنى المندققين أن يعملنوا علنى
التحقننق مننن المطابقننة مننع متطلبننات االتفاقيننات الدوليننة التنني تحطنني إج نراءات وأنشننطة التعننافي،
واإلغاثة ،واعادة التأهيل ،واعادة اإلعمار .فعلى سنبيل المثنال؛ علنى الحكومنات وبموجنب قن اررات
الجمعيننة العموميننة لألمننم المتحنندة رقننم  162/48و  114/56لسنننة  ،2004االلت نزام بالمبننادئ
اإلنسانية الخاصة بالنواحي اإلنسانية ،والحيادية ،وعندم التحينز ،واالسنتقالل التشنحيلي.
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وألجهنزة

الرقاب ننة المالي ننة والمحاس ننبة وض ننع تق ننارير ح ننول إخف نناق الحكوم ننة ف نني االلتن نزام بهن ن المب ننادئ ف نني
استخدامها للمساعدات المرتبطة بالكوارث.
 5-15على المدققين اإللمام بنإجراءات الطنوارئ قيند التنفين أثنناء مرحلنة الطنوارئ التني تلني الكارثنة .فقند
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

الحي نناة وال ننى تخفي ننأل المعان نناة البشن نرية .وم ننع لن ن  ،يج ننب أن يتوق ننع المن ندققون ،وكلم ننا ك ننان لن ن
معقوال ،توثيق وايضال حاالت عدم التقيد بالقواعد .كما يتعين علنى المندققين التحقنق منن ووضنع
التوصيات الخاصنة بمندى تنوفر تندابير االسنتعداد المناسنب للكارثنة ،ومنا إ ا كاننت قند أخن ت فني
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http://ochanet.unocha.org/p/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
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الحسبان الحاجة إلى إجراءات الطوارئ الموضوعة مسبقا.
الملحننق رقننم  12حننالتين مننن حنناالت تنندقيق المطابقننة والتنني أجراهمننا جهنناز الرقابننة

 8-15ويسننتعر

الماليننة والمحاسننبة فنني إندونيسننيا فنني عننام  2010و 2000علننى التنوالي علننى أنشننطة االسننتجابة
الس نريعة ،واعننادة التأهيننل ،واعننادة اإلعمننار الخاصننة بالمسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث .وتضننمن
التدقيق أهداأل التدقيق على األداء والمطابقة أيضا .وقد خلص التدقيق علنى االسنتجابة للطنوارئ
لزلن نزال  2010إل ننى ع نندم مالئم ننة لن نوائح إدارة األزم ننة ف نني المقاطع ننة المعني ننة حي ننث ل ننم ي ننتم التقي نند
بمتطلبننات إنشنناء جهننة إلدارة الكنوارث المحليننة ،وكن ل عنندم التقينند بالمتطلبننات القانونيننة الخاصننة
بإنشنناء البنيننة التحتيننة للط نوارئ وأشننار تقريننر التعننافي ومصننروفات إعننادة اإلعمننال مالمصننروفات
القوميننة إلننى جانننب المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارثو إلننى فشننل االلت نزام بقواعنند الموازنننة القوميننة،
وعدم التزام الحكومة المحلية بمتطلبات إعداد التقارير حول المساعدات المرتبطة بالكوارث.
.06

إعداد تقارير التدقيق للمساعدات المرتبطة بالكوارث

 1-18عند إعداد تقارير التدقيق ،يجب أن ت ارعني أجهنزة الرقابنة المالينة والمحاسنبة السنياق واالحتياجنات
الخاصننة بالدولننة المعنيننة ،وك ن ل التفويضننات القانونيننة ،وأء معلومننات أخننرى تتعلننق بأصننحاب
المصالح .ومنن الممكنن إجنراء تقنارير تندقيق منفصنلة ألجنزاء مختلفنة منن مرحلنة منا بعند الكنوارث
مأنش ننطة االس ننتجابة للطن نوارئ ،أو إع ننادة التأهي ننل ،أو إع ننادة اإلعم ننارو .ق نند تك ننون هن ن التق ننارير
بتصميم متشاب بوج عام ،إال أن محتواهنا يختلنأل بحسنب المرحلنة .وفني جمينع الحناالت ،يجنب
توجي التقارير إلى الجهة المناسبة صاحبة صالحية متابعة التوصيات الموضوعة.
 2-18يجب أن تراعي تقارير التدقيق المنالي للمسناعدات المرتبطنة بنالكوارث المتطلبنات المحلينة .وعلنى
أجهنزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة االطننالأل علننى إرشننادات المنظمننة الدوليننة لألجه نزة العليننا للرقابننة
المالية العامة والمحاسبة.
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وفي حالنة إعنداد القنوائم المالينة وفقنا إلطنار و غنر

