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تمهيد

على مدار السنوات الماضية، ارتفعت  معدالت تكرار الكوارث وتأثيراتها في جميع أنحاء العالم. ففي العقد األول من األلفية الجديدة تعرضت 
دوٌل في جميع القارات إلى سلسلة من الكوارث الخطيرة، وعلى رأسها زلزال وتسونامى المحيط الهندي 2004 الذي أودى بحياة أكثر من 250 
ألف شخص، وزلزال هايتي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص وتسبب في آثاٍر اقتصادية تقدر بنحو %120 من إجمالي الناتج 
المحلي، والفيضانات التي تعرضت لها باكستان والتي أثرت على 20 مليون شخص، وغيرها من الزالزل التي ضربت اندونيسيا والفيضانات وحاالت 
الجفاف التي اجتاحت جميع أنحاء أفريقيا، وموجات الحرارة والحرائق في أوروبا، واألعاصير في أمريكا الوسطى والكاريبي والواليات المتحدة، 

واالنهيارات األرضية الناجمة عن األعاصير في جنوب شرق آسيا.

وفي الدول النامية، يكون التأثير االجتماعي للكوارث هو األعلى على اإلطالق، حيث يتواجد السكان الفقراء القابلين للتضرر وانخفاض قدراتهم 
على المجابهة. وقد بلغ التأثير االقتصادي للكوارث نحو 63 مليار دوالر في عام 2009. وقبل نهاية القرن، يمكن أن تتضاعف األخطار المتعلقة 
بالطقس ثالث أضعاف لتصل إلى 185 مليار دوالر سنويا، دون األخذ في االعتبار تأثير التغييرات المناخية، والتي من شأنها أن تضيف تكلفة 
28-68 مليار دوالر نتيجة لألعاصير االستوائية وحدها، وفق تقرير األمم المتحدة والبنك الدولي المشترك بشأن “المخاطر الطبيعية والكوارث 

غير الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة”،الصادر في نوفمبر 2010.

وللحد من قابلية التضرر في البيئة الطبيعية والُمشيدة، أصبح فهم اآلثار االجتماعية واالقتصادية والمالية للكوارث يحظى بأولوية الحكومات. كما 
أن منهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات )DaLA( التي وضعتها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي )ECLAC( في سبعينيات 
القرن الماضي قد تطورت  كأداة تطبيقية معترف بها عالميًا لقياس تأثيرات الكوارث، وتحديد الموارد المالية الالزمة إلعادة اإلعمار وتحقيق 
التعافي الكامل من آثار الكوارث، ذلك أن استخدام تلك المنهجية باستمرار من شأنه تحديد اآلثار االجتماعية واالقتصادية و كذلك قد يسفر عن 
تعرض أصول القطاع  ألية كارثة،عالوة على أنها تدعم القدرة على المجابهة من خالل تعزيز مبادئ »إعادة البناء بصورة أفضل« في جهود إعادة 

اإلعمار والتعافي من آثار الكوارث.

تستند المالحظات اإلرشادية لتقييم األضرار والخسائر واالحتياجات )DaLA( الواردة هنا على منهجية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي )ECLAC(. تهدف هذه المالحظات اإلرشادية إلى تفعيل المفاهيم للعاملين في الوكاالت الحكومية والبنك الدولي و المنظمات الوطنية 
والدولية األخرى المسئولة عن تقييم آثار الكوارث ، وتطوير خطط للتعافي وإعادة اإلعمار. عالوة على ذلك ، فان المالحظات اإلرشادية لتقييم 
األضرار والخسائر واالحتياجات )DaLA( توسع المنهجية األصلية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )ECLAC( من خالل وصف 

كيفية تقدير احتياجات التعافي من آثار الكوارث وإعادة اإلعمار. 
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vii

تتألف المالحظات اإلرشادية من ثالثة أجزاء)1( دليل لمدراء فرق العمل )TTL( في تصميم وتنفيذ تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات )2( 
إجراء عمليات تقييم األضرار والخسائر بعد حدوث الكوارث ، و )3( تقدير االحتياجات في أعقاب الكوارث ألغراض التعافي من آثارها وإعادة 
اإلعمار. يهدف الجزء األول ، إرشادات لرؤساء فرق العمل ، إلى تسهيل عمل مدراء فرق العمل من خالل توفير إطار عمل إلجراء التقييم. ويقدم 
الجزء األول  نماذج للشروط المرجعية القطاعية ، واالستبيانات الخاصة بالمسح وغيرها من األدوات المفيدة ، ويوضح بالتفصيل كيفية تخطيط 
وتنظيم وتنفيذ عملية التقييم. في حين يوجه الجزء الثاني فريق التقييم القطاعي من خالل خطوات إجراء تقييم األضرار والخسائر ، ويتضمن 
نماذج لتحديد األضرار والخسائر في كل قطاع. فهو يصف إجراءات مبسطة لتقدير قيمة األصول المادية التي دمرت وقيمة التغييرات أو الخسائر  

التي تضررت في تدفقات االقتصاد.

أما الجزء الثالث فيوضح كيفية اشتقاق االحتياجات المالية لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار. وهذا يتم بعد إجراء تقييم لألضرار والخسائر في كل 
قطاع على حدة، والذي يجدول التوزيع ويحدد األولويات على أساس التقسيمات الجغرافية السياسية ، وقطاعات االقتصاد ، والتجمعات السكانية 

المختلفة في المناطق المتضررة. كما أنه يوضح أيضا كيفية وضع قائمة باالستثمارات وتحديد قنوات التوزيع لغرض التمويل. 

تم إقرار هذه المالحظات اإلرشادية من قبل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها )GFDRR( التابع للبنك الدولي. تكتسب 
عملية بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة مخاطر الكوارث وفي تقييم اآلثار عقب وقوع الكوارث أولوية عالية لدى الصندوق العالمي للحد من 
الكوارث والتعافي من آثارها، وينعكس ذلك في اتفاقية التعاون الموقعة بين البنك الدولي وبين األمم المتحدة واالتحاد األوروبي إلجراء تقييم 
لالحتياجات في أعقاب الكوارث. ومنذ عام 2006م ، يلعب الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها )والذي هو عبارة عن شراكة 
تضم 36 دولة و 6 منظمات دولية في إطار من االلتزام بمساعدة البلدان النامية على الحد من قابليتها للتضرر من المخاطر الطبيعية وتدعيم 
قدرتها على التكيف مع تغير المناخ( دورا مهما في مساعدة البلدان على دمج الحد من المخاطر في استراتيجيات التنمية ، وتوفير االستجابة 
قبل وبعد وقوع الكوارث من خالل مسارات التمويل الثالثة التالية: )أ( المسار األول والذي يعزز الشراكات من أجل الدعوة وبناء الوعي ، )ب( 
المسار الثاني ، والذي يدمج الحد من مخاطر الكوارث )DRR( ضمن اإلستراتيجيات القطرية ، ويمول األعمال التحليلية ، وإعداد المشروعات 
للوقاية من الكوارث وتمويل المخاطر ، )ج( المسار الثالث ، الذي يوفر تقييم لالحتياجات في مرحلة ما بعد الكارثة بناء على طلب الحكومات 

، وذلك بالتعاون مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ، والشركاء اآلخرين.

الكوارث  وقوع  بعد  ما  مرحلة  في  تقييم  عملية  من 20  أكثر   ) GFDRR( آثارها  من  والتعافي  الكوارث  من  للحد  العالمي  أجرى الصندوق 
الثالث األخيرة ، في بلدان مثل بنغالديش وميانمار وبوركينا فاسو والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى والسلفادور، وساموا،  خالل السنوات 
واندونيسيا، والفلبين، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وبوتان، واليمن ، وكمبوديا ، وبوليفيا ، وناميبيا، ومولدوفا، وهايتي وباكستان وغيرها. 
وفي هذه التقييمات التي تم إجرائها، عمل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها بشكل خاص على تشجيع االعتماد على 
التدريب على منهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات  العالية، والتي تضمنت  المخاطر  بناء القدرات في البلدان ذات  الذات من خالل 
وتقديم تدريبات توعوية للحكومات والجهات األخرى. ولمواصلة تعزيز القدرات وتكييف المنهجية بحسب الظروف الخاصة بكل قطر، تم عكس 
تجارب هذه التقييمات في ثالثة أجزاء وضعت في متناول اليد، وسوف يستمر الصندوق في تضمين هذه الخبرات في  اإلصدارات المستقبلية 

لهذه المالحظات اإلرشادية.
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شكر وتقدير

تم وضع هذه المبادئ التوجيهية كجزء من الجهود التي يبذلها الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها )GFDRR( لرفع قدرة 
المهنيين والمتخصصين في القطاعات على إجراء تقييم لألضرار والخسائر واالحتياجات الناجمة عن الكوارث في أعقاب وقوعها مع تطبيق منهجية 
تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات )DaLA( لتقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكوارث. يهدف الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي 
من آثارها من تقديم هذه المبادئ اإلرشادية إلى تفعيل منهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات من خالل البناء على الكتيب األصلي للجنة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية و البحر الكاريبي )ECLAC( لتقدير اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن الكوارث.  تهدف المالحظات 
اإلرشادية إلى اإلسهام في التطبيق الواسع والمتسق لمنهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات. تم إعداد هذه المالحظات اإلرشادية من 
قبل السيد روبيرتو جوفيل، خبير تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات الذي يمتلك خبرة كبيرة في التقييم القطري. كما ساهم السيد موهيندير 

موداهارفي وضع اإلرشادات الخاصة بالقطاع الزراعي.

وال يسعنا في هذا المقام إال أن نقدم الشكر والعرفان على اإلسهامات والمالحظات التي قدمها الخبراء والممارسين الخارجيين والداخليين حيث 
لعبت إسهاماتهم دوراً أساسيا في استكمال هذه المالحظات اإلرشادية. وبناء على خبراتهم في تقييم األضرار والخسائر ووضع الخطط للتعافي 

من آثار الكوارث فقد تم تنقيح هذه المالحظات اإلرشادية لضمان إمكانية تطبيقها.

كما نتوجه بالشكر الخاص ألليسيا بارسينا ، السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و البحر الكاريبي )ECLAC(، وريكاردو زاباتا 
والزمالء اآلخرين في اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الذين لم نتمكن من ذكر أسمائهم على دعمهم وتعاونهم المستمر في 
جميع مراحل العملية. فلقد لعبت الخبرة المؤسسية والعملية العميقة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي دوراً ال يقدر بثمن في 
مراجعة المالحظات اإلرشادية. كما نعبر أيضا عن تقديرنا وامتنانا لزمالئنا في البنك الدولي الذين قدموا تعليقات مفيدة حول مختلف الجوانب 
في هذه الوثائق. ونود تسليط الضوء على مساهمة السيدة صوفيا بيتنكورت، كبير مسئولي العمليات و ولفغانغ فينجلر، كبير الخبراء االقتصاديين 

، الذين عملوا كمراجعين نظراء ، جنبا إلى جنب مع زمالئهم من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و البحر الكاريبي.

المالحظات  هذه  وضع  في  ساند  آثارها  من  والتعافي  الكوارث  من  للحد  العالمي  للصندوق  الثالث  المسار  برنامج  أن  كما 
والتوجيه الرقابة  في  وشاركوا  مساهمات  هيرمان  وصوفي  ويلينجا  ودوكلي  ديميتر  كاتلين  من  كالً  وقدم   اإلرشادية. 
خالل مراحل اإلعداد. كما نقدم الشكر والتقدير على الدعم المالي المقدم من شركائنا في الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من 

آثارها. وال ننسى الدعم اللوجستي الممتاز الذي قدمه ماكس جيرا وأليسا ليرتفااليكول طوال الوقت.

