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ال ك وارث إدارة ع لى ال تدق يق ف ي ال م كان ية ال ج غ راف يا م ع لومات ا س تخدام
ب ال ك وارث ال م ت ع ل قة وال م ساعدات
جزء  :1مقدمة
 .1الغرض والنطاق والهيكل
1.1

تتعلق إدارة الكوارث بإدارة مخاطر الكوارث بهدف الحد من هذه المخاطر
واالستعداد لمواجهة الكوارث في حال حدوثها .كما وتشمل أيضا أنشطة ما بعد

الكوارث (عمليات اإلغاثة واإلنقاذ واعادة التأهيل واعادة اإلعمار) والتي تهدف
إلى تلبية احتياجات السكان المتضررين .يرجى الرجوع إلى المعايير الدولية
ألجهزة الرقابة العليا  1115و 1155و 1155لالطالع على التوجيهات بشأن
تدقيق الحد من مخاطر الكوارث والمساعدات المتعلقة بالكوارث .يهتم

المعيار  5540باستخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق إدارة الكوارث
والمساعدات المتعلقة بالكوارث .والغرض من المعيار  5540هو شرح وتوضح

القيمة المضافة الستخدام معلومات الجغرافيا المكانية في أعمال التدقيق .فهو

يركز على الدور التي تعلبه الجغرافيا المكانية في إدارة الكوارث ،وكيف يمكن
أن تكون معلومات الجغرافيا المكانية أداة مفيدة لدعم أعمال التدقيق على إدارة

الكوارث.
1.5

كما يقدم المعيار  5540نظم المعلومات الجغرافية ) (GISكأداة للتدقيق،

ويوفر إرشادات عملية ،ويشجع المدققين على تحسين وتوسيع نطاق استخدام

معلومات الجغرافيا المكانية في عملهم .يمكن أن تحسن معلومات الجغرافيا
المكانية من كفاءة وفعالية أعمال التدقيق وكذلك تقييم مدى االلتزام ،والكفاءة

واالقتصاد وفعالية إدارة الكوارث .يرجى الرجوع إلى الفصلين  4و  1والمالحق

 4و  1لهذا المعيار لمزيد من التوضيح حول هذه النقطة.
وتم وضع المعيار  1145في خمسة فصول:
 .1المقدمة

 .5معلومات الجغرافيا المكانية ونظم المعلومات الجغرافية )(GIS
 .5استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في إدارة الكوارث
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 .4استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث

 .1استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق االستجابة للكوارث والتعافي
1.5

يقدم الفصل  5الخصائص المحددة لمعلومات الجغرافيا المكانية ،ويصف كيف
يمكن أن تساعد نظم المعلومات الجغرافية في تحليل معلومات الجغرافيا

المكانية ،وكيف يمكن أن يتم ذلك في القطاع العام .في الفصل  5تم وصف
استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في مختلف أنشطة إدارة الكوارث على أنها

نقطة االنطالق إلى الفصول  4و  ،1والتي تمثل استخدام معلومات الجغرافيا

المكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث ،وانشطة االستجابة والتعافي .تم
تقديم معلومات أساسية وأمثلة عملية في المالحق  1-1من هذا المعيار:

 .1أنواع بيانات الجغرافيا المكانية

 .5استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في المجال العام
 .5استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في إدارة الكوارث

 .4استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث
 .1استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق االستجابة والتعافي.
الجزء  :2معلومات الجغرافيا المكانية ونظم المعلومات الجغرافية ()GIS
 .5ما هي معلومات الجغرافيا المكانية؟

 5.1معلومات الجغرافيا المكانية هي معلومات حول مكان معين على األرض ،على سبيل

المثال مقاطعة  :اسم المقاطعة ،وعدد األشخاص الذين يعيشون هناك ،ووجود المناطق

الصناعية ،وخصائص المنطقة المحيطة (مثل التربة ،واالنحدار ،واستخدام األراضي) ،وما
إلى ذلك .ليكون هناك قدرة على تصور هذه المعلومات على خريطة أو تحليل هذه
المعلومات في نظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISيجب أن تتوفر معلومات حول مواقع
محددة وفي هذا المثال يجب أن تتوفر معلومات حول موقع المقاطعة على سطح األرض

(أين يمكن العثور عليها؟) .من أجل تعريف موقع محدد على سطح األرض ،تم وضع نظم
اإلحداثيات :على سبيل المثال نظام اإلحداثيات المتري ( Xو Yيرمزون إلى خطوط الطول
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والعرض) .1عندما تتوفر معلومات عن موقع معين ،يمكن ربط هذه المعلومات بذلك الموقع
لمزيد من المعلومات حول

باستخدام اإلحداثيات .يرجى االطالع على الملحق ()1

خصائص معلومات الجغرافيا المكانية.
 .5تحليل معلومات الجغرافيا المكانية مع نظم المعلومات الجغرافية
 5.1يتم اتخاذ الق اررات على أساس المعلومات المتاحة وغالبا ما يكون هناك حاجة إلى

معلومات حول أماكن محددة :إلى أين تذهب في أيام العطالت ،أين تبني مدرسة جديدة ،ما
هو أقرب مستشفى ،ما هو أقصر طريق للعمل؟ يمكن االعتماد على الخرائط البسيطة

أو مخطط الطريق في معظم الق اررات ،ولكن عندما يتطلب األمر توفر معلومات أكثر
شمولية وتعقيدا ليتم اشتمالها في عملية اتخاذ القرار عندها تصبح الخرائط البسيطة ليست
كافية .وتظهر الحاجة لمزيد من المساعدة للتعامل مع كمية المعلومات التي يجب أن يتم

أخذها بعين االعتبار ،لذلك تم وضع برنامج يساعد على تخزين بيانات الجغرافيا المكانية
والمحافظة عليها ،ووضع التصور لها ،وتبسيطها وتحليلها  ،وقد أطلق عليه برنامج نظم

المعلومات الجغرافية (.)GIS

 5.5يمكن وصف نظام المعلومات الجغرافية ) (GISبأنه نظام محوسب يسهل إدخال

البيانات وتخزينها ،وتحليلها ،وعرضها وخاصة بالنسبة للبيانات المكانية (المرجعية

الجغرافية) .ويمكن أن تساعد نظم المعلومات الجغرافية في اتخاذ الق اررات عندما يتم أخذ

البيانات الواسعة النطاق والمعقدة باالعتبار .على سبيل المثال ،عندما تريد الشركة أن تعرف
المكان المناسب لبناء متجر جديد فإنها تحتاج لمعلومات حول:
• توزيع عمالئها (أين يعيش الزبائن)؛

• البنية التحتية (هل يمكن للعمالء الوصول إلى المتجر  ،هل الوصول إلى
الزبائن سهال  ،هل عملية التوريد إلى المتجر سهلة)؛

•

توافر األراضي (ما هي األراضي المعروضة للبيع ،وبأي ثمن)؛

• استخدام األراضي المتاحة (ما نوع التربة ،واالرتفاع ،وما هي أنواع األنشطة
الممكنة والمسموح بها).

1

لمزيد من المعلومات حول نظم اإلحداثيات يرجى االطالع على الدليل الميداني لرسم الخرائط اإلنسانية الموجود على موقع ماب أكشن
( 2011-Mapactionموقع تستخدمه الوكاالت لتحديد أماكن الكوارث)  ،تقييم مخاطر األخطار المتعددة (ويستسن  )9002ومبادئ نظم
المعلومات الجغرافية (. (9002 ITC
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 5.5ويستند الجواب على سؤال مكان بناء المتجر الجديد على تحليل مجموعات البيانات

المتعددة :الزبائن ،والبنية التحتية (شوارع) ،قطع األراضي ،واالرتفاع ،واستخدام األراضي.
تمثل كل مجموعة من البيانات طبقة من المعلومات .إن نظم المعلومات الجغرافية قادرة

على اإلجابة على األسئلة من خالل دمج المعلومات في مجموعات البيانات المختلفة ،انظر
الرسم التوضيحي أدناه.

الشكل  .5.1نظرة عامة على نظم المعلومات الجغرافية
الزبائن
الشوارع
البيانات المتجهة

قطع األراضي
االرتفاع
االستخدامات الممكنة لألراضي

البيانات الشبكية

العالم الحقيقي

مصدر الصورة :جامعة ويستيرن أونتريونhttp://ssnds.uwo.ca
نظم المعلومات الجغرافية ( )GISتمكن المستخدمين من تخزين وحفظ كمية كبيرة من
المعلومات المتعلقة بالجغرافيا ،من أجل تصور البيانات المعقدة وتبسيطها ،وإلنشاء بيانات

جديدة من قائمة بيانات موجودة ،وانتاج خرائط ذات جودة عالية.
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أكثر الجوانب قوة في نظام المعلومات الجغرافية هو أنه يمكن المستخدمين من أداء عمليات

التحليل المعقدة من خالل ربط طبقات البيانات وصف مجموعات البيانات المختلفة للحصول
على المنظور المكاني.
 5.4يمكن أن يساعد نظام المعلومات الجغرافية ( )GISالشركات الخاصة في عمليات

اتخاذ الق اررات ،كما أنه له دو ار هاما في صنع القرار من قبل الجهات العامة .على سبيل

المثال ،عندما تريد المقاطعة أن تستعد للفيضان ،فإنها تحتاج إلى معرفة المكان الذي يعيش

فيه المدنيون ،ومكان وجود األنشطة االقتصادية الخطرة (مثل المصانع الكيماوية) ،والطريقة
التي يمكن اتباعها إلجالء األشخاص إلى أراضي أكثر ارتفاعا في أسرع وقت ممكن (البنية
التحتية واالرتفاع) ،وما هي األضرار التي سيخلفها الفيضان ،واألماكن التي يتم فيها إجراء

التدابير االحتياطية مثل بناء السدود أو الحواجز...إلخ.

 5.1باختصار ،يمكن أن تساعد نظم المعلومات الجغرافية في تحليل البيانات الشاملة

والمعقدة بواسطة:

• عرض البيانات مكانيا (بيانات الخريطة :تظهر جميع المدارس في البالد)؛

• االستعالم عن البيانات مكانيا حسب الموقع (بيانات الخرائط في منطقة معينة:
إظهار جميع المدارس في المقاطعة )X

• تحليل العالقات أو المواقع المكانية (أين تقع المدرسة التي يدرس فيها أكبر عدد

من الطالب ،وما هي المدارس األقرب إلى الخط الرئيسي للحافالت ،وهل

المدرسة ( )Yضمن منطقة خطر الفيضانات ،وما هي المدارس التي تقع ضمن
منطقة التلوث الجوي بسبب مصانع البتروكيماويات ....Z؟)

•

تخزين وعرض البيانات على هيئة طبقات (المدارس ومواقعها ،وعدد الطالب،

وخطوط الحافالت ،ومخاطر الفيضانات ،ومواقع الصناعات الخطرة).
2

 .4استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في القطاع العام

2

لمزيد من الوصف التفصيلي يرجى االطالع على استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في القطاع العام في الملحق ( )9لهذا المعيار
الدولي ألجهزة الرقابة العليا.
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 4.1زاد استخدام معلومات الجغرافيا المكانية ونظم المعلومات الجغرافية في القطاع العام
ألسباب عدة .أحد األسباب الرئيسية هو حجم وتعقيد المعلومات التي البد من دراستها

وتحليلها حين يتم اتخاذ الق اررات .تحتاج العديد من الق اررات إلى دعم من معلومات الجغرافيا

المكانية ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل معلومات الجغرافيا المكانية .تم التشجيع على

استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في القطاع العام عبر زيادة قدرة الكمبيوتر
والسيرفر(لتخزين البيانات والتعامل معها) بأسعار مخفضة ،وحقيقة أن برنامج نظم

المعلومات الجغرافية أصبح أكثر مالئمة للعمالء .تعلب معلومات الجغرافيا المكانية دو ار
حاسما في المراحل المختلفة لدورة السياسة العامة :تحديد جدول األعمال لهيئة عامة (تحديد

المشكلة) ،وتحديد أهداف السياسة العامة وصياغة التدابير الواجب اتخاذها ،وتنفيذ التدابير
السياسية وأخي ار المراقبة والتقييم بهدف تقييم عملية تنفيذ التدابير المتبعة وعما إذا كانت هذه

التدابير تؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة .إن مجموعة المجاالت السياسية التي يمكن وفقها

أن تستخدم الجهات العامة معلومات الجغرافيا المكانية هي مجاالت واسعة منها :إدارة

الموارد الطبيعية ،وحماية البيئة ،واالقتصاد ،والتعليم ،واألمن ،وادارة المياه ،والرعاية
الصحية ،وما إلى ذلك .كما يتم استخدامها أيضا أكثر وأكثر كأدلة في اإلجراءات القضائية
واإلدارية.
 4.5يتم استخدام معلومات الجغرافيا المكانية أيضا في جميع أنشطة ومراحل إدارة الكوارث:
كتقييم مخاطر الكوارث ،واتخاذ التدابير للحد من مخاطر الكوارث ،والتنبؤ واإلنذار المبكر،

وتقييم األضرار واالحتياجات ،وتنفيذ عمليات اإلنقاذ واإلغاثة ،واعادة تأهيل واعادة إعمار

المنطقة المتضررة .الفصل  5من هذا المعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا (الملحق )5
يتناول استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في إدارة الكوارث ببعض التفصيل.

.1استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في التدقيق
 1.1من الممكن أن يقدم استخدام معلومات الجغرافيا المكانية قيمة مضافة لجميع مراحل
التدقيق :تقييم المخاطر ذات الصلة ،وتصميم عملية التدقيق ،وعقد عمليات التدقيق ،وتحليل

نتائج التدقيق ،واعالن نتائج التدقيق .تمت مناقشة هذه المراحل المختلفة بصورة مختصرة أدناه.
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تم تخصيص (الفصل  )4من هذا المعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا الستخدام معلومات

الجغرافيا المكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث ،في حين يناقش الفصل ( 1والملحق )1
استخدام بيانات الجغرافيا المكانية في تدقيق االستجابة للكوارث والتعافي منها.

تحليل المخاطر
 .aتبدأ عملية التدقيق بتحليل المخاطر لتحديد المواضع التي تحتاج أقصى قيمة
مضافة لعملية التدقيق .ومن الممكن أن يساعد كل من استخدام معلومات الجغرافيا

المكانية ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل وتقييم المخاطر .يتيح استخدام نظم

المعلومات الجغرافية تحليل سمات البيانات أوالطبقات المختلفة في سياق جغرافي،
والتي من الممكن أن تكون صعبة أو معقدة إذا ما تمت باستخدام األوراق فقط .على

سبيل المثال ،يمكن أن يحلل نظم المعلومات االنتشار الجغرافي لمشاريع البنية

التحتية المتأخرة ،واستخدام بعض المقاولين في مختلف المناطق ،واالنتشار
الجغرافي لألموال المخصصة ،والمعلومات الديمغرافية ...الخ.

