5510

أفادت العدٌد من التقارٌر عن تزاٌد عدد الكوارث الطبٌعٌة بشكل ملحوظ على المستوى
العالمً على مدى العقود الثالثة الماضٌة  .وتلحق الكوارث المتعلقة بالمخاطر الجوٌة والمٌاه
الجوفٌه والمناخ فً كل عام خسائر كبٌرة فً األرواح وتعٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة مع
مرور السنوات .وقد تسبب ما ٌقارب  7500كارثة طبٌعٌة فً جمٌع أنحاء العالم فً الفترة ما
بٌن  1980و  2005فً وفاة أكثر من ملٌونً شخص ونتج عنها خسائر اقتصادٌة تقدر بأكثر
من  1.2ترٌلٌون دوالر أمرٌكً  .كما أدت األ خطار المتعلقة بالمن اخ أو المٌاه  ,مثل الجفاف
والفٌضانات والعواصف واألعاصٌر المدارٌة وهبوب العواصف ودرجات الحرارة القصوى
واالنهٌارات األرضٌة وحرائق الغابات و األوبئة الصحٌة وغزو الحشرات المرتبط مباشرة
باألحوال الجوٌة والمٌاه إلى نسبة  % 90من الكوارث الطبٌعً ة وحوالً نسبة  %73من
الضحاٌا ونسبة  %75من الخسائر االقتصادٌة .
الهدف من المعيار : 5510
ٌهدف المعٌار  5510إلى تقدٌم المساعدة إلى األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة فً
 ,وكذلك إلى مساعدتها فً تقدٌم
الرقابة على خفض مخاطر الكوارث من قبل الحكومات
التوصٌات فً هذا المجال  ,وأٌنما وجد خفض لمخاطر ا لكوارث وسٌاسات لخفض المخاطر ,
فإ ن المعٌار ٌ 5510قدم نصائح حول كٌفٌة الرقابة علٌها على أساس تبادل الخبرات بٌن
األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة  ,كما ٌمكن لكل من األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة
والمحاسبة والحكومات والمجتمعات التً تسعى لتطوٌر اآللٌات واإلجراءات والمؤسسات،
استخدام المعٌار  5510لتتمكن من خفض مخاطر تعرض السكان واألصول لعواقب الكوارث.
وٌنوه هنا إلى أن األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة قد تحتاج إلى أن تستخدم أنواع
من المعلومات والموارد التً لم تستخدمها فً عملٌات الرقابة السابقة .وتتضمن األمثلة
معلومات جغرافٌة مكانٌة ومعلومات تتعلق باحتمالٌة األحداث والمعلومات من الوكاالت
المتخصصة والجامعات والهٌئات الدولٌة ومصادر مباشرة على اإلنترنت  .وهذا المجال قد

ٌستدعً تدرٌبا ضرورٌاٌ ،مكن أن ٌتم بشأنه تبادل المعلومات بشكل مفٌد بٌن األجهزة العلٌا
للرقابة المالٌة والمحاسبة .

أقسام المعيار : 5510
الجزء األول ٌ :حدد الكوارث وإدارة الكوارث وخفض مخاطر الكوارث ،وٌستعرض
السٌاق السٌاسً والتشغٌلً للرقابة على خفض مخاطر الكوارث.
الجزء الثانً ٌ :ستعرض المسائل التً تواجه األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة
عند تخطٌط الرقابة على خفض مخاطر الكوارث أو تنفٌذها .كما أنه ٌستعرض أمثلة
مستندة إلى تجارب األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة فً الرقابة على خفض
مخاطر الكوارث.
الجزء الثالث ٌ :قترح برنامج رقابة لمساعدة األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة
فً الرقابة على خفض مخاطر الكوارث.
كما ٌقدم المعٌار  5510المساعدة إلى األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة من
خالل تغطٌة األمور التالٌة:






الحصول على فهم ألنشطة خفض مخاطر الكوارث وتوثٌقه وتنظٌم السلطات
المعنٌة وإطار العمل التشرٌعً الذي ٌنظمها .
وضع تصور مبدئً لنقاط القوة والضعف للبٌئة الشاملة للرقابة.
تقدٌم معلومات حول تقٌٌم الخطر وتصمٌم دراسات الرقابة.
وضع عملٌة رقابة فعّالة وسلٌمة .
تشكٌل أساس مشترك لعملٌات الرقابة بالشراكة بٌن األجهزة العلٌا للرقابة
المالٌة والمحاسبة.

