ورقة بحثية حول سلسلة ( )0055من املعاييرالدولية لألجهزة العليا للرقابة
بخصوص رقابة املساعدات املتعلقة بالكوارث
إعداد :لجنة املعاييراملهنية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة

في ضوء تطور إدارة الكوارث من قبل الحكومات ،فقد تم تطوير نهج للرقابة على املساعدات املتعلقة
بالكوارث وذلك من خالل قيام منظمة االنتوساي بوضع مجموعة من املعايير تهدف إلى تقديم املساعدة إلى
األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الرقابة على خفض مخاطر الكوارث ،وتدقيق املساعدات املتعلقة
بالكوارث ،وتكييف إجراءات التدقيق لتأخذ بعين االعتبار املخاطر املتزايدة لالحتيال والفساد في مرحلة
الطوارئ بعد حدوث الكارثة ،وبيان أهمية استخدام معلومات الجغرافيا املكانية ونظم املعلومات الجغرافية
كأداة للتدقيق على مرحلة ما قبل وما بعد الكارثة ،واملساعدة في تقديم التوصيات املناسبة في الظروف
القائمة.
وفي ظل حدوث أزمة جائحة كورونا خالل العام  0202كان ال بد من الرجوع للمعايير املتعلقة بالكوارث وبيان
اإلجراءات املحددة الي يمكن ان سستردد هها األجهزة العليا للرقابة فيما يخص التدقيق على الكوارث ،علما
بأن أطار االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية ( )IFPPوالذي تم اعتماده في مؤتمر االنكوساي الثالث
والعشرون املنعقد في موسكو وضع تلك املعايير ضمن قائمة املعايير تحت املراجعة (.)Under Review
تهدف هذه الورقة البحثية إلى سسليط الضوء على رقابة املساعدات املتعلقة بالكوارث من خالل تناول خمس
محاور تمثل هيكلة سلسلة ( )0022من املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة حول التدقيق على املساعدات
املتعلقة بالكوارث وكما يلي:
ISSAI 5500 -1مقدمة حول سلسة ( )0022من املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا ومعيار االنتوساي
للحوكمة الجيدة (.)GOV 9250
 - ISSAI 5510 -0الرقابة على خفض مخاطر الكوارث.
 - ISSAI 5520 -3تدقيق املساعدات املتعلقة بالكوارث.
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 - ISSAI 5530 -4تكييف إجراءات التدقيق لتأخذ بعين االعتبار املخاطر املتزايدة لالحتيال والفساد في
مرحلة الطوارئ بعد حدوث الكارثة
 - ISSAI 5540 -0استخدام معلومات الجغرافيا املكانية في التدقيق على إدارة الكوارث واملساعدات
املتعلقة بالكوارث.

املحور األول )ISSAI 5500( :مقدمة حول سلسة ( )0055من املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا
ومعياراالنتوساي للحوكمة الجيدة (.)GOV 9250
يتناول هذا املعيار سعريف املساعدات املتعلقة بالكوارث ،ودور األجهزة العليا للرقابة في عملية املساءلة ،وبيان
دورة إدارة الكوارث وعوامل املخاطر املتعلقة هها ،ومجموعة العمل حول املساءلة ،والتدقيق على املساعدات
املتعلقة بالكوارث.
املساعدات املتعلقة بالكوارث:
املساعدات املتعلقة بالكوارث هي مساعدات مالية أو عينية يتم التبرع هها ملساعدة الحكومات واملجتمعات أو
األفراد املتضررين بالكوارث أو الذين يعملون لتقليل املخاطر والتأثيرات املحتملة للكوارث املستقبلية.
دوراألجهزة العليا للرقابة:
تلعب أجهزة الرقابة العليا دورا مركزيا في مسائلة ومحاسبة الحكومات أمام برملاناتهم ومواطنيهم حول
املساعدات الي يتم استالمها وتقديمها.
املساءلة عن املساعدات املتعلقة بالكوارث:
لتحديد الجهة الي من املمكن مسائلتها فيما يخص املساعدات املتعلقة بالكوارث على املدققين دراسة
مساءلة كل من:
 الحكومات املتبرعة أمام دافعي الضرائب. الجهات األخرى (املنظمات غير الحكومية) الي تجمع التبرعات لتسليمها للمانحين (الجهات الحكوميةأو الخاصة).
 الجهات التنفيذية مثل الوسطاء أو املنفذون للمساعدات املرسلة للمانحين (الجهات الحكومية اوالخاصة).
 -الحكومات الي سستلم املساعدات املتعلقة بالكوارث للمستفيدين املستهدفين وللمانحين.
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دورة إدارة الكوارث:
ال بد ملدققي أجهزة الرقابة العليا من فهم دورة إدارة الكارثة ليسهل تدقيقها  ،ومن املمكن تقسيم انشطة
املساعدات املتعلقة بالكوارث إلى أنشطة تبعا للفترة الزمنية املتعلقة هها وكما يلي -:
 األنشطة الي تتم قبل وقوع الكارثة وتصنف إلى مجموعات بعنوان "تقليل مخاطر الكوارث".
حيث تركز الحكومات على الوقاية وتدابير التخفيف واالستعداد للكوارث والي يتم القيام هها من
اجل اإلعداد للكوارث املحتملة .حيث تتضمن انشطة مثل تقييم مخاطر وقوع الكوارث ،وتركيب
أنظمة اإلنذار املبكر ،ووضع خطط العمل واختبارها ،وتثقيف السكان املعرضين للخط ،بحيث
سعكس هذه األنشطة الدروس ذات صلة بالكوارث السابقة .
 األنشطة الي تتم فور وقوع الكوارث " أنشطة التجاوب مع الكارثة"
قد تكون تلك األنشطة طارئة أو غير طارئة بطبيعتها مثل أنشطة اإلنقاذ والتعافي وتقديم مساعدة
اإلسعافات األولية وإجالء الجرحى ،وأنشطة املساعدة والخدمات في حاالت الطوارئ (امللجأ ،واملاء
والدواء...الخ )  ،وأنشطة املعونة الغذائية في حالة الطوارئ  ،وأنشطة تنسيق اإلغاثة ،وأنشطة
املساعدات واالتصاالت.
 أنشطة ما بعد وقوع الكوارث "أنشطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار "حيث تبدأ ميى ما خفت درجة
املطالب امللحة"
مع العلم أن مراحل دورة إدارة الكوارث قد تتداخل بشكل جزئي وسشكل سلسلة متصلة ،وعلى سبيل املثال:
إعادة التأهيل وإعادة االعمار من املمكن أن سساعد الدول لتكون مستعدة بشكل أفضل للكوارث املستقبلية
(إعادة البناء بشكل أفضل).
عوامل املخاطربالنسبة للمدققين:
من خالل التدقيق على تقليل مخاطر الكوارث ،واملساعدات ملا بعد وقوع الكارثة ،سستطيع أجهزة الرقابة
العليا تحديد املخاطر خالل عمليات التدقيق للحد من أثار الكوارثوتحسين الفعالية وتقليل التكاليف وزيادة
كفاءة املساعدات ،ومن األمثلة على املخاطر الي يتوجب أخذها بعين االعتبار:
 تقليل مخاطرالكوارث ،حيث ينبغي أخذ ما يلي باالعتبار:
 -مخاطر فعالية السياسات واإلجراءات املوضوعة.
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مخاطر االلتزام باملتطلبات التشريعية فيما يخص سالمة املواطنين.
مخاطر االلتزام بمتطلبات االتفاقيات الدولية.
أنشطة الطوارئ ،عند التدقيق على تلك األنشطة يمكن للمدققين أخذ املخاطر املترتبة على املطالب
امللحة للموقف باالعتبار وكما يلي:
املخاطر املتعلقة بالكفاءة عندما تصل كميات كبيرة من املساعدات ويجب إدارتها وتوزيعها بسرعة
إلنقاذ االرواح والحد من الخسائر.
مخاطر عدم االنتظام عندما ال يتم تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية أو لم يتم تكييفها بشكل مناسب
مع األنشطة.
مخاطر التدقيق إذا تم تجاهل الرقابة قبل وقوع الحدث ،من أجل االستجابة لها بالرقابة بعد
الحدث.
مخاطر متعلقة باالقتصاد ومخاطر عدم االنتظام ،وذلك عندما يتم تقديم إجراءات الرقابة على
الطوارئ والتشغيل والرقابة اإلجرائية من أجل سرعة االستجابة.
أعمال إعادة البناء وإعادة التأهيل بعد الكارثة :باستطاعة املدققين األخذ بعين االعتبار األمثلة
التالية للمخاطر:
مخاطر الرقابة ،وذلك عندما يكون تركيز املستويات العالية للمصاريف العامة في املناطق املنكوبة
بالكوارث خالل فترة قصيرة من الوقت ،ينتج عنه ضعف الرقابة.
مخاطر على االقتصاد ،وذلك عندما يؤدي الطلب القوي على بضائع معينة إلى تضخم األسعار.
مخاطر على االقتصاد والكفاءة والفعالية ،وذلك إذا كان اإلهتمام غير كافي ملواضيع القيمة مقابل
املادة.
مخاطر عدم االنتظام ،وذلك إذا كان هناك تواطؤ في إجراءات الشراء.

