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مً املعاًير الدولية لألحهشة العليا  (5500)وركة بدثية خول ضلطلة 

للزكابةبخصوصزكابة املطاعدات املحعللة بالكوارث 

 لجىة املعاًير املهىية للمىظمة العزبية لألحهشة العليا للزكابة املالية واملداضبة: إعداد

 

س ههج للسكابت على اإلاظاعداث اإلاخعللت  في غىء جؿىز بدازة اليىازر مً كبل الخيىماث، ؿلد جم جؿٍى

باليىاززىذلً مً زالٌ كُام مىكمت الاهخىطاي بىغع مجمىعت مً اإلاعاًحر تهدؾ بلى جلدًم اإلاظاعدة بلى 

ألاظهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاداطبت في السكابت على زـؼ مساؾس اليىازر، وجدكُم اإلاظاعداث 

اإلاخعللت باليىازر، وجىُُف بظساءاث الخدكُم لخإزر بعحن الاعخباز اإلاساؾس اإلاتزاًدة لالخخُاٌ والـظاد في 

مسخلت الؿىازت بعد خدور الياززت، وبُاهإَمُت اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت وهكم اإلاعلىماث 

الجؼساؿُت هإداة للخدكُم على مسخلت ما كبل وما بعد الياززت،واإلاظاعدة في جلدًم الخىضُاث اإلاىاطبت في 

. الكسوؾ اللاثمت

 وان ال بد مً السظىع للمعاًحر اإلاخعللت باليىازر 2020وفي قل خدور ؤشمت ظاثدت وىزوها زالٌ العام 

وبُان ؤلاظساءاث اإلادددة التي ًمىً ان حظترشد بها ألاظهصة العلُا للسكابت ؿُما ًسظ الخدكُم على 

والري جم اعخمادٍ في ماجمس  (IFPP)اليىازر، علما بإن ؤؾاز الاهخىطاي للخىظيهاث وؤلاضدازاث اإلاهىُت 

الاهيىطاي الشالض والعشسون اإلاىعلد في مىطيى وغع جلً اإلاعاًحر غمً كاثمت اإلاعاًحر جدذ اإلاساظعت 

(Under Review.) 

تهدؾ َرٍ الىزكت البدشُت بلى حظلُـ الػىء على زكابت اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر مً زالٌ جىاٌو 

مً اإلاعاًحر الدولُت لألظهصة العلُا للسكابت خٌى الخدكُم على  (5500)زمع مداوز جمشل َُيلت طلظلت 

: اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر وهما ًلي

1- ISSAI 5500 مً اإلاعاًحر الدولُت ألظهصة السكابت العلُا ومعُاز  (5500)ملدمت خٌى طلظت

 (.GOV 9250)الاهخىطاي للخىهمت الجُدة

2- ISSAI 5510 - السكابت على زـؼ مساؾس اليىازر. 

3- ISSAI 5520 - جدكُم اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر. 
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4- ISSAI 5530 -  جىُُف بظساءاث الخدكُم لخإزر بعحن الاعخباز اإلاساؾس اإلاتزاًدة لالخخُاٌ والـظاد في

 مسخلت الؿىازت بعد خدور الياززت

5- ISSAI 5540 -  اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في الخدكُم على بدازة اليىازر واإلاظاعداث

 .اإلاخعللت باليىازر

 

مً املعاًير الدولية ألحهشة الزكابة  (5500)ملدمة خول ضلطة  (ISSAI 5500): املدور  ول 

(. GOV 9250)العليا ومعيار الاهحوضاي للحوهمة الجيدة

ًدىاٌو َرا اإلاعُاز حعٍسف اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر، ودوز ألاظهصة العلُا للسكابت في عملُت اإلاظاءلت، 

مجمىعت العمل خٌى اإلاظاءلت، والخدكُم على وبُان دوزة بدازة اليىازر وعىامل اإلاساؾس اإلاخعللت بها، و

. اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر

: املطاعدات املحعللة بالكوارث

 هي مظاعداث مالُت ؤو عُيُت ًخم الخبرع بها إلاظاعدة الخيىماث واإلاجخمعاث اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر

. اإلاساؾس والخإزحراث اإلادخملت لليىازر اإلاظخلبلُتؤو ألاؿساد اإلاخػسزًٍ باليىازر ؤو الرًً ٌعملىن لخللُل 

: دور  حهشة العليا للزكابة

ا في مظاثلت ومداطبت الخيىماث ؤمام بسإلااهاتهم ومىاؾىيهم خٌى جلعب ؤظهصة  السكابت العلُا دوزا مسهٍص

. اإلاظاعداث التي ًخم اطخالمها وجلدًمها

: املطاءلة عً املطاعدات املحعللة بالكوارث

 مً اإلامىً مظاثلتها ؿُما ًسظ اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر على اإلادكلحن دزاطت لخددًد الجهت التي

: مظاءلت ول مً

 .الخيىماث اإلاخبرعت ؤمام داؿعي الػساثب -

الجهاث )التي ججمع الخبرعاث لدظلُمها للماهدحن  (اإلاىكماث ػحر الخيىمُت)الجهاث ألازسي  -

 .(الخيىمُت ؤو الخاضت

الجهاث الخيىمُت او )الجهاث الخىـُرًت مشل الىطؿاء ؤو اإلاىـرون للمظاعداث اإلاسطلت للماهدحن  -

 .(الخاضت

 .الخيىماث التي حظخلم اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر للمظخـُدًً اإلاظتهدؿحن وللماهدحن -
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: دورة إدارة الكوارث

دكلي ؤظهصة السكابت العلُا مً ؿهم دوزة بدازة الياززت لِظهل جدكُلها ، ومً اإلامىً جلظُم اوشؿت ال بد لم

:- اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر بلى ؤوشؿت جبعا للـترة الصمىُت اإلاخعللت بها وهماًلي 

  جللُل مساؾس اليىازر"ألاوشؿت التي جخم كبل وكىع الياززت وجطىف بلى مجمىعاث بعىىان". 

خُض جسهص الخيىماث على الىكاًت وجدابحر الخسـُف والاطخعداد لليىازر والتي ًخم اللُام بها مً 

خُض جخػمً اوشؿت مشل جلُُم مساؾس وكىع اليىازر، وجسهُب . اظل ؤلاعداد لليىازر اإلادخملت

ا، وجشلُف الظيان اإلاعسغحن للخـ،بدُض  ؤهكمت ؤلاهراز اإلابىس، ووغع زؿـ العمل وازخباَز

. حعىع َرٍ ألاوشؿت الدزوض ذاث ضلت باليىازر الظابلت 

  ؤوشؿت الخجاوب مع الياززت" ألاوشؿت التي جخم ؿىز وكىع اليىازر" 

كد جيىن جلً ألاوشؿت ؾازثت ؤو ػحر ؾازثت بؿبُعتها مشل ؤوشؿتؤلاهلاذ والخعافي وجلدًم مظاعدة 

اإلالجإ، واإلااء )ؤلاطعاؿاث ألاولُت وبظالء الجسحى، وؤوشؿتاإلاظاعدة والخدماث في خاالث الؿىازت 

، وؤوشؿت اإلاعىهت الؼراثُت في خالت الؿىازت ، وؤوشؿتجيظُم ؤلاػازت، وؤوشؿت  (الخ ...والدواء

 .اإلاظاعداث والاجطاالث

  خُض جبدؤ متى ما زـذ دزظت "ؤوشؿت بعادة الخإَُلىبعادة ؤلاعماز "ؤوشؿت ما بعد وكىع اليىازر

 "اإلاؿالب اإلالخت

مع العلم ؤن مساخل دوزة بدازة اليىازر كد جخدازل بشيل ظصجي وحشيل طلظلت مخطلت، وعلى طبُل 

بعادة الخإَُل وبعادة الاعماز مً اإلامىً ؤن حظاعد الدٌو لخيىن مظخعدة بشيل ؤؿػل لليىازر : اإلاشاٌ

 .(بعادة البىاء بشيل ؤؿػل)اإلاظخلبلُت 

: عوامل املخاظز باليطبة للمدكلين

 على جللُل مساؾس اليىازر، واإلاظاعداث إلاا بعد وكىع الياززت، حظخؿُع ؤظهصة السكابت مً زالٌ الخدكُم

العلُا جددًد اإلاساؾس زالٌ عملُاث الخدكُم للخد مً ؤزاز اليىاززىجدظحن الـعالُت وجللُل الخيالُف 

: وشٍادة هـاءة اإلاظاعداث، ومً ألامشلت على اإلاساؾس التي ًخىظب ؤزرَا بعحن الاعخباز

 خُض ًيبػي ؤزر ما ًلي باالعخبازثلليل مخاظز الكوارث ،: 

 .مساؾس ؿعالُت الظُاطاث وؤلاظساءاث اإلاىغىعت -
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عُت ؿُما ًسظ طالمت اإلاىاؾىحن -  .مساؾس الالتزام باإلاخؿلباث الدشَس