ويمكن استخدام

بيانات االستشعار عن بعد للتحقق من توافق معلومات قواعد البيانات اإلدارية

والمعلومات الميدانية ( هل يمكن فعليا رؤية مشاريع البنية التحتية التي تم تسجيلها
على أنها منتهية في صور األقمار الصناعية أو الصور المحمولة جوا؟)

 .bفي كثير من البلدان تتعرض الموارد الطبيعية مثل الغابات لضغوط كثيرة منها

االنشطة االقتصادية ،والتحضر بسبب النمو السكاني ،والهجرة ،والتلوث .وقد اتخذت

الحكومات التدابير الالزمة للمحافظة على وجود الغابات ،مثل تقييد األنشطة
االقتصادية في بعض المناطق من خالل إصدار وادارة حقوق قطع االشجار وتقييد

الوصول إلى بعض المناطق وذلك بتصنيفها على أنها مناطق محمية طبيعية .ويتم

اتخاذ هذه التدابير على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها حول حالة

الغابات عبر استخدام معلومات الجغرافيا المكانية (يرجى الرجوع للملحق  5الفقرة
 .)5.1عندما تتوفر المعلومات حول المناطق المحمية أو التي تم إصدار حقوق

قطع االشجار بخصوصها ،يصبح من الممكن مطابقة هذه المعلومات مع

المعلومات عن حالة الغابات .من الممكن أن تشير عملية الجمع فيما بين صور
7
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األقمار الصناعية والبيانات اإلدارية حول إدارة الغابات إلى المناطق المعرضة

للخطر (على سبيل المثال إزالة الغابات في منطقة محمية) ،والتي ينبغي على
المدققين مراقبتها.

( .cيرجى الرجوع للفقرة  )5.4.1أدناه حيث تم تناول استخدام معلومات الجغرافيا
المكانية بمزيد من التوضيح عبر تقديم التدقيق في إدارة الغابات ،الذي قام به جهاز
الرقابة األعلى األندونيسي.3

تصميم عملية التدقيق
 .dيمكن أن تساعد معلومات الجغرافيا المكانية في تصميم عملية التدقيق وذلك عندما
تتوفر معلومات حول المخاطر :اتخاذ قرار بشأن أهداف عملية التدقيق ،والتركيز
والنطاق .أوال وقبل كل شئ ،إن استخدام معلومات الجغرافيا المكانية ونظم

المعلومات الجغرافية ( )GISيمكن أن تساعد المدققين في إدارة تداخل الموضوع

الذي تم تقدير مخاطره .وقد يشتمل هذا التداخل على مجموعة متنوعة من البيانات
التي تحتاج إلى دراسة ،لكنه يمكن أن يشتمل أيضا على المنطقة الجغرافية التي
البد من دراستها" :يمكن أن تكون غابة واسعة وأحيانا يمكن أن يكون الوصول إليها

صعبا .ال يمكن أن يستخدم المدققين األساليب التقليدية عند التعامل مع األرض
بهذه المقاييس و هذا المقدار من االنعزال"  .4وينطبق الحديث ذاته على تدقيق

المساعدات إلى مناطق الكوارث ذات المساحات الواسعة ،مثل تسونامي المحيط
الهندي عام  .5554على سبيل المثال ،يمكن أن توفر معلومات الجغرافيا المكانية
رؤية حول عدد المشاريع اإلسكانية وانتشارها الجغرافي المنتظم وفق الجدول الزمني

أو المتأخر منها .حيث يعتبر تحديد مدى سير المشاريع اإلسكانية وفق المواعيد

المحددة من الخريطة اسهل وأسرع من جدول األرقام .عندما يتم التخطيط إلنجاز

المشاريع مقابل التخطيط لهذه المشاريع ،تتكون فكرة واضحة حول المشروعات التي

3

مجموعة عمل االنتوساي للتدقيق البيئي ( ،) 9000التدقيق على الغابات ،دليل ألجهزة الرقابة العليا ،الملحق  :9استخدام نظم المعلومات
الجغرافية و نظام تحديد المواقع العالمي في عمليات التدقيق على الغابات،
http://www.environmental-auditing.org/Home/WGEAPublications/
StudiesGuidelines/tabid/128/Default.aspx
4
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يتعين خضوعها للتدقيق عندما يكون هناك عدد من المشاريع ذات الصلة متأخرة

عن الجدول الزمني .ويمكن بعد ذلك اتخاذ القرار بشأن التركيز على التدقيق على
مشتريات المقاولين وادارة العقود بما في ذلك اإلشراف .عندما تبدو المشاريع إنها
تسير وفق الجدول الزمني المحدد ،يمكن أن يتم التدقيق على جودة المنازل،
ومعدالت المساحات المستغلة ،والبنية التحتية بما في ذلك المياه والصرف الصحي

والكهرباء .وعالوة على ذلك ،يمكن استخدام معلومات الجغرافيا المكانية ونظم

المعلومات الجغرافية ( )GISفي اختيار عينات من المواقع وتوجيه فرق التدقيق.
كما يمكن أن تساعد في إنشاء المزيج األمثل بين مختلف مصادر المعلومات

المطلوبة :الزيارات الميدانية للمدققين ،على سبيل المثال بيانات االستشعار عن بعد
للمواقع التي تم عليها إنشاء المنازل (أي المواقع التي تحتاج إلى إرسال فريق وأي
المواقع التي يمكن فيها االعتماد على بيانات االستشعار عن بعد مثل صور األقمار
الصناعية؟).

 .eمن األنشطة الهامة في مرحلة التصميم هو اتخاذ القرار فيما يتعلق بالبيانات
(الكمية والنوعية) التي ينبغي جمعها ومن أي المصادر حتى تتوفر اإلجابة على
أسئلة التدقيق وتحقيق أهداف التدقيق .وفي هذا الصدد ينبغي أن يتم األخذ في

االعتبار نوعية معلومات الجغرافيا المكانية ومصادرها (يرجى الرجوع للملحق 1

الفقرة .)5.1
 .fعندما يتم تصميم عملية التدقيق  -من خالل صياغة أهداف التدقيق ونطاقه
واألسئلة -يمكن بعدها البدء في عملية التنفيذ .يجب أن يتم جمع البيانات (الكمية

والنوعية) وتحليلها لمعرفة ما إذا كان من الممكن اإلجابة على أسئلة التدقيق
وبالتالي تحقيق الهدف منه.
جمع وتحليل نتائج عمليات التدقيق
 .gمن خالل تصميم عملية التدقيق يتم تحديد نوع البيانات ومصادرها .كما وقد ذكرنا
من قبل ،يجب على المدقق أن يكون على بينة من كمية معلومات الجغرافيا

9
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المكانية المتاحة للعامة بالفعل ومعلومات الجغرافيا المكانية المحتملة التي تتوفر في

إدارات الجهات العامة .ونقصد بكلمة "المحتملة" أنه من الممكن أن يتم تكوين

معلومات الجغرافيا المكانية من خالل ربط البيانات بمواقع معينة كما هو موضح

في الملحق  4من هذا المعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا .وهناك طريقة أخرى
يستطيع من خاللها المدقق تكوين معلومات الجغرافيا المكانية من خالل ربط

مالحظاته الميدانية الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي لهذه المالحظات .ويمكن

استخدام أجهزة نظام تحديد الموقع العالمي ( )GPSأو أجهزة نظام تحديد المواقع

المزودة بمتلقي ( .)GPS-receiverعندما يستخدم فريق التدقيق أجهزة نظام

تحديد الموقع العالمي ( -)GPSوالخرائط الملتقطة عبر األقمار الصناعية لربط

بيانات مجال التدقيق بموقعها الجغرافي ،فإنه يمكن تحليل البيانات الميدانية ليس

فقط في المراحل الالحقة ولكن من الممكن أن يتم ذلك فو ار عند إدخال اإلحداثيات

في برنامج جهاز نظام تحديد الموقع العالمي إلى جانب الخرائط .يتم رسم البيانات
الميدانية على الخريطة بصورة مباشرة وبوضوح بحيث يمكن من خاللها استخالص
تساؤالت هامة تتعلق بالمالحظات الميدانية .على سبيل المثال ،عندما تشير

المالحظات الميدانية إلى عدم تشييد المشاريع اإلسكانية في الموقع المناسب ،فمن

الممكن أن يطرح فريق التدقيق تساؤالت أكثر أهمية عن اسباب حدوث ذلك.

 .hكما وقد ذكرنا من قبل ،إن استخدام معلومات الجغرافيا المكانية ونظم المعلومات
الجغرافية ( )GISتمكن المدقق من تحليل المعلومات المترابطة من خالل االستفادة

من موقعها الجغرافي .على سبيل المثال ،عندما يرغب المدقق في معرفة ما إذا كان

قد تم بناء المدارس في المناطق التي يحتاج فيها األطفال للمدارس ،فإن هناك

مجموعات مختلفة من البيانات يجب أن يتم تحليلها :بيانات عن المناطق المتضررة

من الكارثة ،وبيانات عن الخسائر في المباني المدرسية ،وبيانات عن األطفال

الباقين على قيد الحياة في المواقع المحددة حيث تم بناء المدارس فيها (مثل
االرتفاع ،وقابلية التعرض للكوارث :مثل القرب من المواد الخطرة كحدود أماكن

الدفن والبراكين واألنهار ،ووجود البنية التحتية) .مع وجود نظم المعلومات الجغرافية

( )GISيصبح باإلمكان طرح التساؤالت المكانية التي ترتبط بطبقات البيانات
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المتعددة بواسطة استخدام علم الجغرافيا (تحديد موقع المعلومات) .وأحد هذه

التساؤالت المكانية التي يمكن أن تنفذها نظم المعلومات الجغرافية ( )GISهو تحليل

النطاقات :الذي يحدد أي من التضاريس التي تقع ضمن نطاق معين وأيها يقع

خارجه .ويمكن استخدام هذا النوع من التحليل لرسم خرائط المواد الخطرة أو وضع
التدابير السياسية التي تستهدف منطقة معينة .يرجى الرجوع للفصل  1والملحق 1
الستخدام تحليل النطاقات في دراسة تدقيق منازل آتشيه ،إندونيسيا بعد كارثة

تسونامي عام .5554
رسم واعالن نتائج التدقيق

 .iرسم نتائج التدقيق  -مثل رسم المعلومات الجغرافية على الخريطة – حيث تقدم
رسالة قوية وواضحة للجمهور عند المقارنة بالكلمات المكتوبة فقط .ومع وجود
صالحية الرسم تأتي أيضا مسؤولية استخدام تلك السلطة بحكمة .على سبيل

المثال ،استخدام الرموز واأللوان في الخريطة له تأثير قوي على طريقة فهم وتفسير
هذه الخريطة من قبل المستخدمين :فعند استخدام اللون األحمر ينبغي للمرء أن

يكون على علم بأن هذا اللون سوف تكون له داللة سلبية لمستخدم الخريطة،
وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى النظر إلى النتائج بسلبية .يجب أن ينتبه المدققون لهذه

النقطة ويجب عليهم معرفة الطريقة التي يجب اتباعها في تقديم النتائج

واالستنتاجات على الخريطة دون المجازفة بحياديتهم وموضوعيتهم .عالوة على

ذلك ،يجب أن يكون المدققين على علم بأنه عند استخدام الخرائط فإن الجمهور

سوف لن يكون قاد ار على التحقق من البيانات التي تستند عليها الخريطة وتفسيرها
على الفور (بالمقارنة مع الجداول) .يجب أن يكون المدققين على بينة من هذا
والتأكد من أن الخرائط التي يقدمونها أو تلك التي تم تقديمها تحت مسؤوليتهم تتوافق

مع معايير الجودة نفسها ألي شكل آخر من أشكال التواصل الخارجية لجهاز

الرقابة األعلى .انظر الدليل الميداني لرسم الخرائط اإلنسانية التابع لموقع ماب

أكشن ( )Mapactionللحصول على بعض المعلومات 5العملية في هذا الشأن.
5

ماب أكشن ( . )Mapaction – 2011دليل ميداني لرسم الخرائط االنسانية ،الطبعة الثانية يوليو  .9000باكينغ هامشاير  :ماب أكشن،
http://www.mapaction.org/?option=com_mapcat&view=mapdetail&id=2426

11

إدارة المنظمات الدولية – قسم الترجمة

 .jمع وجود معلومات الجغرافيا المكانية يمكن عمل رسومات مختلفة ،أبسطها شكال
هو تلك التي تكون عبارة عن خريطة اعتيادية ثنائية األبعاد ويتم استخدامها في

تقارير التدقيق .بإمكان معظم مجموعات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية نشر
أنواع مختلفة من الملفات ،مثل  svg ،png ،jpgو  .pdfوالى جانب تقديم الخرائط

الثنائية األبعاد ،تستطيع مجموعات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ()GIS

أيضا تقديم نماذج ثالثية األبعاد .وتستخدم هذه النماذج إلظهار االرتفاع في رسم
الخرائط (نماذج االرتفاعات الرقمية ،واالراضي الرقمية) لمنطقة معينة أو البنية

التحت أرضية لمنطقة وذلك ألغراض مثل التعدين أو للتخطيط العمراني .يعتبر
استخدام الثالثة أبعاد في نظم المعلومات الجغرافية (( )GISألغراض تحليلية أو
تطور حديثا من شأنه أن يؤدي إلى عدد من االحتماالت
ا
بغرض عرض التصورات)

الجديدة الستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( ،)GISوللمدققين أيضا.