حيث يمكن للمدققين ان يضعوا بعين االعتبار تأثير عوامل هذه املخاطر على-:
 توقيت ونطاق وأهداف التدقيق. الطريقة الي يمكن أن تصاغ هها التوصيات لتعظيم التأثير االيجابي على تدابير املساعدات األهمية املحتملة لسرعة إصدار االستنتاجات والتوصيات. الحاجة الى جمع الخبرات وأدلة التدقيق بشكل مبادر من الضحايا واملجتمعات املتضررة.مجموعة عمل حول املساءلة والتدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث:
قامت اإلنتوساي بإنشاء مجموعة عمل حول املساءلة والتدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث ( WG
،)AADAوتم تفويضه اإلعداد أدلة ملساعدة أجهزة الرقابة العليا للتدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث
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وملعالجة قضايا املساءلة والشفافية غير املناسبة في املساعدات اإلنسانية ،حيث قدمت()WG AADAملؤتمر
األنكوساي في عام  0213سلسلة جديدة من املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا  ISSAIsحول التدقيق على
املساعدات املتعلقة بالكوارث وهي السلسلة  0022من املعايير الدولية ألجهزة الرقابة العليا حول التدقيق
على املساعدات املتعلقة بالكوارث .ويبين الرسم أدناه الصلة بين سلسلة  0022من املعايير الدولية ألجهزة
الرقابة العليا ،واألنشطة املختلفة للمساعدات املتعلقة بالكوارث عبر دورة إدارة الكوارث:

أنشطة ما قبل

إاعادة االإعمار
5520
5540

الوقاية/التخفيف
5510
5540

إاعادة التاهيل
5520
5530
5540

االستعداد
5510
5540

حدوث
الكارثة

أنشطة ما بعد

االستجابة
الوطنية/
العالمية للطوارئ
5520
5530

انشطة التعافي
واالإغاثة
5520
5530

إطارعمل املساءلة املالية املتكامل ( – )IFAFتحسين املساءلة والشفافية في املساعدات اإلنسانية
أعدت مجموعة عمل املساءلة والتدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث املعيار INTOSAI – GOV9250
والذي يقدم إطار عمل املساءلة املالية املتكامل ( ،)IFAFحيث يعمل هذا اإلطار على إعداد وتوفير وتتبع
التقارير املالية حول تدفق املساعدات اإلنسانية