 .مساؾس الالتزام بمخؿلباث الاجـاكُاث الدولُت -

 ،عىد الخدكُم على جلً ألاوشؿت ًمىً للمدكلحن ؤزر اإلاساؾس اإلاترجبت على أوشعة العوارئ 

 :اإلاؿالب اإلالخت للمىكف باالعخباز وهما ًلي

جب بدازتها وجىشَعها بظسعت  - اإلاساؾس اإلاخعللت بالىـاءة عىدما جطل همُاث هبحرة مً اإلاظاعداث ٍو

 .إلهلاذ الازواح والخد مً الخظاثس

مساؾس عدم الاهخكام عىدما ال ًخم جؿبُم ؤهكمت السكابت الدازلُت ؤو لم ًخم جىُُـها بشيل  -

 .مىاطب مع ألاوشؿت

مساؾس الخدكُم بذا جم ججاَل السكابت كبل وكىع الخدر، مً ؤظل الاطخجابت لها بالسكابت بعد  -

 .الخدر

مساؾس مخعللت باالكخطاد ومساؾس عدم الاهخكام، وذلً عىدما ًخم جلدًم بظساءاث السكابت على  -

 .الؿىازت والدشؼُل والسكابت ؤلاظساثُت مً ؤظل طسعت الاطخجابت

 باطخؿاعت اإلادكلحن ألازر بعحن الاعخباز ألامشلت : أعمال إعادة البىاء وإعادة الحأهيل بعد الكارثة

 :الخالُت للمساؾس

ف العامت في اإلاىاؾم اإلاىيىبت  - اث العالُت للمطاٍز مساؾس السكابت، وذلً عىدما ًيىن جسهحز اإلاظخٍى

 .باليىازر زالٌ ؿترة كطحرة مً الىكذ، ًيخج عىه غعف السكابت

 . مساؾس على الاكخطاد، وذلً عىدما ًادي الؿلب اللىي على بػاجع معُىت بلى جطخم ألاطعاز -

مساؾس على الاكخطاد والىـاءة والـعالُت، وذلً بذا وان ؤلاَخمام ػحر وافي إلاىاغُع اللُمت ملابل  -

 .اإلاادة

 .مساؾس عدم الاهخكام، وذلً بذا وان َىان جىاؾا في بظساءاث الشساء -

- :ًػعىا بعحن الاعخباز جإزحر عىامل َرٍ اإلاساؾس علىخُض ًمىً للمدكلحن ان 

 .جىكُذ وهؿاق وؤَداؾ الخدكُم -

لت التي ًمىً ؤن جطاغ بها الخىضُاث لخعكُم الخإزحر الاًجابي على جدابحر اإلاظاعداث  - الؿٍس

. ألاَمُت اإلادخملت لظسعت بضداز الاطخيخاظاث والخىضُاث -

 .الخاظت الى ظمع الخبراث وؤدلت الخدكُم بشيل مباشس مً الطخاًا واإلاجخمعاث اإلاخػسزة -

 



5 
 

 

: مجموعة عمل خول املطاءلة والحدكيم على املطاعدات املحعللة بالكوارث

 WG) بةوشاء مجمىعت عمل خٌى اإلاظاءلت والخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر ؤلاهخىطايكامذ 

AADA) ػهاإلعداد ؤدلت إلاظاعدة ؤظهصة السكابت العلُا للخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت ،وجم جـٍى

 WG)باليىازر وإلاعالجت كػاًا اإلاظاءلت والشـاؿُت ػحر اإلاىاطبت في اإلاظاعداث ؤلاوظاهُت، خُض كدمذ

AADA) طلظلت ظدًدة مً اإلاعاًحر الدولُت ألظهصة السكابت العلُا2013إلااجمس ألاهيىطاي في عام  ISSAIs 

 مً اإلاعاًحر الدولُت ألظهصة السكابت 5500خٌى الخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر وهي الظلظلت 

بحن السطم ؤدهاٍ الطلت بحن طلظلت . العلُا خٌى الخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر  مً 5500ٍو

اإلاعاًحر الدولُت ألظهصة السكابت العلُا، وألاوشؿت اإلاسخلـت للمظاعداث اإلاخعللت باليىازر عبر دوزة بدازة 

: اليىازر

 

 

ثدطين املطاءلة والشفافية في املطاعدات إلاوطاهية –  (IFAF)إظار عمل املطاءلة املالية املحكامل 

 INTOSAI – GOV9250ؤعدث مجمىعت عمل اإلاظاءلت والخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر اإلاعُاز 

، خُض ٌعمل َرا ؤلاؾاز على بعداد وجىؿحر وجدبع (IFAF)اإلاالُت اإلاخيامل والري ًلدم بؾاز عمل اإلاظاءلت 

س اإلاالُت خٌى جدؿم اإلاظاعداث ؤلاوظاهُت . الخلاٍز

 

التخفيف/الوقاية  

5510 

5540

 االستعداد

5510 

5540

نشطة التعافي  ا 
 واإلغاثة

5520  

5530

االستجابة 
/الوطنية  

 العالمية للطوارئ 

5520 

5530

هيل
 
 إعادة التا

5520 

5530 

5540

 إعادة اإلعمار

5520 

5540

نشطة ما قبل
 
نشطة ما بعد ا

 
 ا

حدوث 

 الكارثة
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 (.ISSAI 5510)الزكابة على خفض مخاظز الكوارث : املدور الثاوي

ظلـ الػىء على الترهحز اإلاتزاًد مً كبل  ًدىاٌو َرا اإلاعُاز الخدكُم على جللُل مساؾس اليىازر َو

ا اإلادخمل مً زالٌ الاطخعداد اإلاىاطب  الخيىماث واإلاىكماث الدولُت على مساؾس اليىازر وجللُل جإزحَر

ؼؿي الخدكُم على ألاوشؿت اإلاطممت لخجىب وجسـُف لها،  ؿهى ًسهص على مسخلت ما كبل الياززت َو

. والاطخعداد للياززت اإلادخملت

: الغزض والىعاق والحلييدات والهيكل 

 اليىازر مً كبل الخيىماث لخإزر بالخظبان كػاًا زـؼ مساؾس اليىازر، ووؿلا لرلً جؿىزث بدازة

َى جلدًم اإلاظاعدة بلى  (5510) على اليىازر، والهدؾ مً اإلاعُاز  approach audit جؿىز ههج السكابت

ألاظهصة العلُا للسكابت خٌى هُـُت السكابت على زـؼ مساؾس اليىازر، 

لدم اإلاعُاز الىطاثذ اإلاخعللت بالخىضُاث التي كد جلدمها الاظهصة العلُا للسكابت ؿُما ًخعلم باالطخسدام  ٍو

الجُد لالمىاٌ العامت، وؤَمُت الاطدشماز في جدابحر ما كبل وكىع اليىازر التي ًمىً ؤن جسـؼ بشيل هبحر 

جيلـت ؤوشؿت ما بعد اليىازر، وؤًىما وظد طُاطاث وزؿـ لخـؼ اإلاساؾسؿةن َرا اإلاعُاز ًلدم هطاثذ 

خٌى هُـُت السكابت عليها على ؤطاض جبادٌ الخبراث بحن ألاظهصة السكابُت، هما ًمىً اطخسدامه لخـؼ 

 .مساؾس حعسع الظيان والاضٌى لعىاكب اليىازر

ولخلُُم مدي مالءمت وظىدة زـؼ مساؾس اليىازر كد جدخاط الاظهصة العلُا للسكابت بلى ؤن حظخسدم 

ؤهىاع مً اإلاعلىماث واإلاىازد التي لم حظخسدمها في عملُاث السكابت الظابلت، وجخػمً الامشلت معلىماث 

ظؼساؿُت مياهُت، ومعلىماث جخعلم باخخمالُت ألاخدار واإلاعلىماث مً الىواالث اإلاخسططت والجامعاث 

. والهُياث الدولُت واإلاطادز ألازسي 

خم جىـُر الخدابحر إلاظاهدة  هما ًلدم اإلاعُاز بزشاداث وممازطاث ظُدة خٌى زـؼ مساؾس اليىازر ٍو

عخمد ؾٌى َرٍ الـترة على ههج الظُاطت . زـؼ مساؾس اليىازر في الـترة التي حظبم الخدر اليازسي َو

 .التي جدبعها الخيىماث لالطخعداد لليىازر وعلى الخىاجس اإلادخمل والـعلي لخدور اليىازر

 :وفم ثالث أحشاءوهما ًلي  (5510)املعيار  (ثلطيم)وكد ثم ثىظيم

ع:الجشء  ول   الظُاق الظُاس ي  حعسع ًددد اليىازر و بدازة اليىاززلخللُل مساؾس اليىازر َو

 .والدشؼُلي للخدكُم على زـؼ مساؾس اليىازر
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 ٌظخعسع اللػاًا التي جىاظهها ألاظهصة العلُا للسكابت عىد الخسؿُـ او اللُام بالخدكُم :الجشء الثاوي

هما ٌظخعسع ؤمشلت مً زبراث ألاظهصة السكابُت في الخدكُم على جللُل مساؾس . على جللُل مساؾس اليىازر

م الدزاطاث الاطخلطاثُت والخدكُم اإلاىاشي الري جم ؿُما بُنها  .اليىازر والتي جم ظمعها عً ؾٍس

 ًلترح بسهامج جدكُم إلاظاعدة ألاظهصة العلُا للسكابت في الخدكُم على جللُل مساؾس اليىازر، :الجشء الثالث

:- هما ًلدم اإلاظاعدة الى جلً ألاظهصة مً زالٌ حؼؿُت الامىز الخالُت 

  عي الري الخطٌى على ؿهم ألاوشؿت اإلاخعللت بسـؼ مساؾس اليىازر وجىزُلها، و بؾاز العمل الدشَس

 .ًىكمها

  وغع جطىز مبدجي لىلاؽ اللىة و الػعـللبِيت الشاملت للسكابت. 

