
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الة والتمويل  لالستجابة الفع   ة الوطني الجمعية    تأهببين  الروابط  
 )التوقعات(   القائم على التنبؤ 

 

 
 المقدمة

األرواح   إلنقاذ  األهمية  بالغ  أمر  والوطنية  واإلقليمية  العالمية  المستويات  على  للكوارث  التأهب  تعزيز  إن 

لضمان تنسيق جهود التأهب للجمعيات الوطنية  و  .سبل العيش وتعزيز التعافي من الكوارث واألزمات وحماية  

النهج   تكامل  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  يدعم  والمجتمعية(،  )المؤسساتية 

 لالستجابة الفعالة.  التأهب هج والمنهجيات واألدوات الحالية باإلضافة إلى الحلول المبتكرة الناشئة في إطار ن 

الروابط   فهم  على  الوطنية  الجمعيات  في  القرار  المنفذين وصناع  مساعدة  إلى  التوجيهية  المذكرة  هذه  تسعى 

(   Preparedness for Effective Response - PERلالستجابة الفعالة )  التأهب الموجودة بين نهج  

)التوقعات(  التنبؤ  على  القائم  التمويل  آلية  من    Forecast Based Financing – FBF))  و  يُقصد  ال 

الجمعية الوطنية لالستجابة الفعالة أو التمويل القائم    تأهب فكرة المذكرة المفاهيمية أن تكون شرحاً تفصيلياً لنهج 

الصلة  تفترض مذكرة المفهوم هذه أن القارئ على دراية بكال المفهومين وأنه يحاول فقط تحديد    على التوقعات. 

، وحول آلية التمويل    هنا(، اضغط  PERلمزيد من المعلومات حول نهج االستعداد لالستجابة الفعالة )  بينهما. 

 . هنااضغط    )FbF( على التنبؤ 

 

 

 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/#:~:text=Preparedness%20for%20Effective%20Response%20(PER,national%20and%20global%20response%20systems
https://www.forecast-based-financing.org/
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 (PER)  الجمعية الوطنية لالستجابة الفعالة تأهب

 
على   إضافية  اإلنسان ضغوًطا  بفعل  المناخ  وتغير  واألزمات  الكوارث  تفويضاتها  تفرض  لتلبية  الوطنية  الجمعيات 

نظًرا للطلب المتزايد باستمرار على الخدمات. واستجابة لذلك، يتم تنفيذ مبادرات مختلفة من داخل الحركة تهدف إلى  

تعزيز قدرة الجمعيات الوطنية على التنبؤ بعواقب الكوارث واألزمات والوقاية منها والتخفيف من حدتها واالستجابة  

 امل معها. لها والتع 

من أجل تحقيق التماسك والترابط في المبادرات التي تسعى إلى دعم الجمعيات الوطنية في تعزيز قدرتها على أداء  

خالل   من  المساعد،  الوقت  دورها  في  الفعالة  اإلنسانية  المساعدة  تقديم  لضمان  المحلية  التأهب  قدرات  تعزيز 

والالمناسب األحمر  للصليب  الدولي  االتحاد  طور  نهج  ،  األحمر  الفعالة    تأهب هالل  لالستجابة  الوطنية  الجمعية 

(PER  .) التأهب  ( لالستجابة الفعالةPER  ليس نهًجا جديًدا، ولكنه نهج محّسن، يعتمد على الدروس المستفادة من )

ال اآللية  ذلك  في  بما  التأسيسية  االحمر  والهالل  االحمر  الصليب  وثائق  إلى  أيًضا  يستند  التعلم.  من     وطنية عقدين 

(، ومبادئ وقواعد وإطار تنمية الجمعية الوطنية التابعة لالتحاد الدولي  NDPRMواالستجابة لها )   كوارث لللتأهب  ا

   للصليب األحمر والهالل األحمر.

(  2( السياسات واالستراتيجيات والمعايير،  1في مجاالت    37(، بمكوناته الـ  PERيوفر التأهب لالستجابة الفعالة )

والتخطيط،   التنسيق،  3التحليل  التشغيلية،  4(  القدرة  للجمعيات  5(  والتوجيه  التماسك  الترابط/  العمليات،  دعم   )

 الوطنية بشأن جميع العناصر وترابطها الذي يشكل تأهبًا وطنيًا قويًا لمواجهة الكوارث من أجل آلية االستجابة. 