املحورالثاني :الرقابة على خفض مخاطرالكوارث (.)ISSAI 5510
يتناول هذا املعيار التدقيق على تقليل مخاطر الكوارث ويسلط الضوء على التركيز املتزايد من قبل الحكومات
واملنظمات الدولية على مخاطر الكوارث وتقليل تأثيرها املحتمل من خالل االستعداد املناسب لها ،فهو يركز
على مرحلة ما قبل الكارثة ويغطي التدقيق على األنشطة املصممة لتجنب وتخفيف واالستعداد للكارثة
املحتملة.
الغرض والنطاق والتقييدات والهيكل :
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تطورت إدارة الكوارث من قبل الحكومات لتأخذ بالحسبان قضايا خفض مخاطر الكوارث ،ووفقا لذلك تطور
نهج الرقابة  approach auditعلى الكوارث ،والهدف من املعيار ( )0012هو تقديم املساعدة إلى األجهزة
العليا للرقابة حول كيفية الرقابة على خفض مخاطر الكوارث،
ويقدم املعيار النصائح املتعلقة بالتوصيات الي قد تقدمها االجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق باالستخدام
الجيد لالموال العامة ،وأهمية االستثمار في تدابير ما قبل وقوع الكوارث الي يمكن أن تخفض بشكل كبير
تكلفة أنشطة ما بعد الكوارث ،وأينما وجد سياسات وخطط لخفض املخاطر فإن هذا املعيار يقدم نصائح
حول كيفية الرقابة عليها على أساس تبادل الخبرات بين األجهزة الرقابية ،كما يمكن استخدامه لخفض
مخاطر سعرض السكان واالصول لعواقب الكوارث.
ولتقييم مدى مالءمة وجودة خفض مخاطر الكوارث قد تحتاج االجهزة العليا للرقابة إلى أن سستخدم أنواع
من املعلومات واملوارد الي لم سستخدمها في عمليات الرقابة السابقة ،وتتضمن االمثلة معلومات جغرافية
مكانية ،ومعلومات تتعلق باحتمالية األحداث واملعلومات من الوكاالت املتخصصة والجامعات والهيئات
الدولية واملصادر األخرى.
كما يقدم املعيار إردادات وممارسات جيدة حول خفض مخاطر الكوارث ويتم تنفيذ التدابير ملساندة خفض
مخاطر الكوارث في الفترة الي سسبق الحدث الكارثي .ويعتمد طول هذه الفترة على نهج السياسة الي تتبعها
الحكومات لالستعداد للكوارث وعلى التواتر املحتمل والفعلي لحدوث الكوارث.
وقد تم تنظيم(تقسيم) املعيار( )0055وفق ثالث أجزاء وكما يلي :
الجزء األول :يحدد الكوارث و إدارة الكوارث لتقليل مخاطر الكوارث ويستعرض السياق السياس
والتشغيلي للتدقيق على خفض مخاطر الكوارث.
الجزء الثاني :يستعرض القضايا الي تواجهها األجهزة العليا للرقابة عند التخطيط او القيام بالتدقيق على
تقليل مخاطر الكوارث .كما يستعرض أمثلة من خبرات األجهزة الرقابية في التدقيق على تقليل مخاطر
الكوارث والي تم جمعها عن طريق الدراسات االستقصائية والتدقيق املوازي الذي تم فيما بينها.
الجزء الثالث :يقترح برنامج تدقيق ملساعدة األجهزة العليا للرقابة في التدقيق على تقليل مخاطر الكوارث،
كما يقدم املساعدة الى تلك األجهزة من خالل سغطية االمور التالية -:
 الحصول على فهم األنشطة املتعلقة بخفض مخاطر الكوارث وتوثيقها ،و إطار العمل التشريعي الذي
ينظمها.
 وضع تصور مبدئي لنقاط القوة و الضعف للبيئة الشاملة للرقابة .
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 تقديم املعلومات حول تقييم الخطر و تصميم دراسات الرقابة .
 وضع عملية رقابة فعالة و سليمة .
 سشكيل أساس مشترك لعمليات الرقابة بالشراكة مع األجهزة العليا للرقابة املالية و املحاسبة .
تعريف املصطلحات:
يعرف خفض مخاطر الكوارث على أنه"مفهوم وممارسة خفض مخاطر الكوارث من خالل الجهود النظامية
لتحليل وإدارة العوامل املسببة للكوارث ،بما في ذلك خفض احتمالية التعرض لالخطار ،وتقليل سعرض
األشخاص واملمتلكات للخطر ،واإلدارة الحكيمة لألرض والبيئة ،ومستوى االستعداد املحسن ملواجهة
االحداث ذات االثار السلبية".
وسعرف الوكالة اإلستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارث ( )UNISDRاملراحل املكونة لخفض
مخاطر الكوارث كما يلي:
تقييم املخاطر " :منهجية  methodologyلتحديد طبيعة ومدى األخطار من خالل تحليل املخاطر وتقييم
االوضاع القائمة إلمكانية التعرض للصابة الي يحتمل أن تضر معا األشخاص املعرضين لألذى املحتمل
واملمتلكات والخدمات وسبل العيش والبيئة الي يعتمدون عليها".
الوقاية " :التجنب التام لألثار السلبية لألخطار والكوارث املتعلقة هها " .وتتضمن هذه التدابير الرامية إلى
ضمان الوقاية الدائمة ضد الكوارث مثل السدود أو الجسور الي تزيل مخاطر الفيضانات ،والتشريعات
الستخدام األراض الي ال سسمح ألي استيطان في املناطق عالية الخطر.
التخفيف " :تقليل أو تقييد األثار السلبية لألخطار والكوارث املتعلقة هها " بحيث سشمل تدابير التخفيف على
التقنيات الهندسية واإلنشاءات املقاومة لالخطار وكذلك السياسات البيئية والتوعية العامة"..
خفض مخاطر الكوارث يضم كذلك االستعداد ،حيث يتكون االستعداد االستراتيجي من بين أمور أخرى
كما يلي:
 االستعداد للكوارث من خالل خطط التطوير والتدخالت الي تخفض وتخفف مخاطر الكوارث وتخفض
الفقر وتراعي اإلستخدام املستدام للموارد الطبيعية.
 تطوير نظام قادر على فهم مخاطر الكوارث وتقلبات املناخ وقابلية التعرض لالصابة وذلك لرفع الوعي
املطلوب لتخفيض مخاطر الكوارث وتوفير املعرفة واإلرداد الالزمين لتحقيق ذلك .
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 تكييف االطار املؤسس والقانوني والسياسات لتمكين صانعي القرار واملمارسين إلتخاذ اإلجراءات
املناسبة بشكل فعال لتمكين أكبر دريحة من السكان لتخفيض سعرضها للكوارث ،وكذلك االستجابة
بفعالية للكوارث عند حدوثها
فيما يركز االستعداد التشغيلي على ما يلي:
 وجود آليات للنذار املبكر.
 إبالغ الجمهور كما ينبغي حول املخاطر واالجراءات الي ينبغي اتخاذها.
 توفير التمويل الفوري لدعم عمليات االغاثة.