الجدير بالذكر أن سوزان كويغلي كانت المحرر الرئيسي. وقد تم إعداد تصميم غالف المالحظات اإلرشادية من قبل هرنان غيغينا . وقدم مكتب 
البنك الدولي للناشر خدمات التصميم والتنضيد والطباعة تحت إشراف ادريان فايل.



viiiix



viiiix

دليل تصميم وتنفيذ تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات

االختصارات

ميزان المدفوعات  BOP
القيمة والتأمين والشحن  CIF

تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات  DaLA
الحد من مخاطر الكوارث  DRR

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  ECLAC
القرض الطارئ للتعافي من آثار الكوارث  ERL

المفوضية األوروبية  EC
اإلتحاد األوروبي  EU

السعر واصل ظهر السفينة في ميناء الشحن  FOB
الناتج المحلي اإلجمالي  GDP

الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها  GFDRR
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  IBRD

المؤسسة الدولية للتنمية  IDA
أهداف األلفية للتنمية  MDG

البلدان متوسطة الدخل   MIC
المنظمات غير الحكومية  NGO

تقييم االحتياجات في أعقاب الكوارث  PDNA
االئتمان االستثماري القطاعي  SIC
القرض االستثماري القطاعي  SIL

المنشآت الصغيرة والمتوسطة  SME
الشروط المرجعية  ToR
مدير فريق العمل  TTL

األمم المتحدة  UN
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية  UNOCHA

البنك الدولي  WB



x1



x1

دليل تصميم وتنفيذ تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات

I. مالحظات عامة

1. مقدمة:

تعتبر هذه الوثيقة بمثابة دليل لمدراء فرق العمل بالبنك الدولي المكلفة بتصميم وتنفيذ عمليات التقييم لتحديد آثار الكوارث وكذلك االحتياجات 
للتعافي من آثارها وإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة والحد من أو إدارة مخاطر الكوارث. تستند هذه اإلرشادات على التجربة في 
السنوات األخيرة عندما قاد البنك الدولي أو شارك في عمليات مماثلة لمساعدة الدول األعضاء المتضررة من الكوارث. تهدف هذه اإلرشادات 

إلى تسهيل عمل مدراء فرق العمل وتوفير إطار عمل لتحديد االحتياجات في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث. 

يجري حاليا إعداد دليل لتقييم احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين في مرحلة ما بعد الكوارث وإطار عمل التعافي )PDNA( للحاالت التي 
يطلب فيها من الوكاالت الدولية األخرى )مثل األمم المتحدة والمفوضية األوروبية ، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي األطراف( إجراء تقييمات آلثار 
الكوارث وتقدير االحتياجات باالشتراك مع البنك الدولي. وقد تم إعداد الدليل الحالي الخاص بمدراء فرق العمل الذين تم اختيارهم لالسترشاد به في 
إجراء تقييم إما لحساب البنك الدولي، أو قيادة جزء من تقييم االحتياجات في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث الذي يتم تكليف البنك الدولي بإجرائه. 

يعتزم الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها تحديث هذا الدليل بصورة مستمرة من خالل إضافة المزيد من التجارب مع 
مرور الوقت. وبعد إكمال عملهم، يطلب من مدراء فرق العمل تقديم مالحظاتهم واقتراحاتهم الستخدامها في اإلصدارات الالحقة لهذا الدليل.

2. الغرض من التقييم

تعمل التقييمات على تقدير ، أوالً ، التدخالت الحكومية قصيرة األجل الالزمة لبدء التعافي ، وثانياً ، المتطلبات المالية لتحقيق التعافي الشامل 
بعد وقوع الكوارث ، وإعادة اإلعمار وإدارة أو الحد من مخاطر الكوارث. ويعتبر المنتج النهائي للتقييم برنامج شامل للتعافي وإعادة اإلعمار 

وإدارة المخاطر والذي سيعمل على توجيه كافة األعمال في أي بلد من البلدان النامية بعد وقوع كارثة ما. 

يجب أن يُعرًف البرنامج الذي يتم تنفيذه بعد وقوع الكارثة ويحدد ويصنف بحسب األولوية جميع األعمال الالزمة لتحقيق التعافي الكامل 
لألوضاع االجتماعية واالقتصادية ، وإعادة بناء األصول التي دمرتها الكارثة، واتخاذ التدابير للحد من أو إدارة المخاطر المستقبلية للمنطقة أو 

القطر المتضرر بشكل كامل من جراء الكارثة.

1
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ويعتبر الجدول الزمني لجميع هذه األنشطة جزء من عملية التقييم ، بما في ذلك تفاصيل كافية حول تنفيذها ، والتوزيع بحسب المناطق 
الجغرافية والمجموعات السكانية المستهدفة. 

تستخدم حكومات البلدان المتضررة في العادة هذا النوع من التقييم وبرامج ما بعد الكوارث ، أوالً ، لتحديد تدخالتها على المدى القصير 
للتخفيف والحد من اآلثار المباشرة للكوارث والشروع في التعافي االقتصادي ، وثانياً ، للتحديد والحصول على المساعدة الدولية المطلوبة التي 

تفوق قدراتها المحلية ، وبالتالي تضمن التنفيذ الناجح لبرنامج التعافي وإعادة اإلعمار وإدارة المخاطر. 

يرجى مالحظة أنه يتم تقييم آثار الكوارث وتقدير االحتياجات لتحديد برنامج شامل للتعافي وإعادة اإلعمار وإدارة مخاطر الكوارث التي من 
المرجح أن يتم تمويلها من قبل عدد من الجهات الدولية ، وليس فقط عن طريق البنك الدولي. كما أن صيغة التمويل لمثل هذا البرنامج الشامل 
هي مزيج من التمويل الحكومي المحلي والتدخالت ، ومدخرات ومساهمات القطاع الخاص ، وإيرادات التأمين عند توافرها ، وخطوط ائتمانية 
ميسرة من بنوك التنمية الوطنية والبنوك الخاصة الستخدامها من قبل المؤسسات واألفراد في القطاع الخاص. كما أن صيغة التمويل هذه سوف 
تشمل أيضا منح وقروض مقدمة من الجهات الدولية المانحة، باإلضافة إلى قروض من المؤسسات المالية )بما في ذلك القروض القائمة المعاد 

توجيهها ، فضال عن قروض جديدة إلعادة اإلعمار(. وعادة ما يشارك كل من البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية في هذا التمويل. 

يجب أن يالحظ مدير فريق العمل أن التقييم قد يؤدي إلى :

a . تمويل أنشطة التعافي وإعادة اإلعمار وإدارة مخاطر الكوارث / أنشطة الحد من الكوارث عن طريق البنك الدولي ، وذلك باستخدام
إما العمليات الحالية )التي قد يتم إعادة هيكلتها و/ أو توفير تمويل إضافي للعمليات الجارية( و / أو متابعة عمليات جديدة. ويمكن 
أن تكون العمليات الجديدة إما عملية طارئة )مثل القرض الطارئ للتعافي من آثار الكوارث( وفق منشور سياسة العمليات/إجراءات 
البنك الدولي OP/BP 8.0، أو القرض االستثماري القطاعي المعتاد )SIL( ، أو االئتمان االستثماري القطاعي )SIC(. إن تمويل مثل 
هذه العمليات قد يأتي إما عن طريق منحة تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية أو قرض )لبلدان المؤسسة الدولية للتنمية أو البلدان 
المؤهلة لتلقي موارد المؤسسة المعروفة باسم »البلدان الخليطة«( أو قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )بالنسبة للبلدان 

الخليطة أو البلدان ذات الدخل المتوسط(.
b . إنشاء صناديق ائتمانية خاصة متعددة األطراف داخل البلد للتعافي من آثار الكارثة وإعادة اإلعمار والحد من المخاطر عقب وقوع

الكارثة ، والتي يعتبر التقييم بالنسبة لها شرطاً مسبقاً ، في إطار المسار الثالث للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها.

3. كيف يتم إجراء التقييم

UN-( يستخدم التقييم المنهجية التي وضعتها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التابعة لألمم المتحدة ألول مرة في بداية السبعينات
ECLAC( بالتعاون مع عدد من وكاالت األمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين قام البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى بتبني هذه المنهجية ومراجعتها.1

تقوم المنهجية أوال بتقدير قيمة األصول التي دمرتها الكارثة )األضرار( وقيمة التغييرات )أو الخسائر( في حركات االقتصاد الناجمة عن الكارثة. يتم 
ذلك على مستوى كل قطاع من قطاعات االقتصاد كما هو محدد في نظام الحسابات القومية الخاص بالبلد المتأثر بالكارثة. ومن ثم يوفر مجموع 

الثانية، 2003.م. 1 كتيب لتقدير اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألثر البيئي للكوارث، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، الطبعة  
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تلك األضرار والخسائر تقدير لآلثار العامة للكارثة على المجتمع واالقتصاد المتضرر– بعد ضمان عدم وجود ازدواجية أو ثغرات في الحسابات. وهذا 
يساعد الحقاً في تقدير تأثير الكارثة على مختلف المستويات، بما في ذلك التداعيات الكامنة والمؤقتة على نمو االقتصاد الوطني، والقطاع 
الخارجي ، والموازين المالية ، وكذلك تقدير تأثير التراجع المؤقت في دخل األسر و األفراد وسبل عيشهم. كما أنه يسهل تحليل تأثير الكارثة 

على المشاريع التجارية الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة ، وتأثير الكارثة في زيادة أعداد الفقراء في المناطق المتضررة.2 

وبعد أن يتم وضع تعريف أولي لإلستراتيجية الشاملة لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار، تتيح المنهجية إجراء عملية حسابية شاملة للمتطلبات )أو 
االحتياجات( المالية لألنشطة على المدى القصير والطويل في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة. كما أن هذه العملية تأخذ في االعتبار القدرات المحلية 
القائمة وإمكانية »إعادة البناء بطريقة أفضل« والتي من شأنها زيادة القدرة على مجابهة الكوارث في المستقبل. ومن ثم تقدم برامج التعافي 
/ إعادة اإلعمار/ إدارة المخاطر رزمة من األنشطة تحدد األولويات الجغرافية والقطاعية واألهداف السكانية ، فضال عن المتطلبات المالية ذات 
العالقة  وتحديد مصادرها األولية. كما أنها تتضمن أيضا جدول زمني لتحقيق التعافي الكامل وإعادة اإلعمار يأخذ في االعتبار القدرات المحلية 
القائمة ومدى توافر الموارد المالية ، بدءا من المراحل المبكرة للتعافي ووصوال إلى مرحلة إعادة اإلعمار وإدارة مخاطر الكوارث على المدى األطول. 

تستخدم منهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات )DaLA( معلومات موضوعية وكمية عن قيمة األصول التي دمرتها الكارثة والخسائر المؤقتة 
في اإلنتاج لتقدير أوالً التدخالت الحكومية على المدى القصير ، وثانياً ، تقدير احتياجات التمويل في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة. تتفادى هذه 
المنهجية استخدام التفسيرات الكمية والغير موضوعية. قد يشمل مقدار التمويل المطلوب ومواصفاته )بناء على القدرة النسبية لكل قطاع من 
القطاعات أو األفراد والمؤسسات المتضررة( المنح النقدية والمساهمات العينية وبرامج األشغال العامة إلعادة تأهيل الخدمات األساسية وخطوط 

للقروض الميسرة والتجارية وبرامج اإلغاثة المالية المؤقتة للشركات واألفراد، فضال عن التعافي وإعادة اإلعمار والتعاون الفني. 

ونظرا ألن منهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات تستخدم نظام الحسابات القومية المعمول به في القطر، فيمكن )كما هو الحال بالفعل( 
تطبيقها بسهولة في جميع بلدان العالم تقريبا ، بغض النظر عن مستوى تنميتها االقتصادية واالجتماعية. إن تطبيق هذه المنهجية يقدم نتائج 
لمنطقة جغرافية صغيرة بحسب ما تسمح به الحسابات الوطنية للبلد المتضرر ،وعادة من المستوى الوطني إلى مستوى المحافظة، وفي بعض 
الحاالت ، إلى مستوى المديرية. ويمكن أن تستكمل النتائج بتقديرات تفصيلية آلثار الكارثة على مستوى المجتمع المحلي – تعمل األمم المتحدة 

في الوقت الحالي على تطوير منهجية قياسية من شأنها أن تثري تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات. 

تضمن منهجية تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات قيام الحكومة المتضررة واألمم المتحدة وغيرها من الوكاالت الدولية والمحلية معا بتحديد 
المتطلبات المالية مقدرة بشكل صحيح ومصنفة بحسب األولوية مع صيغة مصاحبة تحدد جميع المصادر والوسائل المالية المحتملة. باإلضافة 

إلى ذلك، يمكن استخدام تقدير االحتياجات كأساس لرصد سير التعافي وإعادة اإلعمار خالل مرحلة ما بعد وقوع الكارثة. 