معنين ،فعلنى

المدققين مراعاة تضمين إيضال في فقرة اإليضاحات بتقرير التدقيق المالي للمسناعدات المرتبطنة
بالكوارث.
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المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم " 1711تكوين الرأي وإعداد تقرير حول القوائم المالية"

 57المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم  ، 1811اعتبارات خاصة – تدقيق القوائم المالية ألغراض خاصة

55

 3-18بعنند إجنراء تنندقيق األداء أو تنندقيق المطابقننة ،يجننب أن يقنندم المنندققون تقرين ار خطيننا إليصننال نتننائج
التدقيق إلى كافة المستويات بالحكومة ،ولدى أصحاب المصالح اآلخرين .وعنندما تكنون التقنارير
خطية ،فإن ل يقلل من االشتبا في سنوء الفهنم ،ويتنيح النتنائج لالطنالأل العنام ،وييسنر المتابعنة
للوقوأل على مدى تنفي اإلجراءات التصحيحية.
 4-18يجب أن تكون تقارير تدقيق األداء جديرة بالثقة وأن يكون غنيا بالمعلومات .كمنا يجنب أن تكنون
التوص ننيات منطقي ننة وواض ننحة ومرتبط ننة بأه ننداأل ونت ننائج الت نندقيق .وعل ننى الم نندققين وض ننع تقري ننر
بأه ننداأل ،ونط نناق ،ومنهجي ننة الت نندقيق ،والمص ننادر المس ننتخدمة ،ع ننالوة عل ننى نت ننائج ،وخالص ننات،
وتوصننيات التنندقيق .وينبحنني أن تكننون تقننارير التنندقيق كاملننة ،ودقيقننة ،وموضننوعية ،ومقنعننة ،وأن
تكون واضحة ودقيقة إلى أقصى درجة ممكنة .يرج االطنالأل علنى المعينار الندولي لألجهنزة العلينا
للرقابة المالية والمحاسبة رقم  3000لالسترشاد ب .
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 5-18يج ننب أن تتض ننمن تق ننارير ت نندقيق المطابق ننة عل ننى أه ننداأل ونط نناق الت نندقيق ،والفتن نرة الزمني ننة الت نني
تحطيهننا ،وتحدينند أو وصننأل موض نوأل التنندقيق ،وصننيحت  ،ومسننئوليات األط نراأل المختلفننة معلننى
أساس قانونيو ،ومعايير التدقيق المطبقة فني عمنل التندقيق ،وملخصنا باألعمنال التني تنم إنجازهنا
وخاتمة .يرج االطالأل علنى المعينار الندولي لألجهنزة العلينا للرقابنة المالينة والمحاسنبة رقنم 4100
لالسترشاد ب .
 8-18وقد طرحت المنظمة الدولية لألجهنزة العلينا للرقابنة المالينة العامنة والمحاسنبة إطنا ار موحندا إلعنداد
التقارير ويطلق علي اإلطار المتكامل للمسائلة المالية 59.وا ا قامت كافنة األطنراأل منن أصنحاب
المص ننالح بإع ننداد ج ننداول اإلط ننار المتكام ننل للمس ننائلة المالي ننة للمس نناعدات اإلنس ننانية عل ننى النح ننو
المقتننرل ،فيتعننين علننى المنندققين الخننارجيين مراجعننة هن الجننداول ،وابننداء أرين فيهننا .والهنندأل مننن
تطبي ننق اإلط ننار المتكام ننل للمس ننائلة المالي ننة ه ننو توحي نند وتبس ننيط تق ننارير المس نناعدات اإلنس ننانية،
وتحسين الشنفافية والمسنائلة ،وتنوفير معلومنات واضنحة ومحققنة لكافنة األطنراأل المعنينة .وبمجنرد
العمننل بهن ا اإلطننار ،فننإن أجهنزة الرقابننة الماليننة والمحاسننبة تسننتطيع اسننتخدام المعلومننات المحسنننة
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http://www.issai.org/media(797,1033)/ISSAI_4100_E_Endorsement_version_June.pdf
http://www.issai.org/composite-194.htm
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لدعم عملهم في تدقيق القوائم المالية ،ومساعدتهم في إجراء تدقيق األداء والمطابقة.
.07