 .kإلى جانب الخرائط الثابتة ،تتيح مجموعات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية
( )GISأيضا إنشاء ونشر الخرائط التفاعلية :الخرائط التي يمكن لمستخدمها إنشاء
خريطة متالئمة خاصة به بواسطة اختيار وتحليل طبقات البيانات .تعتبر مجموعة

برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ( )GISالتي تتيح نشر الخرائط التفاعلية على

شبكة االنترنت (خدمات شبكية  )webservices-مكلفة وغالبا ما تتطلب

استثمارات اضافية في األجهزة (السيرفر .)servers -وهناك طريقة أكثر بساطة
وذات تكلفة مخفضة لتوفير الخرائط التفاعلية وهي استخدام برنامج قارئ وثائق

الوظائف الجغرافية ،مثل برامج لنشر وقراءة ملفات .pdf
دراسة حالة تدقيق إدارة الغابات بمعلومات الجغرافيا المكانية

 .lعقد جهاز الرقابة األعلى االندونيسي تدقيقا على إدارة الغابات مستخدما معلومات
الجغرافيا المكانية .6رغب جهاز الرقابة األعلى االندونيسي معرفة ما إذا كان قد

6
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وقعت ممارسات غير مشروعة إلزالة الغابات في المتنزهات الوطنية والمناطق

المحمية ،ومحميات الحياة البرية والغابات المحمية .وقد جمع جهاز الرقابة األعلى
االندونيسي البيانات التالية ليكون قاد ار على اإلجابة على األسئلة المذكورة:
 تحديد منطقة الغابات (أي األجزاء من هذه الغابات التي تخضع للحماية وأيها
المخصص لإلنتاج :قطع االشجار أو المزارع)



حالة الغابات

 الحدود اإلدارية لألحياء ومناطق الغابات

 أنشطة اإلنتاج (أي المناطق التي تم بشأنها منح تراخيص لقطع األشجار ،والمزارع،
والتعدين  ..الخ  ،وألي شركات تم منحها).
 .mفي مرحلة التصميم لعملية التدقيق على إدارة الغابات ،جمع وحلل جهاز الرقابة
األعلى اإلندونيسي المعلومات حول تغطية األرض ،وحدود شركات الغابات
المرخصة (يشار لها فيما بعد " ،)"LFCوالحدود الطبيعية للغابة .وقد مكنت هذه

المعلومات المدققين من تحديد ما إذا كان أو لم يكن المزارع أو نشاط التعدين قد

الترخيص المقدمة .أثناء التخطيط ،تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية
تمت وفق ا

( )GISلتحديد المناطق التي تشكل العينة التي ستخضع للتدقيق :أي المناطق في

الغابات التي تحدث فيها الحرائق بشكل متكرر ،والمناطق التي لديها أعلى مستوى
من إزالة الغابات .استخدم جهاز الرقابة األعلى االندونيسي مصادر بيانات متعددة
لتقييم االختالفات في وضع وحاالت مناطق الغابات :البيانات اإلدارية من و ازرة

الغابات ،صور األقمار الصناعية من المعهد الوطني للمالحة الجوية والفضاء

(البان  ،)LAPAN -ومعلومات من المصادر المتاحة من برنامج

Google

 . Earthوبناء على هذا التحليل كان المدققين قادرين على تحديد ما إذا كانت
عملية إزالة الغابات قد حدثت في الفترة ما بين بداية العام وحتى نهاية ذلك العام،

وكذلك تحديد المناطق التي كانت هناك دالئل قوية تشير إلى أن شركات الغابات

المرخصة لم تكن تمتثل للقواعد واألنظمة (مثل تراخيص قطع األشجار التي تم

الحصول عليها من الحكومة اإلندونيسية).
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 .nلقد تمكن جهاز الرقابة األعلى االندونيسي وبمساعدة نظم المعلومات الجغرافية
( )GISمن حساب (بصورة تقريبية) مساحة المناطق التي تم قطعها بالهكتار
باالستناد إلى صور األقمار الصناعية المتاحة ذات درجة وضوح عالية و من

المصادر الحكومية و المصادر المفتوحة .وقد زار فريق التدقيق المناطق المحددة
لتقييم ما إذا كان قد تم بالفعل قطع الغابات األولية (جزئيا)  -كما هو مبين في

صور األقمار الصناعية المتاحة .لقد تمكن المدققين من تقييم قطع األشجار غير

المشروع للغابات األولية وذلك خالل زيارتهم إلى المنطقة المحددة التي من أجلها تم
استخدام أجهزة تحديد المواقع ( )GPSللمالحة

ولتحديد الموقع الجغرافي

لمالحظاتهم .وبقيامهم بذلك ،تمكن المدققين من عرض مالحظاتهم على الخارطة

وبمطابقتها مع البيانات المتاحة حول وضع وحالة الغابات ،وتراخيص قطع

األشجار ،وحدود المناطق المحمية ،وكانت أحد نتائج التدقيق وجود الدليل على أن
المزارع قد حلت محل الغابات األولية كما هو موضح في الخريطة أدناه:

مناطق االستخدامات
األخرى للغابات

غابات منتجة

إزالة الغابات

الجزء  :3استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في إدارة الكوارث
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 .6تقديم إدارة الكوارث
 1.1في استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ) (UNISDRتم تعريف الكارثة
على إنها "مشكلة خطيرة تعطل سير العمل في المجتمع وتشتمل على نطاق واسع من اآلثار

والخسائر االنسانية ،أو المادية ،أو االقتصادية ،أو البيئية ،التي تفوق قدرة المجتمع المتأثر

على مواجهتها باستخدام الموارد الخاصة به.7

 1.5وقد تطورت إدارة الكوارث في العقدين األخيرين من التركيز على االستجابة للكوارث

والتعافي (بعد الكارثة) إلى التركيز على الحد من مخاطر الكوارث .كان ينظر للكوارث على
أنها نتيجة للتعرض لألخطار ،والتي تحددها استراتيجية األمم المتحدة للحد من الكوارث

الدولية ( )UNISDRكما يلي" :ظاهرة ،أو مادة ،أو نشاط بشري خطير أو الحالة التي قد

ضرر في الملكية،
تتسبب في فقدان الحياة أو اإلصابة أو غيرها من اآلثار الصحية ،واأل ا

وفقدان سبل العيش والخدمات ،واالضطراب االجتماعي واالقتصادي ،أو االضرار البيئية".

( )UNISDR, 2009في الوقت الحاضر ينظر إلى الكوارث على إنها أمور ناتجة عن
تفاعل معقد بين المخاطر والضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار المخاطر والتي

تتجسد في احداث مثل الزلزال أو الفيضان" .إن الحادثة مثل الزلزال في حد ذاته ال يعتبر

كارثة عندما يحدث في مناطق غير مأهولة .فهذه الحادثة يطلق عليه كارثة عندما تحدث
ضرر ،أو الخسائر أو تدمير نظام التنمية
في منطقة مأهولة بالسكان ،وتتسبب في حدوث اال ا
8

االجتماعية واالقتصادية".

 1.5ونتيجة إلى زيادة تأثير الكوارث على المجتمع البشري ،أصبح لدى الحكومات وعي

متزايد بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز صمود الشعب الذي يتحملون مسئوليته.
كما وأنه أصبح لدى الحكومات وعيا متزايدا بإمكانية إدارة أثر الكوارث :فعلى الرغم من إنه

ليس من الممكن أن يتم إيقاف حدوث المخاطر الطبيعية ،إال إنه يمكن أن يتم تقليل ضعف

7

استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث UNISDR" ،مصطلحات الحد من مخاطر الكوارث (")9002
.http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html, August 2012
8
ويستين ،سيس . V. (2009).تقييم المخاطر لألخطار المتعددة .كورس التعليم عن بعد .كتاب إرشادي .انشيده :جامعة األمم المتحدة
 -مدرسة  ITCحول إدارة المعلومات الجغرافية للكوارث  ،ص3-0 .
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قدرة السكان على مواجهتها .ويعتبر هذا الوعي بمثابة القوة الدافعة وراء إطار عمل هيوغو

الستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ،)UNISDR, 2005( 5511-5551

وهي خطة مدتها  15سنوات لجعل العالم أكثر أمانا من األخطار الطبيعية .إن الحد من

مخاطر الكوارث (تقييم المخاطر ،والتخفيف من آثارها ،والوقاية منها ،والتأهب لها) أصبح
جزءا أساسيا من إدارة الكوارث .ويتضح هذا في دورة إدارة الكوارث المبينة أدناه.
 1.4دورة إدارة الكوارث (انظر الشكل  )5.1هي النموذج المفاهيمي الذي فيه يتم تعريف
المراحل واألنشطة المختلفة إلدارة الكوارث ،والعديد من هذه النماذج هي قيد االستخدام .في
النموذج التالي ،تتركز أنشطة إدارة الكوارث في مرحلة ما قبل وقوع الكارثة (تقييم المخاطر،

التخفيف والوقاية والتأهب) ،وفي أنشطة الطوارئ (اإلنذار واإلنقاذ وعمليات اإلغاثة وتقييم
األضرار واالحتياجات) ومرحلة ما بعد الكوارث (مراحل إعادة التأهيل واعادة اإلعمار).
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المصدر :من إعداد جهاز الرقابة األعلى االندونيسي لمجموعة العمل المعنية بالمسائلة والتدقيق على
المساعدات المتعلقة بالكوارث ()WG AADA

 1.1من أجل منع العواقب السلبية لألخطار المتجسدة بالكوارث ،يتعين على الحكومات
الوطنية أن تكون على علم بالكوارث المعرضة لها دولهم :مثل األخطار التي من المحتمل

أن تحدث؟ وأين ومتى ستحدث؟ وما هي العواقب؟ تعتبر عمليات تقييم المخاطر خطوة
هامة في تحديد التدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من آثار الكوارث والوقاية منها .كما أنها

تساعد في تحديد األولويات :أين توجد أكبر مواطن الضعف؟ وعلى الرغم من اتخاذ هذه

التدابير للحد من المخاطر ،إال إن الكوارث ال تزال تقع ،حيث يصعب التنبؤ ببعض سالسل
األحداث .كان هذا هو الحال مع الزلزال الذي هز اقليم سيشوان في الصين يوم  15مايو
عام  .5552في حين أن الزلزال نفسه قتل حوالي  25ألف شخصا ،كان هناك العديد من

الضحايا لم تكن ناجمة عن الزلزال بل كانت بسبب األحداث الخطرة األخرى .تسبب الزلزال
في حدوث  15ألف انهيار أرضي في المناطق الجبلية من المحافظة ،حيث وقعت هذه في
وديان األنهار وأدت إلى انهيارات ارضية في  252من السدود التي تحجز تدفق المياه

والتسبب في فيضانات مدمرة (تم انسداد  151نهر بصورة كاملة وأنهار أخرى بصورة

جزئية) ،وتشكلت اثنا عشر "بحيرات زلزالية" في المنطقة المتأثر’)Gorum et al.2011( .
واشتملت الحوادث الضارة األخرى الناتجة عن الزلزال على االنزالقات األرضية ،والحرائق في

المدينة ،وانقطاع شرايين الحياة مثل مياه الشرب والكهرباء.9

 1.1لذا يجب ان يكون للحكومات دور في إنشاء نظم اإلنذار المبكر للسكان ليتم اتخاذ

االجراءات الالزمة في أسرع وقت ممكن (عمليات اإلغاثة واإلنقاذ واإلخالء وغيرها) .كما أن

لدى الحكومة دو ار آخر في رفع الوعي حول مخاطر الكوارث وكيفية التصرف في حاالت
الكوارث ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل التثقيف واالتصال والتدريب (مثل تمارين المحاكاة).
 1.6عند حدوث كارثة ،من المهم أن يكون لدى الجهات العامة صورة تشغيلية مشتركة
يمكن تبادلها مع كافة الجهات المرتبطة بعمليات اإلنقاذ واإلغاثة .يجب أن تستند هذه

الصورة المشتركة على معلومات الجغرافيا المكانية التي تشير إلى مكان وقوع الضرر (تقييم
9

المرجع.Westen, Cees. v. (2009), p. 3-15, 3-16 :
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األضرار) وحيث االحتياجات الفورية ،والمتوسطة وطويلة األجل  -مثل الخدمات الطبية،

والمساعدات ،والغذاء ،والمأوى ،واعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية والمنازل –

هي أكثر هذه االحتياجات أهمية (تقييم االحتياجات) .يمكن تنسيق عمليات اإلغاثة واإلنقاذ

ويمكن التخطيط لجهود إعادة التأهيل واإلعمار على أساس هذه الصورة التشغيلية المشتركة.

في السنوات األخيرة ،سعى المجتمع الدولي والدول المتضررة من الكوارث الكبرى لتنفيذ
برامج رئيسية " إعادة البناء على نحو أفضل" ،والسمة الرئيسية لهذه البرامج هي أن يكون

الهدف من إعادة التأهيل واعادة اإلعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث هو إعادة بناء
المجتمعات بطريقة أفضل من تلك التي كانت قبل وقوع الكارثة .وينطبق نفس الهدف على
إعادة بناء المجتمعات في المناطق األقل عرضة للكوارث ،ومنع وجود آثار الكوارث ذاتها
التي قد تسفر عن األحداث المستقبلية من خالل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية وتنفيذ

التدابير الالزمة لتقليل المخاطر والتدابير الوقائية.

 1.2وينبغي أن تشمل إدارة الكوارث أيضا على الشفافية ،والمساءلة ،والتقييم ،والتدقيق تماما
مثل جميع األنشطة التي تتعلق باألموال العامة .وتتساوى هذه المفاهيم األربعة في األهمية

لدى الجهات المانحة للمساعدات المتعلقة بالكوارث وللمستفيد النهائي (ضحايا الكارثة) .بل
هي تعتبر أيضا أمر بالغ األهمية لمعرفة كيفية االستجابة بشكل أفضل في حال وقوع

الكوارث في المستقبل .في عام  ،5552نشر فريق المهمة السابق المعني بمعونات تسونامي

والتابع لمجموعة العمل المعنية بالمسائلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارث ( WG

 )AADAتقري ار حول الدروس التي تم اكتسابها لتعزيز الشفافية والمساءلة والتدقيق على
المساعدات المتعلقة بالكوارث من تحليله للتسونامي في المحيط الهندي في عام .10 5554

 .6الحد من مخاطر الكوارث واالستجابة والتعافي
أهمية معلومات الجغرافيا المكانية في الحد من مخاطر الكوارث

10

فريق المهمة التابع لإلنتوساي المعني بالمساءلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارث ( ،)9002دروس حول المساءلة،
والشفافية والتدقيق على المساعدات المتعلقة بتسونامي .الهاي :محكمة التدقيق الهولندية،
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/intosai-aada/home
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 6.1مارغريتا والستروم ،الممثلة الخاصة لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،وضحت

أهمية معلومات الجغرافيا المكانية في الحد من مخاطر الكوارث على النحو التالي" :في كل
عام ،تتسبب الكوارث الناجمة عن العواصف ،والفيضانات ،والبراكين ،والزالزل باآلالف من

القتلى واألضرار الجسيمة في الممتلكات في جميع أنحاء العالم ،وتشريد عشرات اآلالف من
االشخاص من منازلهم ،وتدمير سبل عيشهم .وتعتبر الدول النامية والفقيرة هي المجتمعات

المعرضة لذلك بوجه خاص .ويمكن منع وقوع العديد من القتلى والخسائر في الممتلكات إذا
ما توافرت معلومات أفضل عن أعداد السكان ،والممتلكات ،والعوامل البيئية في مخاطر

الكوارث ،وأنماط وسلوك مخاطر معينة.
وقد ازداد توافر هذه المعلومات بمساعدة التقنيات مثل األقمار الصناعية لرصد األحوال
الجوية واألرض ،واألقمار الصناعية لالتصاالت ،واألقمار ذات تقنيات تحديد المواقع ،إلى
جانب عرض األخطار وتحليلها ،ونظم المعلومات الجغرافية ( .)GISعندما يتم دمج هذه

التقنيات في نهج الحد من مخاطر الكوارث ،وربطها بنظم إدارة المخاطر الوطنية
والمجتمعية ،فإنها تقدم إمكانات كبيرة للحد من الخسائر في األرواح والممتلكات ،وللقيام

بذلك يتطلب األمر وجود قاعدة صلبة من الدعم السياسي والقوانين واللوائح ،والمسؤولية
المؤسسية ،واألشخاص المدربين .يجب أن يتم وضع نظم اإلنذار المبكر ويتم دعمه كمسألة
11

سياسية .كما يجب ان يكون االستعداد لالستجابة أمر أساسي في المجتمع ".