ما  مرحلة  تدخالت في  دون أي  الكارثة وحدها،   واالحتياجات  تمكن من تقدير أثر  والخسائر  األضرار  منهجية تقييم  أن تطبيق  التأكيد هنا على  ينبغي   2

بعد الكارثة لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار، والتي يمكن إضافتها في وقت الحق مع كل ما قد يحدث من تأخير
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II. التخطيط للتقييم

يجب على مدير فريق العمل أن يضع في االعتبار أن التخطيط ال يقل أهمية عن التنفيذ الفعلي للتقييم ، ألن جودة نتائجه ستعتمد على األنشطة 
التي يجري االضطالع بها بأفضل طريقة ممكنة. 

1. تحديد آلية للتقييم:

تتمثل آلية إطالق أي عملية تقييم في طلب رسمي تقدمه الجهات المختصة في الحكومة المتضررة موجه إلى المدير القطري. ويجب إحالة هذا 
الطلب الخطي على الفور إلى مقر البنك الدولي في واشنطن، مع نسخة إلى مدير الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها. ولدى 
هذا األخير أموال متوفرة لتمويل التقييم، كما يمتلك أيضا وسائل لحشد  موارد إضافية لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار. ويستطيع مدير الصندوق 
العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها )GFDRR( أيضا المساعدة في تحديد الشروط المرجعية للتقييم ، كما يستطيع أن يقدم قائمة 
بأسماء الموظفين المدربين والخبراء االستشاريين الذين يمكنهم المشاركة في العمل. وعالوة على ذلك، يستطيع الصندوق العالمي للحد من 

الكوارث والتعافي من آثارها )GFDRR( توفير مستشارين ذوي خبرة لتدريب فريق التقييم وتقديم المشورة لهم. 

قد يكون الطلب الرسمي المقدم من الحكومة مبادرة مستقلة تماما و / أو يجوز لمدير البنك أن يوصي الحكومة بذلك من خالل القنوات الرسمية 
أو غير الرسمية. وبالمثل ، قد يكون طلب الحكومة أيضا نتيجة لتدخل وتوصية منسق األمم المتحدة المقيم أو سفير االتحاد األوروبي على النحو 

المحدد في االتفاقية الثالثية التي تم توقيعها مؤخرا بين  األمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية األوروبية. 3 

2. االتصاالت األولية

يجب أن تكون الخطوة األولى بعد تلقي طلب رسمي من الحكومة هي عقد اجتماع أولي – ربما لمدير المكتب القطري للبنك الدولي والخبراء 
المحليين اآلخرين مع نظرائهم من المسئولين المعنيين في الجهات الحكومية. يتمثل الغرض من هذا االجتماع في تحديد واالتفاق على أهم 

مالمح وأهداف التقييم ونتائجه. وقد يترتب على هذا االجتماع زيارة أولى يقوم بها مدير فريق العمل إلى البلد أو المناطق المتضررة. 

3 اإلعالن المشترك بشأن التقييمات فيما بعد األزمات والتخطيط للتعافي، الذي وقعته المفوضية األوروبية ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، والبنك الدولي في 

25 سبتمبر 2008. 
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وخالل هذا االجتماع األول ، يجب أن يتم التوصل إلى اتفاقية رسمية مع الحكومة تضمن بموجبها قيادة وتنفيذ التقييم بدعم كبير من البنك 
الدولي والجهات الدولية األخرى الفاعلة، مثل األمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية أو المتعددة األطراف. كما يجب أن تتضمن هذه االتفاقية 
أيضا موافقة الستخدام المنهجية القياسية للتقييم. وهذه االتفاقية سوف تسهل الوصول غير المحدود إلى المناطق المتضررة ، وتنظيم فريق 

تقييم مشترك من الخبراء مع قيادة الحكومة وتضمن كذلك المشاركة الكاملة. 

ثمة مكون آخر لهذه االتصاالت األولية هو التواصل مع الشركاء اآلخرين في التقييم : المنسق المقيم لألمم المتحدة وغيره من مدراء وكاالت 
األمم المتحدة التي تنشط في البلد ، والذين سيشاركون في تقييم أنشطة اإلغاثة اإلنسانية. هذه االتصاالت تخدم عدة أغراض : أوالً التحقق من 
رغبة الشركاء في التعاون في التقييم ، ومناقشة المدى والتوقيت الممكن لمشاركتهم ، وكذلك جمع النتائج األولية التي توصلوا إليها حول الكارثة. 

وينبغي إجراء اتصاالت أخرى مع المكاتب الرئيسية أو المقر الرئيسي لوكاالت األمم المتحدة التي تشارك في العمل لضمان الدعم الكامل لعملية التقييم. 

3. تحديد وجمع البيانات األساسية العامة

هناك نوعان من المعلومات األساسية المطلوبة ألي عملية تقييم : معلومات عامة حول الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للبلد 
، ومعلومات أكثر تفصيال حول أداء كل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي. 

وخالل إجراء االتصاالت األولية المبينة أعاله ، ينبغي على مدير فريق العمل تكليف مساعده/مساعدته بجمع البيانات األساسية العامة. وهذه 
البيانات مطلوبة للتقييم وسيتم توزيعها على أعضاء فريق التقييم عند سفرهم إلى البلد المتضرر. وسيتولى فريق التقييم مسئولية جمع البيانات 

األساسية التفصيلية حول القطاعات في البلد المتضرر. 

يعرض الملحق )أ( قائمة شاملة بالمعلومات األساسية. ومن الضروري أن يتم على األقل جمع معلومات حول الخرائط والسكان واإلنتاج واألداء 
العام لالقتصاد وغيرها من المعلومات االجتماعية واالقتصادية من مختلف المصادر الموثوقة، بما في ذلك الحكومة المتضررة نفسها وكذلك 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومختلف مصادر األمم المتحدة. 

يجب أن توفر المعلومات األساسية إطاراً شامال لتقييم آثار الكارثة ، كما ينبغي أن تساعد هذه المعلومات األساسية على وضع االستنتاجات الالزمة 
لتغطية كامل المناطق المتضررة من البالد ، وكذلك عندما ال يتمكن فريق التقييم من تغطية كافة المناطق المتضررة أثناء الزيارات الميدانية للفريق. 

يجب أن يحصل أعضاء فريق التقييم على نسخ الكترونية من الجداول والبيانات الستخدامها أثناء عملية التقييم. وبعد وصولهم إلى الموقع، 
فإنهم سيعتمدون على هذه البيانات لجمع معلومات أساسية أكثر تفصيال  حول كافة وجميع القطاعات المتضررة في البلد. 

4. جمع تقارير التقييم المتوفرة

ينبغي على مدير فريق العمل أيضا التأكد من الحصول على كافة التقارير المتوفرة حول الكارثة وآثارها وتأثيراتها في المنطقة التي وقعت 
فيها، بغض النظر عن كون هذه التقارير أولية أو جزئية من حيث تغطيتها. إن مكتب البنك الدولي في البلد المتضرر هو المسئول عن جمع 

هذه المعلومات، ويجب عليه ضمان توفير نسخة الكترونية لجميع التقارير وتوزيعها على أعضاء فريق التقييم حتى قبل سفرهم إلى البلد. 
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التي  العادة تقييم احتياجات اإلغاثة اإلنسانية الذي أعده مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية )OCHA(، والوثائق  التقارير المتوفرة في  تشمل 
تستخدمها األمم المتحدة ووكاالتها للنداءات العاجلة للتعاون في اإلغاثة ، وأي تقارير تتعلق بالتقييم األولي تعدها الحكومة المتضررة نفسها ، 
وكذلك تقارير المنظمات غير الحكومية )الوطنية أو الدولية ، بما في ذلك اتحاد الصليب األحمر والهالل األحمر وغيرهم(. ويجب تضمين جميع 

التقارير، بغض النظر عن درجة دقتها أو اكتمالها، كونها توفر معلومات قيمة ألعضاء فريق التقييم. 

5. تحديد القطاعات التي يجب أن يشملها التقييم:

إن قائمة القطاعات التي يتعين أن يشملها التقييم ليست محددة على أساس األولويات المؤسسية. فبدال من ذلك ، يتم تحديد التغطية الموضوعية 
للتقييم وفقا لنوع ومدى وخصائص الظواهر الطبيعية التي تسببت في وقوع الكارثة ، إلى جانب األنشطة البشرية واالقتصادية القائمة في 

المنطقة المتضررة. ال يجب استثناء أي قطاع أو نشاط له أهمية بالنسبة للمجتمع واالقتصاد. 

يجب على مدير فريق العمل أن يفحص أوال نظام الحسابات القومية في البلد المتضرر بحيث تكون لديه فكرة أولية حول القطاعات التي يجب 
أن يشملها التقييم 4ومن ثم مناقشتها مع نظرائه في الجهات الحكومية. قد تكون هناك قطاعات تبدوا في الوهلة األولى أنها لم تتأثر، لكنها قد 
تكون تأثرت بطريقة غير مباشرة في ضوء العالقات البينية الخفية بين قطاعات االقتصاد والمجتمع. وبالتالي ، ينبغي أن يشمل التقييم جميع 

قطاعات النشاط االقتصادي ، حتى لو تم تجاهل بعض هذه القطاعات في وقت الحق أثناء عملية التقييم. 

يبين الجدول التالي قائمة قطاعات النشاط االقتصادي من الحسابات القومية في 
جمهورية ناميبيا ، كمثال على ما ينبغي أن يتضمنه التقييم في ذلك البلد. 

يجب على مدير فريق العمل تفادي الوقوع في فخ تقييم فقط القطاعات التي يسهل 
الحصول على خبراء فيها، سواء من البلد المعني أو من وكاالت األمم المتحدة أو من 
غيرها من الشركاء المحتملين في عملية التقييم. يجب أن نأخذ دائما في االعتبار 
أنه ال يجب ترك أي قطاع في التقييم كون ذلك قد يؤدي إلى عدم حصول قطاعات 
أو مواضيع بأكملها على االهتمام والتمويل الالزم لتحقيق االنتعاش وإعادة اإلعمار.5

6. تشكيل فريق التقييم

التقييم. وألن  يغطيها  التي  القطاعات  على  التقييم  فريق  تشكيل  يعتمد 
حركة  في  التغيرات  وتقييم  التالفة  المادية  لألصول  تقديرات  يضع  التقييم 

جمهورية  القطاعات،  المربع 2.1  قائمة 
نامبيا

الزراعة

التعدين وقطع األحجار

الصناعة

الكهرباء والغاز والمياه

اإلنشاءات

التجارة والفنادق والمطاعم

المالية والتأمين والبنوك

النقل واالتصاالت

اإلدارة العامة والدفاع

خدمات أخرى

4 يوفر الموقع االلكتروني لشعبة اإلحصاءات التابعة لألمم المتحدة )http://unstats.un.org/unsd( مثل هذه المعلومات. كما يمكن الحصول على معلومات 

مماثلة من المواقع االلكترونية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك من المؤسسات اإلحصائية الوطنية واإلقليمية.
5 لألسف، في بعض الحاالت األخيرة من الكوارث، لم يتم إدراج بعض قطاعات النشاط االقتصادي في التقييم نظرا لعدم وجود خبراء التقييم. وشاهد المواطنون 

المتضررون أنه لم يتم تحديد احتياجاتهم أو االهتمام بها، ونتج عن ذلك تزايد الثغرات أثناء إعادة اإلعمار أو التعافي– وأصبح السكان اآلن أكثر عرضة للمخاطر 
مقارنة بما كان عليه الحال قبل وقوع الكارثة
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األنشطة االجتماعية واالقتصادية، يجب أن يضم الفريق مهندسين معماريين ومهندسين وأخصائيين اجتماعيين وخبراء اقتصاديين. كما 
يجب أن يضم الفريق أخصائيين آخرين ممن لديهم معرفة جيدة بمنهجية التقييم ، وحبذا أن يكون لهم معرفة بالظروف االجتماعية 

واالقتصادية في المناطق المتضررة.

يوضح الملحق )ب( قائمة شاملة لمختلف التخصصات التي ال غنى لفريق التقييم عنها، لكل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي. وبناء على 
القطاع، يحتاج فريق التقييم إلى بعض التخصصات وكذلك التخصصات الفرعية ، مثل أخصائيي األوبئة والمهندسين الزراعيين، الخ. 

علماً أنه يجب أن يكون كل أخصائي في مجال التقييم قادرا على تكريس وقت كافي للمشاركة بشكل كامل في جميع مراحل عملية 
التقييم. وعلى النحو المبين أدناه، فان هذا يتطلب في العادة التفاني الكامل ألسبوعين إلى أربعة أسابيع ، وإال فإن جودة ومصداقية 

التقييم قد تعاني بشكل كبير. 