 املراجعة والتحديث بانتظام لخطط الطوارئ على املستويات املحلية واملركزية لتواكب االوضاع البيئية
واملجتمعية املتغيرة.
 املجموعات واملناطق األكثر عرضة للمخاطر ينبغي تحديدها في خطة الطوارئ وتضمينها التدابير
املناسبة.
 وجود آليات للتنسيق سغطي جميع أصحاب املصلحة املعنيين.
 تمكين املعلومات من التدفق في الوقت املناسب.
إطارالحوكمة الدارة خفض مخاطرالكوارث :
إدارة الكوارث هي أساسا مسؤولية الحكومات و ينبغي تحديد إطار عمل الحوكمة بشكل جيد على املستوى
املركزي واالقليم واملحلي ،وينبغي أن سشمل املساءلة عن النتائج وتوزيع املسؤوليات وسالسل القيادة وآليات
التغذية املرتجعة وتدفق املعلومات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة املعنية
وتتولى الحكومات املسؤولية عن األنشطة املتعلقة بالكوارث ،مثل نظم االنذار املبكر وخطط االجالء وتوفير
االستجابة واالغاثة والتخطيط واإلبالغ عن تقييم الوضع ملا بعد الكوارث.
ويمكن أن ّ
تقيم االجهزة العليا للرقابة األولويات الي توليها الحكومة لخفض مخاطر الكوارث وفي حال كونها
غير كافية أو غير مناسبة ،وأن تقدم توصيات إلى الحكومة وترفع تقارير إلى البرملان.
كما يمكن أن توضح األجهزة العليا للرقابة للحكومات الوطنية أن خفض مخاطر الكوارث يتطلب إعداد أطر
تنظيمية على املستوى الوطن لتقليل العقبات البيروقراطية أمام املساعدات املتعلقة بالكوارث وتيسير
التنسيق واملساءلة .
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أدوات الرقابة على خفض مخاطرالكوارث :
عند االستعداد الحتمالية وقوع كارثة تحتاج الحكومات إلى إدارة الهيئات واألنشطة املعنية والتنسيق فيما
بينها ،وتتمثل العناصر الرئيسية لهذه اإلدارة في اإلطار القانوني والتنظيم وخطط الكوارث وتقييم املخاطر
ونظم املعلومات املناسبة ،ويمكن لألجهزة العليا للرقابة تقييم هذه العناصر واستخدامها كأدوات للرقابة على
خفض مخاطر الكوارث من قبل الحكومات .
وينبغي على اإلطار القانوني والنظامي الوطن أن يوفر أساسا للحوكمة الجيدة واملساءلة ومستوياتها ،كما
ينبغي على املدققين تقييم مدى مالئمة إطار الحوكمة ،وإلى أي مدى يتم سعريف األدوار واملسؤوليات عند
تحديد نطاق وأهداف مهمة الرقابة.
ويجب أن ينص االطار القانوني والنظامي الدارة الكوارث على ما يلي:
 وضع سياسة وطنية إلدارة الكوارث إعداد الخطط والبرامج الوطنية في إطار هذه السياسة وضع إطار عام ملسؤوليات وأدوار املؤسسات املعنية بإدارة الكوارث والترتيبات للتنسيق فيما بين هذهاملؤسسات
 إطار سسهيل لالغاثة الدولية من الكوارث واملساعدة على التعافي.وتوجز الخطط الوطنية للكوارث استراتيجيات إدارة الكوارث وتقدم أساسا لتحليل املخاطر املحتملة النشطة
إدارة الكوارث ،وتحديد األولويات لهذه االنشطة وتنسيقها على جميع املستويات بعد تحليل املخاطر
املحتملة.
وينبغي أن يعمل تقييم مخاطر الكوارث على توجيه التخصيص األمثل للموارد ملراحل إدارة الكوارث ،ومن
خالل تحديد وتقييم احتمالية وعواقب األحداث الكارثية املحتملة ّيزود تقييم املخاطر الحكومات بأساس
لتحديد أولويات االستثمار في االستعداد للكوارث ،كما سستخدم الحكومات نظم املعلومات الجغرافية
كمصدر أساس للمعلومات .
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الرقابة على خفض مخاطرالكوارث :
بالنسبة للدول الي تبنت ونفذة في اآلونة األخيرة فقط سياسات متعلقة بخفض مخاطر الكوارث ،يمكن
لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة أن تقيم مالءمة السياسات ،بما في ذلك ،امتثالها إلطار عمل هيوجو
( ،)Hyogo Frameworkويمكن أن تقدم التوصيات املناسبة لتحسينها.
وسعمل التحديات املرتبطة بالرقابة على خفض مخاطر الكوارث وبضمان تأثير التوصيات البناءة والهامة على
إبراز أهمية التواصل الجيد بين االجهزة العليا للرقابة وبرملاناتها وحكوماتها ووسائل االعالم والجمهور بوجه
ً
عامُ ،ويعد تفويض الرقابة الخاص بالجهاز األعلى للرقابة عامال رئيسيا في تحديد طبيعة ومدى عمليات
الرقابة على خفض مخاطر الكوارث ،وسعد القضية األساسية الي تواجه تلك األجهزة هي إمكانية الوصول
بشكل مرض للمعلومات حول درجة استعداد الحكومة واملجتمع ملواجهة الكوارث ،وكون أن العديد من
الكوارث ال يقتصر تأثيرها على دولة واحدة لذلك يمكن تنفيذ التعاون بين جهازين أو أكثر من األجهزة العليا
للرقابة بثالثة أدكال :الرقابة املتوازية ،والرقابة املنسقة ،والرقابة املشتركة ،ويجوز لألجهزة الرقابية أن تقوم
بإجراء الرقابة املالية أو رقابة االداء أو رقابة االلتزام على املساعدات املتعلقة بالكوارث .
أساس برنامج الرقابة على خفض مخاطرالكوارث :
ينبغي أن سستند الرقابة على خفض مخاطر الكوارث إلى برنامج رقابة سليم يرتكز على فهم البيئة التشغيلية
لخفض مخاطر الكوارث ،بما في ذلك الهيكل التنظيم واملوارد لجميع السلطات املعنية .والهدف هو تصميم
رقابة سليمة وإعداد تقارير رقابية موثوق هها وذات تأثير كبير ،كما ينبغي تكييف برنامج الرقابة وتوسيعه
ليراعي الظروف في البلد الذي تجري الرقابة عليه ،واملهام
املحددة الي وضعها الجهاز األعلى للرقابة املعن  ،والتفاصيل الخاصة بالكارثة ،وينبغي أن يتم إستخدام
األسئلة واملعايير ذات الصلة واملناسبة لعمليات الرقابة على خفض مخاطر الكوارث.
ويتضمن برنامج الرقابة على أنشطة الوقاية والتخفيف الخاصة بخفض مخاطر الكوارث ،والي يفضل
مراعاتها على املستوى الوطن والدولي ما يلي:
 تحديد سمات الكارثة تحديد وفهم االستراتيجية الوطنية وخطط العمل تحديد إطار العمل وتنظيم السلطات املعنية تقييم مدى كفاية التنسيقُ ّ
بكر
 تقييم أدوات إدارة الكوارث ونظم اإلنذار امل ِّ11