  جلدًم اإلاعلىماث خٌى جلُُم الخؿس و جطمُم دزاطاث السكابت. 

  وغع عملُت زكابت ؿعالت و طلُمت. 

  حشىُل ؤطاض مشترن لعملُاث السكابت بالشساهت مع ألاظهصة العلُا للسكابت اإلاالُت و اإلاداطبت. 

ف املصعلحات : جعٍز

مـهىم وممازطت زـؼ مساؾس اليىازر مً زالٌ الجهىد " على ؤههف خفض مخاظز الكوارثٌعز

الىكامُت لخدلُل وبدازة العىامل اإلاظببت لليىازر، بما في ذلً زـؼ اخخمالُت الخعسع لالزؿاز، وجللُل 

حعسع ألاشخاص واإلامخلياث للخؿس، وؤلادازة الخىُمت لألزع والبِيت، ومظخىي الاطخعداد اإلادظً 

 ".إلاىاظهت الاخدار ذاث الازاز الظلبُت

اإلاساخل اإلايىهت لخـؼ  (UNISDR)وحعسؾ الىوالت ؤلاطتراجُجُت الدولُت لألمم اإلاخددة للخد مً اليىازر 

 :مساؾس اليىازر هما ًلي

لخددًد ؾبُعت ومدي ألازؿاز مً زالٌ جدلُل اإلاساؾس وجلُُم  methodology مىهجُت ":ثلييم املخاظز 

الاوغاع اللاثمت إلمياهُت الخعسع لإلضابت التي ًدخمل ؤن جػس معا ألاشخاص اإلاعسغحن لألذي اإلادخمل 

 ."واإلامخلياث والخدماث وطبل العِش والبِيت التي ٌعخمدون عليها

وجخػمً َرٍ الخدابحر السامُت بلى ". الخجىب الخام لألزاز الظلبُت لألزؿاز واليىازر اإلاخعللت بها  ":الوكاًة 

عاث  ل مساؾس الـُػاهاث، والدشَس غمان الىكاًت الداثمت غد اليىازر مشل الظدود ؤو الجظىز التي جٍص

. الطخسدام ألازاض ي التي ال حظمذ ألي اطدُؿان في اإلاىاؾم عالُت الخؿس

بدُض حشمل جدابحر الخسـُف " جللُل ؤو جلُُد ألازاز الظلبُت لألزؿاز واليىازر اإلاخعللت بها  ":الحخفيف 

 .".على الخلىُاث الهىدطُت وؤلاوشاءاث اإلالاومت لالزؿاز وهرلً الظُاطاث البُئُت والخىعُت العامت
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مً بحن ؤمىز ؤزسي الاضحعداد الاضتراثيجي  خُض ًخيىن  الاضحعداد،زـؼ مساؾس اليىازر ًػم هرلً

 :هما ًلي

  س والخدزالث التي جسـؼ وجسـف مساؾس اليىازر الاطخعداد لليىازر مً زالٌ زؿـ الخؿٍى

 .وجسـؼ الـلس وجساعي ؤلاطخسدام اإلاظخدام للمىازد الؿبُعُت

  س هكام كادز على ؿهم مساؾس اليىازر وجللباث اإلاىار وكابلُت الخعسع لالضابت وذلً لسؿع الىعي جؿٍى

 .اإلاؿلىب لخسـُؼ مساؾس اليىازر وجىؿحر اإلاعسؿت وؤلازشاد الالشمحن لخدلُم ذلً 

  جىُُف الاؾاز اإلااطس ي واللاهىوي والظُاطاث لخمىحن ضاوعي اللساز واإلامازطحن إلجساذ ؤلاظساءاث

دت مً الظيان لخسـُؼ حعسغها لليىازر، وهرلً الاطخجابت  اإلاىاطبت بشيل ؿعاٌ لخمىحن ؤهبر شٍس

 بـعالُت لليىازر عىد خدوثها

 :على ما ًليالاضحعداد الخشغيليؿُما ًسهص

 وظىد آلُاث لإلهراز اإلابىس. 

 ببالغ الجمهىز هما ًيبػي خٌى اإلاساؾس والاظساءاث التي ًيبػي اجساذَا. 

 ل الـىزي لدعم عملُاث الاػازت  .جىؿحر الخمٍى

  ت لخىاهب الاوغاع البُئُت اث اإلادلُت واإلاسهٍص اإلاساظعت والخددًض باهخكام لخؿـ الؿىازت على اإلاظخٍى

 .واإلاجخمعُت اإلاخؼحرة

  اإلاجمىعاث واإلاىاؾم ألاهثر عسغت للمساؾس ًيبػي جددًدَا في زؿت الؿىازت وجػمُنها الخدابحر

 .اإلاىاطبت

 وظىد آلُاث للخيظُم حؼؿي ظمُع ؤصخاب اإلاطلخت اإلاعىُحن. 

 جمىحن اإلاعلىماث مً الخدؿم في الىكذ اإلاىاطب. 

: إظار الحوهمة الدارة خفض مخاظز الكوارث 

 اليىازر هي ؤطاطا مظاولُت الخيىماث و ًيبػي جددًد بؾاز عمل الخىهمت بشيل ظُد على اإلاظخىي بدازة

يبػي ؤن حشمل اإلاظاءلت عً الىخاثج وجىشَع اإلاظاولُاث وطالطل اللُادة  اإلاسهصي والاكلُمي واإلادلي، ٍو

 وآلُاث الخؼرًت اإلاسججعت وجدؿم اإلاعلىماث ؿُما بحن مسخلف الجهاث الـاعلت اإلاعىُت

وجخىلى الخيىماث اإلاظاولُت عً ألاوشؿت اإلاخعللت باليىازر، مشل هكم الاهراز اإلابىس وزؿـ الاظالء وجىؿحر 

 . الاطخجابت والاػازت والخسؿُـ وؤلابالغ عً جلُُم الىغع إلاا بعد اليىازر
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اث التي جىليها الخيىمت لخـؼ مساؾس اليىازر وفي خاٌ  م الاظهصة العلُا للسكابت ألاولٍى ُّ مىً ؤن جل ٍو

س بلى البرإلاان  .وىجها ػحر واؿُت ؤو ػحر مىاطبت،وؤن جلدم جىضُاث بلى الخيىمت وجسؿع جلاٍز

هما ًمىً ؤن جىضح ألاظهصة العلُا للسكابت للخيىماث الىؾىُت ؤن زـؼ مساؾس اليىازر ًخؿلب بعداد 

ؤؾس جىكُمُت على اإلاظخىي الىؾني لخللُل العلباث البحروكساؾُت ؤمام اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر 

  .وجِظحر الخيظُم واإلاظاءلت

:  أدوات الزكابة على خفض مخاظز الكوارث 

 

 الخخمالُت وكىع واززت  جدخاط الخيىماث بلى بدازة الهُياث وألاوشؿت اإلاعىُت والخيظُم عىد الاطخعداد

ؿُما بُنها، وجخمشل العىاضس السثِظُت لهرٍ ؤلادازة في ؤلاؾاز اللاهىوي والخىكُمي وزؿـ اليىازر وجلُُم 

مىً لألظهصة العلُا للسكابت جلُُم َرٍ العىاضس واطخسدامها هإدواث  اإلاساؾس وهكم اإلاعلىماث اإلاىاطبت، ٍو

  .للسكابت على زـؼ مساؾس اليىازر مً كبل الخيىماث

 

اتها، هما  يبػي على ؤلاؾاز اللاهىوي والىكامي الىؾني ؤن ًىؿس ؤطاطا للخىهمت الجُدة واإلاظاءلت ومظخٍى ٍو

ًيبػي على اإلادكلحن جلُُم مدي مالثمت بؾاز الخىهمت، وبلى ؤي مدي ًخم حعٍسف ألادواز واإلاظاولُاث عىد 

 .جددًد هؿاق وؤَداؾ مهمت السكابت

جب ؤن ًىظ الاؾاز اللاهىوي والىكامي الدازة اليىازر على ما ًلي  :ٍو

 وغع طُاطت وؾىُت إلدازة اليىازر -

 بعداد الخؿـ والبرامج الىؾىُت في بؾاز َرٍ الظُاطت -

وغع بؾاز عام إلاظاولُاث وؤدواز اإلااطظاث اإلاعىُت بةدازة اليىازر والترجِباث للخيظُم ؿُما بحن  -