(PER)   نقاط القوة  تقييم وقياس وتحليل  (  للجمعية الوطنية من اجل  )دوري  لالستجابة الفعالة هو نهج متكرر   التأهب

  .والضعف في نظام االستجابة بشكل منهجي، وبناء خطة عمل وفقًا لذلك
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 ( )التوقعات التنبؤ على التمويل القائم 

 
( هو آلية عمل استباقية يمكن إنشاؤها على مستويات مختلفة  FbFالتمويل القائم على التنبؤ ) 

قبل الحكومات أو المنظمات غير الحكومية أو وكاالت األمم المتحدة أو الجمعيات الوطنية  من  

 الهالل األحمر.  للصليب األحمر 

 
نظام  إ إنشاء  على  التمويل  الن  ) قائم  تنفيذ    (FbFالتنبؤ  على  الوطنية  الجمعية  قدرة  يعزز 

المبكرة   بها    1من خالل تضمين خطة عمل  1اإلجراءات  الخاص  االستجابة  نظام  في  مبكرة 

استخدام   قدرتها على  للمخاطر    توقعات ومن خالل تحسين  الثقة وتحليل مفصل  الطقس عالية 

التمويل القائم على    ويسعى لتحديد متى وأين ينبغي تنفيذ اإلجراءات المبكرة قبل وقوع الكارثة.

 . المجتمع قبل وقوع الكارثة  صمود (إلى تقليل تأثير الكارثة وزيادة  FbFالتنبؤ )

 
التنبؤ  على  القائم  التمويل  التلقائية  (FbF)  يضمن  المحفزات  على  بناًء  المحددة  المبكرة  لإلجراءات  التمويل  توفر  أيًضا 

  شديد. المتفق عليها مسبًقا قبل تحقق حدوث طقس  

 

والتمويل   (PER) الوطنية لالستجابة الفعالة تأهب الجمعية الروابط بين

 ( FbFالقائم على التنبؤ )

الـ   المكونات  أحد  المطبق  المبكر  العمل  نظام  للكوارث    37يعد وجود  الوطني  التأهب  لهاآللية  إطار    واالستجابة  في 

( في  FbFمجال القدرة التشغيلية، والتي تسلط الضوء على إحدى المساهمات المباشرة من التمويل القائم على التنبؤ ) 

ولكن باإلضافة إلى ذلك، فإن مشاريع التمويل القائمة على التنبؤ    (. PERالوطنية لالستجابة الفعالة ) تأهب الجمعية نهج  

الفنية والمستفيدين   التحليل والتخطيط والتنسيق والقطاعات  الجمعية الوطنية مثل  آلية استجابة  تبني جوانب أخرى من 

بال تالي ارتباطها الوثيق بالعديد  الذين تم اختيارهم كسكان متضررين والخدمات اللوجستية واإلدارة المالية والمساءلة، 

 (. PERالفعالة )  جابةستالتأهب لإلمن مكونات 

 

إدارة مخاطر الكوارث هي تطبيق سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث لمنع مخاطر الكوارث الجديدة، 

تعزيز   في  يساهم  مما  المتبقية،  المخاطر  وإدارة  الحالية  الكوارث  والحد من والحد من مخاطر  الصمود  القدرة على 

الكوارث. القائمة على      خسائر  التمويل  آلية  أن   (FbF)   التنبؤتساهم  الكوارث ويجب  إدارة مخاطر  استمرارية  في 

 .تكون جزًءا من استراتيجية وسياسة إدارة مخاطر الكوارث في الجمعيات الوطنية

 

تنفيذها بين التنبؤ )المحفز( وتأثير الحدث. تسعى هذه اإلجراءات إلى اإلجراءات المبكرة هي تلك اإلجراءات التي يتم  

 .التخفيف من بعض المخاطر وضمان تأهب الجمعية الوطنية لالستجابة بفعالية للكارثة المحتملة 
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خالل تطوير  تساعد مشاريع التمويل القائمة على التنبؤات الجمعيات الوطنية على إنشاء / تعزيز نظام العمل المبكر من  

بروتوكول العمل المبكر هو خطة رسمية توجه التنفيذ الفعال في    بروتوكوالت العمل المبكر )أو خطط العمل المبكر(.

للتأثير بشكل خطير   الوقت المناسب لإلجراءات المبكرة عندما تظهر توقعات الطقس أو المناخ القاسية احتمالية عالية 

منطقة   في  الناس  ب  مستهدفة.على  اإلجراء  إنه  في  فاعل مشارك  لكل شخص  والمسؤوليات  األدوار  لتحديد  دليل  مثابة 

 . المبكر وذلك عند الوصول إلى المحفز 

 

تعتمد   الحدث  وتأثير  المحفز  بين  القصيرة  الزمنية  الفترة  المبكرة في  لتنفيذ اإلجراءات  الجدوى  دراسة  فإن  ذلك،  ومع 

للتأكد من أن هذه القدرة يتم تقييمها بطريقة متكاملة، من    واإلدارية للجمعية الوطنية.بشكل كبير على القدرة التشغيلية  