متطلبات بيانات تقييم المخاطر
 7.2يركز إطار عمل هيوغو على أهمية معرفة المخاطر وقابلية التعرض للكوارث المادية
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تواجهها معظم المجتمعات ،والطرق التي تتغير فيها

المخاطر ومدى قابلية التعرض للمخاطر على المدى القصير والطويل ،ليتم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بناء على تلك المعلومات.
لذلك ،هناك حاجة إلى وجود معلومات حول المخاطر المحتمل حدوثها  -بما في ذلك

الموقع ،والعناصر المعرضة للخطر عندما تتجسد هذه المخاطر في صورة كوارث ،وضعف
11

المجلس المشترك لجمعيات معلومات الجغرافيا المكانية ومكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ( ،)9000معلومات الجغرافيا
المكانية من أجل إدارة الكوارث والمخاطر .كوبنهاغن JB :نظم المعلومات الجغرافية،
http://www.un-spider.org/sites/default/files/JBGIS_UNOOSA_Booklet_0.pdf
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المجتمع والبنية التحتية الحيوية التي سوف تتعرض لعواقب الكارثة( .لمزيد من التفاصيل
انظر الملحق  ،5الفقرات )1.4-1.5

إجراءات الحد من مخاطر الكوارث
 6.5وبعد أن تحصل الجهات العامة على المعلومات حول مخاطر الكوارث ،فإنها تحتاج

بعد ذلك إلى تقييم إمكانية التخفيف من حدة تلك المخاطر (على سبيل المثال) منع وجود

آثار كبيرة لألخطار المحتملة .وبناء على تحليل المخاطر ينبغي أن تتضح الرؤيا حول

المجتمع األكثر عرضة للمخاطر المحتمل حدوثها .ويمكن بعد ذلك تحديد األولويات لتجنب
المخاطر ،أو تقليلها أو نقلها أو تحويلها أو حجزها  .12ويمكن أن تشتمل اإلجراءات

المحتملة على تقييد العملية اإلسكانية في المناطق المعرضة للكوارث ،وتشديد قوانين البناء
بحيث يمكن أن تصمد المباني أمام الحوادث مثل الزالزل والعواصف ،وتعزيز الحماية من

الفيضانات ،وتقييد قطع األشجار لمنع االنهيارات األرضية ،واعالم وتثقيف السكان حول

مخاطر الكوارث واإلجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع كارثة .عندما يكون تعداد

السكان عالي في المنطقة المعرضة للكوارث يصبح التخطيط المكاني الذي يدعمه برنامج
تحليل بيانات الجغرافيا المكانية جزء هاما في تخفيف حدة مخاطر الكوارث.
نظام اإلنذار المبكر.
 7.4على الرغم من إجراءات الحد من خطر الكوارث ،أال انها تظل تحدث ،لذلك يجب أن

يكون تأسيس نظام إنذار مبكر للسكان جزء حيوي من إدارة الكوارث بحيث يمكن اتخاذ

االجراءات الضرورية بأسرع وقت ممكن( اإلغاثة وعمليات اإلنقاذ ،اإلجالء..الخ(.

7.5الهدف من نظام اإلنذار المبكر هو توفير المعلومات المناسبة زمنيا والفعالة من خالل
جهات محددة وهذه المعلومات تسمح لألفراد المعرضين للخطر اتخاذ التصرف المناسب

12

سيس فان ويستين ( ،)9002مرجع سابق .المرجع نفسه ،ص93-7 .؛ يهدف تجنب المخاطر إلى القضاء على المخاطر عن طريق
تقليل المخاطر ،ويهدف الحد من المخاطر إلى تقليل المخاطر عبر الحد من إمكانية التعرض لألضرار واإلرباك ،ويهدف تحويل المخاطر
إلى االستعانة بمصادر خارجية أو ضمان وتخفيف األثر المالي للمخاطر على األفراد والمجتمع ،ويهدف حجز المخاطر إلى قبول المخاطر
ووضع الميزانية لألضرار المتوقعة.
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لتجنب أو الحد من المخاطر واالستعداد لالستجابة الفعالة .يتشمل نظام اإلنذار المبكر على

العناصر التالية:

•

إدراك وتحديد مكان الخطر.

•

الرقابة والتنبؤ بالحوادث الوشيكة الوقوع.

•

معالجة ونشر تحذيرات مفهومة للسلطات السياسية وللسكان.

•

اتخاذ اإلجراءات وفي الوقت المناسب تجاوبا مع التحذيرات.13

 7.6مع زيادة توفر بيانات االستشعار عن بعد ذات الجودة ،أصبح باإلمكان تحديد أماكن
أنواع مختلفة من المخاطر ومراقبة الحوادث الخطيرة .لقد رفعت المتطلبات التكنلوجية من
توفر ودرجة اعتماد وصحة إنذارات الكوارث قصيرة المدى وباألخص في حاالت العواصف

المدارية ،وحرائق الغابات ،و فيضانات األمطار و الفيضانات والبراكين واالنفجارات البركانية

وتسونامي وتلف المحاصيل( مثل الناتج عن الجليد ،وانتشار وباء الجراد والجفاف) .14تم
تقديم مثال على نظام االنذار المبكر هذا من قبل مركز األعاصير الوطني للواليات المتحدة

األمريكية .15عالوة على ذلك ،تم اعداد نظام وبرامج اإلنذار العالمية لتنسيق الكوارث لدعم
إدارة الكوارث  ،مثل نظام اإلنذار والتنسيق للكوارث العالمي )16 (GDACSوالخدمة
17

االنسانية لإلنذار المبكر ()HEWSweb
االستجابة للكوارث والتعافي.

 6.6عند حدوث الكارثة ،البد من التصرف الفوري لتقييم الضرر واالحتياجات والتخطيط
والتنسيق لعمليات االنقاذ واإلغاثة .وتعتبر مرحلة االستجابة هذه محددة من قبل استراتيجية

األمم المتحدة للحد من الكوارث )( UNISDRكالتالي" :إن تدبير خدمات الطوارئ
13

سيس فان ويستيرن ( )9002صفحه 92-7
14
سيس فان ويستيرن (ibid )9002
15
.http://www.nhc.noaa.gov/nhc_storms.shtml
16
./http://www.gdacs.org
17
/http://www.hewsweb.org/hp
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والمساعدة العامة إلنقاذ األرواح خالل الكارثة أو بعدها مباشرة  ،وتقليص اآلثار الصحية،

يؤكد السالمة العامة ويلبي االحتياجات األساسية للناس المتضررين".

ومن الضروري في هذه المرحلة امتالك صورة عملية اعتيادية مبنية على معلومات الجغرافيا

المكانية والتي تشير لمكان حدوث الضرر مع االحتياجات والنتائج التي يجب التعامل معها
مباشرة.
 6.2تتبع المرحلة األولى مرحلة التعافي للمناطق المتضررة وسكانها وأصولها .ويتم تحديد
التعافي أو مرحلة ما بعد حدوث الكارثة من قبل )) UNISDRكالتالي ":ترميم وتنمية

األماكن وسبل العيش وظروف الحياة للمجتمعات المتضررة من الكوارث حيثما يكون مالئما
شاملة الجهود للحد من عوامل مخاطر الكوارث ".

وفي هذه المرحلة ،تمت تلبية معظم االحتياجات األساسية للسكان المتضررين بأفضل
الطرق وأكثرها فعالية .و تستخدم معلومات الجغرافيا المكانية لتحديد أين يمكن القيام

بنشاطات إعادة التأهيل واعادة اإلعمار ( .لمزيد من المعلومات ،أنظر للملحق  5في
استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في إدارة الكوارث ،الفقرة  5.5و)5.5
وخالل مراحل االستجابة والتعافي ،هنالك حاجة ملحة لإلنقاذ و للتأقلم والتغلب على نتائج
الكارثة .وفي الكوارث الضخمة ،يتم اكمال االستجابة الوطنية بواسطة مصادر من المجتمع
العالمي .لذلك تستخدم معلومات الجغرافيا المكانية لتنسيق المساعدة ومع منظمات اإلغاثة

االنسانية التي تنفذ نشاطات االستجابة والتعافي( أنظر للملحق  ،5الفقرة )5.4
المسائلة في مرحلة التعافي.

 6.7بعد تقديم مبلغ المساعدة المطلوبة ( نقدية ونوعية) لمناقشة احتياجات السكان

المتضررين ،يتبع ذلك وجوب تأكيد إدارة الكارثة على الشفافية والمسائلة والتقييم والتدقيق
مثل بقية النشاطات التي تشمل األموال العامة .وعندما يتم وضع قاعدة البيانات األساسية

في مكانها الصحيح ( شاملة بيانات الجغرافيا المكانية) ،فإنه يمكن استخدامها للشفافية
والمسائلة وتقديم المعلومات للمانحين والمستفيدين النهائيين عن ما الذي يتم القيام به ،وأين،

22

إدارة المنظمات الدولية – قسم الترجمة

ولمن ونتائجه .لذلك يمكن لمعلومات الجغرافيا المكانية المساعدة في تقديم التأكيد بأن

المساعدة قد تم ارسالها طبقا للغرض المعتزم لها و بطريقة فعالة وكفؤة.

الجزء الرابع :استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث.
.8المقدمة.
 2.1يجب توجيه إدارة الكوارث للحد من مخاطر الكوارث التي تواجه منطقة جغرافية (دولة،
اقليم ،وبلدية) .إن تقليص مخاطر الكوارث يقلل األثر المحتمل للحدث الخطير ومن ثم يمنع
الضرر و االصابات والحوادث .تلعب أجهزة الرقابة العليا دو ار مهما في تشجيع الجهات

العامة للحد من مخاطر الكوارث وفي تقييم ما إذا تم التقليل الفعال لمخاطر الكوارث .ويمكن
لمعلومات الجغرافيا المكانية مساعدة أجهزة الرقابة العليا في هذا الدور و سوف يكون لها

قيمة مضافة لتدقيق حوكمة إدارة الكوارث ،وتحليل خطر الكارثة و تقديم إجراءات للحد من

مخاطر الكوارث .عالوة على ذلك ،يمكن لألجهزة تقييم قاعدة المعلومات المستخدمة إلدارة
الكارثة شاملة مراعاة المسئولية والشفافية.
يمكن أيضا ألجهزة الرقابة العليا أن تالحظ دائرة التعليم إلدارة الكارثة :بأن تمتلك خبرة
مسبقة تم استخدامها لمزيد من التنمية في إدارة الكوارث.
.9المؤهالت المطلوبة من المدققين
 7.1للتمكن من استخدام معلومات الجغرافيا المكانية بفعالية وكفاءة في عمليات التدقيق،
يجب على المدققين امتالك مؤهالت معينة :الوعي والمهارات وعقل متفتح.

الوعي
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 7.5إن المتطلب األساسي عند استخدام معلومات الجغرافيا المكانية لتدقيق إدارة الكوارث

هو الوعي بجميع المخاطر ،والعناصر المعرضة للخطر ،و مواطن الضعف و بالتالي تعتمد
مخاطر الكوارث على نموذج توزيع جغرافي .يجب على المدققين أيضا فهم الطريقة المتبعة
من قبل الجهات العامة والخاصة إلدارة مخاطر الكوارث و اعداد تنظيم إدارة الكارثة .وفي
معظم الدول ،يتم القيام بإدارة الكارثة من قبل عدة منظمات في الدولة على المستوى

االقليمي والمحلي والتي تحتاج للتعاون ومشاركة المعلومات في موقف لكارثة مرتفع الضغط.

لقد كان هنالك تحول ملحوظ من المسئولية العامة إلى الخاصة بأن ينظر للشركات الخاصة

حاليا بأنها قابلة للتجاوب للمساهمة في الحد من المخاطر و القدرة على التصرف عند
حدوث الكارثة .و من الممكن أن تكون أجهزة الرقابة العليا هي الجهات الوحيدة للقيام
بالمراجعة والتفويض الضروريان لتقييم أداء الجهات المختلفة التي تمتلك دور في إدارة

الكوارث والتواصل بينها.

 7.5يجب على المدققين الوعي بالكمية الكبيرة من بيانات الجغرافيا المكانية المتوفرة للكل
من خالل المبادرات العامة والخاصة والتطوعية و يمكن استخدامها في تدقيق إدارة الكوارث.

وقبل استخدام هذه البيانات ،يجب تقييم جودتها .وباالشتراك مع غيرها من المعلومات
وأنظمة المعلومات يجب أن تتطابق بيانات معلومات الجغرافيا المكانية سواء تم الحصول
عليها بشكل منفصل أو كجزء من قاعدة بيانات مع معايير محددة بشأن نزاهتها ،وشموليتها

و توفرها و اعتمادها وسريتها و كفاءتها وفعاليتها .أنظر للمحلق  ،1الفقرة .5.1

 7.4يجب على المدققين التحديد أوال ما هي نوعية بيانات الجغرافيا المكانية المستخدمة في

عملية تدقيقهم .و سواء كانت البيانات ذات جغرافيا مكانية أو غيرها ،ال بد أن تكون متصلة

بأهداف التدقيق وحاضرة لإلجابة على استفسارات التدقيق .الخطة التالية هي تقرير الدرجة

الضرورية لصحة المعلومات المتوفرة على مواقع الجغرافيا المكانية .وهل المعلومات مطلوبة
على مستوى التنسيق ،هل هي صحيحة بشكل مرتفع ؟ (ميزان مرتفع ،تصميم مرتفع :هل تم

التحديد الصحيح لموقع المنزلx؟) أو هل المعلومات ضرورية على مستوى اقليمي أو وطني

( ميزان منخفض ،تصميم منخفض :أي دولة تمتلك أكثر البنايات ارتفاعا؟)

 7.1تعتبر األبعاد الزمنية حيوية عند استخدام معلومات الجغرافيا المكانية  .ففي عمليات
التدقيق من المهم معرفة أين ومتي تم الحدث .يجب توفر معلومات الجغرافيا المكانية
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لإلطار الزمني الصحيح :فمن الضروري تحديد اليوم أو الساعة ،أو أنه من الفعالية معرفة

ما حدث في سنة معينة مقارنة بسنوات أخري.