 تقييم تدريبات الطوارئ والتدريب واالتصاالت/خلق التوعية العامة تقييم إدارة/موارد األموال واملنح املخصصة للكوارث تقييم كفاية األنشطة الي تجعل املناطق الحضرية سهلة ّالتكيف

املحورالثالث :تدقيق املساعدات املتعلقة بالكوارث (.)ISSAI 5520
الغرض واملجال والهيكل التنظيمي
يتناول هذا املعيار التدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث فور وقوعها ويأخذ بعين االعتبار السمات
البارزة ألنشطة ما بعد الكوارث ،والي تتضمن كميات كبيرة من املوارد الي تصب في املناطق املتضررة
بالكوارث ،حيث يكون هناك ضغط لتقديم املساعدات بسرعة لألفراد الذين هم في أمس الحاجة ،ومن
املمكن صرف املساعدات عن طريق العديد من الجهات املختلفة بمستويات مختلفة ،وغالبا ما يكون هناك
غياب للتنسيق وعدم اهتمام للمساءلة وإعداد تقارير حول املساعدات املتعلقة بالكوارث مما يجعل القيام
بالتدقيق عملية صعبة.
وال سعتبر فئة املعايير (  )0002الزامية وال يجب ان سستخدم كنهج قائم بحد ذاته ،ويجب أن سستخدم
لتكملة املستويين الثالث والرابع للمعايير الدولية ،كما تقدم فئة املعايير ( )0002أمثلة على تدقيق
املساعدات املرتبطة بالكارثة الي قام جهاز الرقابة املالية واملحاسبة في اندونيسيا بتجميعها ،كما سشمل أيضا
مثال للردادات العامة ملدققي املساعدات املرتبطة بالكارثة في القطاع الخاص الذي قام جهاز الرقابة املالية
واملحاسبة في ديلي بإعدادها.
حيث يحتوي املعيار  ISSAI 0002على األجزاء التالية:
الجزء األول  :يعرف الكارثة واملراحل املختلفة إلدارة الكوارث
سعرف اإلستراتيجية الدولية لتقليل الكوارث التابعة لالمم املتحدة الكارثة بانها " اإلرباك الخطير لوظائف
املجتمع مما يؤدي إلى خسائر إنسانية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية ضخمة تتجاوز قدرة املجتمع املتأثر على
استغالل موارده ".
تنطوي الكوارث على خصائص مختلفة سعتمد على عدد من العوامل:
 طول مدة اإلنذار املسبق  -ما هي مدة االنذار املوجه الى االشخاص املعرضين لخطر كارثة.
 حجم التأثير -مدى الخسائر البشرية واملنشآت
 النطاق الجغرافي للتأثير -املعالم الجغرافية املعرضة للتصنيف كمنطقة كارثية .وجود مخاطر طبيعية
دون سشكيل خطورة على البشر.
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 مدة التأثير ( -الفترة سواء طويلة او قصيرة) والي يوجد خاللها دعور بأثار الكارثة.
 سرعة البدء  -مدى سرعة ضرب الكارثة ملنطقة محددة.
كما تحدث الكوارث عدد من التبعات منها:
 إرباك نمط الحياة االعتيادية ،وعادة ما يكون هذا اإلرباك خطيرا ،ويمكن أن يقع بشكل مفاجئ وغير
متوقع مع انتشاره على نطاق واسع.
 األثار البشرية ،مثل الوفاة واالصابات واملعاناة واألثار السلبية على الصحة.
 آثار على البنية االجتماعية والجسمانية ،مثل سعثر االنظمة الحكومية واملباني واالتصاالت والخدمات
الضرورية للدمار أو الضرر.
 االحتياجات املجتمعية ،مثل املأوى والطعام واللباس واملساعدات الطبية والرعاية االجتماعية.
الجزء الثاني :يعرف هذا الجزء املساعدات املتعلقة بالكوارث والالعبين الرئيسيين وخصائص املساعدات
املتعلقة بالكوارث ووضع مصفوفة للمواضيع واملخاطر الرئيسية في إدارة املساعدات املتعلقة بالكوارث.
حيث عرفت األمم املتحدة املساعدات املرتبطة بالكوارث بأنها " املساعدة املقدمة ملساعدة أناس وقعوا
ضحايا لكارثة طبيعية أو لصراع ،وتهدف املساعدة إلى تلبية احتياجاتهم وحقوقهم األساسية"
ويمكن تقديم املساعدات املرتبطة بالكوارث إلى شخص ،مجتمع ،منظمة ،أو حكومة وقد تكون في صورة
نقدية أو مالية أو عينية ،أو مزيجا من هذه األنواع.
وتقدم املساعدات املرتبطة بالكوارث إلى ضحايا الكوارث الذين ال يمكنهم الحصول على املساعدة الكافية من
مجتمعاتهم أو سلطاتهم املحلية .وغالبا ما تكون هذه املساعدات إنسانية وتؤدي إلى إنقاذ الحياة وتخفيف
املعاناة وحماية الكرامة االنسانية ،وال تقتصر املساعدات على الجانب االنساني فقط  ،بل سشمل أيضا
مساعدات تقدم لغير البشر.
وعندما يصبح املجتمع الدولي مشاركا ،فإن العناصر الحيوية تتبنى واحدا أو أكثر من االدوار التالية :
 الجهات املانحة :هي الجهات الي تقدم مساهمات مالية أو عينية إما بشكل مبادر إلى املستفيدين
املتأثرين بالكوارث ،أو إلى الحكومات أو الجهات العاملة على تقديم السلع والخدمات إلى املستفيدين.
 تتكون الجهات املانحة من جهات حكومية دولية وداخلية ومحلية ،وجهات خاصة (أصحاب االعمال
الخيرية ،منظمات ،مؤسسات مانحة ،وأفراد).
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 سستخدم الجهات املانحة األموال املقدمة من املانحين لتوفير السلع والخدمات للمتعرضين للمخاطر
واملتأثرين بالكوارث.
وقد يكون متلقي املساعدات إما أفرادا أو مجتمعات سعرضوا للكارثة ،أو جهات يمكنها العمل كوسيط وتقوم
بإيصال املساعدات إلى الضحايا أو تمريرها عبر الجهات العاملة :
 املنظمات متعددة الجهات؛ وكاالت االمم املتحدة ،والبنك الدولي  ...الخ. منظمات غير حكومية ،ومنظمات املجتمع املدني – وتقع هذه املنظمات في الدول املانحة أو الدولاملتلقية للمنح.
إن املستفيدين النهائيين هم االفراد واملجتمعات املتأثرة والي يتم منحها املساعدات املرتبطة بالكوارث
ومن خصائص املساعدات املرتبطة بالكوارث و الي يجب أن يأخذها املدققون في الحسبان:
-1
-0
-3
-4
-0

التعامل مع التحديات واملواقف الفريدة وغير املسبوقة بفاعلية.
االنتباه بشكل خاص إلى أنشطة الطوارئ بعد االزمات (املرونة في االجراءات).
عند االنتهاء من األزمة ،يجب أن يقلص عامل املرونة .
على املدققين فهم عملية إدارة الكوارث بالكامل و مراعاة كافة الجوانب عند تخطيط التدقيق .
وفقا ملا تحدثه املساعدات من أثار على الحفاظ على الحياة و املمتلكات و الحفاظ على الكرامة
االنسانية (يجب إرسال املدققين بوقت مبكر ملعرفة وجهة نظر ضحايا الكارثة) .

عوامل املخاطرملختلف أنشطة املساعدات املتعلقة بالكوارث:
في إطا ر تخطيط وإجراء أنشطة التدقيق ،على املدققين تحديد عوامل الخطر ،وإجراء تقييم املخاطر ،وفيما
يلي بيان لألنشطة الي ترتبط بإدارة األزمات واملساعدات املتعلقة بالكوارث:
 تقييم االضرار وتقدير االحتياجات. اختيار املساعدات. الحصول على املساعدات. دراء املؤن. التخزين. التوزيع. بناء البنى التحتية.13

-

التصريح بشأن املساعدات.
املساءلة.

فيما تتمحور عوامل املخاطر الي تواجه املساعدات املرتبطة بالكوارث في ما يلي :
أ .التأخر في الحصول على املساعدات.
ب .منح املساعدات لغير مستحقيها.
ج .التركيز على االموال  /املواد  /املساعدات الي لم توزع.
د .الضوابط الخاصة باالمانة.
ه .االحتيال و الفساد.
و .ضعف االقتصاد.
ز .التضخم.
ح .عدم الكفاءة.
ط .عدم الفعالية.
ي .مخاطر البيانات املالية.
ك .املساعدات غير املسجلة.
ل .املساعدات املتضررة.
م .عدم املساواة في توزيع املساعدات
ن .االضرار البيئية.
س .ملكية االصول.
ع .التمويل املزدوج.
ف .تدفق املعلومات و مخاطر البيانات املالية.
ويبين الجدول أدناه أنشطة املساعدات املرتبطة بالكوارث ،ومصفوفة عوامل املخاطر املرتبطة هها:
املوضوع
(املوضوعات)
تقييم االضرار وتقدير
االحتياجات.
اختيار املساعدات
الحصول على
املساعدات

أ

ب ج
 



د
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الخطر (املخاطر)
ز ح ط ي ك ل

و
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دراء املؤن.
التخزين.
التوزيع
بناء البنى التحتية
التصريح بشان
املساعدات.
املساءلة.

 

  
    




     




   












 



 

 

 

الجزء الثالث  :يسلط الضوء على جوانب عملية التدقيق املوضحة من قبل خبرات أجهزة الرقابة العليا والي
قامت بالتدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث :
حيث يعتمد على التعاون فيما بين املدققين( الخبرات) للعمل على مايلي :
 تجميع البيانات واملعلومات. اختيار مواضيع التدقيق. تحديد نوع التدقيق؛ التدقيق املالي وتدقيق األداء وتدقيق االلتزام على املساعدات املتعلقةبالكوارث.
 -إعداد تقارير عن املساعدات املتعلقة بالكوارث وأدوات التدقيق على املساعدات املتعلقة بالكوارث.