لالستجابة    التأهب الوطنية بالكامل آللية االستجابة، والتي يمكن إجراؤها عند تطبيق نهج    تأهب الجمعيةالمهم النظر إلى  

(، تسمح مرحلة التوجيه لقيادة  PERالفعالة )   ستجابة لالالتأهب  بالنسبة لتلك البلدان التي بدأت عملية    (. PERالفعالة )

تطبيقه وكيف يمكن ربطه    مبني على المعطيات المتوافرة بشأن الجمعية الوطنية وإدارتها من اجل فهمها، اتخاذ قرار  

 . (FbFبمبادرات أخرى جارية أو مخططة، مثل التمويل القائم على التنبؤ ) 

 

  منهجية قائمة معلومات    ( FbF(لمشاريع التمويل القائمة على التنبؤ ) PERالفعالة )  جابة ستلالالتأهب  تقييم  توفر مرحلة  

إلى مجاالت   أيًضا  )بالنظر  المناسب  الوقت  في  استباقية  إجراءات  اتخاذ  على  الوطنية  الجمعية  قدرة  األدلة حول  على 

 . واالستجابة  الدعم( وتجنب إجراء تقييمات جزئية ال تقدم الصورة الكاملة آللية التأهب 

 

( من مرحلة  FbF(والتمويل القائم على التنبؤ ) PERالفعالة )  جابة ست لالالتأهب  قد ينتج اتصال مباشر آخر بين نهج  

من خالل المعلومات التي تم جمعها خالل مرحلة التقييم، تقرر الجمعية الوطنية، بناًء على    التحليل وتحديد األولويات.

 واستراتيجيتها، المكونات التي يجب تحديد أولوياتها للدورة األولى من خطة عمل تعزيز القدرات.  وتفويضهاخبرتها  

في بعض الحاالت، قد يكون أحد المكونات التي حددتها الجمعية الوطنية كأولوية هو "آلية العمل المبكر"، والتي من  

ولكنها    .التأهب (إلدراج نفسها في صميم عمل  FbFؤ ) شأنها أن توفر رابًطا مباشًرا لمشروع التمويل القائم على التنب

 . ستمنح أيًضا جزًءا من الموارد الفنية والمالية التي تحتاجها الجمعية الوطنية لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المكون 

 

الوطنية القيام بها لتعزيز  ( إجراءات التأهب التي تريد الجمعية  PERالفعالة )جابة  ست التأهب لإلتحدد مرحلة خطة عمل  

عملية تنفيذ التمويل القائم على التنبؤ    أساسية فيتعد أنشطة تعزيز القدرات المحددة عناصر    المكونات ذات األولوية. 

(FbF الجاهزية مستوى  إلى  الوطنية  الجمعية  سترفع  إنها  حيث  الوقت  التأهب    (  في  استباقية  إجراءات  الالزم التخاذ 

تقتصر أنشطة تعزيز القدرات في معظم الحاالت بالضرورة على المجاالت التشغيلية ولكن يمكن أن تشير  ال    المناسب. 

 أيًضا إلى خدمات التنسيق أو الدعم التي تقدمها الجمعية الوطنية. 

 

طة عمل قيد  الفعالة وتنفيذ خجابة  ستالتأهب لإل األولية من    مسبقاً بالمراحلفي الحاالت التي مرت فيها الجمعية الوطنية  

(  FbFيجب أن تنعكس أنشطة تعزيز القدرات التي سيتم تناولها كجزء من مشروع التمويل القائم على التنبؤ )   التنفيذ،

سيؤدي    في الخطة، وكذلك للتأكد من أن الجمعيات الوطنية لديها نظرة عامة على جميع مبادرات التأهب الخاصة بها.

 أن يساعد في تحديد أوجه التآزر بين األنشطة الجديدة والقائمة. هذا أيًضا إلى منع االزدواجية ويمكن 
 



4 
 

 
 

 آللية االستجابة وأدوات التخطيط الخاصة بها  التأهب الوطني
 
 

 
 

( منذ البداية تساهم في خطة العمل التي وضعتها الجمعية الوطنية  FbFالتنبؤ ) على  فإن آلية التمويل القائم    وبالتالي،

للعمل المبكر  هذه    ومن الضروري أن تنعكس أنشطة تعزيز القدرات   (،PERالفعالة ) جابة  ست التأهب لإلكجزء من نهج  

 ة للجمعية الوطنية. شاملفي الخطة ال

 
 

 
  

 
 
 
 

    تحديد عمليات التمويل القائم   
الحالية أو  ( FbF) على التنبؤ

 المخطط لها 
 
 
 

 تقييم القدرات  
للعمل االستباقي  

 
 

 