يستطيع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها توفير مستشارين ذوي خبرة لتقديم الخدمات يستطيعون المشاركة 
في التقييم. إلضافة إلى ذلك وضع خبراتهم الطويلة في إجراء تقييمات مماثلة في مناطق مختلفة من العالم في خدمة مدير فريق 
العمل، وسيقوم المستشارين بتدريب أعضاء فريق التقييم حول نظرية منهجية التقييم وتطبيقها عمليا. كما أنهم سيقدمون المشورة 
لجميع فرق تقييم القطاعات حول تطبيقات معينة والمواقف التي قد تتطور خالل الزيارات الميدانية ، كما أنهم سيقدمون المساعدة في 
تحديد إجمالي آثار الكارثة )تحليل األثر على المستويين الكلي والجزئي(. ويقدم هؤالء المستشارين المساعدة في تحديد االحتياجات 
والتدخالت المحتملة في مرحلة ما بعد الكارثة في ظل ظروف مختلفة ، كما أنهم سيقدمون أيضا المساعدة في صياغة تقرير التقييم 
الفعلي. وإذا لزم األمر، يستطيع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها توفير خدمات خبراء القطاعات لتوجيه التقييم 

في بعض الموضوعات المعقدة، مثل الزراعة وسبل كسب العيش. 

ومن جانب الحكومة، يجب على المسئولين في الوزارات المعنية في جميع قطاعات النشاط االقتصادي المشاركة في التقييم )بما في ذلك 
بتحديد  الخاص  القسم  انظر   ( الرئيسية  الوزارات  من  وغيرها  واالجتماعي  االقتصادي  والتخطيط  المالية  وكذلك  اإلحصاء،  جهاز  عن  ممثلين 
التالي قائمة من الوزارات والجهات الحكومية المطلوب مشاركتها في عملية تقييم آثار  القطاعات أعاله(. وكمثال على ذلك، يوضح الجدول 

كوارث الفيضانات في ناميبيا. 

7. عقد مشاورات مع الحكومة والشركاء اآلخرين في التقييم

يجب على مدير فريق العمل ، من خالل مدير مكتب البنك الدولي أو المدير القطري ، اإلسراع في إجراء اتصال مباشر مع كبير المسئولين في 
الجهة الحكومية التي طلبت التقييم. ويقومان معا بتحديد كيفية إجراء التقييم ، والقيادة والمشاركة والدعم المطلوب من الحكومة ، بما في 
ذلك قائمة الوزارات وقطاعات النشاط االقتصادي. القضايا التي يتم مناقشتها واالتفاق عليها هي تفاصيل حول زمن وفترة التقييم، ومشاركة 

نظرائهم من موظفي الحكومة في فريق التقييم والزيارات الميدانية وتحديد نطاق التقييم. 

ومرة أخرى،  يجب على مدير فريق العمل أيضا ، بدعم من مدير مكتب البنك الدولي أو المدير القطري ، التواصل مع المنسق المقيم لألمم 
المتحدة لتحديد الطريقة التي ستشارك من خاللها وكاالت وبرامج األمم المتحدة في التقييم. وينبغي عليهم االتفاق على تقسيم العمل بحيث 

يضمن هذا التقسيم تكامل العمل وتجنب االزدواجية في الجهود. 
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8. الشروط المرجعية للتقييم

ينتج عن هذه المشاورات التوصل إلى شروط مرجعية للتقييم )TOR( متفق عليها كليا، بما في ذلك جدول زمني تفصيلي لألنشطة وتحديد 
مسؤوليات ومهام كل شريك في التقييم. يشمل الملحق )ج( أمثلة نموذجية للشروط المرجعية للتقييم لتكون بمثابة دليل لمدير فريق العمل. 

يجب أن يدرك مدير فريق العمل أن الحكومات تحتاج وتطلب في العادة بأن يتم مباشرة واستكمال التقييم في اقرب وقت ممكن ، نظرا لحاجتها 
الماسة إلى النتائج كي تضع خطة للتدخل وأنشطة التعافي وإعادة اإلعمار التي ستقوم بتنفيذها في مرحلة ما بعد الكارثة. 

بيد أنه من أجل مباشرة وتنفيذ التقييم بشكل صحيح وفعال، يجب أن تتحقق شروط مسبقة معينة: )1( أعمال مرحلة الطوارئ )أي البحث 
واإلنقاذ واإلغاثة( يجب أن تكتمل أو تكون على وشك االنتهاء من التنفيذ ، )2( يجب أن تكون الظاهرة الطبيعية التي تسببت في وقوع الكارثة 
قد انتهت )يجب أن تكون مياه الفيضانات قد انحسرت بحيث يصبح من الممكن معرفة آثارها على التربة والمحاصيل الزراعية( ويجب أن 
يكون هناك طريق يسمح بالوصول إلى المناطق المتضررة ، )3( موظفي الحكومة النظراء يجب أن يكونوا متواجدين وجاهزين من الناحية 

العاطفية للمشاركة في التقييم. 

وينبغي االنتظار في المتوسط  من أسبوع إلى أسبوعين بعد مرور الكارثة قبل مباشرة التقييم. ويمكن االستفادة من هذه الفترة في جمع البيانات 
األساسية وتوفير التدريب الالزم. 

9. التسهيالت المحلية للتقييم

يجب على مدير فريق العمل أيضا اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير التسهيالت المحلية لضمان التنفيذ السلس للتقييم. ويجب عليه التأكد من 
تواجد وتفرغ خبراء التقييم المطلوبين )من الحكومة واألمم المتحدة والبنك الدولي ، والشركاء اآلخرين( بشكل كامل، وأنه قد تم وضع خطط 

المربع 2.2 قائمة الجهات الحكومية إلجراء التقييم، جمهورية ناميبيا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الزراعة والمياه والغابات 

العمل والرعاية االجتماعية البيئة والسياحة 

المعادن والطاقة التعليم 

الحكومة اإلقليمية والمحلية، واإلسكان والتنمية الريفية المالية 

التجارة والصناعة مصايد األسماك والموارد البحرية 

األشغال والنقل المساواة بين الجنسين ورعاية الطفولة 

الجهاز المركزي لإلحصاء الصحة والخدمات االجتماعية 

مركز اإلحصاء الزراعي الشباب والخدمات الوطنية والرياضة والثقافة 

اللجنة الوطنية للتخطيط 
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تفصيلية لجمع البيانات األساسية لتدريب فريق التقييم وإجراء زيارات ومسوحات ميدانية للمناطق المتضررة. كما أنه من الضروري أن تكون 
جميع المكاتب ووسائل االتصاالت وأجهزة الكمبيوتر والطابعات قد تم تجهيزها لفريق التقييم لوضع التقديرات وإعداد تقرير التقييم. 

وفي العادة ، يمكن جمع البيانات األساسية العامة من قبل مكتب البنك الدولي في البلد المتأثر بمساعدة الوزارات المعنية والجهاز المركزي 
لإلحصاء وذلك قبل وصول الفريق بأكمله. بيد أنه يتم في العادة جمع المعلومات األساسية الخاصة بكل قطاع فقط بعد وصول أخصائي القطاع 
إلى البلد المتأثر الذي سيتم فيه إجراء التقييم. ويتم عقد ورشة للتدريب العملي في بداية التقييم الطالع االختصاصيين في فريق التقييم ، 
وخصوصا أولئك التابعين للحكومة واألمم المتحدة والشركاء اآلخرين، على المنهجية المستخدمة في التقييم.  كما يجب أيضا أن تكون التسهيالت 

المادية الالزمة لهذا التدريب متوفرة. 

وفي ظل الظروف النموذجية ، يجب أن تتم الترتيبات الخاصة في وقت مبكر الختيار وإشراك شركة خاصة مؤهلة متخصصة في إجراء مسوحات 
نموذجية. وقد تستطيع مجموعة من طلبة الجامعات جمع بيانات حول األضرار والخسائر التي لحقت بقطاعات الصناعة والتجارة في البلد 
المتأثر بدالً عن الشركة الخاصة. يتم جمع هذه البيانات وفقا للنموذج المعد سلفا )مبين في الملحق– د(. وهناك في العادة المئات أو اآلالف 
من المنشآت الصغيرة والكبيرة في هذه القطاعات، وهذا يعيق عمل تقييمات فردية آلثار الكارثة على كل منشأة على حدة. وبالتالي ينبغي 
اختيار الشركة التي تتولى البحث وجمع البيانات وإشراكها على الفور لبدء إجراء مسح عينة. وبهذه الطريقة يمكنها تقديم نتائج المسح بالتزامن 
مع االنتهاء من المسح الميداني الذي تنفذه فرق التقييم، عادة في غضون ما ال يزيد عن 10 إلى 15 يوم. تقتضي شروط البنك الدولي الخاصة 
بمشتريات مثل هذه الخدمات أن يتم منح العقد فوراً في ظل ظروف خاصة. وفي بعض األحيان يعتبر البديل المتمثل في إشراك طالب الجامعة 
في جمع البيانات غير عملي بسبب الفترة الالزمة لتدريبهم قبل بدء المسح. مع العلم أنه تم التمكن أثناء التقييمات األخيرة من إدخال شركات 
خاصة وإنتاج المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد ، على أن يكون مدير فريق العمل قد اتخذ الترتيبات الالزمة مسبقا )بمساعدة فاعلة من 

مكتب البنك الدولي في البلد المتأثر(. يتضمن الملحق )د( نموذج للشروط المرجعية للعقود. 

ينبغي وضع خطة تفصيلية للزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق التقييم إلى المناطق المتضررة. وعادة ما يتعذر على فريق التقييم زيارة جميع 
المناطق الجغرافية التي تأثرت من جراء الكارثة. وإذا كان األمر كذلك، ينبغي القيام بزيارات إلى مواقع مختارة تمثل جميع المناطق المتضررة، 
حيث يستطيع كل فريق من فرق التقييم إبداء مالحظات ذات صلة والتفاعل مع مالكي ومشغلي القطاعات والمنشآت المتضررة للحصول على 
معلومات حول آثار الكارثة. ويجوز لفريق التقييم الخاص بكل قطاع أن يقرر زيارة مناطق مختلفة طبقا ألهميتها النسبية. تعتبر الزيارات التي 
تقوم بها فرق تقييم القطاعات األصغر حجما مفيدة بشكل أكبر مقارنة بزيارة واحدة يقوم بها كل شخص إلى نفس المكان. ونظرا ألن الزيارات 
الميدانية قد تستمر عدة أيام، ينبغي وضع الترتيبات الالزمة لتأمين المبيت واالتصاالت في وقت مبكر. وسوف يحتاج أعضاء فريق التقييم إلى 
بيئة عمل مالئمة وكذلك راحة مناسبة في الليل قبل استئناف العمل في اليوم التالي. وفي بعض الحاالت، يتم دفع أجر إلرسال فريق أولي لتنظيم 

ومعاينة التسهيالت ووضع جدول زمني للزيارات الميدانية.

كما أنه من الضروري استكشاف المكاتب واألجهزة ومرافق االتصاالت لفريق التقييم بعد عودته من الزيارات الميدانية. وفي حين أن من المرجح أن 
يحمل أعضاء الفريق أجهزة كمبيوتر محمولة خاصة بهم، فان من األهمية بمكان أن يكون هناك مكتب مناسب وانترنت سريع وخطوط للهاتف المحلي 
وطابعة يمكن استخدامها إلعداد مشروع التقرير. يمكن العمل في فندق لكن ذلك ليس الخيار األمثل، لذا فان إنشاء مكتب مؤقت يعتبر أمر هام جدا 
لضمان توفر ظروف عمل مواتية. وبالرغم من أن هذا قد يبدو غير مجدٍي، إال أن التجارب السابقة أثبتت أهمية هذه التسهيالت إلكمال التقييم بنجاح. 

تمثل اللغة قضية أخرى هامة، يفضل أن تكون جميع المواد باللغة اإلنكليزية، أو يجب التعاقد مع مترجمين أكفاء للمساعدة في ترجمة جميع 
الوثائق والمعلومات. تعتبر الترجمة أمر ضروري خاصة لتدريب الموظفين الحكوميين على منهجية التقييم ويجب االستعانة بمترجمين فوريين 
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لضمان سالسة التدريب.شملت إحدى الممارسات الجيدة في حاالت التقييم السابقة التعاقد مع المترجمين الفوريين الذين تستخدمهم عادة 
وزارة المالية أو البنك المركزي كونهم في العادة مطلعين بشكل جيد على المصطلحات ذات الصلة. 