املحور الرابع :تكييف إجراءات التدقيق لتأخذ بعين االعتبار املخاطر املتزايدة لالحتيال والفساد في
مرحلة الطوارئ بعد حدوث الكارثة (.)ISSAI 5530
عند تدقيق املساعدات املتعلقة بالكوارث تواجه أجهزة الرقابة العليا تحديات للقيام بأعمال التدقيق والي
تأخذ باالعتبار مخاطر االحتيال والفساد ،وبالتالي فان الغرض من ( )ISSAI 5530هو:
 تحديد دروط ودور أجهزة الرقابة العليا. توجيه املدققين للدليل املتوفر والتحديات القائمة ملخاطر االحتيال والفساد املتعلقة بالكوارث. تجميع وتوضيح املخاطر ذات الصلة ومؤدرات االحتيال والفساد في مرحلة الطوارئ بعد حدوثالكارثة.
 -اقتراح الطرق الي يمكن للمدققين أخذها بعين االعتبار لتبن إجراءات للمخاطر املتزايدة.
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الجزء األول :دوراألجهزة العليا للرقابة:
بصفتهماملدققين الخارجيين على املال العام يمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تناقش االحتيال والفساد في
املساعدات املتعلقة بالكوارث من خالل دورة إدارة الكارثة ،وذلك من خالل تقييم درجة االستعداد ملرحلة
الطوارئ الالحقة للكارثة ،وذلك عن طريق تدقيق نظام النزاهة الوطن  ،واملساهمة في عمل إستراتيجية
ملكافحة الفساد واالحتيال كجزء من نشاط االستعداد للكارثة ،واملساهمة في تطوير تلك االستراتيجية بعد
حدوث الكوارث ،وتقوم األجهزة الرقابية بعمليات تدقيق زمنية مالءمة للمساعدات املتعلقة بالكوارث ،ويجب
اتباع مالحظات أجهزة الرقابة العليا على الحاالت املشبوهة لالحتيال والفساد ومتابعتها ،ويجب أن تركز
التوصيات على حاالت ضعف األنظمة الرقابية للمساهمة قي تطوير إستراتيجية منع االحتيال والفساد.
إستر اتيجية مكافحة االحتيال والفساد
عند االستعداد للكوارث ،يجب على األجهزة العليا للرقابة االستفسار ما إذا كان هناك إستراتيجية ملكافحة
االحتيال والفساد أم ال ،وفي حالة وجودها هل سغطي جميع املخاطر فيما لو تم سشغيلها ،وإذا لم تتواجد
إستراتيجية فإنه يمكن لألجهزة الرقابية أن سساهم في وضع إستراتيجية مناسبة ،واألهداف الرئيسية ملثل هذه
االستراتيجية هي تأسيس وسشغيل رقابة وقائية وكادفة ومتجاوبة كالتالي:
 رقابة وقائية :مصممة لتقبيم مخاطر االحتيال والفساد بمجرد حدوثها. رقابة كادفة :مصممة الكتشاف أي احتيال أو فساد قد يحدث. رقابة استجابة :للتأكد من إتخاذ اإلجراء التصحيحي ومعالجة الضرر الناتج عن النشاط االحتيالي أوالفساد.
ويمكن لألجهزة العليا للرقابة أن تناقش تحديات مخاطر االحتيال بعدة طرق مختلفة وكما يلي:
 فحص ما إذا كان االستعداد للكارثة من قبل الحكومات يراعي املخاطر املتزايدة لالحتيال والفساد. إصدار بيان واضح عن كفاية الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالوقاية وكشف االحتيال والفساد. سشجيع تبن استراتيجيات مكافحة االحتيال والفساد من قبل الحكومات وتنفيذها. التأكد من حصول مقدمي املنح على تقنيات خطوط مبادرة للشكاوي واملظالم. التأكد من وجود سياسة واضحة وجيدة للكشف عن االحتيال وتقييم الشكاوي. تبن برامج تدقيق داملة تتضمن إجراءات تدقيق موسعة االختبار ،لتقديم أفضل فرصة للتحققمن حاالت االحتيال والفساد الي حدثت.
 القيام بعمليات تدقيق فنية وفحوصات في املوقع. التوصل إلى ما إذا كان وجود االحتيال والفساد قد يؤثر على الرأي حول البيانات املالية.16

-

اختبار ما إذا كان الصرف في عملية االحتيال موضع االهتمام يتطابق مع التشريع املطبق.
التحقق ما إذا كان املبلغ املستحق قد دفع لالستفسارات عن االقتصاد والكفاءة والفعالية في
الصرف على مساعدة اإلغاثة الطارئة.
صياغة التوصيات بشأن االحتيال والفساد في املستقبل.
استخدام حق دخول الجهاز الرقابي األعلى إلى البرملان إلبداء املالحظة على مدى مالءمة نظام النزاهة
الوطن ( )NISوالتوصية على اإلجراء املناسب حين تقتض الضرورة.
البحث عن أساليب للتأكد بأنه قد تم إتخاذ اإلجراءات حول توصيات الجهاز الرقابي من خالل عمل
روابط قوية مع البرملان والسلطة التنفيذية ،وتوفير التقارير على املوقع االلكتروني للجهاز األعلى
للرقابة.

إن أجهزة الرقابة العليا في الدول املانحة سستطيع أن تلعب دورا هاما في الوقاية ومكافحة االحتيال والفساد
والتحقق منه ،فيمكن ألجهزة الرقابة في الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " "OECDعلى
سبيل املثال أن تدقق على تنفيذ دولهم ملبادئ ( OECD – DACمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية – لجنة
املساعدة التنموية) لنشاط مقدمي املنح املتعلقة بمكافحة الفساد ،حيث أن هذه املبادئ تلزم الدول املانحة
بدعم وتقوية قدرة املجتمع املدني لتعزيز الشفافية واملساءلة والرقابة عليها عند مكافحة الفساد.
تقوم أجهزة الرقابة العليا في الدول املتلقية للمساعدات وفي الدول املانحة بتدقيق نفس األموال ،وبذلك
يمكنهم االستفادة من تنسيق الجهود ،فاألجهزة الرقابية في الدول املتلقية للمساعدات تقوم بتدقيق األموال
املحلية باإلضافة إلى األموال املقدمة من الحكومات واملؤسسات العاملية املقدمة للمساعدات،
و(NGOsاملنظمات غير الحكومية) والجهات املانحة الخاصة ،فيما تدقق األجهزة العليا في الدول املانحة على
مدفوعات املساعدات الخارجية الي تقوم هها حكوماتهم ،وفي هذا اإلطار يمكن لألجهزة الرقابية في الدول
املانحة واملتلقية للمساعدات تبادل املعلومات والخبرات وتحديد مخاطر االحتيال والفساد ،والقيام بعمليات
تدقيق مشتركة منسقة ومتوازية مع بعضها البعض ،بحيث يمكن إعداد التقارير املنسقة للمساعدات وفق ما
هو مقترح في (.)INTOSAI GOV 9250