 َرٍ اإلااطظاث

 .بؾاز حظهُل لالػازت الدولُت مً اليىازر واإلاظاعدة على الخعافي -

وجىظص الخؿـ الىؾىُت لليىازر اطتراجُجُاث بدازة اليىازر وجلدم ؤطاطا لخدلُل اإلاساؾس اإلادخملت 

اث بعد جدلُل  اث لهرٍ الاوشؿت وجيظُلها على ظمُع اإلاظخٍى الوشؿت بدازة اليىازر، وجددًد ألاولٍى

 .اإلاساؾس اإلادخملت
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يبػي ؤن ٌعمل جلُُم مساؾس اليىازر على جىظُه الخسطُظ ألامشل للمىازد إلاساخل بدازة اليىازر، ومً  ٍو

زالٌ جددًد وجلُُم اخخمالُت وعىاكب ألاخدار الياززُت اإلادخملت ًّصود جلُُم اإلاساؾس الخيىماث بإطاض 

اث الاطدشماز في الاطخعداد لليىازر، هما حظخسدم الخيىماث هكم اإلاعلىماث الجؼساؿُت  لخددًد ؤولٍى

 .همطدز ؤطاس ي للمعلىماث 

 

: الزكابة على خفض مخاظز الكوارث 

باليظبت للدٌو التي جبيذ وهـرة في آلاوهت ألازحرة ؿلـ طُاطاث مخعللت بسـؼ مساؾس اليىازر، ًمىً 

لألظهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاداطبت ؤن جلُم مالءمت الظُاطاث، بما في ذلً، امخشالها إلؾاز عمل 

مىً ؤن جلدم الخىضُاث اإلاىاطبت لخدظُنها(Hyogo Framework)َُىظى  . ، ٍو

 اإلاسجبؿت بالسكابت على زـؼ مساؾس اليىازر وبػمان جإزحر الخىضُاث البىاءة والهامت وحعمل الخددًاث

على ببساش ؤَمُت الخىاضل الجُد بحن الاظهصة العلُا للسكابت وبسإلااهاتها وخيىماتها ووطاثل الاعالم والجمهىز 

 زثِظُا في جددًد ؾبُعت ومدي 
ً
ؼ السكابت الخاص بالجهاش ألاعلى للسكابت عامال عد جـٍى بىظه عام، وَُ

عملُاث السكابت على زـؼ مساؾس اليىازر، وحعد اللػُت ألاطاطُت التي جىاظه جلً ألاظهصة هي بمياهُت 

الىضٌى بشيل مسض ي للمعلىماث خٌى دزظت اطخعداد الخيىمت واإلاجخمع إلاىاظهت اليىازر، ووىن ؤن 

ً ؤو ؤهثر مً  ا على دولت واخدة لرلً ًمىً جىـُر الخعاون بحن ظهاٍش العدًد مً اليىازر ال ًلخطس جإزحَر

جىش لألظهصة : ألاظهصة العلُا للسكابت بشالزت ؤشياٌ ت، والسكابت اإلايظلت، والسكابت اإلاشترهت، ٍو السكابت اإلاخىاٍش

. السكابُتؤن جلىم بةظساء السكابت اإلاالُت ؤو زكابت الاداء ؤو زكابت الالتزام على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر 

 

: أضاص بزهامج الزكابة على خفض مخاظز الكوارث 

 على زـؼ مساؾس اليىازر بلى بسهامج زكابت طلُم ًسجىص على ؿهم البِيت ًيبػي ؤن حظدىد السكابت

والهدؾ . الدشؼُلُت لخـؼ مساؾس اليىازر، بما في ذلً الهُيل الخىكُمي واإلاىازد لجمُع الظلؿاث اإلاعىُت

س زكابُت مىزىق بهاوذاث جإزحر هبحر، هما ًيبػي جىُُف بسهامج السكابت  َى جطمُم زكابت طلُمت وبعداد جلاٍز

وجىطُعه لحراعي الكسوؾ في البلد الري ججسي السكابت علُه، واإلاهام  

 

يبػي ؤن ًخم بطخسدام  اإلادددة التي وغعها الجهاش ألاعلى للسكابت اإلاعني، والخـاضُل الخاضت بالياززت، ٍو

 .ألاطيلت واإلاعاًحر ذاث الطلت واإلاىاطبت لعملُاث السكابت على زـؼ مساؾس اليىازر
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خػمً بسهامج السكابت على ؤوشؿت الىكاًت والخسـُف الخاضت بسـؼ مساؾس اليىازر، والتي ًـػل  ٍو

: مساعاتها على اإلاظخىي الىؾني والدولي ما ًلي

 جددًد طماث الياززت -

 جددًد وؿهم الاطتراجُجُت الىؾىُت وزؿـ العمل -

 جددًد بؾاز العمل وجىكُم الظلؿاث اإلاعىُت -

 جلُُم مدي هـاًت الخيظُم -

س - ِّ
ّ
بى

ُ
 جلُُم ؤدواث بدازة اليىازر وهكم ؤلاهراز اإلا

ب والاجطاالث - باث الؿىازت والخدٍز  زلم الخىعُت العامت/جلُُم جدٍز

 مىازد ألامىاٌ واإلاىذ اإلاسططت لليىازر/جلُُم بدازة -

ف جلُُم هـاًت ألاوشؿت التي - ُّ ت طهلت الخى  ججعل اإلاىاؾم الخػٍس

 (.ISSAI 5520)ثدكيم املطاعدات املحعللة بالكوارث : املدور الثالث

الغزض واملجال والهيكل الحىظيمي 

إزر بعحن الاعخباز الظماث  ًدىاٌو َرا اإلاعُاز الخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر ؿىز وكىعها ٍو

، والتي جخػمً همُاث هبحرة مً اإلاىازد التي جطب في اإلاىاؾم اإلاخػسزة البازشة ألوشؿت ما بعد اليىازر

باليىازر، خُض ًيىن َىان غؼـ لخلدًم اإلاظاعداث بظسعت لألؿساد الرًً َم في ؤمع الخاظت، ومً 

اث مسخلـت، وػالبا ما ًيىن  م العدًد مً الجهاث اإلاسخلـت بمظخٍى اإلامىً ضسؾ اإلاظاعداث عً ؾٍس

س خٌى اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر مما ًجعل  َىان ػُاب للخيظُم وعدم اَخمام للمظاءلت وبعداد جلاٍز

. اللُام بالخدكُم عملُت ضعبت

جب ؤن حظخسدم  (5520 ) وال حعخبر ؿيت اإلاعاًحر  الصامُت وال ًجب ان حظخسدم هىهج كاثم بدد ذاجه،  ٍو

حن الشالض والسابع للمعاًحر الدولُت، هما جلدم ؿيت اإلاعاًحر  ؤمشلت على  (5520)لخىملت اإلاظخٍى

جدكُلاإلاظاعداث اإلاسجبؿت بالياززت التي كام ظهاش السكابت اإلاالُت واإلاداطبت في اهدوهِظُا بخجمُعها، هما 

حشمل ؤًػا مشاٌ لإلزشاداث العامت إلادكلي اإلاظاعداث اإلاسجبؿت بالياززت في اللؿاع الخاص الري كام 

. ظهاش السكابت اإلاالُت واإلاداطبت في شُلي بةعدادَا

 :على ألاظصاء الخالُت ISSAI 5520خُض ًدخىي اإلاعُاز 

  ٌعسؾ الياززت واإلاساخل اإلاسخلـت إلدازة اليىازر:الجشء  ول 
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ؤلازبان الخؿحر لىقاثف " حعسؾ ؤلاطتراجُجُت الدولُت لخللُل اليىازر الخابعت لالمم اإلاخددة الياززت باجها 

اإلاجخمع مما ًادي بلى زظاثس بوظاهُت ؤو مادًت ؤو اكخطادًت ؤو بُئُت ضخمت جخجاوش كدزة اإلاجخمع اإلاخإزس 

". على اطخؼالٌ مىازدٍ 

 :جىؿىي اليىازر على زطاثظ مسخلـت حعخمد على عدد مً العىامل

  ما هي مدة الاهراز اإلاىظه الى الاشخاص اإلاعسغحن لخؿس واززت- ؾٌى مدة ؤلاهراز اإلاظبم. 

 ت واإلايشأث- حجم الخإزحر  مدي الخظاثس البشٍس

 وظىد مساؾس ؾبُعُت . اإلاعالم الجؼساؿُت اإلاعسغت للخطيُف همىؿلت واززُت- الىؿاق الجؼسافي للخإزحر

 .دون حشىُل زؿىزة على البشس

  لت او كطحرة)-  مدة الخإزحر  .والتي ًىظد زاللها شعىز بإزاز الياززت (الـترة طىاء ؾٍى

  مدي طسعت غسب الياززت إلاىؿلت مدددة- طسعت البدء. 