كما تمثل وسيلة النقل أيضا قضية أخرى مهمة، سواء بالنسبة للزيارات الميدانية وأيضا لنقل الموظفين في وقت الحق إلعداد تقرير التقييم. يحتاج 
كل فريق من فرق التقييم إلى سيارات كافية ومناسبة لزيارة المناطق المتضررة. 

يجب االنتهاء من إعداد هذه الترتيبات قبل وصول فريق التقييم إلى البلد المتأثر. 
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III. تنفيذ التقييم

تتربع مسألة تنظيم اجتماع أولي لكافة خبراء التقييم لتوجيه عملهم على رأس أولويات فريق التقييم. كما أن البيانات الموجزة التي يقدمها 
مسئولي الحكومة والممثلين المحليين لألمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الذين هم على دراية بالكارثة يجب أن تقدم وصف للمنطقة 

المتضررة ، واآلثار المباشرة للكارثة واألنشطة الطارئة التي تم القيام بها. 

ولمصلحة مدير فريق العمل الذي يقود عملية التقييم، نقدم هنا نصائح واقتراحات، بما في ذلك أفكار مفيدة حول كيفية تنفيذ بعض األنشطة. 

وفيما يلي قائمة باألنشطة النموذجية ، بحسب ترتيبها، التي يتم تنفيذها في العادة بموجبه، بما في ذلك وصف موجز لكل منها: 

1. التدريب على منهجية التقييم

يجب على أخصائي الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها عقد ورشة عمل مدتها يومين في بداية التقييم لتدريب جميع أعضاء فريق 
التقييم على نظرية منهجية تقييم األضرار والخسائر )DaLA( وتطبيقها، مع اإلشارة بشكل خاص إلى الكارثة التي سيقومون بتقييم آثارها. ففي حين أنه 
من المحتمل أن يكون موظفي البنك الدولي المشاركين في الفريق قد تلقوا هذا التدريب في السابق، وربما أن لديهم خبرة أيضا في تطبيق أداة تقييم 
األضرار والخسائر واالحتياجات، إال أن موظفي الحكومة والممثلين من الوكاالت الدولية والوطنية قد ال تكون لديهم تجربة سابقة مع هذه المنهجية. 

يعتبر التدريب أول نشاط رسمي خالل التقييم. غير أنه يفضل أن يكون مصمم سلفاً بحيث يتناسب مع الحالة المعينة قيد الدراسة: على سبيل 
المثال وصف ما يجب عمله في عملية تقييم محددة، وأن يقدم إرشادات عامة بشأن العمل القادم. وبناء على الظروف، قد يتطلب األمر عقد 
ورشة عمل تنشيطية إلنعاش الذاكرة. وال بد أن يكون كل متدرب متواجد ويشارك طوال فترة ورشة العمل التدريبية. ويعود السبب في ذلك إلى 
الروابط المشتركة بين القطاعات، وحقيقة أنه يمكن استخدام النتائج من أحد القطاعات كمدخل لتقييم القطاعات األخرى )وبالتأكيد لتحليل 

آثار الكارثة على التنمية االقتصادية الشاملة وكذلك على تراجع دخل األفراد واألسر(. 

وبعد االنتهاء من تقييم األضرار والخسائر، ال بد من عقد دورة تدريبية ثانية مدتها يوم أو نصف يوم الطالع كامل فريق التقييم على إجراءات 
تقدير حجم احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة، التي تم تقييم األضرار والخسائر كنقطة البداية لها.

يجب أن يدرك مدير فريق العمل أهمية عقد دورتين تدريبيتين منفصلتين. ولتفادي المصطلحات المربكة، ولضمان أن تقديرات االحتياجات ال تشوبها 
تقديرات غير صحيحة أو مفبركة لألضرار والخسائر، يجب عدم تقديم اإلجراء الخاص بتحديد حجم االحتياجات إال بعد أن يتم تقدير األضرار والخسائر. 
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يحتوي الملحق )هـ( المرفق بهذا الدليل نموذج لجدول أعمال التدريب على تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات. والمطلوب قاعة مؤتمرات 
مناسبة مع جهاز كمبيوتر وتسهيالت العرض بحيث تكون واسعة بما يكفي الستيعاب كامل أعضاء فريق التقييم. باإلضافة إلى ذلك، يفضل أن 
يكون هناك أجهزة كمبيوتر إضافية كي تتمكن ثالث أو أربع مجموعات عمل صغيرة من العمل في وقت واحد. وينبغي إعداد النشرات والمواد 
التدريبية في وقت مبكر وتوزيعها على المشاركين. كما يجب توفير الترجمة الفورية في حال حضر التدريب من ال يجيدون اللغة االنجليزية. 

2. جمع البيانات األساسية

 القطاعيةعقب االنتهاء من ورشة العمل التدريبية مباشرة، يبدأ كل فريق من فرق تقييم القطاعات بجمع بيانات أساسية تفصيلية عن القطاع 
الذي يختص بتقييمه. وبتوجيه من ممثلي الحكومة، وبعد النقاش المستفيض مع السلطات المختصة والمؤسسات الخاصة، يقوم الفريق بزيارة 
أي من األماكن أو جميعها التي يمكن فيها جمع البيانات األساسية ذات الصلة. وعندما يتم التواصل مع مؤسسات خاصة لطلب المعلومات، 

يجب إعداد رسالة خطية من السلطات المحلية قبل التواصل مع تلك المؤسسات لتسهيل التعاون.6

يجب أن تكون كافة المعلومات األساسية متوفرة لفريق التقييم قبل بدء الزيارات الميدانية إلى المناطق المتضررة. تقدم هذه المعلومات صورة 
حول الوضع القائم قبل وقوع الكارثة، وسوف تشكل قاعدة كمية لمقارنة آثار ونتائج الكارثة. 

متطلبات البيانات األساسية لكل قطاع مبينة في الملحق )أ(. 

3. مسح عينة قطاع الصناعة والتجارة

يعتبر تقييم األضرار والخسائر في هذين القطاعين أمر معقد ألن هناك مئات بل آالف من المنشآت التي تنتشر في المناطق المتضررة، ومن 
المستحيل إجراء تقديرات فردية آلثار الكارثة لكل منشأة على حدة. لذا فان المشورة الجيدة تتمثل في التواصل مع أي من مؤسسات القطاع 
الخاص في المنطقة أو البلد المتضرر لحثها على التعاون الصادق في جمع البيانات األساسية ومعلومات حول األضرار والخسائر من معاونيهم. 

من المهم أيضا القيام في وقت مبكر بتحديد واختيار الشركات المؤهلة التي تستطيع أن تجري المسح الخاص لعينة المنشآت الصناعية والتجارية.  
تقوم مكاتب ومشاريع البنك الدولي في كثير من األحيان بإشراك مؤسسات مماثلة لجمع المعلومات الكمية األخرى. ومن هنا تعتبر المعرفة 

بمثل هذه األنشطة ذات قيمة عالية بالنسبة للتقييم ويمكن أن تؤدي إلى سرعة التوقيع على العقد مع الشركة المختارة. 

يصف الملحق )د( الشروط المرجعية والنماذج المطلوب تعبئتها من قبل أعضاء فريق مسح العينة. تذكر أن اإلطار الزمني للقيام بجمع هذه 
البيانات ومعالجتها يجب أن ال يتجاوز   10 أيام في المتوسط كي يتم إدراج النتائج في التقييم. ولتوخي الدقة، يجب أن يتم إجراء مسح العينة 

6 تذكر أنه في معظم الحاالت بالنسبة للمرافق المملوكة للقطاع الخاص، مثل قطاع الكهرباء واالتصاالت والمياه والصرف الصحي، فإنه يمكن الحصول تقريبا على 

جميع المعلومات األساسية المطلوبة للتقييم من التقارير السنوية للمساهمين. إن دراسة التقارير السنوية هي وسيلة سهلة للتغلب على تحفظ مؤسسات القطاع 
الخاص على تقديم ما قد ينظر إليه على أنها معلومات سرية.
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في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الزيارات الميدانية لفريق التقييم بالكامل. ويجب أن تتوفر نتائج تحليل األضرار والخسائر التي لحقت بعينة 
الشركات الستخدامها في استقراء النتائج لكامل المنطقة المتضررة عندما يعود فريق التقييم إلى العاصمة. 

4. زيارة ميدانية للمناطق المتضررة

ال يمكن إجراء أي تقييم آلثار ونتائج الكارثة دون زيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة. يجب عمل الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة الميدانية، 
بما في ذلك النقل واإلقامة لفريق التقييم قبل الموعد المحدد للزيارة. يجب على فرق تقييم القطاعات تحديد المناطق التي ستقوم بزيارتها 
بحيث تمثل هذه المناطق أثار ونتائج الكارثة بشكل كافي. والتخاذ هذا القرار، يتم إيالء اهتمام خاص بالتقييمات التي تمت في مرحلة الطوارئ 

، وكذلك المناقشات التي جرت مع المسئولين الذين قاموا بجمع تلك التقارير. 

والموجودة داخل  المتضررة  المناطق  إلى  المؤدية  للطرق  السيئة  الحالة  أو  الوضع  االعتبار هو  ينبغي وضعه في  ثمة موضوع آخر 
المناطق المتضررة نفسها. ومن الضروري إجراء اتصاالت أولية مع عمال اإلغاثة والمسئولين في الحكومة والقطاع الخاص الذين زاروا 

بالفعل تلك المناطق. 

وعندما تتعذر زيارة جميع المناطق المتضررة ألي سبب، فان منهجية تقييم األضرار والخسائر تمكن من استقراء النتائج لتغطية كامل المنطقة 
الجغرافية، شريطة توفر بيانات أساسية يعتمد عليها عند التقييم. 

ولتفادي قيام مختلف فرق تقييم القطاعات بأكثر من زيارة إلى نفس المنطقة، مما يؤدى إلى إرهاق المسئولين المحليين، ينبغي دراسة إمكانية 
تنسيق زيارات فرق التقييم من القطاعات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، من الممكن جدا بالنسبة لفرق تقييم قطاع التربية والتعليم والصحة 
القيام بزيارات مشتركة إلى المدارس والمستشفيات )ونفس األمر لقطاع الصناعة وقطاع التجارة(. بيد أن المناطق التي تزورها فرق تقييم قطاعات 
البنى التحتية قد ال تتوافق مع المناطق التي تزورها فرق تقييم القطاع الزراعي. وباختصار، يتطلب األمر معالجة وتلبية احتياجات كل قطاع على 

حدة، إال إذا كانت هناك أسباب تبرر القيام بزيارة أحد القطاعات باالشتراك مع قطاعات أخرى. 

5. النماذج القياسية لعرض تقديرات التقييم:

لتسهيل توحيد نتائج التقييم، تم تصميم نماذج قياسية معروضة في الملحق )و(. قم بتوزيع مجموعة من هذه االستمارات القياسية الخاصة 
المتعلقة بكيفية  التدريبية، مع شرح مفصل لمحتوياتها والتعليمات  العمل  أثناء ورشة  المشاركين  القطاعية على  التقييمات  بعرض تقديرات 

تعبئة هذه االستمارات. 

مطلوب من جميع فرق تقييم القطاعات استخدام هذه االستمارات القياسية، كون هذه العملية تسهل توحيد إجمالي الخسائر واألضرار الناتجة 
عن الكارثة.
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األضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات ألن ذلك قد يؤثر سلبا على المراحل الالحقة للتقييم. ومع ذلك، ينبغي دائما السماح بتنقيح التقديرات 
األولية عندما تتوفر معلومات إضافية. 

سيكون في العادة لدى مدير فريق العمل خبير لتقييم األضرار والخسائر من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها يقوم 
بتدريب فريق التقييم ويقدم له أيضا المشورة حول كيفية التعامل مع التقديرات الغير متوقعة أو األكثر صعوبة. وسيكون هذا الخبير متواجد 
للمناقشة مع كل وجميع فرق تقييم القطاعات أثناء الزيارات الميدانية وكذلك في التقديرات الالحقة لألضرار والخسائر واالحتياجات. ومن خالل 
المشاورات بين خبير الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها ومدير فريق العمل، سيصبح باإلمكان وضع تواريخ مستهدفة 

لمختلف مراحل التقييم، وتعديلها بحسب الحاجة. 