أهم القضايا المتعلقة باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال الرقابة على
خفض الكوارث :

بالنسبة للدول التً تبنت ون ّفذت فً اآلونة األخٌرة فقط سٌاسات متعلقة بخفض مخاطر
قّم مالءمة السٌاسات ،بما
الكوارثٌ ،مكن -لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة أن تٌ
فً ذلك ،امتثالها إلطار عمل هٌوجو (  ، )Hyogo Frameworkوٌمكن أن تقدم
التوصٌات لتحسٌنها  .وفً حالة عدم وجود سٌاسات خفض مخاطر الكوارث لغاٌة
اآلنٌ ،مكن أن تعمل األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة على لفت االنتباه لعدم
وجود مثل هذه السٌاسات .

أما عندما ٌتم ترسٌخ سٌاسات خفض مخاطر الكوارث بشكل جٌدٌ ،مكن لألجهزة العلٌا
للرقابة المالٌة والمحاسبة الرقابة على عملٌات تنفٌذها وكذلك فٌما إذا كانت تستخدم
األموال المخصصة لألغراض الم عٌّنة لها بكفاءة وفعالٌة تامة  .وفً بعض الحاالت قد
تجد األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة أن خفض مخاطر الكوارث لٌس مسألة
ذات أولوٌة عالٌة للحكومة والبرلمان .وفً هذه الحالة تحتاج األجهزة العلٌا للرقابة
المالٌة والمحاسبة العمل على رفع مستوى الوعً بأه ـمٌة وجود سٌاسة لخفض مخاطر
الكوارث أو تحسٌن سٌاسة موجودة حالٌا ًا .وقد تكون هذه الحالة بالتحدٌد فً أوقات
األزمات المالٌة وإجراءات التقشف االقتصادي المتعلقة بها .وقد ٌحتاج المدققون إلى
تقدٌم حسابات الخسائر المحتملة التً قد ٌتم تكبدها نتٌجة للكارثة لدعم توصٌاتهم.
القضٌة األساسٌة التً تواجه األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة هً إمكانٌة
الوصول بشكل مرضً للمعلومات حول درجة استعداد الحكومة والمجتمع لمواجهة
لدى الهٌئات المنفذة متطلبات
الكوارث وبشأن استخدام األموال المرتبطة بها  ,ف
وترتٌبات مختلفة إلبالغ تقارٌرها وبٌاناتها .وال ٌتاح لهٌئات الرقابة فً الغالب إمكانٌة
الوصول إلى المعلومات الموثوقة والتامة فٌما ٌتعلق بجمٌع مجاالت خفض مخاطر
الكوارث .وباإلضافة إلى ذلكٌُ ،راقب العدٌد من األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة
والمحاسبة على المساعدات المتعلقة بالكوارث  ،ولكن ال ٌُراقب جمٌعها على خفض
مخاطر الكوارث  ,كما لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة إبداء وجهة نظرها
حول القٌود المفروضة للوصول إلى المعلومات التً تمكنها من آداء عملها على الوجه
المرضً .
ٌُعد خفض مخاطر الكوارث مجاال جدٌد اًا بالنسبة لكثٌر من األجهزة العلٌا للرقابة
المالٌة والمحاسبة ،وربما ٌتطلب تعرف مدققٌها على تقنٌات جدٌدة ) مثل تكنولوجٌا
المعلومات ،ونظم المعلومات الجغرافٌة ، GISونظام تحدٌد المواقع العالمً ، GPS
واالستشعار عن بعد ،الخ ( كما تحتاج األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة إلى
االستثمار فً التدريب اإلضافً للمدققٌن لتساعدهم فً استخدام نظم جدٌدة ومصاد ر
البٌانات لتقٌٌم التنبؤ بالكوارث وتقٌٌم المخاطر والتخطٌط الحضري وغٌرها ،ومراقبة
التقدم المحرز فً تنفٌذ الخطط الوطنٌة للكوارث .وقد ٌكون من الضروري أٌضا ًا
اكتساب خبرة مهنٌة إضافٌة .قد ٌكون هذا هو الحال ،على سبٌل المثال ،عندما تقرر
األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة توسٌع نطاق عملٌات الرقابة لتشمل دراسة
التخطٌط التنبؤي والمستقبلً.
الخالصة :
ٌتراوح وعً وجهود الدول والحكومات المختلفة فً تبنً السٌاسات ووضع
البرامج والخطط التً من شأنها خفض أو تخفٌف وطأة ومخاطر الكوارث بٌن التبنً
الواضح أو تخصٌص بعض ا لموارد المالٌة لتقلٌل اللوم عنها أو إظهار العجز كما فً
حالة الدول الفقٌرة ,إال أن الحقٌقة الماثلة تبقى فً صعوبة توقع ورصد لبعض الكوارث
كما حدث فً زلزال كوبً فً العام  1995والذي لم ٌمكن توقع حدوثه رغم تطور
آلٌات الرصد فً بلد متقدم وذو خبره مع الزالزل مثل الٌابان  ،إلى كوارث أقل تعقٌداًا
وٌمكن التعامل معها كما فً الفٌضانات التً تعرضت لها باكستان فً 2010م  .وقد
أنفقت الدولة  3ملٌارات دوالر أمرٌكً فً مجال اإلغاثة والتعافً وتكبدت خسائر تفوق