المهارات
 7.1على الرغم من كون التدريب األساسي على الجغرافيا وأنظمة المعلومات الجغرافية

مفيدا عند استخدام معلومات الجغرافيا المكانية ،إال أن ذلك ال يعتبر ضروريا إذا تم تنظيم
التعاون في تجميع التحاليل والتصور لبيانات الجغرافيا المكانية مع الخبراء من العامة،

أو األكاديميين أو الجهات الخاصة .في صحوة تسونامي  ،5554تعاونت األجهزة الرقابية
18

لكل من إندونيسيا وهولندا مع العديد من الخبراء الخارجيين

للقيام بدراسة إرشادية على

تدقيق برامج اإلسكان في مدينة آتشيه ) أنظر الفصل  1والملحق)1
 7.6إن التدريب األساسي على استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية  GISووسائل
ونظام تحديد المواقع العالمي  GPSيعتبر فعاال كخطوة أولى .والخيار البديل قد يكون في

المشاركة في برامج تدريب القطاع العام والتي تمتلك ميزة بناء شبكة عمل للخبراء في

الجغرافيا المكانية والذين يمكن التشاور معهم خالل عمليات التدقيق .واال قد تتوفر امكانيات
التدريب في الجامعات ،وفي الشركات الخاصة .و من المهم عند اختيار برامج التدريب

معرفة برامج نظم المعلومات الجغرافية  GISوالتي ستستخدم خالل التدريب ،فمنطقيا يجب
على المدققين الحصول على دخول على نفس البرنامج عند القيام بأعمالهم التدقيقية.
 7.2يتوفر عدد من مجموعات برنامج نظم المعلومات الجغرافية GISباإلضافة لعدة
مجموعات من المصدر المفتوح .19وعلى الرغم من عدم ضرورة شراء رخص البرامج
للمجموعات األخيرة ،إال أن أسعار المجموعات األخرى البد من وضعها بعين االعتبار مثل
تدريب كادر الدعم الفني .عند تقرير أي من البرنامج سوف يستخدم(،الذي سيتدرب عليه

المدققين) يجب على أجهزة الرقابة العليا االستفسار عن البرنامج المستخدم في جهات
18

خبراء من وكلة االنعاش وإعادة االعمار في آتشيه ونياس ( )BRRوكلية علم المعلومات الجغرافية ورصد األرض من جامعة توينتي
19
لالطالع على المصدر المفتوح مجموعة برامج نظم المعلومات الجغرافية ( ،)GISانظر ./http://opensourcegis.org
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القطاع العام( هل هناك برنامج معياري مستخدم في القطاع العام بشكل واسع؟) .يجب أيضا
على األجهزة الرقابية االستفسار عن احتماالت المشاركة في عمليات الشراء أو العقود
القياسية للجهات العامة الموجهة عند الحصول على برامج نظم المعلومات الجغرافية و /

أو تدريب على هذه البرامج للنظر في امكانية استفادتهم منها فيما يتعلق بأفضل األسعار
والمساعدة الفنية ،واستخدام نفس برامج نظم المعلومات الجغرافية مثل أماكن الجهات

العامة األخرى ومشاركة البيانات والمشاركة في برامج التدريب .وأخيرا ،عند تقرير عملية

شراء البرنامج ،يجب على األجهزة الرقابية االدراك بأن معظم مجموعات نظم المعلومات
الجغرافية تقدم غطاء كامل من الوظائف قليلة االستخدام بالنسبة للمدققين .لذلك من المفضل

شراء نسخة " سهلة" أو نموذج أساسي بدال من المجموعة الكاملة البالغة التعقيد.
فكر منفتح.

 7.7يجب على المدققين امتالك فك ار متفتحا للطرق المختلفة التي يمكنهم المساهمة بها
لتطوير الحد من خطر الكارثة .فيجب عليهم االنفتاح على استخدام معلومات الجغرافيا

المكانية في تدقيق الحوكمة ،و تقييم المخاطر ،واتخاذ اإلجراءات لحد من مخاطر الكارثة
(الوقاية والتخفيف واالتصال ،التعليم ،والتحذير ،وأنظمة اإلنذار) .العقل المنفتح مطلوب

أيضا للتعاقد مع خبراء يمكنهم المساعدة في تدقيق خطر كارثة التدقيق نظ ار لمعرفتهم

المهنية الفنية وكيفية القيام بالعمل.
باإلضافة للنظر في مجال نشاطات إدارة الكارثة ،يمكن للمدققين أيضا استخدام معلومات

الجغرافيا المكانية في تقييم االلتزام والنظامية والكفاءة والفعالية للحد من مخاطر الكارثة.
ونظ ار ألهمية دور معلومات الجغرافيا المكانية

للحد من مخاطر الكارثة ،يجب على

المدققين أيضا النظر في جودة بيانات معلومات الجغرافيا المكانية الضرورية والمستخدمة في
إدارة الكارثة.
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القائمة اإلرشادية الستخدام بيانات الجغرافيا المكانية في التدقيق.
ماهي معلومات الجغرافيا المكانية الضرورية لإلجابة على استفسارات التدقيق؟
ماهي درجة الدقة المطلوبة لبيانات الجغرافيا المكانية؟
ما هو اإلطار الزمني المطلوب لبيانات الجغرافيا المكانية؟
ماهي بيانات الجغرافيا المكانية المتوفرة؟
من أي مصادر تم اشتقاق بيانات الجغرافيا المكانية و ماهي درجة مصداقيتها؟
ماهي جودة بيانات الجغرافيا المكانية المتوفرة؟
ماهي تكاليف بيانات الجغرافيا المكانية المتوفرة؟
في حالة عدم توفر بيانات الجغرافيا المكانية  ،هل من الممكن تجميعها كجزء من عملية التدقيق والميزانية؟
إدارة المنظمات الدولية – قسم الترجمة
هل يمتلك المدققين المشاركين المعرفة الضرورية لتجميع وتحليل بيانات معلومات الجغرافيا المكانية ،أو هل
يجب االستعانة بخبرات خارجية؟

.11الحوكمة.
 15.1تتكون إدارة الكارثة من عدة نشاطات يحتاجها الخبراء المختصون والتي تعتمد على
تنظيمات مختصة ( الشرطة ،مراكز اإلطفاء ،المستشفيات ،األطباء ،الجيش ،السلطات

المختصة بالمياه ..الخ) .ويتم تنظيم مسئوليات إدارة الكارثة على عدة مستويات مختلفة من

السلطة القضائية  :الدولة ،االقليم( المقاطعات ،المحافظات ،المدن) ومحلية (المدن

والبلديات) .و لهذا السبب عمليا تصبح العديد من المنظمات ملزمة للعمل معا في مواقف

الكوارث .وفي معظم المنظمات ،عندما تحدث الكارثة ويتم تشغيل شبكة عمل التعاون هذه،
فلن تكون" عمل كالمعتاد" .فإدارة كارثة حقيقية يعتبر موضوعا بالغ التعقيد.

 15.5يمكن لهذا التعقيد أن يكون وظيفيا ولكنه أيضا جغرافي عندما ال تتوافق الحدود
الجغرافية أو اإلدارية ( تكون غير متطابقة) .فعلى سبيل المثال ،تتجاوز الحدود اإلدارية
لجهة واحدة مسئولة عن سالمة المياه السلطة القضائية لجهتان أو ثالثة مسئولة عن إدارة

الكارثة ،وذلك يعني ضرورة تواجد تقنية تنسيق تشمل اتفاقيات على تبادل المعلومات
والتعاون في حالة حدوث الكارثة .وغالبا ما تكون الحدود اإلدارية للجهات العامة متوفرة عند

الجهة اإلدارية المحلية ومؤسسات االحصائيات الوطنية أو جهات عامة أخرى وعند مكاتب

التصفية لبيانات الجغرافيا المكانية الوطنية القابلة لتحديد طبقات بيانات منفصلة في خريطة
نظم المعلومات الجغرافية GIS .وعند عرض هذه الطبقات على خريطة ،يمكن توضيح
درجة التعقيد الجغرافية لحوكمة إدارة الكارثة وتحليلها :أين تتداخل الحدود أو أين يجب على

الجهات المختلفة التعاون والتنسيق في حالة حدوث الكارثة؟ لذلك  ،يمكن انتاج خريطة
خطر الحوكمة لتساعد في تقديم تحليل تفصيلي حول االجراءات مثل تقنيات التنسيق

واالتفاقيات التي تم اتخاذها لتقليص مخاطر الحوكمة هذه.
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 15.5تعتبر الحوكمة السليمة شرطا مسبقا بالغ األهمية للعمل الصحيح لجميع مراحل إدارة
الكارثة .فعندما يكون أساس الحوكمة بالغ التعقيد ،فإنه يؤدي لمخاطر مرتفعة تتعلق بالكفاءة
والفعالية لعمليات اإلنقاذ واإلغاثة في المرحلة األولى بعد حدوث الكارثة .يمكن للمدققين

المساهمة الرئيسية عن طريق االنتباه لتصميم الحوكمة إلدارة الكارثة عند تدقيق تقليص
خطر الكارثة .و يمكن استخدام التقييمات لطريقة التعامل مع كوارث سابقة أو مواقف تتعلق
بكوارث لتحديد وجود أي اشارات بعدم مالئمة تصميم الحوكمة .وقد تشمل هذه االشارات

االفتقار لالنسجام بين الجهات الملزمة بالتعاون وتبادل المعلومات بحكم مسئولياتهم إلدارة
الكارثة .ولتسهيل التحليل واالتصال ،يمكن توضيح هذا االنسجام على خريطة كما هو
موضح في ملحق .4

 15.4والشرط المسبق اآلخر لإلدارة الفعالة للكارثة ،هو تخصيص مبالغ كافية للنشاطات
الضرورية .وعن طريق تحديد توزيع مبالغ ادارة الكارثة وكيف تم صرفها ،و من الممكن

تقدير خطر الموارد الغير كافية أو عديمة الفعالية .على سبيل المثال يمكن تحديد توزيع عدد
مكافحي الحرائق لكل منطقة كما هو موضح في الملحق  4ويمكن اتصالها مع عدد من

المواطنين وعدد من الحوادث.

وتصبح الخرائط و عمليات التحليل من هذا النوع مفيدة لمقارنة عدد الحوادث أو الكوارث مع

عدد وأداء الموظفين( مثال :الوقت المستغرق للوصول لموقع الحدث).وعن طريق تشغيل
األموال المتوفرة في التحليل ،يمكن مالحظة ما إذا كانت األموال اإلضافية تؤدي ألداء

افضل( الكفاية و/أو الفعالية).
15.1تهتم الحوكمة بإعداد القوانين لمن يقوم بأي عمل ،أين ومتى  .و نتيجة لنقص القدرات
في العديد من الدول ،تم التحول من المسئولية العامة الكاملة إلي ملكية القطاع العام
المشترك لألمن وادارة الكارثة مع الشركات الخاصة والتي أصبحت قابلة لتقديم تفسير طبقا

لمبادئ التنظيم الذاتي .لذلك تحتاج الجهات العامة لتصديق قيام الشركات باتخاذ اإلجراءات

الضرورية عن طريق القيام بالفحوصات للمواقع والمحطات ضمن أمور أخرى .يمكن
للمدققين استخدام معلومات الجغرافيا المكانية حول مواقع الصناعات الخطرة عن طريق
مقارنة هذه المعلومات بعدد من الفحوصات التي تمت للموقع .و من ثم يصبح من الواضح

أين تصبح فرصة الفحص أكبر في بعض األقاليم عن غيرها من المواقع.
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.11تقييم مخاطر الكارثة.
 11.1يمكن تقسيم تقييم مخاطر الكارثة إلى ثالثة خطوات :تقييم أي من المخاطر ممكنة
الحدوث ( باإلضافة لزمنها ومكانها) ،وما هي العناصر التي تكون موضع الخطر عند

تجسد الخطر داخل حدث ( مثل زالزل او فيضانات) و مدى ضعف هذه العناصر ( هل
يمكنها الوقوف أو التوافق مع نتائج الحدث) .يجب على المدققين إدراك درجة احتمال
تعرض دولة او اقليم للكوارث وأين بالتحديد قد تحدث الكوارث .ومع توفر هذه المعلومات،

يمكنهم تقييم ما إذا كانت السلطات المختصة المالئمة قد قامت بعملية التقييم الالزمة

للمخاطر المحتملة و ما إذا كانت مقاييس الوقاية أو التخفيف من الخطر مالئمة .وحيثما
تحدث مخاطر الكوارث من خالل مزيج من المخاطر والعناصر المعرضة للخطر و مواطن

الضعف في موقع محدد ،يمكن لمعلومات الجغرافيا المكانية أن تقدم فكرة عن التوزيع
الجغرافي للمخاطر.
عناصر الخطر.
 11.5تتوفر المعلومات حول التوزيع الجغرافي للعناصر الخطرة على عدد من المواقع
20

االلكترونية تشمل خريطة العالم للمخاطر الطبيعية

Munich RE’s Nathan World
21

 Map Of Natural Hazardsوبرنامج بيانات المخاطر العالمي

UNISDR

 Global Risk data Platformوأدوات التحديد بالخرائط على االنترنت .والمصادر
األخرى التي يمكنها تقديم معلومات عن المخاطر المتصلة بالدولة التابعة للمدقق هي

ارشيف المؤسسات التي تراقب أحداث الميتورولوجيا (األعاصير واألمطار الغزيرة) والزالزل

والفيضانات..الخ وتلك الجهات ذات خدمة اإلنذار اإلنساني المبكر والتي تقدم روزنامة

بالمخاطر على مستوى الدولة بناء على البيانات التاريخية .22وتشمل هذه الروزنامة أكثر

المعلومات الموثوقة حول المخاطر الموسمية مثل الفيضانات والجفاف واألعاصير وأسراب
الجراد مع دورات نمو المحاصيل و فصول األمطار الغزيرة أو الشحيحة .وتشمل هذه

المعلومات المقدمة تفاصيل مواسم المحاصيل الموسمية و الثابتة ،وقائمة لألحداث التاريخية
الرئيسية في منطقة محددة وعدد الناس المتأثرين وقائمة بالمناطق المتأثرة بشكل رئيسي مع

20

.]http://www.munichre.com/publications/302-05972_en.pdf [registration is required
21
.http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/what/rdp.htm
22
./http://www.hewsweb.org/hazcal
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الضرر المحتمل في المحاصيل عند حدوث الكارثة الطبيعية .و يعتبر أرشيف الصحف
مصدر قيم آخر للمعلومات حول المخاطر المحتملة الحدوث في دولة أو اقليم محدد.