الجزء الثاني :تدقيق املخاطراملتزايدة لالحتيال والفساد – دليل التدقيق
ان املرجع األساس ألجهزة الرقابة العليا في االحتيال هو املعيار ( " )ISSAI 2240مسؤوليات املدقق املتعلقة
باالحتيال في تدقيق البيانات املالية" ،حيث أن مذكرة املمارسة (التطبيقية) الخاصة باالنتوساي تقدم
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مسؤوليات إضافية ملدققي القطاع العام ،ففي حين يركز املعيار (" )ISA240مسؤوليات املدقق املتعلقة
باالحتيال في عملية تدقيق البيانات املالية" على أن املدقق مطلوب منه التعبير عن رأيه في ما إذا تم إعداد
تقارير البيانات املالية من جميع النواحي املادية طبقا إلطار عمل التقارير املالية املطبقة ،يضيف املعيار
( )0042أنه في سياق القطاع العام تتواجد مسؤوليات إضافية تتعلق بمخاطر االحتيال يجب على املدققين
مراعاتها ،حيث يضيف مفهوم "إساءة االستعمال" والذي يشمل الخروج عن مفهوم األولوية ،وينص على أنه
في حالة وجود إدارة بحدوث إساءة االستعمال ،فأنه يجب على مدققي القطاع العام التأكد مما إذا كان لها
آثار كمية أو كيفية على البيانات املالية.
عند تخطيط وتنفيذ إعداد تقارير التدقيق ،يجب على جهاز الرقابة األعلى القيام بالتمييز الواضح بين
االحتيال والفساد املقصود ،وعدم الفعالية وعدم الكفاءة واالهمال ،فالصفات األخيرة قد يكون لها نفس
األثر أو أكبر على فعالية املساعدة املتعلقة بالكارثة ،ويجب التركيز على كالهما.
يتضمن تقييم املخاطر الذي يقوم به املدقق عند تخطيط التدقيق قيم مضافة عندما يكون هناك خطر
متزايد لالحتيال والفساد ،وطبقا لذلك فأنه يجب تحليل عمليات تقييم املخاطر الي تتم من قبل مدققي
جهاز الرقابة األعلى في مرحلة الطوارئ بعد الكارثة ،وطبيعة ونوع عناصر الخطر  ،ومن ثم يتم تنمية
استيعاب املواطن األساسية للمخاطر املحتملة لكل من الفساد واالحتيال ،ويسمح هذا التقييم للمدققين
بتقرير مدى احتياج إجراءات التدقيق املخططة للتعديل أم ال.
إن األداة املهمة لتبن إجراءات التدقيق ملراعاة املخاطر املتزايد لالحتيال والفساد تكمن في إستخدام مؤدرات
املشاكل املحتملة أو "اإلشارات التحذيرية" وهي إدارات أو مجموعة من الظروف غير الطبيعية أو الي
تختلف عن النشاط االعتيادي ،وهي إدارة إلى وجود ش ء خارج عن املألوف والذي قد يحتاج إلجراء املزيد من
التحقيق ،وفيما يلي بعض األمثلة ملؤدرات اإلدارات التحذيرية للفساد واالحتيال املحتملة في مرحلة
الطوارئ بعد الكارثة:
 تجاوزات غير مبررة أو موسعة للرقابة من قبل املوظفين. نشاطات مراقبة غير نظامية أو سيئة التفسير. مصروفات ونماذج توزيع ال تتغير لتعكس التطورات في وضع الطوارئ. عمليات غير اعتيادية ،طلبات ألموال ودعاوي مصروفات. التأخير في تقديم املعلومات املطلوبة. سغيرات ملحوظة أو غير اعتيادية في توريدات أو قوائم انتفاعية.18

-

عمليات تفتقر للتوثيق أو املوافقة االعتيادية.
قيام املوظفين بالطلب والدفع والتوزيع.
دكاوي من منتفعين أو تقارير في الصحافة تتعلق بتحويل املساعدة أو سسليم طعام رديء الجودة.
ظهور مظاهر الثراء والي تثير التساؤل حول األشخاص املشاركين في سلسلة املساعدات.
زيادة التأجير من مجموعة معينة أو من األقارب.
عمليات تأجير غير دفافة.
عدم وجود مدونة لقواعد السلوك أو غيرها من الرقابة املماثلة على تصرف املوظفين.
قلة احترام املوظفين للجراءات والقوانين.
رفض املوظفين أخذ إجازة أو البقاء في املنزل عند املرض.

الجزء الثالث :املخاطرواإلشارات التحذيرية
حيث يقدم هذا الجزء أمثلة من املخاطر واإلدارات التحذيرية الي قد تحدد هذه املخاطر وذلك في مرحلة
الطوارئ بعد الكارثة ،ونورد تلك املخاطر فيما يلي:
 .1مخاطر البيئة العامة.
 .0مخاطر الحوكمة والرقابة ،واإلدراف الضعيف.
 .3مخاطر املوارد البشرية.
 .4املخاطر اإلدارية واملالية.
 .0مخاطر تقييم االحتياجات.
 .6مخاطر الشركاء املنفذين.
 .7مخاطر عمليات الشراء والتوريد.
 .8مخاطر إدارة السلع واألصول.
 .9مخاطر عمليات نقل السلع.
 .12مخاطر سسجيل املستفيدين وتوزيع املساعدات.
 .11مخاطر توزيع املساعدات الغذائية واملياه.
 .10مخاطر مالجئ الطوارئ.
الجزء الرابع :موائمة إجراءات التدقيق.
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ينبغي على أجهزة الرقابة العليا تبن إجراءات تدقيق وذلك ألخذ املخاطر املتزايدة للفساد واالحتيال
واملؤدرات ذات الصلة بعين االعتبار ،ويبين ال رسم أدناه مراحل عملية التدقيق ،والي يتم االستناد إليها في
تبن إجراءات التدقيق وذلك فيما يتعلق بالتدقيق املالي أو األداء أو االلتزام:
التخطيط
مناقشة أين وكيف يمكن للمخاطر املتزايدة للفساد واالحتيال الظهور.
الحصول على معلومات مطلوبة لتحديد مخاطر الفساد واالحتيال
تحديد املخاطر املحتملة للفساد واالحتيال
تقييم عمليات الرقابة الوقائية والكادفة وتقييم املخاطر الي تم تحديدها
تحديد املجاالت ذات املخاطر املحتملة املرتفعة
فحص االدارات التحذيرية املرتبطة بمجاالت املخاطر املرتفعة
التنفيذ
االستجابة لنتائج تقييم مخاطر الفساد واالحتيال
ما بعد االدارات التحذيرية – اختبار التدقيق
أدلة التدقيق
التوثيق
إعداد التقرير
ملحور الخامس :إستخدام معلومات الجغر افيا املكانية في التدقيق على إدارة الكوارث واملساعدات
املتعلقة بالكوارث (.)ISSAI 5540
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تتعلق إدارة الكوارث بإدارة مخاطر الكوارث ههدف الحد من هذه املخاطر واالستعداد ملواجهة الكوارث في حال
حدوثها ،كما سشمل ايضا أنشطة ما بعد الكوارث (عمليات اإلغاثة واالنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار)
والي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان املتضررين.
وفي هذا اإلطار يهتم املعيار ( )ISSAI 5540بإستخدام معلومات الجغرافيا املكانية في تدقيق إدارة الكوارث،
واملساعدات املتعلقة بالكوارث ،حيث إن الغرض من هذا املعيار هو درح وتوضيح القيمة املضافة إلستخدام
معلومات الجغرافيا املكانية في أعمال التدقيق ،حيث يركز على الدور الذي تؤديه الجغرافيا املكانية في إدارة
الكوارث ،وكيف يمكن أن تكون أداة مفيدة لدعم أعمال التدقيق في إدارة الكوارث.
كما يقدم املعيار نظم املعلومات الجغرافيه ( )GISكأداة للتدقيق ،ويوفر إردادات عملية ،ويشجع املدققين
على تحسين وتوسيع نطاق استخدام معلومات الجغرافيا املكانية في عملهم ،بحيث يمكن أن تحسن تلك
املعلومات من كفاءة وفعالية أعمال التدقيق ،وكذلك تقييم مدى االلتزام ،والكفاءة واالقتصاد وفعالية إدارة
الكوارث.
وقد تم وضع املعيار ( )0042في خمسة أجزاء مبينة كما يلي:
.1
.0
.3
.4
.0

املقدمة
معلومات الجغرافيا املكانية ونظم املعلومات الجغرافية (.)GIS
إستخدام معلومات الجغرافيا املكانية في إدارة الكوارث.
إستخدام معلومات الجغرافيا املكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث.
إستخدام معلومات الجغرافيا املكانية في تدقيق االستجابة للكوارث والتعافي.