: هما جددر اليىازر عدد مً الخبعاث منها

  مىً ؤن ًلع بشيل مـاجئ وػحر بزبان همـ الخُاة الاعخُادًت، وعادة ما ًيىن َرا ؤلازبان زؿحرا، ٍو

 .مخىكع مع اهدشاٍز على هؿاق واطع

 ت، مشل الىؿاة والاضاباث واإلاعاهاة وألازاز الظلبُت على الصخت  .ألازاز البشٍس

  آزاز على البيُت الاظخماعُت والجظماهُت، مشل حعثر الاهكمت الخيىمُت واإلاباوي والاجطاالجىالخدماث

ت للدماز ؤو الػسز   .الػسوٍز

 الاخخُاظاث اإلاجخمعُت، مشل اإلاإوي والؿعامىاللباض واإلاظاعداث الؿبُت والسعاًت الاظخماعُت. 

 ٌعسؾ َرا الجصء اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر والالعبحن السثِظُحن وزطاثظ اإلاظاعداث :الجشء الثاوي

. اإلاخعللت باليىازر ووغع مطـىؿت للمىاغُع واإلاساؾس السثِظُت في بدازة اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر

اإلاظاعدة اإلالدمت إلاظاعدة ؤهاض وكعىا " خُض عسؿذ ألامم اإلاخددة اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر بإجها 

" ضخاًا لياززت ؾبُعُت ؤو لطساع، وتهدؾ اإلاظاعدة بلى جلبُت اخخُاظاتهم وخلىكهم ألاطاطُت

مىً جلدًم اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر بلى شخظ، مجخمع، مىكمت، ؤو خيىمت وكد جيىن في ضىزة  ٍو

جا مً َرٍ ألاهىاع .  هلدًت ؤو مالُت ؤو عُيُت، ؤو مٍص
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وجلدم اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر بلى ضخاًا اليىازر الرًً ال ًمىنهم الخطٌى على اإلاظاعدة الياؿُت 

وػالبا ما جيىن َرٍ اإلاظاعداث بوظاهُت وجادي بلى بهلاذ الخُاة . مً مجخمعاتهم ؤو طلؿاتهم اإلادلُت

وجسـُف اإلاعاهاة وخماًت الىسامت الاوظاهُت، وال جلخطس اإلاظاعداث على الجاهب الاوظاوي ؿلـ ، بل 

. حشمل ؤًػا مظاعداث جلدم لؼحر البشس

ت جدبنى واخدا ؤو ؤهثر مً الادواز الخالُت   :وعىدما ًطبذ اإلاجخمع الدولي مشازوا، ؿةن العىاضس الخٍُى

 هي الجهاث التي جلدم مظاَماث مالُت ؤو عُيُت بما بشيل مباشس بلى اإلاظخـُدًً : الجهاث اإلااهدت

ً باليىازر، ؤو بلى الخيىماث ؤو الجهاث العاملت على جلدًم الظلع والخدماث بلى اإلاظخـُدًً  .اإلاخإزٍس

  ؤصخاب الاعماٌ )جخيىن الجهاث اإلااهدت مً ظهاث خيىمُت دولُت ودازلُت ومدلُت،وظهاث زاضت

ت، مىكماث، ماطظاث ماهدت، وؤؿساد  .(الخحًر

  حظخسدم الجهاث اإلااهدت ألامىاٌ اإلالدمت مً اإلااهدحن لخىؿحر الظلع والخدماث للمخعسغحن للمساؾس

ً باليىازر  .واإلاخإزٍس

وكد ًيىن مخللي اإلاظاعداث بما ؤؿسادا ؤو مجخمعاث حعسغىا للياززت، ؤو ظهاث ًمىنها العمل وىطُـ 

ا عبر الجهاث العاملت  َس  :وجلىم بةًطاٌ اإلاظاعداث بلى الطخاًا ؤو جمٍس

 

 .الخ... اإلاىكماث مخعددة الجهاث؛ وواالث الامم اإلاخددة، والبىً الدولي  -

وجلع َرٍ اإلاىكماث في الدٌو اإلااهدت ؤو الدٌو – مىكماث ػحر خيىمُت، ومىكماث اإلاجخمع اإلادوي  -

 .اإلاخللُت للمىذ

 بن اإلاظخـُدًً النهاثُحن َم الاؿساد واإلاجخمعاث اإلاخإزسة والتي ًخم مىدها اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر

: ومً زطاثظ اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر و التي ًجب ؤن ًإزرَا اإلادكلىن في الخظبان

دة وػحر اإلاظبىكتبـاعلُت -1  .الخعامل مع الخددًاث واإلاىاكف الـٍس

 .(اإلاسوهت في الاظساءاث)الاهدباٍ بشيل زاص بلى ؤوشؿت الؿىازت بعد الاشماث  -2

 . عىد الاهتهاء مً ألاشمت، ًجب ؤن ًللظ عامل اإلاسوهت  -3

 .على اإلادكلحن ؿهم عملُت بدازة اليىازر باليامل و مساعاة واؿت الجىاهب عىد جسؿُـ الخدكُم  -4

وؿلا إلاا جددزه اإلاظاعداجمً ؤزاز على الخـاف علىالخُاة و اإلامخلياث و الخـاف على الىسامت  -5

  .(ًجب بزطاٌ اإلادكلحن بىكذ مبىس إلاعسؿت وظهت هكس ضخاًا الياززت)الاوظاهُت 
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: عوامل املخاظز ملخحلف أوشعة املطاعدات املحعللة بالكوارث

ز جسؿُـ وبظساء ؤوشؿت الخدكُم، على اإلادكلحن جددًد عىامل الخؿس، وبظساء جلُُم اإلاساؾس، في بؾا

: وؿُما ًلي بُان لألوشؿت التي جسجبـ بةدازة ألاشماث واإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر

 .جلُُم الاغساز وجلدًس الاخخُاظاث -

 . ازخُاز اإلاظاعداث -

 .الخطٌى على اإلاظاعداث -

 . شساء اإلاان  -

 .الخسٍصً -

 .الخىشَع -

 .بىاء البنى الخدخُت -

ذ  -  . اإلاظاعداثبشإن الخطٍس

.  اإلاظاءلت -

: ؿُما جخمدىز عىامل اإلاساؾس التي جىاظه اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر في ما ًلي 

 .الخإزس في الخطٌى على اإلاظاعداث .ؤ 

 . مىذ اإلاظاعداث لؼحر مظخدليها .ب 

 .اإلاظاعداث التي لم جىشع/ اإلاىاد /  الترهحز على الامىاٌ  .ط 

 . الػىابـ الخاضت باالماهت .د 

 . الاخخُاٌ و الـظاد .ٌ 

 . غعف الاكخطاد .و 

 .الخطخم .ش 

 . عدم الىـاءة .ح 

 . عدم الـعالُت .ؽ 

 .مساؾس البُاهاث اإلاالُت .ي 

 . اإلاظاعداث ػحر اإلاسجلت .ن 

 .اإلاظاعداث اإلاخػسزة .ٌ 

 عدم اإلاظاواة في جىشَع اإلاظاعداث .م 
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 .الاغساز البُئُت .ن 

ٌ  .ض   .ملىُت الاضى

ل اإلاصدوط .ع   .الخمٍى

 . جدؿم اإلاعلىماث و مساؾس البُاهاث اإلاالُت .ؾ 

بحن الجدٌو ؤدهاٍ ؤوشؿت اإلاظاعداث اإلاسجبؿت باليىازر، ومطـىؿت عىامل اإلاساؾس اإلاسجبؿت بها : ٍو

املوضوع 

 (املوضوعات)

 (املخاظز)الخعز 

ف ع ص ن م ل ن ي ط ح س و هـ د ج ب أ 

جلُُم الاغساز وجلدًس 

. الاخخُاظاث
                 

                 ازخُاز اإلاظاعداث 

الخطٌى على 

اإلاظاعداث 
                 

                 . شساء اإلاان 

ً                  . الخسٍص

                 الخىشَع 

                 بىاء البنى الخدخُت 

ذ بشان  الخطٍس

. اإلاظاعداث
                 

                 . اإلاظاءلت

 

 ٌظلـ الػىء على ظىاهب عملُت الخدكُم اإلاىضخت مً كبل زبراث ؤظهصة السكابت العلُا :الجشء الثالث 

: والتي كامذ بالخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر 

: للعمل على ماًلي  (الخبراث )بحن اإلادكلحنخُض ٌعخمد على الخعاون ؿُما 

 . ججمُع البُاهاث واإلاعلىماث -

 . ازخُاز مىاغُع الخدكُم -

 جددًد هىع الخدكُم؛ الخدكُم اإلاالي وجدكُم ألاداء وجدكُم الالتزام على اإلاظاعداث اإلاخعللت  -

 .باليىازر
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س عً اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر وؤدواث الخدكُم على اإلاظاعداث اإلاخعللت  -  بعداد جلاٍز

. باليىازر

 

ثكييف إحزاءات الحدكيم لحأخذ بعين الاعحبار املخاظز املتزاًدة لالخحيال والفطاد : املدور الزابع

 (.ISSAI 5530)في مزخلة العوارئ بعد خدوث الكارثة 

عىد جدكُم اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر جىاظه ؤظهصة السكابت العلُا جددًاث لللُام بإعماٌ الخدكُم 