 11.5تم تقديم جدول في الملحق  4حيث تم فيه تصنيف الكوارث بواسطة العامل العارض

الرئيسي .23وقد يساعد ذلك المدققين في تقييم أي من المخاطر تتعلق بالمنطقة التي تقع
ضمن نطاق تفويضهم وأي مخاطر يمكن للجهات العامة أن تتخذ إجراءات للحد من

خطرها .

 11.4يكمن معرفة مدى فائدة المخاطر ليس فقط ألغراض التدقيق  ،ولكن أيضا للتأكيد
على ما إذا كانت الجهات العامة المسئولة عن ادارة الكوارث مدركة بالكامل للوضع .وعند

النظر للمخاطر ،من المهم مراعاة وضع األرض وأيضا الوضع في أعلى التربة وفي باطن
األرض .إن التواجد في دولة تمتلك موارد طبيعية في باطن األرض قد يشمل أيضا عددا من
المخاطر ،حيث قد تكون نشاطات التنقيب قد غيرت من بنية التربة التحتية جالبة خطر عدم

الثبات أو االنهيار .كما قد تسبب حقول الغاز والنفط خط ار مرتفعا باحتمال تعرضها
لالنفجار في حالة كون نشاطات التنقيب لم تتم إدارتها جيدا.
عالوة على ذلك ،يجب على المدققين الوعي بأن خط ار واحدا قد يؤدي لخطر آخر مما ينتج
عنه عملية السبب – والنتيجة والتي من الصعب التنبؤ بها .أنظر للفقرة  5.1من الملحق x

والذي يصف ماهي االحداث االضافية التي أثارها الزلزال الذي حصل في مدينة سيشوان

الصينية.

العناصر المعرضة للخطر ومواطن الضعف.
 11.1عند تقييم طبيعة المواد الخطرة ومواقعها ،تكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت

تتواجد في المناطق المعرضة للمواد الخطرة أي عناصر ستكون معرضة للخطر في حالة
تسببت المواد الخطرة في حدوث كارثة .يمكن التفريق بين أنواع مختلفة من العناصر

المعرضة للخطر :مثل المباني  ،شبكات عمل النقل ،خطوط الحياة( المياه والكهرباء
واالتصاالت) والمباني االساسية ( مالجئ الطوارئ ،المدارس ،المستشفيات ،مراكز اإلطفاء،

ومراكز الشرطة) والسكان والمؤسسات( الحكومة ،والطبقات االجتماعية واالقتصادية،
23
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الثقافات الفرعية) والنشاطات االقتصادية والعناصر البيئية .24وبالتالي ،يجب على المدققين
النظر في التوزيع المكاني لمواطن ضعف العناصر المعرضة للخطر واإلجراءات التي

اتخذتها الحكومات لتقليص هذه المواطن من الضعف.
 11.1يمكن للمدققين تجميع المعلومات عن هذه العناصر من المصادر المفتوحة( خرائط
جوجل  ،وخريطة الشارع المفتوح ،وأدوات تخطيط الخطر على االنترنت..الخ) أو من

مصادر مغلقة مسموح لهم الدخول عليها( المعلومات المتخذة من جهات إدارية أرضية،
ومؤسسات إحصائية وطنية..الخ) و يمكنهم اختيار عناصر معرضة للخطر لتقييم مواطن

ضعفها نتيجة

المواد الخطرة .على سبيل المثال ،يمكن فحص ما إذا كانت رموز المباني

تم إعدادها لتقليص مواطن الضعف وأنه تم االلتزام بها وخاصة فيما يتعلق بمجموعات

ضعيفة( األطفال في المدارس ،والمرضى في المستشفيات) والمباني األساسية ( مراكز
عمليات الطوارئ ،مراكز اإلطفاء والشرطة) .وفي العديد من الدول ،تختلف مواطن الضعف
من حيث القطاع أو الكثافة السكانية .وكما تم ذكره من قبل ،ارتفع متوسط المراكز المدنية

بشكل ملحوظ في بعض المناطق من العالم أدى ذلك لندرة األراضي ومن ثم لكثافات سكانية
في المناطق المعرضة للعناصر الخطرة( مثل الوديان العميقة المعرضة لخطر االنزالقات
األرضية) .وكجزء من تقييم خطر الكارثة ،من المهم معرفة كيفية توزيع الكثافة (بالمساحة)

على نطاق المنطقة المعرضة لعناصر الخطر .سوف يختلف هذا التوزيع أيضا ( زمنيا)

طبقا للوقت وخاصة في المناطق الحضرية حيث ينتقل السكان من المنزل للعمل وللمدرسة،
ومن ثم مشوار العودة في نهاية اليوم .لذلك  ،يجب مراعاة كل من الزمن والمساحة

باإلضافة إلمكانية بعض المجموعات من الناس( مثل كبار السن ،األطفال  ،ومرضى
المستشفيات) للنزوح من المنطقة المنكوبة.
 11.6يجب على المدققين أيضا مراعاة مواطن ضعف المباني األساسية التي تقدم خدمات

للمجتمع ويجب ترميمها لتعمل بعد حدوث الكارثة .وتشمل هذه المباني مستشفيات ،مراكز

الشرطة واإلطفاء والمدارس( لتقديم الملجأ) .يجب على المدققين تقييم ما إذا كانت المباني
األساسية معرضة لخطر (مرتفع) يتعلق بالمخاطر سواء كانت مسجلة ومخططة و ما إذا

كان موقعها تم اعداده ومعروف لكل الجهات المسئولة عن إدارة الكارثة وللمجتمع المتضرر.
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عالو على ذلك ،يجب على المدققين النظر في المباني المعرضة لخطر الضرر المرتفع،

التي من الممكن أن تتسبب في خسائر كبيرة في حالة دمارها نتيجة حدوث عناصر الخطر
مثل الزالزل .وهي تشمل محطات الطاقة النووية ،السدود ،التجهيزات العسكرية والصناعات

الخطرة .مثال  ،في حالة انهيار سد خالل زلزال أرضي فقد يتسبب ذلك في فيضانات
كارثية .قد تسبب األضرار الكبيرة لمحطة طاقة نووية أو صناعة مواد خطرة النبعاثات

غازات سامة أو سحب اشعاعية .حدث ذلك في اليابان في  5511عندما تسبب تسونامي

ناتج عن زلزال أرضي رئيسي في أضرار جسيمة دمرت محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
البنية التحتية لبيانات الجغرافيا المكانية.

 11.2تعتمد أعمال إدارة الكارثة على توفر معلومات شاملة تتضمن معلومات الجغرافيا
المكانية .وكجزء من تدقيق

الحد من مخاطر الكارثة واالستجابة للكارثة ( االغاثة ،إعادة

التأهيل واعادة اإلعمار) يجب على المدققين النظر في الجودة  ،انظر للملحق  ،1الفقرة
 5.1والملحق  5الفقرة  1.1ألساس المعلومات التي تستخدمها العديد من الجهات .فهي

يمكنها تقييم مدى تطابق أساس المعلومات مع "النقاط الرئيسية" العشرة التي صاغتها

مجموعة العمل المعنية بالمسائلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارث )WG AADA
)فيما يتعلق بالوضع في هاييتي:

•

أحدث مجموعة بيانات عن أساس الجغرافيا المكانية :سيتم تنمية التنسيق في حالة

استخدام جميع الجهات لنفس مجموعة البيانات األساسية ،شاملة نظام تنسيق

اعتيادي ،و بيانات عن البنية التحتية ،والعوائق اإلدارية.
•

معلومات عن المشاريع موثوقة وثابتة ودقيقة :إن التحديد الواضح لمواقع المشروع
بنظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSسيقلص من أخطاء المواقع ويمكن من

المراجعة الفعالة لجميع النشاطات.
•

إدارة المساعدة وأنظمة التتبع المشتقة من بيانات الجغرافيا المكانية المنسقة :التمكين

من التحديد األسهل للمشروع ،تقليص األخطاء والفوضى المرتبطة باسم النظم
القائمة على الموقع ويدعم النشاطات والتنسيق على المستويات الدولية أو على

مستوى الجهة.
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•

دمج بيانات الجغرافيا المكانية في تقارير المسائلة ،إن معرفة أين ذهب الدعم يوضح

•

إن االلتزام الطويل األجل( 6-1سنوات) بامتالك بيانات الجغرافيا المكانية :سوف

•

تقنية تسليم بيانات النافذة الواحدة (One Stop-Shop) :سوف تسمح بالتوزيع

الثغرات ،والتجاوزات ،والتالعبات المحتملة للمقاولين أو االحتيال المحلي.

يساعد في تقديم المعلومات حول الكفاءة والفعالية للمساعدة على المدى الطويل.

الفعال والكفؤ والزمني لمجتمع المساعدة طالما أن االستجابة للكارثة حيوي وذو دقة

زمنية.
•

تقنية تسليم بيانات مفتوحة ومعتمدة لمقدمي البيانات ،والمانحين ،ومنظمات

•

توفر بيانات معروفة لمنظمات المساعدة االنسانية ،فهذه المنظمات يمكنها استخدام

•

بيانات جغرافيا مكانية قابلة للدخول المجاني :يكون الدخول لها بدون تكلفة،

المساعدة االنسانية.

بيانات فقط في حالة علمهم بتوفرها ومتي تتوفر.

أو بتكلفة إعادة انتاج بيانات فقط وبرخصة غير مقيدة بحيث ال يتم تبديد ميزانية

المساعدة على الدفع لنفس البيانات لعدة مرات.
•

بيانات مجمعة مدعومة بمعلومات صحيحة كاملة عن البيانات :بدون البيانات

الوصفية الصحيحة والمتطابقة ال تكون بيانات الجغرافيا المكانية مفيدة لمنتج

البيانات وال يمكن مشاركتها.

 11.7أحد اهم التحديات بعد االستفاقة من الكارثة هي الحاجة لمسجل مالئم للملكية

واألرض .ففي حالة عدم توفره ،سيكون من الصعب تحديد الضحايا وتوزيع المساعدة
بفعالية .ال يتم حماية حقوق العديد من الضحايا بشكل جيد  ،لذلك يخسرون حقوقهم هذه

عند حدوث الكارثة وتتدمر منازلهم أو األرض التي يعملون عليها .يمكن للمدققين النظر في

حقوق الناس المقيمين في المناطق المعرضة لعناصر الخطر وطريقة صياغة هذه الحقوق
وتسجيلها .يجب على المدققين أيضا النظر في اعتماد وكمال السجالت التي تحتوي

البيانات حول الكثافة السكانية( عمليات تسجيل التعداد السكاني على سبيل المثال) .كما أن
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المناطق المرتفعة مدنيا بشكل خاص  ،والتي لديها عادة العديد من الناس يسكنون في

ا ألحياء الغير رسمية التي ليس لها بيانات معتمدة يؤدي ذلك لتعويق تقييم الخطر و تقرير
اإلجراءات للحد من مخاطر الكارثة .يمكن لبيانات الجغرافيا المكانية مثل األقمار الصناعية

والصور المحمولة جوا المساعدة في تقييم عدد المنازل والسكان المقيمين في هذه األحياء.25

يمكن للمدققين تقييم ما إذا كانت الجهات العامة تستخدم األساليب المتوفرة مثل االستشعار
عن بعد لتقييم العناصر المعرضة للخطر في المساكن الغير رسمية.

 11.15يمكن مقارنة نتائج تقييم المخاطر للمدققين مع نتائج عمليات تقييم المخاطر التي
تمت من قبل الجهات العامة .فالمخاطر التي لم يتم مراعاتها( مجموعة

ضعيفة تم

التغاضي عنها أو عناصر خطر باطنية تم تجاهلها) ال بد من االشارة لها .يشير تقييم

المخاطر أيضا لتحديد إجراءات يجب اتخاذها للحد من المخاطر الكبرى .وبناء على تقييمهم
الذاتي  ،يمكن للمدققين أن يقيموا ما إذا كانت السلطات تنفذ هذه االجراءات .إن بعض

عناصر الخطر مثل العواصف المدارية واألمطار الغزيرة تحدث بتكرار معين .فعندما تؤدي
عناصر الخطر هذه للكوارث ،يمكن الجدل بأنه لم يتم القيام إال بالقليل للحد منها .كما قد

يتم الجدل أيضا بانه نظ ار لنقص المقاييس المالئمة ( اجالء الناس من المناطق الخطرة

وتفعيل الحماية من الفيضان..الخ) فإن هذه الكوارث هي من صنع البشر عوضا عن كونها

طبيعية .يمكن للمدققين القيام بالمساهمة الهامة عن طريق االشارة لإلجراءات التي يجب

اتخاذها للحد من المخاطر التي تسببها عناصر الخطر المتكررة.
.12اإلجراءات.

 15.1عند تقييم مخاطر الكارثة ،فإن الخطوة التالية هي القيام باتخاذ اإلجراءات للحد من
مخاطر الكارثة .نظ ار لندرة القدرات فيما يتعلق بالمبالغ ،والموظفين ،والمواد..الخ فإنه البد
من وضع األولويات التالية :غالبا ال يمكن تقليص جميع المخاطر ،لذلك ال بد من عمل

خيارات .وهذه الخيارات تعتمد ايضا على استراتيجية الخطر و /أو ثقافة الخطر لبلد معين،
أو منطقة أو جهة عامة :هل هناك تفضيل للحد من المخاطر( تجنب الخطر) أو تقبل

المخاطر والتوفير لألضرار المتوقعة ( االحتفاظ بالمخاطر) .عالوة على ذلك ،سوف تعتمد
25

االتحاد األوروبي والبنك الدولي ( ،)9000عبر استخدام بيانات األقمار الصناعية العالية الدقة لتحديد مخاطر الكوارث الطبيعية في
المناطق المدنية .واشنطن :المرفق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش.