أدوات تدقيق المساعدات المرتبطة بالكوارث

 1-17إن تعقي نند عملي ننة الت نندقيق عل ننى المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث يجع ننل اس ننتخدام أدوات الت نندقيق
ضننرورة لمنندققي جهنناز الرقابننة الماليننة والمحاسننبة .ومننع ل ن  ،وقبننل اسننتخدام ه ن األدوات ،علننى
المدققين الحصول على توكيد بخصوص جودة وامكانينة االعتمناد علنى المعلومنات التني اسنتندت
إليها تل األدوات .ونوضح أدنا بع

ه األدوات.

 2-17تس ننتخدم الحكوم ننات نظ ننم المعلوم ننات الجحرافي ننة كأح نند مص ننادر المعلوم ننات .ويمك ننن اس ننتخدامها
لدمج ،وتخزين ،وتحليل ،وادارة ،وتقديم البياننات المرتبطنة بنالمواقع .ويمكنن اسنتخدام تقنينات نظنم
المعلومننات الجحرافيننة لتقيننيم األمنناكن التنني يحتمننل وق نوأل الظ نواهر الطبيعيننة الخط نرة بهننا .ويمكننن
اس ننتخدام نظ ننم المعلوم ننات الجحرافي ننة ف نني الت نندقيق عل ننى المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث لتحدي نند
المنطقننة مالمننناطقو المتننأثرة بالكارثننة والتنني سننيتم التنندقيق عليهننا .وتعنند نظننم المعلومننات الجحرافيننة
مفينندة فنني تخطننيط واج نراء التنندقيق .وللمزينند مننن النقنناش حننول نظننم المعلومننات الجحرافيننة وكيفيننة
اس ننتخدامها ف نني ت نندقيق المس نناعدات المرتبط ننة ب ننالكوارث ،يرج ننى االط ننالأل عل ننى المعي ننار ال نندولي
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم .5540
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 3-17ومن الممكن أن تكون قواعد البيانات المتاحنة عبنر االنترننت مفيندة للمندققين حينث يشنار العديند
من األطراأل المعنية في إدارة الكارثة .ومن األمثلنة علنى قواعند البياننات المن كورة ،قواعند بياننات
RAN-DTF, ETS, FTS

المس ننتخدمة ف نني ت نندقيق مس نناعدات تس ننونامي ف نني إندونيس ننيا ،والموق ننع

اإللكتروني لإلغاثنة التنابع لألمنم المتحندة .ونظن ار للندور الهنام الن ء تعلبن قواعند البياننات هن فني
إدارة الك نوارث ،فل نزام علننى المنندققين تقيننيم جننودة ه ن القواعنند ،والمعلومننات التنني تحتويهننا .وعلننى
أجهزة الرقابة المالينة والمحاسنبة الرجنوأل إلنى وحندات عمنل المنظمنة الدولينة لألجهنزة العلينا للرقابنة
الماليننة العامننة والمحاسننبة والخاصننة بالمسنناءلة وتنندقيق المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث لالطننالأل
عل ننى ص ننيحة تقي ننيم ج ننودة قواع نند البيان ننات عب ننر االنترن ننت إلدارة الكن نوارث وخاص ننة المس نناعدات
المرتبطة بالكوارث.
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وتعتبننر وحنندة العمننل أن قواعنند بيانننات المسنناعدات المرتبطننة بننالكوارث يجننب أن تحتننوء علننى مننا
يلي:



بيانات كاملة ،ويمكن االعتماد عليها ،ومتوفرة في الوقت المناسب ،وامكانية مقارنتها؛



معلومات حول إمكانية االعتماد علنى البياننات ووقنت توفرهنا :هنل خضنعت المعلومنات
إلى التحقق أو التدقيق متى تم جمع البيانات



بيانات تحطي طيلة مدة اإلغاثة ،واعادة التأهيل ،واعادة اإلعمار.

 4-17يجب أن تتوفر المعايير الحكومية لمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالينة العامنة والمحاسنبة
رقننم  0250حننول جننداول اإلطننار المتكامننل للمسننائلة الماليننة كبيانننات مفتوحننة .ويمكننن اسننتخدام
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 آخنرين والن ين يهتمننون بهننا ،وبهن الطريقننة يمكننن أن تصننبح هن الجننداول أداة لمزينند مننن
التعاون والمشاركة بين المدققين.
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