7. تقييم كل قطاع على حدة وتقدير إجمالي آثار الكارثة:

تتطلب منهجية تقييم األضرار والخسائر تقدير قيمة األصول المادية التي دمرتها الكارثة )األضرار(، والتغيرات الناتجة في الحركات االقتصادية 
)الخسائر( لكل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي في المنطقة التي تضررت من جراء الكارثة. كما أنها تتطلب جمع نتائج القطاع في وقت 

الحق للتحقق من القيم اإلجمالية لألضرار والخسائر وضمان عدم وجود ازدواجية أو ثغرات في الحساب. 

وبهذه الطريقة فقط سيكون باإلمكان الحصول على إجمالي آثار الكارثة بحيث يتضمن ذلك اآلثار المباشرة وغير المباشرة. 

8. تحليل آثار الكوارث

كما تمت اإلشارة إليه سابقا، فبعد أن يتم تقدير إجمالي آثار الكارثة، يتم إجراء تحليل لتقدير التأثير المحتمل للكارثة على االقتصاد الوطني ، 
وكذلك لتقدير التراجع المتوقع والمؤقت في دخل األشخاص أو األسر. وثمة فرق بين التأثير السلبي الناتج عن أثر هذه الحادثة الطبيعية التي 

تسببت في وقوع الكارثة والتأثير اإليجابي الالحق للتدخالت الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الموازية لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار. 

تتمثل الخطوة األولى لتحليل آثار الكارثة على مستوى االقتصاد الكلي في افتراض انه لن تكون هناك تدخالت في مرحلة ما بعد الكارثة. ولعمل 
التي كانت سائدة قبل وقوع  االقتصادي  األداء  توقعات  الكارثة على  اإلنتاج بسبب  تكاليف  المقدرة وارتفاع  اإلنتاج  يتم إضافة خسائر  ذلك، 
الكارثة. يتم إجراء هذا التحليل للتنبؤ باآلثار السلبية المحتملة على الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( والقطاع الخارجي )ميزان المدفوعات( 

والموازنة المالية، إذا لم يكن هناك تدخالت يتم تنفيذها بعد وقوع الكارثة. 

الخطوة الثانية في التحليل: يتم إضافة قيمة التدخالت واالستثمارات المقدرة للتعافي وإعادة اإلعمار على نفس المتغيرات للتحقق من فعالية 
األنشطة المنفذة في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة، بما في ذلك أي تأخيرات محتملة في نقطة البداية. 

تساعد الخطوة األولى من التحليل المذكورة أعاله على تحديد ما إذا كانت الكارثة ذات حجم محدود أو كبير، وما إذا كانت قدرة الحكومة 
كافية لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار بعد الكارثة بنفسها، وعلى العكس من ذلك ، معرفة ما إذا كان الوضع يتجاوز قدرات الحكومة وبالتالي 

ستطلب  المساعدة الدولية. 
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وباستخدام الخسائر المقدرة في قطاع اإلنتاج إلى جانب المعلومات األساسية حول القوى العاملة الموجودة والدخل المفترض أو المتوسط   واألجور 
في كل قطاع، يمكن تقدير التراجع المؤقت في دخل األفراد أو األسر الذي سينشأ عن الكارثة في غياب أي تدخالت من جانب الحكومة. عالوة 

على ذلك، يمكن إجراء تحليل لقياس التأثير المؤقت المحتمل على مستويات الفقر بسبب الكارثة. 

9. تقدير االحتياجات المالية للتعافي وإعادة اإلعمار

السابقة  الكوارث بعد استكمال الخطوات  التعافي وإعادة اإلعمار والحد من أو إدارة مخاطر  المالية لجميع تدخالت  يتم تقدير االحتياجات 
للتقييم. ويتم استخدام البيانات الخاصة بحجم األضرار والخسائر مع المخطط األولي لإلستراتيجية التي تبنتها الحكومة )بعد التشاور مع جميع 

أصحاب المصلحة( من أجل التعافي وإعادة إعمار المناطق المتضررة. 

9.1 احتياجات التعافي

يتم تنفيذ حزمتين مختلفتين من أنشطة التعافي: الحزمة األولى: التدخالت الحكومية على المدى القصير بهدف إطالق بدء جميع الوظائف 
االقتصادية المتضررة ، والحزمة الثانية هي تلك األنشطة المطلوبة على المدى المتوسط والطويل لضمان عودة األداء االقتصادي إلى وضعه 

الطبيعي أو استعادة مستوياته قبل وقوع الكارثة. 

واستنادا إلى تحليل األثر المحتمل للكارثة على المستوى الكلي، وفي ضوء الخسائر في اإلنتاج لكل قطاع ، يمكن تحديد وتقدير التدخالت 
الحكومية قصيرة األجل. ويستطيع الخبراء االقتصاديين في القطاع تقدير احتياجات التعافي على أساس كمية وقيمة المدخالت الالزمة إلعادة 

بدء أنشطة اإلنتاج، ويستطيع خبراء االقتصاد الكلي تدعيم التقديرات الجزئية لوضع قائمة بالتدخالت الحكومية المطلوبة. 

تشمل المالحظات اإلرشادية للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها الخاصة بتقدير احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار بعد وقوع 
الكارثة قائمة بالتدخالت الحكومية المحتملة. وهذا أيضا يشمل شرح الكيفية التي يمكن من خاللها تحديد حجم هذه االحتياجات. وهناك عدد 
من التدخالت التي يمكن تنفيذها، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تنفيذ األنشطة التي من شأنها على سبيل المثال : )1( أن توفر الحد األدنى 
من المواد الغذائية لألسر المتضررة التي قد تكون فقدت مخزونها الغذائي وهي غير قادرة على االكتفاء االقتصادي الذاتي )2( مساعدة األفراد 
للحصول على دخل مؤقت حتى يستأنفون أنشطتهم العادية وذلك من خالل برامج النقد مقابل العمل إلعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات 
األساسية العامة أو المشتركة )3( توفير المواد الالزمة إلعادة تأهيل المساكن وإعادة توفير األثاث المنزلي للفقراء )4( إنشاء خطوط خاصة 
للتمويل الميسر إلعادة التأهيل وإعمار المنازل التي يملكها األفراد القادرين على الدفع )5( السماح باالستيراد المباشر للمخزونات الغذائية من 
قبل الحكومة لتعويض المخزون الذي دمرته الكارثة، أو تقديم حوافز حكومية لألفراد من القطاع الخاص للقيام بذلك)وبذلك يتم ضمان األمن 
الغذائي(  )6(إنشاء خطوط خاصة للقروض االئتمانية من خالل البنوك التنموية والتجارية و / أو وضع تدابير لإلعفاء الضريبي المؤقت لتسهيل 
تعافي اإلنتاج وإعادة بناء المنشآت  الصغيرة والكبيرة في القطاعات اإلنتاجية  )7( مساعدة القطاع السياحي في تنظيم حمالت ترويجية في 

الخارج إلبالغ السياح المحتملين حول تعافي المناطق السياحية المتضررة )8( وضع حوافز ضريبية أخرى لتحقيق االنتعاش. 

تفترض الوكاالت الدولية في كثير من الحاالت أن الحكومة المتضررة ليست قادرة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التعافي على المدى القصير ، لكن 
الممارسة العملية أثبتت ، بعيدا عن كوننا مراقبين فقط ، أن الحكومات تستطيع بل ويجب عليها أن تتحمل جزء كبير من المسئولية لتسريع 
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التعافي من خالل تدخالت أو تغييرات في السياسة العامة. إن تقييم األضرار والخسائر وتحليل تأثير الكارثة على المستويين الكلي والجزئي 
يقدمان معلومات لتحديد تدخالت الحكومة على المدى القصير. كما أثبتت التجارب أن الحكومات تُقدر كثيرا اإلسهامات التي تتلقاها ألنها 

تسهل تنفيذ الكثير من اإلجراءات المطلوبة بعد وقوع الكارثة. 

كما يتم أيضا تقدير احتياجات التعافي على المدى المتوسط والطويل على أساس قيمة الخسائر في كل قطاع. ويستطيع أي خبير اقتصادي 
متخصص في قطاع ما تقدير قيمة المدخالت الالزمة لتحقيق مستويات طبيعية في اإلنتاج. فعلى سبيل المثال، يستطيع خبير اقتصادي في 
مجال الزراعة تقدير كمية وقيمة البذور واألسمدة والمبيدات )فضال عن التمويل( الالزمة إلعادة تنشيط اإلنتاج الطبيعي للمحاصيل. ويستطيع 
خبير اقتصادي في قطاع الصناعة أن يضع تقديرات مماثلة لحساب مبلغ رأس المال العامل المطلوب الستعادة مستويات اإلنتاج في المنشآت 
الصناعية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الكارثة. وبالمثل، يستطيع خبير اقتصادي في قطاع العمل تقدير االحتياجات المالية لمساعدة العمال في 

مختلف القطاعات على التعافي من التراجع المؤقت في مستوى الدخل. 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن القيمة المقدرة الحتياجات التعافي بحسب تعريفها تساوي في العادة نسبة من الخسائر المقدرة في كل قطاع. 

9.2 احتياجات إعادة اإلعمار

إن القيمة المقدرة لألضرار في كل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي توفر أساس لتقدير المبالغ الالزمة لتمويل إعادة إعمار األصول التي 
دمرت  كليا أو جزئيا من جراء الكارثة. ويجب أن تتكامل األرقام المقدرة لألضرار مع المعايير المحددة إلعادة اإلعمار. 

توفر الكوارث في العادة فرصة إلعادة بناء بعض األصول التي دمرت )وخصوصا الوحدات السكنية( على نحو أفضل من خالل تطبيق معايير 
للجودة وكذلك تدابير لزيادة قدرتها على مجابهة الكوارث في المستقبل. وفي كثير من األحيان يتطلب األمر نقل مباني كاملة أو حتى قرى 
بأكملها إلى أماكن جغرافية أخرى أقل قابلية للتضرر من الكوارث. وفي مثل هذه الحاالت، تكون االحتياجات المالية أعلى من قيمة األضرار نظرا 
للتكاليف اإلضافية لألراضي التي سيتم شراؤها، والخدمات األساسية التي سيتم إنشاؤها في المواقع الجديدة. وأخيرا ، كلما تمت إعادة اإلعمار 

على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا، تكون أكثر من سنة، ال بد من احتساب تأثير التضخم في تقدير االحتياجات. 

وباختصار، يتم تقدير احتياجات إعادة اإلعمار من خالل استخدام القاعدة التالية : 

 االحتياجات = قيمة األضرار + التحسينات النوعية / التكنولوجية + تدابير التخفيف
+ التضخم السنوي المتعدد

قد ال تكون إستراتيجية إعادة اإلعمار متوفرة عند إجراء التقييم ، لكن يمكن تقدير االحتياجات على أساس قرارات أولية للغاية بشأن كيفية  إجراء 
إعادة اإلعمار. وحالما تتفق مختلف األطراف المعنية على إستراتيجية إلعادة اإلعمار، عندها يمكن مراجعة االحتياجات المالية. 

ومن الواضح أن قيمة احتياجات إعادة اإلعمار ستكون في العادة أعلى من القيمة المقدرة لألضرار. 
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IV. تقــــرير التقـيـيــــم 

يشمل التقرير النهائي للتقييم في ظل الظروف العادية ثالثة أقسام رئيسية هي : )1( وصف للكارثة واألنشطة الطارئة التي تم القيام بها )2( 
تقدير آثار ونتائج الكارثة )3( وصف االحتياجات المالية للتعافي وإعادة اإلعمار والحد من أو إدارة مخاطر الكوارث. ويمكن أيضا إضافة مالحق 
تحوي معلومات مفصلة حول التقييمات األساسية والقطاعية. ثمة إمكانية أخرى تتمثل في تقسيم التقرير إلى جزئين رئيسيين : الجزء األول 
عبارة عن وصف للوضع السائد قبل وقوع الكارثة ، بما في ذلك تقدير آثار ونتائج الكارثة، والجزء الثاني عبارة عن وصف لالحتياجات المستقبلية 

للتعافي وإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة وكذلك الحد من مخاطر الكوارث. 