34

إدارة المنظمات الدولية – قسم الترجمة

الخيارات على نوع عناصر الخطر المعرضة لها الدولة أو المنطقة :يمكن تغيير عناصر
خطر معينة عن طريق اتخاذ االجراءات( على سبيل المثال بناء السدود لمنع الفيضانات)
وال يمكن تغيير عناصر مخاطر أخرى مثل الزالزل أو األعاصير المدارية  ،ومن ثم يجب

توجيه المقاييس لتقليص مواطن الضعف للعناصر المعرضة للخطر .أنظر للجدول التالي

للمراجعة:26

الجدول  :4.1استراتيجيات مخاطر مختلفة.
االستراتيجية
تجنب المخاطر

الهدف
القضاء على المخاطر عن طريق تعديل

اإلجراءات
بناء السدود والحواجز واألرصفة

عناصر الخطر
الحد من المخاطر

تخفيف المخاطر عن طريق تعديل

تحويل المخاطر

الحصول على مصادر خارجية أو التأكد

حجز المخاطر

تقبل الخطر ،الميزانية /االدخار لألضرار

مواطن الضعف المسببة للضرر

استخدام المناطق الحضرية واألراضي

والتخطيط ورموز البناء ،إدارة الكارثة،
اإلنذار المبكر ،التدريب ،المعلومات

والتعليم

من األثر المالي

تمويل الكارثة

المتوقعة

 15.5بناء على نتائج تقييم خطر الكارثة ( خرائط الخطر) يمكن للمدققين تقييم ما إذا كانت

الجهات العامة قد اتخذت المقاييس للحد من مخاطر الكارثة ذات األولويات األعلى فيما
يتعلق بمواطن ضعفها تجاه أثر األحداث الخطرة .يمكن القيام بذلك عن طريق مقارنة خرائط

الخطر بالموقع الجغرافي للمقاييس المتخذة .و عندما يالحظ المدققين عدم تطابق المخاطر

واإلجراءات المتخذة ،عندئذ يمكنهم وضع اشارة على ذلك باستخدام الخرائط.

يجب على المدققين أيضا تقييم ما إذا التزمت الجهات العامة و/أو الخاصة باإلجراءات

المطلوبة :على سبيل المثال ،تقييم ما إذا كانت عمليات البناء تلتزم برموز البناء في
26
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المناطق المعرضة لحدوث الزالزل .سيحتاج المدققين لمعرفة التقنية التي تتعلق بالبناء لتقييم
ذلك ،و هي المعرفة التي تذهب لما وراء المعرفة االعتيادية للمدققين .ولذلك السبب ،يمكن

أخذ مشورة الخبراء الفنيين .إن االلتزام على سبيل المثال برموز البناء يمكن أيضا تدقيقه عن
طريق النظر في النشاطات للجهات العامة لتقييم االلتزام بأنفسهم .على سبيل المثال،

الفحص داخل أعمال البناء .فيمكن للمدققين مثال تحديد التوزيع الجغرافي المكاني وتكرار
نشاطات التفتيش ومطابقة ذلك مع خرائط الخطر :هل تم فحص المناطق ذات المخاطر

المرتفعة.

27

القائمة االرشادية لتدقيق الحد من مخاطر الكارثة.
•

ما هي المعلومات المتوفرة حول المخاطر للمناطق مجال االهتمام؟

•

ما هي المخاطر المتصلة بالمنطقة مجال االهتمام؟

•

ماهي العناصر المعرضة للخطر عند تجسد عناصر الخطر داخل حدث؟

•

ما مدى ضعف العناصر المعرضة للخطر؟

•

ما هي االجراءات التي يمكن للجهات العامة اتخاذها للحد من مخاطر الكارثة؟

•

ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها؟
ماهي جودة المعلومات المستخدمة من قبل الجهات العامة لتقييم مخاطر الكارثة واتخاذ
اإلجراءات الضرورية للحد من المخاطر؟

•

هل السلطة القضائية للجهات العامة التي يجب عليها التعاون بشأن إدارة الكارثة مالئمة؟

•

هل تم توزيع الوسائل المتوفرة للحد من مخاطر الكارثة طبقا لألولويات الناتجة عن تقييم
الخطر؟

•

هل تم توجيه نشاطات الجهات العامة لمناطق ذات أولويات قصوى؟

27

يشار إلى المعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا  ISSAI 5510حول التدقيق للحد من مخاطر الكوارث الذي يوفر للمدققين قائمة أكثر
شموالا.
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الجزء  :5استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في تدقيق االستجابة للكارثة والتعافي.
.13مقدمة
 15.1عند حدوث الكارثة ،يجب القيام بنشاطات االستجابة مباشرة .ففي هذه المرحلة األولى
تحتل نشاطات البحث واالنقاذ ،وتقييم األضرار واالحتياجات المباشرة والوقاية من عناصر

الخطر األخرى مثل اندالع الحرائق ،واالنزالقات األرضية وانشار األوبئة مرك از رئيسيا .وفي
المرحلة التالية بعد تثبيت الوضع بشكل سليم ،يتم التوجه إلعادة التأهيل واعادة اإلعمار
للمنطقة المتضررة من قبل الكارثة .وفي كال المرحلتين ،هنالك حاجة للمساعدة (مساعدة

مالية ونوعية) .وبناء على قدرة الحكومة المحلية والوطنية ،يمكن لهذه المساعدات أن تأتي
من مصادر وطنية أو محلية أو من مصادر دولية .إن الرد الدولي الحتياجات الدول المتأثرة

بتسونامي المحيط الهندي كانت على سبيل المثال ضخمة :تم تجميع  14بليون دوالر

أمريكي وتوفيرها للدول المتضررة.28

 15.5يمكن اعتبار المساعدة أو موارد المناطق المتأثرة بالكارثة كحركة جغرافية من مصدر
( مانح) لجهة ( مستلم) وتدفق للمعلومات من المستلم للمانح .سوف تتكون هذه الموارد من

األموال العامة والخاصة .ويريد المانحين والمستلمين لهذه الموارد تأكيدات حول االستفسارات

التالية:
•
•

•
•

28
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هل تم تقديم الموارد المتعهد بها ( المصداقية)؟
هل تم صرف الموارد المقدمة على أهدافها المقصودة وطبقا للقوانين واللوائح

(نظامية)؟

هل تم صرف الموارد المقدمة بأكثر الطرق كفاءة (الكفاءة)؟
هل تم صرف الموارد المقدمة بأكثر الطرق فعالية(الفعالية)؟

فريق عمل اإلنتوساي المعني بالمساءلة والتدقيق على المساعدة المتعلقة الكوارث ()9002
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 15.5لن يكون باإلمكان االجابة عن هذه االستفسارات بدون مراجعة

تدقيقية .يمكن

لمعلومات الجغرافيا المكانية أن تساعد في انشاء مثل هذه المراجعة التدقيقية عن طريق
تقديم رؤية للضرر ،واالحتياجات واالجراءات المتخذة لتلبية هذه االحتياجات للسكان
المتضررين .عالوة على ذلك ،فإن الموارد المتعلقة بالكارثة يقصد بها منطقة محددة يتم فيها
تلبية االحتياجات .تعتمد كفاءة وفعالية المساعدة على السياق الجغرافي ،فعلى سبيل المثال،

البنية التحتية ،أثر الكارثة  ،الديموغرافيا( علم السكان) ،خصائص التربة ..الخ.

لذلك يجب استخدام معلومات الجغرافيا المكانية لتخطيط وتنسيق ورقابة المساعدة المتعلقة
بالكارثة للوقاية من الهدر ،و االزدواجية ،و التنافس السيئ بين منظمات المساعدة ،

واالحتيال ،و الفساد  .يجب ان تكون هذه المعلومات جزءا حيويا من أساس المعلومات
المعدة إلدارة الكارثة كما تم النص عليه في الفصل السابق.

 15.4عالوة على ذلك ،يمكن لمعلومات الجغرافيا المكانية أن تساعد المدققين في تدقيق
مرحلة االستجابة .فهي تمكن من عمليات التدقيق األكثر فعالية وكفاءة وفق ما تم االنتهاء

منه في قوة العمل على المسائلة حول تدقيق المساعدة المتعلقة بالكارثة في نوفمبر 5551
من قبل مجلس مديرين األنتوساي .تم وضع هذه النتيجة بناء على دراسة ميدانية حول

تدقيق مشاريع االسكان في مدينة ، Acehإندونيسيا حيث تم فيها دراسة االستخدام المحتمل

لمعلومات الجغرافيا المكانية لتدقيق المساعدات المتعلقة بالكوارث .تلى هذه الدراسة الميدانية

في  5515في  ، Piscoبيرو دراسة ميدانية أخرى من قبل خليف لمجموعة العمل المعنية
بالمسائلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارث  WG AADA.لمزيد من التفاصيل

عن هذه الدراسات الميدانية ،تمت االشارة لذلك في الملحق.1
.11تدقيق مرحلة االستجابة للكارثة
مالحظة نشاطات االستجابة

 14.1في هذه المرحلة االولى من االستجابة ألثر الكارثة ،يجب على المدققين التأكد بأنهم
يتخذون دو ار حكيما لمنع التعارض مع عمليات االغاثة واالنقاذ .يجب على المدققين التأكد

من انتاجهم ألساس معلومات قوي في هذه المرحلة للتمكن من تدقيق نشاطات التعافي في

المرحلة التالية .يمكن القيام بذلك عن طرق إرسال المدققين للميدان لمالحظة عمليات
38
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االغاثة واإلنقاذ كما تم القيام به من قبل الجهاز الرقابي األعلى في بيرو بعد الصحوة من

الزلزال في  Pisco.إن اختيار األماكن التي سيذهب لها المدققين ال بد من اعدادها جيدا

بناء على المعلومات الرسمية من السلطات .و لكن يجب استخدام المصادر األخرى مثل
مواقع الويب للمنظمات الدولية ،الصحافة والبرامج المفتوحة للعامة من الجمهور على

المعلومات التي يمكن تحميلها من المواقع األرضية :Ushahidi,OpenStreetMap and
Google Earth.انظر أيضا للملحق  ،5الفقرة .5.4

 14.5بناء على مصادر المعلومات هذه ،يمكن للمدققين تحديد أين حصلت األضرار وأي
جزء من السكان تضرر أكثر .يمكن للتقييم مساعدة المدققين في إعداد المناطق ذات

األولوية القصوى التي يمكن اختيارها إلرسال المدققين .أحد الخصائص الختيار هذه
المناطق ذات األولوية القصوى هو توفر البيانات الموثوقة عن الوضع ما بعد الكارثة :هل
الوضع آمن ،هل توجد بنية تحتية كافية للوصول لهذه المنطقة..الخ .يمكن لتصوير األقمار

الصناعية المقدمة بموجب الجدول الدولي( أنظر للملحق  ،5الفقرة )5.5مساعدة المدققين
في هذه المعلومات المطلوبة.
 14.5قبل أن يدخل المدققين في مجال الرقابة والمالحظة للوضع ما بعد الكارثة ،من
المفضل أن يجلبوا معهم معدات تمكنهم من اخذ الصور والفيديو .عالوة على ذلك ،من

المفضل احضار وسائل نظام تحديد المواقع العالمي GPSأو أدوات مثل الهاتف الخلوي

وحاسب آلي فيه مستقبل GPSمن أجل وضع عالمة جغ ارفية على الصور والفيديوهات .إن

وضع العالمات الجغرافية يؤكد أن المالحظات قد تم ربطها بموقعها ومن ثم يمكن تحديدها

على الخارطة في مرحلة الحقة .أنظر للدليل اإلرشادي العملي على استخدام وسائل GPS

الدليل الميداني لرسم الخرائط االنسانية للماب أكشن ( 29)Mapactionوالملحق .1

14.4عند الوصول للمنطقة المتضررة من الكارثة ،يمكن للمدققين امتالك قيمة مضافة

مباشرة خالل رقابة عمليات اإلغاثة واالنقاذ .فباستجابتهم ،يمكنهم المساهمة في الحماية بأنه
لم يتم استثناء المجموعات المتضررة من المساعدة .يمكن للمدققين مالحظة العمليات

المرتبطة باإلمدادات اللوجستية (النقل ،التوزيع ،التخزين) ليس فقط لهدف حماية الكفاءة
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والفعالية ولكن أيضا للوقاية من االحتيال والفساد .من المحتمل حدوث االحتيال والفساد في

مواقف تتوفر فيها العديد من الموارد في وضع فوضوي برقابة ومالحظة أقل عن المعتاد.
 .15تدقيق مرحلة التعافي من الكارثة
تقييم جودة بناء المعلومات

 11.1وفق ما تم ذكره في الفصل السابق ،يعتبر التخطيط والتنسيق عنص ار حيويا لتأكيد
الكفاءة والفعالية لنشاطات اإلغاثة واالستجابة .إن نجاح التخطيط و التنسيق يعتمد على

وضع المعلومات القوي .تلعب معلومات الجغرافيا المكانية دو ار حيويا في ربط المعلومات

عن الضرر واالحتياجات واإلجراءات المتخذة لمناقشة هذه االحتياجات للموقع ذو العالقة.

لذلك ،يجب على المدققين النظر في جودة معلومات الجغرافيا المكانية المستخدمة للتخطيط
والتنسيق .تمت االشارة لخصائص الجودة في الملحق  ،1الفقرة 5.1والفصل  ، 4وفي

الفقرة 4.4.5التي تصف العشر نقاط رئيسية التي تم تشكيلها بواسطة مجموعة العمل
المعنية بالمسائلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارثWG AADA.
 11.5يجب أن تكون معلومات الجغرافيا المكانية المستخدمة للتخطيط و التنسيق جزءا

حيويا من أساس المعلومات مثل نظام معلومات إدارة الكوارث  DMISوفق ما تم تفصيله
في الملحق  5الفقرة  .1.1إن معلومات الجغرافيا المكانية تمكن الشفافية و الفعالية للموارد

المستخدمة إلعادة التأهيل واعادة اإلعمار عن طريق ربط المعلومات المالية( التمويل
والصرف) ومعلومات المشروع( األغراض ،األهداف ،ومؤشرات األداء) للموقع المهني.