: َى (ISSAI 5530)والتي جإزر باالعخباز مساؾس الاخخُاٌ والـظاد، وبالخالي ؿان الؼسع مً 

 .جددًد شسوؽ ودوز ؤظهصة السكابت العلُا -

 .جىظُه اإلادكلحن للدلُل اإلاخىؿس والخددًاث اللاثمت إلاساؾس الاخخُاٌ والـظاد اإلاخعللت باليىازر -

ججمُع وجىغُذ اإلاساؾس ذاث الطلت وماشساث الاخخُاٌ والـظاد في مسخلت الؿىازت بعد خدور  -

 .الياززت

 .اكتراح الؿسق التي ًمىً للمدكلحن ؤزرَا بعحن الاعخباز لخبني بظساءاث للمساؾس اإلاتزاًدة -

 

: دور  حهشة العليا للزكابة: الجشء  ول 

اإلادكلحن الخازظُحن على اإلااٌ العام ًمىً لألظهصة العلُا للسكابت ؤن جىاكش الاخخُاٌ والـظاد في بطـتهم

اإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر مً زالٌ دوزة بدازة الياززت، وذلً مً زالٌ جلُُم دزظت الاطخعداد إلاسخلت 

م جدكُم هكام الجزاَت الىؾني، واإلاظاَمت في عمل بطتراجُجُت  الؿىازت الالخلت للياززت، وذلً عً ؾٍس

س جلً الاطتراجُجُت بعد  إلاياؿدت الـظاد والاخخُاٌ هجصء مً وشاؽ الاطخعداد للياززت، واإلاظاَمت في جؿٍى

خدور اليىازر، وجلىم ألاظهصة السكابُت بعملُاث جدكُم شمىُت مالءمت للمظاعداث اإلاخعللت باليىازر، 

جب ؤن  ت لالخخُاٌ والـظاد ومخابعتها، ٍو جب اجباع مالخكاث ؤظهصة السكابت العلُا على الخاالث اإلاشبَى ٍو

س بطتراجُجُت مىع الاخخُاٌ  جسهص الخىضُاث على خاالث غعف ألاهكمت السكابُت للمظاَمت قي جؿٍى

. والـظاد

 

إضتراثيجية مكافدة الاخحيال والفطاد 

عىد الاطخعداد لليىازر، ًجب على ألاظهصة العلُا للسكابت الاطخـظاز ما بذا وان َىان بطتراجُجُت إلاياؿدت 

  وفي خالت وظىدَا َل حؼؿي ظمُع اإلاساؾس ؿُما لى جم حشؼُلها، وبذا لم جخىاظد الاخخُاٌ والـظاد ؤم ال،
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بطتراجُجُت ؿةهه ًمىً لألظهصة السكابُت ؤن حظاَم في وغع بطتراجُجُت مىاطبت، وألاَداؾ السثِظُت إلاشل 

: َرٍ الاطتراجُجُت هي جإطِع وحشؼُل زكابت وكاثُت وواشـت ومخجاوبت والخالي

 .مطممت لخلبُم مساؾس الاخخُاٌ والـظاد بمجسد خدوثها: زكابت وكاثُت -

 .مطممت الهدشاؾ ؤي اخخُاٌ ؤو ؿظاد كد ًددر: زكابت واشـت -

للخإهد مً بجساذ ؤلاظساء الخصخُحي ومعالجت الػسز الىاجج عً اليشاؽ الاخخُالي : زكابت اطخجابت -

 .ؤو الـظاد

مىً لألظهصة العلُا للسكابت ؤن جىاكش جددًاث مساؾس الاخخُاٌ بعدة ؾسق مسخلـت وهما ًلي : ٍو

 .ؿدظ ما بذا وان الاطخعداد للياززت مً كبل الخيىماث ًساعي اإلاساؾس اإلاتزاًدة لالخخُاٌ والـظاد -

 .بضداز بُان واضح عً هـاًت السكابت الدازلُت ؿُما ًخعلم بالىكاًت وهشف الاخخُاٌ والـظاد -

 .حصجُع جبني اطتراجُجُاث مياؿدت الاخخُاٌ والـظاد مً كبل الخيىماث وجىـُرَا -

 .الخإهد مً خطٌى ملدمي اإلاىذ على جلىُاث زؿىؽ مباشسة للشياوي واإلاكالم -

 .الخإهد مً وظىد طُاطت واضخت وظُدة للىشف عً الاخخُاٌ وجلُُم الشياوي  -

جبني بسامج جدكُم شاملت جخػمً بظساءاث جدكُم مىطعت الازخباز، لخلدًم ؤؿػل ؿسضت للخدلم  -

 .مً خاالث الاخخُاٌ والـظاد التي خدزذ

 .اللُام بعملُاث جدكُم ؿىُت وؿدىضاث في اإلاىكع -

 .الخىضل بلى ما بذا وان وظىد الاخخُاٌ والـظاد كد ًازس على السؤي خٌى البُاهاث اإلاالُت -

ع اإلاؿبم -  .ازخباز ما بذا وان الطسؾ في عملُت الاخخُاٌ مىغع الاَخمام ًخؿابم مع الدشَس

الخدلم ما بذا وان اإلابلؽ اإلاظخدم كد دؿع لالطخـظازاث عً الاكخطاد والىـاءة والـعالُت في  -

 .الطسؾ على مظاعدة ؤلاػازت الؿازثت

 .ضُاػت الخىضُاث بشإن الاخخُاٌ والـظاد في اإلاظخلبل -

اطخسدام خم دزٌى الجهاش السكابي ألاعلى بلى البرإلاان إلبداء اإلاالخكت على مدي مالءمت هكام  -

 .والخىضُت على ؤلاظساء اإلاىاطب خحن جلخض ي الػسوزة (NIS)الجزاَت الىؾني 

البدض عً ؤطالُب للخإهد بإهه كد جم بجساذ ؤلاظساءاث خٌى جىضُاث الجهاش السكابي مً زالٌ  -

س على اإلاىكع الالىترووي للجهاش  ت مع البرإلاان والظلؿت الخىـُرًت، وجىؿحر الخلاٍز عمل زوابـ كٍى

 .ألاعلى للسكابت
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بن ؤظهصة السكابت العلُا في الدٌو اإلااهدت حظخؿُع ؤن جلعب دوزا َاما في الىكاًت ومياؿدت الاخخُاٌ 

والـظاد والخدلم مىه، ؿُمىً ألظهصة السكابت في الدٌو ألاعػاء في مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت 

"OECD " على طبُل اإلاشاٌ ؤن جدكم على جىـُر دولهم إلابادتDAC – OECD ( مىكمت الخعاون الاكخطادي

ت– والخىمُت  ليشاؽ ملدمي اإلاىذ اإلاخعللت بمياؿدت الـظاد، خُض ؤن َرٍ  (لجىت اإلاظاعدة الخىمٍى

ص الشـاؿُت واإلاظاءلت والسكابت عليها  ت كدزة اإلاجخمع اإلادوي لخعٍص اإلابادت جلصم الدٌو اإلااهدت بدعم وجلٍى

.  عىد مياؿدت الـظاد

جلىم ؤظهصة السكابت العلُا في الدٌو اإلاخللُت للمظاعداث وفي الدٌو اإلااهدت بخدكُم هـع ألامىاٌ، وبرلً 

ًمىنهم الاطخـادة مً جيظُم الجهىد، ؿاألظهصة السكابُت في الدٌو اإلاخللُت للمظاعداث جلىم بخدكُم 

ألامىاٌ اإلادلُت باإلغاؿت بلى ألامىاٌ اإلالدمت مً الخيىماث واإلااطظاث العاإلاُت اإلالدمت للمظاعداث، 

والجهاث اإلااهدت الخاضت، ؿُما جدكم ألاظهصة العلُا في الدٌو اإلااهدت  (اإلاىكماث ػحر الخيىمُت)NGOsو

على مدؿىعاث اإلاظاعداث الخازظُت التي جلىم بها خيىماتهم، وفي َرا ؤلاؾاز ًمىً لألظهصة السكابُت في 

الدٌو اإلااهدت واإلاخللُت للمظاعداث جبادٌ اإلاعلىماث والخبراث وجددًد مساؾس الاخخُاٌ والـظاد،  واللُام 

س اإلايظلت  ت مع بعػها البعؼ، بدُض ًمىً بعداد الخلاٍز بعملُاث جدكُم مشترهت ميظلت ومخىاٍش

 (.INTOSAI GOV 9250)للمظاعداث وؿم ما َى ملترح في 

 

دليل الحدكيم – ثدكيم املخاظز املتزاًدة لالخحيال والفطاد : الجشء الثاوي

مظاولُاث اإلادكم اإلاخعللت  " (ISSAI 2240)زظع ألاطاس ي ألظهصة السكابت العلُا في الاخخُاٌ َى اإلاعُاز ان الم

الخاضت باالهخىطاي جلدم  (الخؿبُلُت)، خُض ؤن مرهسة اإلامازطت "باالخخُاٌ في جدكُم البُاهاث اإلاالُت

مظاولُاث اإلادكم اإلاخعللت  "(ISA240)مظاولُاث بغاؿُت إلادكلي اللؿاع العام، ؿـي خحن ًسهص اإلاعُاز 