وسوف يتم تناول ما ورد بتلك األجزاء وكما يلي:
الجزء األول :املقدمة:
حيث يقدم الفصل ( ) 0الخصائص املحددة ملعلومات الجغرافيا املكانية ،ويصف كيف يمكن أن سساعد تلك
املعلومات في تحليل معلومات الجغرافيا املكانية ،وكيف يتم ذلك في القطاع العام ،وفي الفصل ( )3تم وصف
استخدام معلومات الجغرافيا املكانية في مختلف أنشطة إدارة الكوارث ،والي تمثل نقطة انطالق للفصول
( )4و ( )0والي تمثل استخدام معلومات الجغرافيا املكانية في تدقيق الحد من مخاطر الكوارث ،وأنشطة
االستجابة والتعافي
الجزء الثاني :معلومات الجغر افيا املكانية ونظم املعلومات الجغر افية (.)GIS
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معلومات الجغرافيا املكانية هي معلومات حول مكان معين على األرض ،ليكون هناك قدرة على تصور هذه
املعلومات على الخريطة ،أو تحليلها في نظم املعلومات الجغرافية ( )GISالذي يمكن وصفه بأنه نظام آلي
يسهل ادخال البيانات وتخزينها وتحليلها وعرضها ،كما يمكن أن يساعد في اتخاذ القرارات عندما يتم أخذ
البيانات واسعة النطاق واملعقدة في االعتبار .سواء من قبل الشركات الخاصة أو دوائر القطاع العام ،حيث
يمكن استخدام معلومات الجغرافيا املكانية في مجاالت واسعة منها (إدارة املوارد الطبيعية ،حماية البيئة
واالقتصاد ،التعليم واألمن ،إدارة املياه ،الرعاية الصحية) ،كما يمكن استخدامها في اإلجراءات القضائية
واإلدارية.
ومن املمكن إستخدام معلومات الجغرافيا املكانية في جميع مراحل التدقيق (تحديد وتقييم املخاطر /تصميم
عملية التدقيق /تنفيذ إجراءات التدقيق /تحليل نتائج التدقيق /إبالغ نتائج التدقيق).
الجزء الثالث :إستخدام معلومات الجغر افيا املكانية في إدارة الكوارث.
تتركز أنشطة إدارة الكوارث في مرحلة ما قبل وقوع الكارثة في (تقييم املخاطر ،التخفيف ،الوقاية والتأهب)،
وخالل الكارثة في (اإلنذار ،االنقاذ ،عمليات اإلغاثة ،تقييم االضرار واالحتياجات) ،وما بعد الكارثة في (إعادة
التأهيل ،إعادة اإلعمار) ،وعند حدوث الكارثة من املهم أن يكون لدى الجهات العامة صورة سشغيلية مشتركة
يمكن تبادلها مع كافة الجهات املرتبطة بعملية االنقاذ واالغاثة ،حيث سستند تلك الصور على معلومات
الجغرافيا املكانية الي سشير إلى مكان وقوع الضرر (تقييم االضرار) ،وتحديد االحتياجات الفورية واملتوسطة
وطويلة األجل مثل (املساعدات ،الغذاء ،املأوى ،إعادة البناء) ،حيث يتم التركيز على
تقييم االحتياجات ههدف إعادة التشغيل وإعادة االعمار والبناء في املناطق املنكوبة ،ومنع وجود آثار للكوارث
ذاتها الي قد سسفر عن األحداث املستقبلية ،من خالل سعزيز قدرة املجتمعات املحلية وتنفيذ التدابير الالزمة
لتقليل املخاطر والتدابير الوقائية.
الجزء الرابع :إستخدام معلومات الجغر افيا املكانية في تدقيق الحد من مخاطرالكوارث.
تلعب أجهزة الرقابة العليا دورا مهما في سشجيع الجهات العامة للحد من مخاطر الكوارث ،وفي تقييم ما إذا تم
تقليل مخاطر الكوارث بشكل فعال ،ويمكن ملعلومات الجغرافيا املكانية مساعدة أجهزة الرقابة في هذا الدور،
وسوف تكون لها قيمة مضافة لتدقيق حوكمة إدارة الكوارث ،وتحليل خطر الكارثة ،وتقديم إجراءات للحد
من مخاطر الكوارث.
الجزء الخامس :إستخدام معلومات الجغر افيا املكانية في تدقيق االستجابة للكوارث والتعافي.
يتم استخدام معلومات الجغرافيا املكانية لتخطيط وتنسيق ورقابة املساعدة املتعلقة بالكارثة للوقاية من
الهدر واالزدواجية والتنافس الس ء بين منظمات املساعدة واالحتيال والفساد ،كما يمكن إستخدام تلك
املعلومات ملساعدة املدققين في تدقيق مرحلة االستجابة للكارثة ،فه تمكن من عمليات التدقيق األكثر
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فعالية وكفاءة وفق ما تم االنتهاء منه في تحديد املساءلة حول تدقيق املساعدة املتعلقة بالكارثة ،حيث يتكون
العمل في هذا املجال من مرحلتين:
املرحلة األولى :تدقيق االستجابة للكوارث:
في هذه املرحلة يجب على املدققين التأكد بأنهم يتخذون دورا حكيما ملنع التعارض مع عمليات اإلغاثة
واإلنقاذ ،حيث يجب التأكد من إعداد قاعدة معلومات قوية تمكنهم من تدقيق نشاطات التعافي في املرحلة
الالحقة ،ويمكن القيام بذلك من خالل إرسال املدققين للميدان ملالحظة عمليات اإلغاثة واالنقاذ ،بحيث
تمكنهم من امتالك قيمة مضافة مبادرة خالل رقابة عمليات اإلغاثة واالنقاذ ،والتأكد من عدم استثناء
املجموعات املتضررة من املساعدة ،كما يمكن للمدققين مالحظة العمليات املرتبطة باالمدادات اللوجستية
(النقل ،التوزيع ،التخزين) ليس فقط ههدف حماية الكفاءة والفعالية ،ولكن ايضا للوقاية من االحتيال
والفساد ،حيث أنه من املحتمل حدوث االحتيال والفساد في مواقف تتوفر فيها العديد من املوارد في وضع
فوضوي في ظل رقابة أقل من املعتاد.
املرحلة الثانية :تدقيق التعافي من الكارثة:
يجب على املدققين تقييم جودة معلومات الجغرافيا املكانية املستخدمة للتخطيط والتنسيق ،ثم الشروع في
الخطوات التالية:
 تحديد االحتياجات ما بعد الكارثة. اختيار املشاريع لتدقيقها. تجميع املالحظات امليدانية. تحليل املالحظات امليدانية. -إبالغ نتائج التدقيق.
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