تقييم جودة تحديد االحتياجات ما بعد الكارثة
 11.5قبل اختيار النشاطات المحددة( المشاريع الموجهة إلعادة التأهيل واعادة اإلعمار)
للتدقيق  ،من المهم للمدققين تجميع مراجعة كاملة حسب االمكان لألضرار واالحتياجات

والم وارد المتوفرة لتلبية هذه االحتياجات .عادة ما يستخدم المدققين عمليات تقييم االحتياجات
ما بعد الكوارث)(PDNA

التي تتم لتقيم الموارد االجمالية المطلوبة إلعادة التأهيل واعادة

اإلعمار للمنطقة المتضررة .ففي حالة عدم القيام ب ((PDNAيجب على المدققين تجميع

المعلوم ات بأنفسهم عن الضرر واالحتياجات والموارد المتوفرة للتمكن من اختيار النشاطات
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لتدقيقهم والتي يجب عليهم استخدام مصادر معلومات مختلفة تشتمل على معلومات من

مصادر غير السلطات الرسمية( أنظر الفقرة  .)1.5.1يمكن للمدققين النظر في أساس
المعلومات المستخدمة لتطوير ((PDNAوفق ما تم وصفه في الفقرة السابقة .وبالنسبة
لمعلومات الجغرافيا المكانية ،من المهم أن يقيم ما إذا كانت المصادر المختلفة لمعلومات

الجغرافيا المكانية قد تم استخدامها في  ((PDNAألن كل مصدر لديه حدوده فيما يتعلق
باعتماد المعلومات التي انتجها .عالوة على ذلك  ،يجب على المدققين إدراك ما إذا لم يتم
استثناء مجموعات محددة أو لم يتم مراعاة تقييم الضرر و االحتياجات .يمكن مقارنة خرائط

تقييم الضرر و االحتياجات مع  ((PDNAمن قبل المدققين لتقييم ذلك .وعندما يجد

المدققين بأن مجموعات محددة أو مناطق قد تم تفسيرها خطأ في  ((PDNAيمكنهم االشارة
لذلك بوضع عالمة.
تقدير احتياجات ما بعد الكوارث في هاييتي
 11.4في  15يناير  ،5515ضرب زلزال هاييتي تسبب بمقتل ما بين - 516555
 555555من الناس ودمر بشكل كبير المباني والبنية التحتية .تم القيام بتقييم للضرر من
30

قبل مجموعة من المنظمات الدولية
عليها من

وكان مبنيا على بيانات متعددة المصدر تم الحصول

مصادر مختلفة تشمل جوجل ،اإلدارة األمريكية الوطنية للمحيطات

والطقس NOAAوموردين خاصين لبيانات األقمار الصناعية .إن التقدم في تكنلوجيا
المعلومات وشبكة األعمال االجتماعية و" تقنيات التعهد الجماعي"( مثل خريطة الشارع

المفتوح ،أنظر للملحق  1الفقرة  )5.5لعب دو ار حيويا في تطوير البيانات وتقييم الضرر .تم
لعب دو ار هاما من قبل شبكة العمل المتكونة من اكثر من  155مهندس وعالم يمثلون أكثر

من  15جامعة في  55دولة ،منظمات حكومية وغير حكومية ،وأكثر من  15شركة خاصة
( مالحظة األرض العالمية -شبكة عمل تقييم الكوارث )" " GEO-CANفي تقييم الضرر

لزلزال هاييتي .ونجحت " " GEO-CANفي تحديد ما يقارب من 55555بنيات تحتية
متضررة ضر ار بالغا في أقل من اسبوع مستخدمين صو ار جوية لنتائج مكانية متطورة.

30

معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) (UNITARوبرنامج التطبيقات االقمار الصناعية التشغيلية (يونوسات) ،ومركز البحوث المشتركة
)(JRCالتابع للمفوضية األوروبية ،ومركز المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية ) (CNIGSالذي يمثل حكومة هايتي ،والبنك الدولي
(.)WB
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ولتفعيل هذه النتائج ،والتقدير االستقرائي للمعلومات لدرجات أقل من الضرر( والتي من

الصعب تحديدها من الصور الجوية) تم القيام بحمالت استراتيجية مستهدفة ميدانيا .وعن
طريق تقديرات لمتوسط منطقة أرضية لفئات مختلفة من السكن األرضي ،تم االستنتاج بأن

أكثر من  51مليون متر مربع من منطقة المباني تضررت مما يشكل ثلثها تقريبا والذي
يجب اصالحه أو تبديله بالكامل .تم تقدير التكلفة االجمالية لإلصالحات ما يقارب من 1

مليون

دوالر

أمريكي

طبقا

للبنك

الدولي،

مكتب

األمم

الخارجي  UNOSAT-JRC /تقرير الصور( حكومة هاييتي . )5515

المتحدة

للفضاء

اختيار المشاريع لتدقيقها
 11.1عند القيام بنشاطات إعادة التأهيل واعادة اإلعمار ،يجب على المدققين تقييم ما إذا
تم القيام بها طبقا للتخطيط والميزانية بالتنسيق مع النظم المطبقة ،و ما إذا كانت المدخالت

والمخرجات المقصودة تم إدراكها .إن توفر المعلومات عن نشاطات إعادة اإلعمار واعادة

التأهيل ،شاملة المعلومات عن الموقع تساعد المدققين في اختيار النشاطات أو المناطق
حيث يكون فيها مخاطر االحتيال والفساد والكفاءة أكثر ارتفاعا و تتطلب عناية المدققين.
يمكن للمدققين عرض تقدم النشاطات على الخريطة .عالوة على ذلك ،يمكنهم استخدام

المعلومات عن نشاطات إعادة التأهيل واعادة اإلعمار لعرض الفترات بين االضرار
واالحتياجات والنشاطات لتلبية االحتياجات .يمكن أيضا عرض نشاطات توزيع الجغرافيا

المكانية لتبين مناطق محددة يعاد تقديمها بشكل أكبر وغيرها يعرض بشكل قليل.

 11.1ال يجب على المدققين االعتماد فقط على المعلومات المقدمة من قبل الجهات العامة
المسئولة عن إدارة الكوارث .يجب عليهم اثبات المعلومات المقدمة عن طريق مقارنتها مع

المعلومات من مصادر أخرى وعن طريق الدخول في الميدان وعمل المالحظات األرضية.
وفي الدراسة الميدانية التي قامت بها األنتوساي والتي تتعلق بتدقيق مشاريع االسكان في

 ،Acehأندونيسيا ،استخدمت مجموعة العمل المعنية بالمسائلة والتدقيق على المساعدات

المتعلقة بالكوارث  AADAمحلال قام بمقارنة الوضع قبل و بعد تسونامي بناء على صور
األقمار الصناعية( انظر للملحق  1لمزيد من المعلومات) .يمكن أيضا للمدققين استخدام

المعلومات من المصادر المفتوحة مثل Ushahidi,OpenStreetMap and Google

 Earthلكي يقوموا بالمقارنة بأنفسهم بين الوضع قبل وبعد حدوث الكارثة كما تم عمله في
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دراسة  WG AADsالميدانية بشأن إعادة اعمار  ، Piscoبيرو كما تم توضيحه في
الملحق .1

 11.6كما توفر الصور والفيديوهات التي تم تحميلها على هذه البرامج معلومات عن الوضع
األرضي ويمكن أن تقدم للمدققين معلومات ذات صلة الختيار مناطق لم يتم احراز تقدم فيها

طبقا للتخطيط على سبيل المثال.
 11.2في الدراسة الميدانية على مشاريع االسكان في آتشيه  ، Acehإندونيسيا ،قامت
مجموعة العمل المعنية بالمسائلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارث بالنظر في

عدد من مشاريع اإلسكان التي تم القيام بها في المنطقة الساحلية في آتشيه أصدرت

الحكومة اإلندونيسية مرسوما ينص على أن المنازل التي هدمت في تسونامي فقط يمكن
اعادة بنائها في مواقع تقع أكثر من  5كيلومتر خلف الشريط الساحلي .وكان ذلك للوقاية
من الضرر والخسارة باألرواح في حالة ظهور تسونامي جديد يضرب الشريط الساحلي في

آتشيه .يجب على وكالة إعادة التأهيل واعادة اإلعمار )  BRRلمنطقتي آتشيه ونياس ) أن
تلتزم بالمرسوم .وال يجب على المنظمات التي تبني المنازل بمنح خارجية أن تلتزم بذلك.
11.7عند تجميع الخريطة األرضية للطبقات الطبوغرافية و بيانات األسكان من DAD
( قاعدة بيانات المساعدات اإلنمائية) من الممكن تحديد جميع المستوطنات الواقعة في حدود
كيلومترين من الشريط الساحلي كما تم توضيحه باألسفل .وعلى الرغم من مرسوم الحكومة

اإلندونيسية تم بناء عدد استثنائي من المستوطنات في حدود الكيلومترين من الخط

الساحلي.31

خريطة توضح منطقة آتشيه في حدود كيلومترين(.ص )54
قرى مدينة آتشيه ضمن حدود  5كيلومتر

31
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المصدر BRR :
 11.15لقد تم اختيار عدد محدود من القرى على الشاطئين الشرقي والغربي من آتشيه
لتكون مواقع التفتيش ،حيث يمكن جمع البيانات الميدانية .ولتكون هناك إمكانية للقياس فيما

بين الوكاالت التنفيذية ،تم اختيار مواقع التفتيش من عدد من الوكاالت التنفيذية.
تجميع المالحظات الميدانية

 11.11عند اختيار منطقة محددة أو مشروع ،يجب على المدققين الدخول في الميدان لتقييم
الوضع على األرض ومطابقته مع المعلومات المقدمة من الجهات العامة المشاركة في

نشاطات التعافي .من المستحسن للمدققين استخدام وسائل نظام تحديد المواقع

العالمي ،GPSأنظر للدليل الميداني لتحديد االحتياجات االنسانية بعمل الخرائط والملحق

(.)1

 11.5بناء على نطاق التدقيق واستفساراته التي تحتاج لإلجابة ،يجب تجميع المالحظات

وتسجيلها .وفي دراستها الميدانية على المشاريع االسكانية في  ، Acehقامت مجموعة عمل

اال نتوساي على تسونامي بتحديد الموقع للمنازل التي تم بناؤها حديثا ،ولكنها أيضا سجلت

معلومات أخرى :هل تم االنتهاء من المساكن ،هل تم سكنها؟ و هل تتوفر مياه الشرب

والمرافق الصحية؟.
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تحليل المالحظات الميدانية
11.15عند االنتهاء من تسجيل المالحظات الميدانية شاملة المعلومات عن موقعها ،يمكن
للمدققين تحميلها في نظم المعلومات الجغرافية ) (GISوعرضها على خريطة مع طبقات

بيانات اخرى قد تتوفر( الكثافة السكانية ،البنية التحتية ،صور أاألقمار الصناعية ،المنطقة
المتأثرة بالكارثة) .وفي الدراسة الميدانية بشأن مشاريع اإلسكان في آتشيه،

تم عرض

المساكن الحديثة البناء على صور األقمار الصناعية المتوفرة للمنطقة وللمنطقة المتأثرة

بتسونامي أنظر للنتيجة التالية:

المصدر : BRRوفريق عمل االنتوساي
 11.4تمت اإلشارة للمالحظات الميدانية ( موقع المنازل الحديثة البنيان) بأرقام على
الخريطة .تم حساب المساحة للساحل بوظيفة القياس في برنامج نظم المعلومات

الجغرافية )(GISالمستخدم .وكما تمت مالحظته على الخريطة ،تم بناء بعض المنازل
ضمن حدود  555متر من الشريط الساحلي و تقع في منطقة تأثرت بتسونامي .5554

 11.11يمكن أيضا استخدام وظيفة القياس في برنامج نظم المعلومات الجغرافية )(GIS
من قبل المدققين لقياس سطح منطقة أو مبنى كما تم في دراسة  WG AADAsالميدانية

(مجموعة العمل المعنية بالمسائلة والتدقيق على المساعدات المتعلقة بالكوارث) في بيسكو

( ،)Piscoبيرو .وتم وضع عالمة على مشاريع اإلسكان الحديثة على زوايا عدد من البيوت
بواسطة  GIS.تم تحميل هذه المالحظات الميدانية في  GISليتم تحليلها .ومع وظيفة
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القياس في ، GISيمكن حساب سطح المنازل و استخدامها لتقييم ما إذا كان السطح مبني
بناء على الخطة ،أنظر للملحق  1أيضا.

ابالغ نتائج التدقيق
 11.11يمكن لنظم المعلومات الجغرافية ) (GISمساعدة المدققين في تحليل المالحظات

الميدانية ،كما يمكنها المساعدة في توصيل النتائج الرئيسية لتدقيقهم .إن تصور نتائج
التدقيق تدعم النتائج والتوصيات التي يرغب المدققين في القيام بها .فعلي سبيل المثال،

عندما يرغب المدققين في االبالغ بانه لم يتم بناء المنازل في الموقع الصحيح نظ ار للمخاطر

أو غيرها من عناصر الخطر ،فإن ذلك يجعل قضيتهم أكثر قوة إذا تم تصورها .في المثال
التالي تم عرض المالحظات الميدانية بشأن جهات التنفيذ المتعددة على خريطة .يمكن

بوضوح مالحظة أن المنازل المبنية بواسطة المنظمات الغير حكومية  NGOهي أقرب من
الشريط الساحلي عن تلك البيوت المبنية من قبل الجهة من الحكومة اإلندونيسية ()BRR
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القائمة اإلرشادية لتدقيق االستجابة والتعافي.
•

ما هي جودة بناء المعلومات للجهات العامة المشاركة في نشاطات االستجابة والتعافي؟

•

ما هي المعلومات المتوفرة بشأن الضرر واالحتياجات بعد حدوث الكارثة؟

•

من أي مصادر توفرت هذه المعلومات؟

•

ماهي درجة اعتماد هذه المعلومات؟

•

ماهي المناطق التي لها األولوية في االستجابة؟

•
•
•

هل من الممكن و من المفيد إرسال المدققين للمناطق ذات األولوية المذكورة خالل فترة االستجابة؟
هل تم استثناء مجموعات معينة في تقييم الضرر واالحتياجات؟
ماهي المعلومات المتوفرة المتعلقة بنشاطات إعادة التأهيل واعادة اإلعمار؟

•

من أي مصدر تتوفر هذه المعلومات؟

•

ما مدى االعتماد على هذه المصادر؟

•

ماهي المناطق التي لها األولوية في نشاطات التعافي؟

•
•

ما هو التقدم الذي تم فيما يتعلق بنشاطات التعافي؟
هل يمكن ادراج للفجوات بين أعمال حصر األضرار واالحتياجات والتعافي بناء على اإلدارة ،واالستشعار
عن بعد ،والمصدر المفتوح والمعلومات األرضية؟
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