على ؤن اإلادكم مؿلىب مىه الخعبحر عً زؤًه في ما بذا جم بعداد " باالخخُاٌ في عملُت جدكُم البُاهاث اإلاالُت

س اإلاالُت اإلاؿبلت، ًػُف اإلاعُاز  س البُاهاث اإلاالُت مً ظمُع الىىاحي اإلاادًت ؾبلا إلؾاز عمل الخلاٍز جلاٍز

ؤهه في طُاق اللؿاع العام جخىاظد مظاولُاث بغاؿُت جخعلم بمساؾس الاخخُاٌ ًجب على  (2240)

ت، " بطاءة الاطخعماٌ"اإلادكلحن مساعاتها، خُض ًػُف مـهىم   والري ٌشمل الخسوط عً مـهىم ألاولٍى

 

 



19 
 

 

ىظ على ؤهه في خالت وظىد بشازة بددور بطاءة الاطخعماٌ، ؿإهه ًجب على مدكلي اللؿاع العام  ٍو

.  الخإهد مما بذا وان لها آزاز همُت ؤو هُـُت على البُاهاث اإلاالُت

 

س الخدكُم، ًجب على ظهاش السكابت ألاعلى اللُام بالخمُحز الىاضح بحن  عىد جسؿُـ وجىـُر بعداد جلاٍز

الاخخُاٌ والـظاد اإلالطىد، وعدم الـعالُت وعدم الىـاءة والاَماٌ، ؿالطـاث ألازحرة كد ًيىن لها هـع 

جب الترهحز على هالَما . ألازس ؤو ؤهبر على ؿعالُت اإلاظاعدة اإلاخعللت بالياززت، ٍو

ًخػمً جلُُم اإلاساؾس الري ًلىم به اإلادكم عىد جسؿُـ الخدكُم كُم مػاؿت عىدما ًيىن َىان زؿس 

متزاًد لالخخُاٌ والـظاد، وؾبلا لرلً ؿإهه ًجب جدلُل عملُاث جلُُم اإلاساؾس التي جخم مً كبل مدكلي 

ظهاش السكابت ألاعلى في مسخلت الؿىازت بعد الياززت، وؾبُعت وهىع عىاضس الخؿس ، ومً زم ًخم جىمُت 

ظمذ َرا الخلُُم للمدكلحن  اطدُعاب اإلاىاؾً ألاطاطُت للمساؾس اإلادخملت ليل مً الـظاد والاخخُاٌ، َو

س مدي اخخُاط بظساءاث الخدكُم اإلاسؿؿت للخعدًل ؤم ال . بخلٍس

بن ألاداة اإلاهمت لخبني بظساءاث الخدكُم إلاساعاة اإلاساؾس اإلاتزاًد لالخخُاٌ والـظاد جىمً في بطخسدام 

ة"ماشساث اإلاشاول اإلادخملت ؤو   وهي بشازاث ؤو مجمىعت مً الكسوؾ ػحر الؿبُعُت "إلاشارات الحدذًٍز

ؤو التي جسخلف عً اليشاؽ الاعخُادي، وهي بشازة بلى وظىد ش يء زازط عً اإلاإلىؾ والري كد ًدخاط 

ت للـظاد والاخخُاٌ  د مً الخدلُم،  وؿُما ًلي بعؼ ألامشلت إلااشساث ؤلاشازاث الخدرًٍس إلظساء اإلاٍص

: اإلادخملت في مسخلت الؿىازت بعد الياززت

 .ججاوشاث ػحر مبرزة ؤو مىطعت للسكابت مً كبل اإلاىقـحن -

 .وشاؾاث مساكبت ػحر هكامُت ؤو طِيت الخـظحر -

 .مطسوؿاث وهماذط جىشَع ال جخؼحر لخعىع الخؿىزاث في وغع الؿىازت  -

 .عملُاث ػحر اعخُادًت، ؾلباث ألمىاٌ ودعاوي مطسوؿاث -

 .الخإزحر في جلدًم اإلاعلىماث اإلاؿلىبت -

 .حؼحراث ملخىقت ؤو ػحر اعخُادًت في جىزٍداث ؤو كىاثم اهخـاعُت -

 .عملُاث جـخلس للخىزُم ؤو اإلاىاؿلت الاعخُادًت -

 .كُام اإلاىقـحن بالؿلب والدؿع والخىشَع -

ل اإلاظاعدة ؤو حظلُم ؾعام زديء الجىدة - س في الصخاؿت جخعلم بخدٍى  .شياوي مً مىخـعحن ؤو جلاٍز

 .قهىز مكاَس الثراء والتي جشحر الدظاٌئ خٌى ألاشخاص اإلاشازهحن في طلظلت اإلاظاعداث -

ادة الخإظحر مً مجمىعت معُىت ؤو مً ألاكازب -  .ٍش
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 .عملُاث جإظحر ػحر شـاؿت -

ا مً السكابت اإلامازلت على جطسؾ اإلاىقـحن -  .عدم وظىد مدوهت للىاعد الظلىن ؤو ػحَر

 .كلت اخترام اإلاىقـحن لإلظساءاث واللىاهحن -

 .زؿؼ اإلاىقـحن ؤزر بظاشة ؤو البلاء في اإلاجٌز عىد اإلاسع -

ة : الجشء الثالث املخاظز وإلاشارات الحدذًٍز

ت التي كد جددد َرٍ اإلاساؾس وذلً في مسخلت  خُض ًلدم َرا الجصء ؤمشلت مً اإلاساؾس وؤلاشازاث الخدرًٍس

: لً اإلاساؾس ؿُما ًليالؿىازت بعد الياززت، وهىزد ث

 .مساؾس البِيت العامت .1

 .مساؾس الخىهمت والسكابت، وؤلاشساؾ الػعُف .2

ت .3  .مساؾس اإلاىازد البشٍس

ت واإلاالُت .4  .اإلاساؾس ؤلاداٍز

 .مساؾس جلُُم الاخخُاظاث .5

 .مساؾس الشسواء اإلاىـرًً .6

 .مساؾس عملُاث الشساء والخىزٍد .7

8.  ٌ  .مساؾس بدازة الظلع وألاضى

 .مساؾس عملُاث هلل الظلع .9

 .مساؾس حسجُل اإلاظخـُدًً وجىشَع اإلاظاعداث .10

 .مساؾس جىشَع اإلاظاعداث الؼراثُت واإلاُاٍ .11

 .مساؾس مالجئ الؿىازت  .12

. موائمة إحزاءات الحدكيم: الجشء الزابع

 

غي على ؤظهصة السكابت العلُا جبني بظساءاث جدكُم وذلً ألزر اإلاساؾس اإلاتزاًدة للـظاد والاخخُاٌ هبي

بحن السطم ؤدهاٍ مساخل عملُت الخدكُم، والتي ًخم الاطدىاد بليها  واإلااشساث ذاث الطلت بعحن الاعخباز، ٍو

 :في جبني بظساءاث الخدكُم وذلً ؿُما ًخعلم بالخدكُم اإلاالي ؤو ألاداء ؤو الالتزام
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الخسؿُـ 

 

. مىاكشت ؤًً وهُف ًمىً للمساؾس اإلاتزاًدة للـظاد والاخخُاٌ الكهىز 

الخطٌى على معلىماث مؿلىبت لخددًد مساؾس الـظاد والاخخُاٌ 

جددًد اإلاساؾس اإلادخملت للـظاد والاخخُاٌ 

جلُُم عملُاث السكابت الىكاثُت والياشـت وجلُُم اإلاساؾس التي جم جددًدَا 

جددًد اإلاجاالث ذاث اإلاساؾس اإلادخملت اإلاسجـعت 

ت اإلاسجبؿت بمجاالث اإلاساؾس اإلاسجـعت  ؿدظ الاشازاث الخدرًٍس

 

الخىـُر 

 

الاطخجابت لىخاثج جلُُم مساؾس الـظاد والاخخُاٌ 

ت  ازخباز الخدكُم – ما بعد الاشازاث الخدرًٍس

ؤدلت الخدكُم 

الخىزُم 

 

ز  إعداد الحلٍز

 

إضحخدام معلومات الجغزافيا املكاهية في الحدكيم على إدارة الكوارث واملطاعدات : ملدور الخامظ

 (.ISSAI 5540)املحعللة بالكوارث 

جخعلم بدازة اليىازر بةدازة مساؾس اليىازر بهدؾ الخد مً َرٍ اإلاساؾس والاطخعداد إلاىاظهت اليىازر في 

عملُاث ؤلاػازت والاهلاذ وبعادة الخإَُل وبعادة )خاٌ خدوثها، هما حشمل اًػا ؤوشؿت ما بعد اليىازر 

. والتي تهدؾ بلى جلبُت اخخُاظاث الظيان اإلاخػسزًٍ (ؤلاعماز

بةطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في جدكُم بدازة اليىازر،  (ISSAI 5540)وفي َرا ؤلاؾاز حهخم اإلاعُاز 