عندما تشارك وكاالت األمم المتحدة والحكومة والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية اآلخرين في التقييم ، يجب التوصل إلى اتفاق حول 
مساهمة كل طرف من هذه األطراف في تقرير التقييم النهائي. وفي العادة ، تتركز مشاركة وكاالت وبرامج األمم المتحدة في تقدير آثار الكارثة 
على مستوى المجتمع المحلي واالحتياجات اإلنسانية للتعافي في أعقاب الكارثة، في حين تركز المؤسسات المالية الدولية عادة على مستويات 

جغرافية أو جيوسياسية أعلى آلثار وتداعيات الكارثة واالحتياجات.

  





الملحـــــــقات
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الملحق )أ(:  المعلومات األساسية المطلوبة 
للتقييم

A. معلومات عامة

أحدث عملية للتعداد السكاني

أحدث مسح لألسر 

خرائط عامة للبلد والمناطق المتضررة

المسوحات السنوية االقتصادية واالجتماعية

خرائط الفقر

أهداف األلفية للتنمية

إحصائيات حول اإلنتاج السنوي

توقعات اإلنتاج

التقارير السنوية للمرافق

التقارير االقتصادية والمالية األخرى



2626

مالحظات إرشادية لتقييم األضرار والخسائر واالحتياجات  )DaLA(: الجزء 1  

27

B. المعلومات الخاصة بكل قطاع

1. القطاعات اإلنتاجية

a .الزراعة
1a.1المحاصيل

الجدول الزمني لألنشطة اإلنتاجية للمحاصيل الدائمة والموسمية
• مناطق زراعة المنتجات المختلفة )المحاصيل الموسمية والسنوية والدائمة(	
• الناتج اإلجمالي لكل منتج على مدى السنوات الخمس الماضية	
• محصول الوحدة لكل منتج على مدى السنوات الخمس الماضية	
• سعر الوحدة المدفوع لكل منتج )السعر تسليم المزرعة وسعر الجملة والتجزئة(	
• توقعات اإلنتاج للعام الحالي والعامين المقبلين	
• الغلة المتوقعة لكل منتج	
• خطط المزارعين لزراعة كل منتج	
• الصادرات والواردات السنوية من كل منتج	
• أحدث ميزان غذائي	

1a.2الماشية
• عدد الحيوانات	
• سعر السوق للوحدة المدفوع للمزارعين عن الحيوانات	
• اإلنتاج السنوي أو الشهري للحليب والجبن والبيض ، الخ.	
• سعر الوحدة المدفوع للمنتجين عن الحليب والجبن والبيض	

1a.3األسماك
• عدد وطاقة قوارب وشباك الصيد	
• اإلنتاج السنوي أو الشهري من األسماك	
• سعر الوحدة المدفوع للصيادين )السعر واصل رصيف الميناء(	
• عدد وطاقة مرافق تربية األحياء المائية	
• اإلنتاج السنوي والشهري لمزارع تربية األحياء المائية	
• سعر الوحدة المدفوع لمزارع تربية األحياء المائية	

b .الصناعة
• أنواع وأحجام فروع الصناعة	
• أحدث إحصائية أو مسح لقطاع الصناعة	
• التسلسل الزمني لإلنتاج الصناعي وأسعار الجملة خالل السنوات الخمس الماضية	
• معلومات حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة	
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c .التجارة 
• أنواع وأحجام المنشآت التجارية	
• أحدث مسح أو إحصائية لقطاع التجارة	
• التسلسل الزمني لحجم التجارة وأسعار التجزئة خالل السنوات الخمس الماضية	
• المسوحات الدورية للمنشآت التجارية	

d .السياحة
• أحدث مسح لقطاع السياحة	
• التسلسل الزمني إلقبال السياح ، المواسم ومعدل اإلنفاق، خالل السنوات الخمس الماضية	
• متوسط   مدة إقامة ونفقات السياح األجانب	
• معلومات شاملة حول الطاقة االستيعابية للفنادق واألصول األخرى في القطاع	
• الضرائب المفروضة على السياحة وتأشيرات الدخول لألجانب	

2. القطاعات االجتماعية

a .التعليم
• الجدول الزمني لألنشطة التعليمية	
• عدد وحجم المرافق التعليمية على جميع المستويات ، مقسمة على القطاع العام والخاص وكذلك المناطق الحضرية والريفية 	

ومستوى التعليم )أساسي، ثانوي، فني، مهني، جامعي، الخ(.
• عدد الطالب والفصول الدراسية - لكل فترة – لكل مركز تعليمي.	
• األثاث واألجهزة والمواد التعليمية النموذجية المتوفرة في كل مدرسة.	
• تكاليف اإلنشاء لكل مركز مدرسة نموذجي وأسعار الوحدة لألجهزة والمواد التعليمية ومواعيد التسليم النموذجية.	

b .الصحة
• موقع ومواصفات المرافق الصحية الموجودة في المناطق المتضررة والمناطق المجاورة التي لم تتضرر	
• الموارد البشرية واألجهزة والمستلزمات الطبية المتوفرة في كل مرفق صحي	
• مبلغ الميزانية المعتادة للرعاية الصحية في كل مرفق صحي وفي جميع مرافق القطاع	
• وصف إدارة القطاع الصحي، سواء كانت بتمويل كامل من الحكومة و / أو مع القطاع الخاص والتأمين الطبي	
• الوضع االجتماعي والديموغرافي السائد وحالة المؤشرات الوبائية الرئيسية، بما في ذلك معدالت اإلصابة المرضية وتفشي 	

مختلف األمراض ذات العالقة بنوع الكارثة في المناطق المتضررة أو المناطق القريبة التي لم تتضرر من الكارثة.
• تكاليف العالج )سعر الوحدة( لألمراض المعتادة، سواء في العيادات الخارجية أو في المستشفيات.	

c .المساكن والمستوطنات البشرية
• آخر تعداد للمساكن	
• آخر مسح لألسر 	
• قيمة اإليجارات الشهرية	
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• األنواع النموذجية للوحدات السكنية في المناطق المتضررة، مع وصف ألحجامها ومواد البناء وغيرها.	
• مواد البناء الرئيسية المستخدمة في المناطق المتضررة	
• عدد الوحدات السكنية الموجودة في المناطق المتضررة موزعة بحسب المحافظة والمديرية والقرية ، إلخ.	
• السلع واألجهزة المنزلية النموذجية في كل نوع وحجم من أحجام الوحدات السكنية	
• تكاليف اإلنشاء لكل نوع من المنازل السائدة قبل وقوع الكارثة	
• سعر الوحدة للسلع واألجهزة المنزلية	
• القدرة الكلية لقطاع اإلنشاءات – القدرة الشهرية أو السنوية.	

3. قطاعات البنى التحتية

a .المياه والصرف الصحي
• الهياكل اإلدارية لمشاريع المياه والصرف الصحي وأنظمة جمع والتخلص من النفايات الصلبة في المناطق الريفية والحضرية 	

)بما في ذلك المرافق العامة أو الخاصة أو البلديات والهيئات التنظيمية واإلدارية(
• عدد األشخاص المستفيدين من األنظمة الجماعية أو األسرية أو الفردية لمشاريع إمداد المياه والصرف الصحي وجمع والتخلص 	

من النفايات في المناطق الحضرية والريفية.
• عدد وصالت المياه ومتوسط مستويات استهالك وتصريف المياه.	
• متوسط   أسعار إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف )المجاري(، وكذلك جمع والتخلص من النفايات الصلبة، والدعم من 	

قبل الحكومة وكفاءة تحصيل الفواتير، إلخ.
• وصف المواد والمعدات المستخدمة عادة في هذه األنظمة، ومتوسط تكاليف بناء وصيانة األنظمة.	

b .الكهرباء
• وصف أصول القطاع ، بما في ذلك محطات الكهرباء وتجهيزات اإلرسال وشبكات التوزيع	
• المبيعات التاريخية للكهرباء بحسب المستخدمين في القطاع ومتوسط األسعار )السعر بالدوالر األمريكي / كيلووات ساعة( 	

، خالل الخمس السنوات الماضية.
• توقعات إنتاج ومبيعات الكهرباء خالل العام الجاري والعام القادم	
• الفائض الحالي في الطاقة الكهربائية في األنظمة القريبة التي لم تتضرر من جراء الكارثة.	

c .)النقل )الطرق والسكك الحديدية ، ووسائل النقل الجوي والبحري
• أنواع وجودة وأطوال شبكة الطرق والسكك الحديدية الموجودة.	
• مواصفات قائمة موجودات المركبات )بما في ذلك قطارات وعربات السكك الحديدية( 	
• عدد ومواصفات الجسور واألنفاق ومنشآت التصريف	
• عدد ومواصفات الموانئ والمطارات	
• أنماط حركة المرور في ظل الظروف العادية )في غير وقت الكارثة(	
• تكاليف التشغيل الهامشية للمركبات في جميع أنواع وظروف الطرق.	



282829

دليل تصميم وتنفيذ تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات

d .االتصاالت
• السعة المركبة لألنظمة البريدية واالتصاالت السلكية والالسلكية	
• تكاليف المباني والمعدات	
• المبيعات السنوية لخدمات االتصاالت، بحسب النظام	

4. األنشطة القطاعية

a .اإلدارة العامة
• عدد ونوع وحجم مباني اإلدارة العامة )ليست متضمنة بشكل منفصل تحت كل قطاع(	
• عدد ونوع وحجم المركبات واألجهزة في مجال اإلدارة العامة )ليست متضمنة بشكل منفصل تحت كل قطاع(	

b .القطاع المالي
• مباني وأجهزة البنوك والمؤسسات المالية األخرى	
• القروض غير المسددة لكل قطاع ، بحسب نوع العمالء )األفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة(	

c .البيئة
• قائمة األصول البيئية والخدمات البيئية المقابلة لها، معبر عنها  بقيم السوق	
• موقع ومساحة األنظمة البيئية الهامة	
• موقع وخصائص الموارد المحمية	
• موقع ومساحة مواقع التخلص من المنتجات الخطرة	

5. معلومات االقتصاد الكلي

• قطاعات 	 بحسب  موزعة  الماضية،  السنوات  الخمس  إلى  للثالث  والثابتة،  الجارية  بالقيم  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  بيانات 
النشاط االقتصادي.

• أحدث توقع للناتج المحلي اإلجمالي للعام الحالي تم قبل وقوع الكارثة، وضمان خلوه من أي أثر للكارثة.	
• التوقع األخير واألكثر مصداقية للناتج المحلي اإلجمالي للعام المقبل أو السنوات المالية ، وضمان خلوه من أي أثر للكارثة.	
• الشيء نفسه بالنسبة لحالة كال من ميزان التجارة )مع تفصيل لبعض منتجات االستيراد والتصدير( وموازنة السنة المالية )مع 	

تفاصيل اإليرادات والنفقات(
• سجل سعر الصرف خالل السنوات الثالث الماضية، بما في ذلك خالل الربع األخير قبل وقوع الكارثة	
• سجل مؤشرات أسعار المستهلك لألعوام الثالثة الماضية، بما في ذلك الربع األخير قبل وقوع الكارثة	
• أحدث مجموعة معامالت القيمة المضافة لكل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي	
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6. تحليل الدخل الشخصي أو األسري 

• أحدث معلومات متوفرة حول الدخل )األجور وغير األجور( ومستويات الفقر بين السكان في البلد والمناطق المتضررة من 	
الكارثة، بحسب الجنس وقطاع النشاط االقتصادي وتقسيمها بحسب المناطق الجغرافية األصغر. 
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الملحق )ج( :  أمثلة مختارة للشروط 
المرجعية إلجراء تقييم 

األضرار والخسائر واالحتياجات

الشروط المرجعية إلجراء تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات

تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات لـ >الحادث والتاريخ< 

الخلفية 

> وصف البلد والحادثة والمعلومات الطارئة حول اآلثار < 

> إذا أمكن، قدم جدول بأسماء األشخاص والمرافق المتأثرين والجرحى وكذلك أي معلومات أخرى متوفرة<  

في تاريخ > التاريخ<، طلبت حكومة > اسم البلد< مساعدة إلجراء تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات > أرفق الرسالة< 

األهداف 

• البلد والمناطق المتضررة )األضرار والخسائر والتأثير على االقتصاد 	 التنمية االجتماعية واالقتصادية في  التأثير الكلي للكارثة على  تقدير 
الكلي وسبل العيش(.