11ملٌار دوالر أمرٌكً .ووفقا ًا لتصرٌح مدٌر السلطة الوطنٌة إلدارة الكوارث فً
باكستان لو أننا صرفنا  41ملٌون دوالر أمرٌكً فقط فً اإلشراف على سالمة البنٌة
التحتٌة لتصرٌف الفٌضانات ،ألمكن تخفٌض هذه الخسائر إلى نسبة العشر .وقد أشارت
العدٌد من الدراسات بأن خفض مخاطر الكوارث هو فعال بدرجة كبٌرة من حٌث
التكلف  ,فاستثمار دوالر واحد فً خفض مخاطر الكوارث ٌمكن أن ٌوفر بٌن دوالرٌن
ه
وعشر دوالرات أمرٌكٌة فً تكالٌف االستجابة للكارثة والتعافً منها .
------------------------------المراجع :
معٌار  ISSAI 5510بشأن التدقٌق على خفض مخاطر الكوارث الصادر عن المنظمة
الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة .
دٌفٌد بٌلٌنج  ,فاٌننشل تاٌمز  ,مقال مترجم حول زلزال كوبً  - 1995بعد كوبً ,
ضربة جدٌدة لكبرٌاء الٌابان – نشر فً موقع االقتصادٌة . 2011
http://www.ifrc.org/Global/global-alliance-reduction.pdf,
and David Rogers and Vladimir - Tsirkunov,The costs
and benefits of early warning systems (ISDR and World
Bank, 2010
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جدول رقم ( : )1أنشطة المساعدات المرتبطة بالكوارث ،ومصفوفة عوامل المخاطر المرتبطة بها
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ويٍ يًٍشاث انًعٍبر هى وخىد عذة زبالث عًهٍت عٍ يظبهز ويخبطز االزتٍبل وانفسبد يًب
ٌسهم عهى انًذقق فهى طبٍعت انًهًت انزقببٍت انتً سٍقىو بهب بظىرة أفضم ،كًب طزذ انًعٍبر أيثهت
عهى األشخبص يزتكبً االزتٍبل وانفسبد وضسبٌبهى  .وٌؤكذ انًعٍبر عهى أهًٍت سٌبرة انًذققٍٍ
نًىقع انكبرثت بعذ زذوثهب أي ببنًززهت األونى يٍ انطىارئ زتى ٌتى وضع خطت انتذقٍق وتقٍٍى
انًخبطز انًستًهت وإعذاد بزَبيح انتذقٍق بذقت كبفٍت .زٍث زذد انًعٍبر انًخبطز انًستًهت عهى انُسى
انتبنً:
 .1يخبطز انبٍئت انعبيت.
 .2ضعف انسىكًت ،انزقببت ،واإلشزاف.
 .3يخبطز انًىارد انبشزٌت.
 .4اليخبطز اإلدارٌت وانًبنٍت.
 .5يخبطز تقٍٍى ازتٍبخبث انًسبعذاث.
 .6يخبطز انشزكبء انًُفذٌٍ نهًسبعذاث.
 .7يخبطز عًهٍبث انشزاء وانتىرٌذ.
 .8يخبطز إدارة انسهع واألطىل.
 .9يخبطز عًهٍبث َقم انسهع.
.10يخبطز تسدٍم انًستفٍذٌٍ وتىسٌع انًسبعذاث.
.11يخبطز تىسٌع انًسبعذاث انغذائٍت وانًٍبِ.
.12يخبطز يالخئ انطىارئ.

وٌتى التسقق يٍ تهك انًخبطز ببستخذاو أداة يؤشزاث انًشبكم انًستًهت أو يب تسًى

ببإلشبراث

انتسذٌزٌت وهً إشبرة إنى وخىد شًء خبرج عٍ انًأنىف وانذي قذ ٌستبج إلخزاء انًشٌذ يٍ
انتسقٍق بسٍث تكىٌ نكم يٍ تهك انًخبطز إشبراث تسذٌزٌت خبطت بهبو أخٍزا ٌىضر انًعٍبر
إخزاءاث انتذقٍق انتً ٌدب إتببعهب فً كم يٍ يزازم انتخطٍظ وانفسض وانتقزٌز يًب ًٌكٍ انًذقق
يٍ أداء انًهًت الرقببٍت ببنكفبءة وانًهٍُت انالسيتٍٍ.