ى شسح وجىغُذ اللُمت اإلاػاؿت  واإلاظاعداث اإلاخعللت باليىازر، خُض بن الؼسع مً َرا اإلاعُاَز
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 إلطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في ؤعماٌ الخدكُم، خُض ًسهص على الدوز الري جادًه الجؼساؿُا 

. اإلاياهُت في بدازة اليىازر، وهُف ًمىً ؤن جيىن ؤداة مـُدة لدعم ؤعماٌ الخدكُم في بدازة اليىازر

صجع اإلادكلحن  (GIS)هماًلدم اإلاعُازهكم اإلاعلىماث الجؼساؿُه  ىؿس بزشاداث عملُت، َو هإداة للخدكُم، ٍو

على جدظحن وجىطُع هؿاق اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في عملهم، بدُض ًمىً ؤن جدظيخلً 

اإلاعلىماث مً هـاءة وؿعالُت ؤعماٌ الخدكُم، وهرلً جلُُم مدي الالتزام،والىـاءة والاكخطاد وؿعالُت 

. بدازة اليىازر

: مبِىت هما ًليؤظصاء في زمظت  (5540)وكد جم وغع اإلاعُاز 

 اإلالدمت .1

 (.GIS)معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت وهكم اإلاعلىماث الجؼساؿُت  .2

 .بطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في بدازة اليىازر .3

 .بطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في جدكُم الخد مً مساؾس اليىازر .4

 .بطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في جدكُم الاطخجابت لليىازر والخعافي .5

: وطىؾ ًخم جىاٌو ما وزد بخلً ألاظصاء وهما ًلي

: امللدمة: الجشء  ول 

طف هُف ًمىً ؤن حظاعد  (2) الـطل خُض ًلدم الخطاثظ اإلادددة إلاعلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت، ٍو

( 3)جلً اإلاعلىماث في جدلُل معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت، وهُف ًخم ذلً في اللؿاع العام، وفي الـطل 

جم وضف اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في مسخلف ؤوشؿت بدازة اليىازر، والتي جمشل هلؿت 

والتي جمشل اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في جدكُم الخد مً مساؾس  (5)و  (4)اهؿالق للـطٌى 

اليىازر، وؤوشؿت الاطخجابت والخعافي 

(. GIS) وهظم املعلومات الجغزافية معلومات الجغزافيا املكاهية: الجشء الثاوي

 ٌ  ميان معحن على ألازع، لُيىن َىان كدزة على جطىز َرٍ معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت هي معلىماث خى

ؿت، ؤو جدلُلها في هكم اإلاعلىماث الجؼساؿُت  الري ًمىً وضـه بإهه هكام آلي  (GIS)اإلاعلىماث على الخٍس

نها وجدلُلها وعسغها، هما ًمىً ؤن ٌظاعد في اجساذ اللسازاث عىدما ًخم ؤزر  ٌظهل ادزاٌ البُاهاث وجسٍص

 طىاء مً كبل الشسواث الخاضت ؤو دواثس اللؿاع العام، . البُاهاث واطعت الىؿاق واإلاعلدة في الاعخباز
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بدازة اإلاىازد الؿبُعُت، خماًت )خُض ًمىً اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في مجاالث واطعت منها 

، هما ًمىً اطخسدامها في ؤلاظساءاث (البِيت والاكخطاد، الخعلُم وألامً، بدازة اإلاُاٍ، السعاًت الصخُت

ت . اللػاثُت وؤلاداٍز

/ جددًد وجلُُم اإلاساؾس)ومً اإلامىً بطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت في ظمُع مساخل الخدكُم 

. (ببالغ هخاثج الخدكُم/ جدلُل هخاثج الخدكُم/ جىـُر بظساءاث الخدكُم/ جطمُم عملُت الخدكُم

 .إضحخدام معلومات الجغزافيا املكاهية في إدارة الكوارث: الجشء الثالث

جلُُم اإلاساؾس، الخسـُف، الىكاًت ) مسخلت ما كبل وكىع الياززت في جترهص ؤوشؿت بدازة اليىازر في

، وما بعد (ذاز، الاهلاذ، عملُاث ؤلاػازت، جلُُم الاغساز والاخخُاظاثؤلان)، وزالٌ الياززت في (والخإَب

، وعىد خدور الياززت مً اإلاهم ؤن ًيىن لدي الجهاث العامت (بعادة الخإَُل، بعادة ؤلاعماز)الياززت في 

ضىزة حشؼُلُت مشترهت ًمىً جبادلها مع واؿت الجهاث اإلاسجبؿت بعملُت الاهلاذ والاػازت،  خُض حظدىد 

، وجددًد (جلُُم الاغساز)جلً الطىز على معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت التي حشحر بلى ميان وكىع الػسز 

لت ألاظل مشل  ، خُض ًخم (اإلاظاعداث، الؼراء، اإلاإوي، بعادة البىاء)الاخخُاظاث الـىزٍت واإلاخىطؿت وؾٍى

الترهحز على  

جلُُم الاخخُاظاث بهدؾ بعادة الدشؼُل وبعادة الاعماز والبىاء  في اإلاىاؾم اإلاىيىبت، ومىع وظىد آزاز 

ص كدزة اإلاجخمعاث اإلادلُت وجىـُر  لليىازر ذاتها التي كد حظـس عً ألاخدار اإلاظخلبلُت، مً زالٌ حعٍص

. الخدابحر الالشمت لخللُل اإلاساؾس والخدابحر الىكاثُت

 .إضحخدام معلومات الجغزافيا املكاهية في ثدكيم الحد مً مخاظز الكوارث: الجشء الزابع

جلعب ؤظهصة السكابت العلُا دوزا مهما في حصجُع الجهاث العامت للخد مً مساؾس اليىازر، وفي جلُُم ما 

مىً إلاعلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت مظاعدة ؤظهصة السكابت في بذا جم جللُل مساؾس اليىا زر بشيل ؿعاٌ، ٍو

َرا الدوز، وطىؾ جيىن لها كُمت مػاؿت لخدكُم خىهمت بدازة اليىازر، وجدلُل زؿس الياززت، وجلدًم 

 .بظساءاث للخد مً مساؾس اليىازر

 .إضحخدام معلومات الجغزافيا املكاهية في ثدكيم الاضحجابة للكوارث والحعافي: الجشء الخامظ

ًخم اطخسدام معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت لخسؿُـ وجيظُم وزكابت اإلاظاعدة اإلاخعللت بالياززت للىكاًت مً 

الهدز والاشدواظُت والخىاؿع الس يء بحن مىكماث اإلاظاعدة والاخخُاٌ والـظاد، هما ًمىً بطخسدام جلً 

اإلاعلىماث إلاظاعدة اإلادكلحن في جدكُم مسخلت الاطخجابت للياززت، ؿهي جمىً مً عملُاث الخدكُم ألاهثر 

ؿعالُت وهـاءة وؿم ما جم الاهتهاء مىه في جددًد اإلاظاءلت خٌى جدكُم اإلاظاعدة اإلاخعللت بالياززت، خُض 

 :ًخيىن العمل في َرا اإلاجاٌ مً مسخلخحن
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في َرٍ اإلاسخلت ًجب على اإلادكلحن الخإهد بإجهم ًخسرون دوزا خىُما إلاىع الخعازع مع عملُاث ؤلاػازت 

ت جمىنهم مً جدكُم وشاؾاث الخعافي في  وؤلاهلاذ، خُض ًجب الخإهد مً بعداد كاعدة معلىماث كٍى

مىً اللُام برلً مً زالٌ بزطاٌ اإلادكلحن للمُدان إلاالخكت عملُاث ؤلاػازت والاهلاذ،  اإلاسخلت الالخلت، ٍو

بدُض جمىنهم مً امخالن كُمت مػاؿت مباشسة زالٌ زكابت عملُاث ؤلاػازت والاهلاذ، والخإهد مً عدم 

اطخصىاء اإلاجمىعاث اإلاخػسزة مً اإلاظاعدة، هما ًمىً للمدكلحن مالخكت العملُاث اإلاسجبؿت باالمداداث 

ً)اللىظظدُت  لِع ؿلـ بهدؾ خماًت الىـاءة والـعالُت، ولىً اًػا للىكاًت مً  (الىلل، الخىشَع، الخسٍص

الاخخُاٌ والـظاد، خُض ؤهه مً اإلادخمل خدور الاخخُاٌ والـظاد في مىاكف جخىؿس ؿيها العدًد مً اإلاىازد 

. في وغع ؿىغىي في قل زكابت ؤكل مً اإلاعخاد

: مً الكارثةثدكيم الحعافي : املزخلة الثاهية

ًجب على اإلادكلحن جلُُم ظىدة معلىماث الجؼساؿُا اإلاياهُت اإلاظخسدمت للخسؿُـ والخيظُم، زم الشسوع 

: في الخؿىاث الخالُت

 .جددًد الاخخُاظاث ما بعد الياززت -

ع لخدكُلها -  .ازخُاز اإلاشاَز

 .ججمُع اإلاالخكاث اإلاُداهُت -

 .جدلُل اإلاالخكاث اإلاُداهُت -

. ببالغ هخاثج الخدكُم -

 

 