• تحديد خطة مالية للتعافي وإعادة إعمار المناطق المتضررة على أساس االحتياجات في جميع القطاعات االقتصادية الرئيسية.	
• تضمين تكلفة األنشطة الخاصة بإدارة المخاطر المرتبطة بجهود التعافي وإعادة اإلعمار المقترحة.	
• تدريب فريق قطري من الوكاالت الحكومية والدولية إلجراء تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات.	
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المنهجية 

يستند التقييم على األداة المنهجية للتقييم الشامل لألضرار والخسائر المستخدمة حاليا من قبل البنك الدولي لتقدير اآلثار العامة للكوارث، 
العملية توفير معلومات يمكن  التابعة لألمم المتحدة. تضمن هذه  الوكاالت المتخصصة  التي وضعتها  مصحوبة بمنهجيات للتقييم القطاعي 

استخدامها كمدخل للتحليل الشامل لآلثار االجتماعية واالقتصادية للكارثة. 

األنشطة وخطة العمل 

سوف يتم تنسيق التقييم من قبل حكومة > اسم البلد < بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي واألمم المتحدة وشركاء التنمية اآلخرين، بما في 
ذلك القطاع الخاص.

سيتم تنفيذ األنشطة التالية كجزء من التقييم الشامل : 

تقييم االستعدادات. >وضح ذلك<.. 1
تدريب أعضاء فريق التقييم على منهجية تقييم األضرار والخسائر >وضح ذلك<. 2
االقتصادية . 3 القطاعات  تحليل  يتم  بالكامل. وسوف  المتضررة  المناطق  في  الكارثة  عن  الناجمة  الكلية  والخسائر  األضرار  تقييم 

كافة  تغطية  التقرير. يجب  كتابة  في  الجارية كمدخالت  المسوحات  نتائج  استخدام  الكارثة، وسيتم  آثار  من  للتحقق  المتضررة 
القطاعات االقتصادية المتضررة. ويتم إيالء اهتمام كبير في التحليل بالظروف االجتماعية وظروف الفقر السائدة قبل وقوع الكارثة. 
كما يتم وضع  الروابط المشتركة بين القطاعات في االعتبار لضمان تحليل كافة الخسائر التي لحقت باالقتصاد. > أرفق قائمة 

مفصلة بالقطاعات التي سيتم تغطيتها<.
تقدير التأثير الكلي للكارثة على التنمية في المناطق والبلد المتضرر. وعلى أساس األضرار والخسائر اإلجمالية ، سيتم إجراء تحليل . 4

للتحقق من تأثير الكارثة على االقتصاد والمجتمع. أما على مستوى االقتصاد الكلي، فان التحليل سيحدد التأثير على النمو االقتصادي 
العام وعلى القطاع المالي والقطاع الخارجي لالقتصاد. وما يجري تقديره على المستوى األصغر فهو تأثير الكارثة على دخل الفرد 
أو األسرة، والنفقات وسبل العيش في القطاع غير الرسمي. كما ينبغي أن يشمل التحليل أيضا تقدير قدرة الحكومة على تلبية 

االحتياجات المالية وإعادة اإلعمار على المدى المتوسط والطويل، يقابله تقدير المساعدة الدولية ، إذا لزم األمر. 
تقدير االحتياجات المالية للتعافي وإعادة اإلعمار على المدى المتوسط والطويل. سوف يتم تقدير االحتياجات المالية لتحقيق . 5

التعافي وإعادة اإلعمار بعد الكارثة، مع توزيعها بحيث يراعي في ذلك التوزيع وأولوية التقسيمات الجيوسياسية ، وقطاعات االقتصاد 
والتجمعات السكانية المختلفة في المنطقة المتضررة. وسيتم وضع جدول زمني لالستثمارات مع القنوات المحددة لتوزيع التمويل.

تجميع وكتابة التقرير. باستخدام المدخالت المذكورة في النقطة )3( إلى )5(، سيقوم فريق دعم التنسيق بتجميع كافة بيانات . 6
القطاعات في التقرير النهائي. وسوف تستكمل تلك المعلومات بمعلومات حول طبيعة الكارثة والخصائص الجغرافية والسكانية في 
المناطق المتضررة من الكارثة وتحليل إدارة مخاطر الكارثة. وسيقوم جميع أصحاب المصلحة بمناقشة التقرير النهائي قبل نشره.

عرض نتيجة التقييم. سوف يتم عرض ومناقشة نتائج تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات في منتدى رفيع المستوى من أجل > . 7
وضح ذلك <.
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تشكيل فريق التقييم

سوف تتولى حكومة > اسم البلد < قيادة التقييم بدعم كبير من البنك الدولي واألمم المتحدة والمؤسسات الدولية األخرى. وسيعكس تشكيل 
الفريق كافة القطاعات االقتصادية المتضررة وبالتالي سيكون فريق التقييم متعدد التخصصات بطبيعته وتشارك فيه مختلف المؤسسات والوكاالت. 

إن هذا المنهج متعدد الجهات لن يضمن فقط تغطية كافة القطاعات ذات الصلة ، بل سيشكل أيضا منهج أكثر تنسيقا للمساعدة في التعافي 
وإعادة اإلعمار بعد التقييم. وهذا بدوره سوف يعزز توجيه ونوعية االستثمارات.

يتألف فريق دعم التنسيق من الحكومة وممثلين عن المؤسسة المانحة المساعدة من أجل )1( تنسيق عملية التقييم بأكملها، بما في ذلك 
الحفاظ على الجداول الزمنية والمنهجية وغيرها، )2( جمع بيانات تحليل القطاعات لتضمينها في التقرير النهائي )3( التشاور مع جميع أصحاب 

المصلحة حول نتائج التقييم.

تتألف فرق تقييم القطاعات من الموظفين الفنيين من الوزارات المعنية، بدعم من الخبراء التابعين للمنظمات المشاركة.

>أرفق قائمة مفصلة بتشكيل فريق التقييم<. 

 المخرجات المتوقعة 

سوف يقود تقييم األضرار والخسائر واالحتياجات إلى تقرير جماعي شامل يتضمن تقدير آلثار الكارثة وتأثيرها على االقتصاد وسبل المعيشة 
ودخل األسرة والفرد، وكذلك تقييم لالحتياجات يحدد متطلبات التعافي وإعادة اإلعمار بما في ذلك تدابير شاملة إلدارة مخاطر الكارثة. 

وسيتضمن التقرير ما يلي:

تقدير كلفة استبدال األصول التي دمرتها الكارثة في كل قطاع من قطاعات االقتصاد )بالنسبة لألصول المادية فإنها قد تكون ُدمرت . 1
إما جزئيا أو كليا من جراء الكارثة(.

تقدير التغيرات في التدفقات االقتصادية )الخسائر( في كل قطاع من قطاعات االقتصاد.. 2
نفقات الحكومة المقدرة للمساعدة اإلنسانية خالل مرحلة الطوارئ بعد الفيضانات.. 3
تقدير الناتج المحلي اإلجمالي، وميزان المدفوعات والتجارة وأداء الموازنة المالية للبلد ككل بدون وقوع الكارثة، وكذلك توقعات . 4

للسنوات المقبلة باألسعار الحالية والثابتة.
تقدير االحتياجات المالية إلعادة اإلعمار والتعافي في كل قطاع. . 5

وهذا التحليل الشامل سيوفر أساسا متينا لتقدير االحتياجات المالية على المدى المتوسط   والطويل وتنفيذ استراتيجيات للتعافي وإعادة اإلعمار 
التي من شأنها أن تعزز آليات التكيف وتعايش السكان المتضررين والقدرة على مجابهة الكوارث في المستقبل.

ومن شأن هذا التقرير أن يساعد الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع المانحين على وضع خطة ذات معايير جيدة لالستثمارات الهادفة والمنسقة 
من أجل التعافي وإعادة اإلعمار.
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الميزانية

سيتم دعم تكاليف العملية برمتها من قبل > حدد المصدر < والذي يتضمن منحة مقدمة من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي 
من آثارها > يتم إرفاق الميزانية بحيث تعكس إجمالي التكاليف وتوزيعها على كل مساهم <
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B.  مسودة الشروط المرجعية للتعاقد مع شركة استشارية خاصة إلجراء مسح عينة المنشآت الصناعية 
والتجارية في المناطق المتضررة من الكوارث.

الشروط المرجعية
دعم التقييم المشترك لقطاع الصناعة والتجارة 

1. السياق

> اذكر بعض المعلومات حول الكارثة، وسياق التقييم، والجهات الفاعلة واإلطار الزمني واألهداف وغيرها< 

ومن أجل استكمال التقييم األولي في المجال الصناعي والتجاري، هناك حاجة إلى دعم مستشار وطني لجمع المعلومات حول األضرار والخسائر 
في هذا القطاع. 

2. الهدف

سوف يقوم المستشار بدعم الفريق في التقييم المشترك. وسيكون مسئوالً عن جمع المعلومات حول القطاع الصناعي والتجاري. وهذه المعلومات 
سوف تخدم التحليل العالمي لالحتياجات القطاعية. 

3. مسئوليات المستشار:

يتركز عمل المستشار حول المحورين التاليين:

• توزيع االستبيانات في الوحدات الوسيطة )مثل الغرف التجارية والجمعيات المهنية(	
• جمع البيانات وإنشاء بنك للمعلومات حول األضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي والتجاري.	

4. األنشطة

• إيجاد الشركاء، وإعداد جدول أعمال االجتماعات، وتحديد اآلليات الالزمة لجمع المعلومات في القطاع الصناعي والتجاري.	
• وضع خطط تفصيلية ذات أثر رجعي لتنفيذ األنشطة.	
• توزيع كافة االستبيانات التي تم وضعها بين الشركاء الذين تم تحديدهم بالتعاون مع البنك الدولي في > البلد<، للحصول على معلومات 	

حول األضرار والخسائر، وكذلك معلومات حول المنشآت قبل وقوع الكارثة، وتوقعاتها حول المستقبل القريب بدون كوارث.
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• القيام بعملية جمع المعلومات على المستوى الوطني في المجال الصناعي والتجاري )>عدد<المؤسسات في كامل اإلقليم(.	
• الرصد المستمر للشركاء الذين تم تحديدهم لجمع المعلومات.	
• إعداد تقرير رصد يومي لألعمال، والتنسيق مع أعضاء البعثات األخرى، وال سيما بشأن التنسيق الفني.	

5. المخرجات الفعلية المتوقعة

• قوائم بالشركاء األساسيين وبيانات االتصال الخاصة بهم	
• جدول أعمال االجتماعات، وإعداد دفتر عناوين لبدء التعاون	
• تقارير رصد شفهية لحضور اجتماعات التنسيق أثناء بعثة التقييم.	
• قاعدة بيانات تستند على المصفوفة المقدمة من خالل التقييم المشترك، والتي تبين وضع المنشآت واالتجاه قبل وقوع الكارثة، وكذلك 	

إجمالي األضرار والخسائر الناجمة عن الكارثة.
• تقرير مكتوب حول القطاع الستخدامه في تقرير التقييم المشترك.	
• التقرير النهائي الموجز للبعثة.	

6. الفترة والمكان

من المقرر أن تستغرق االستشارة >عدد< أيام عمل، بين >.  الشهر ، السنة < وسوف يتخذ المستشار من ××× مقرا له، مع احتمال القيام 
بزيارات إلى المحافظات. 

7. الترتيبات المؤسسية

سوف يعمل المستشار في إطار المسؤولية العامة لمكتب البنك الدولي ، وتحت اإلشراف المباشر لـ >اسم ولقب المشرف<. وسوف يعمل/تعمل 
بالتعاون الوثيق مع المستشارين المسئولين عن التقييم المشترك ، وسوف يستفيد/تستفيد من الدعم اللوجستي المقدم في إطار المشروع.

8. المؤهالت

يجب أن يستوفي الشخص المسئول عن هذه االستشارة المتطلبات التالية:

• خبرة في قيادة المشاريع والدعم المنهجي واإلجرائي	
• معرفة جيدة بهذا الموضوع إضافة إلى شبكات القطاع الخاص	
• معرفة جيدة بالمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في >اسم البلد<	
• خبرة كبيرة في العمل مع المؤسسات >اسم البلد<.	
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9. الدفــــع

سيتم دفع مبلغ >المبلغ بالدوالر< للمستشار يوميا. وسيدفع البنك الدولي جميع النفقات التي يتكبدها االستشاري فيما يتعلق بالبعثة. 

يتم الدفع للمستشار بناء على طلب يقدمه وسيتم تعويضه عن النفقات التي صرفها من خالل تسليم كشف حساب مع المستندات المؤيدة 
لذلك. > في حال تم التعاقد مع شركة، يتم تعديل هذا القسم < 
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