األنشطة           ضمان تنفيذ     
       بطريقة مشتركة ومنسقة

 
 

دمج أنشطة تعزيز قدرات التمويل القائم على التنبؤ  
FbF) ) في الخطة الشاملة

 

 

الجيد معرفة يوجد  أن  من  الحالي    ه  الوقت  من  اهتمامفي  كبيراً  القائم على    اً  والتمويل  المبكر  بالعمل  المانحة  الجهات 

فإن تعبئة التمويل ألنشطة التأهب للكوارث المؤسسية التابعة للجمعية الوطنية    أخرى،ولكن من ناحية    (، FbFالتنبؤ ) 

أمر صعب في كثير من األحيان    (PER)الفعالة  جابة ستلالالتأهب  عملية    تأتي منوعلى وجه التحديد خطط العمل التي  

( فرصة لتمويل العديد من األنشطة في بعض األحيان  FbFالقائم على التنبؤ)  للتمويلالتأهب  ويمكن أن تكون مشاريع  ،  

على التأهب    ةالوطني  تي من شأنها أن تفيد قدرة الجمعية( الPERالفعالة )  جابةستلالالتأهب  وذلك في إطار خطة عمل  

 واالستجابة. 

 

 آللية االستجابة وأدوات التخطيط الخاصة بها  الوطني التأهب

آلية    منها  جابة  واالست التأهب  تحتوي  ينبعث  )  جابةستلالالتأهب  التي  التي  PERالفعالة  المكونات  من  العديد  على   ،)

تشمل أدوات التحليل والتخطيط، مثل خطط االستجابة والطوارئ، والتي ترتبط أيًضا ارتباًطا وثيقًا بآلية التمويل القائم  

 (. FbF) التنبؤ على 

نهج    وتحدد  المستوى الوطنيأخذ الخطة الوطنية لالستجابة للكوارث في االعتبار وتقيم جميع التهديدات المحتملة على  تُ  

اتباعه في حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات،   الواجب  العمل    أي ان االستجابة االستراتيجية    تحقق بمجرد  بها  يتم 

 المخاطر. 

 
عادة ما    المعروفة على المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليمي.تهدف إلى خطر معين وذلك بناًء على األحداث أو المخاطر        التخطيط للطوارئ هو عملية جزئية لتخطيط االستجابة

المخاطر غير المحققة من اجل تقليل يتم تطوير خطة الطوارئ باستخدام السيناريوهات وتضع إجراءات تشغيلية واضحة لالستجابة للحدث الذي تم تطويرها من أجله، وهي تعمل على 

 للتأثيرات.لالستجابة خاطر المحققة التأثير وتخفيفه ولكن أيًضا تعمل على الم

تواصل مباشرة ت تحديد أولويات المكونات التي
 (FbF)مع
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(FbF) 

(FbF)

 (PER) ومن

 (FbF) (PER)

(FbF)

(PER)

 

 
 

 المجتمع الوطني لالستجابة الفعالة والتمويل القائم على التنبؤ تأهب لروابط بين ا
 

 

 ويضمن إطالق اإلجراءات المبكرة المتفق عليها مسبًقا بالمخاطر محدد على التنبؤ(،  القائمتمويل ال)الذي ينتج عن عملية  العمل المبكربروتوكول 

 عمل على مخاطر غير محققة ولكنها قابلة للتخفيف. أي أنه ي  ، الثقةعالية بناًء على توقعات 

 

وقدرة    الضعف، تحليل المخاطر ونقاط    المثال،نظًرا ألن هذه الخطط الثالثة تحتوي على أقسام مشتركة )على سبيل  
فمن المهم أن تكون متصلة جيًدا ومتماشية وتبني على    (،الجمعية الوطنية والمحفزات وأنشطة التخفيف من المخاطر
( على سيناريو خيالي ولكن على  EAPالت العمل المبكر )بيانات ومعلومات بعضها البعض. ال يعتمد تطوير بروتوكو 

من ناحية أخرى،    والتي توفر نهًجا قائًما على األدلة أكثر من التخطيط للطوارئ.  التاريخية التي لها تأثير، معلومات  ال
أوسع من    يسمح التخطيط للطوارئ بتخطيط أكثر اتساًعا يتعامل مع عدة سيناريوهات مختلفة لنفس الخطر تغطي نطاقًا

تتضمن خطط الطوارئ أنشطة من اجل انشطة العمل المبكر باإلضافة إلى االستجابة بينما تتضمن    أيًضا، االحتماالت.  
 بروتوكوالت العمل المبكر فقط األنشطة التي تحدث في النافذة الزمنية بين التنبؤ وتأثير الخطر. 

 
التمويل   بين  آخر  عملي  اختالف  على  هناك  يتم  (FbF)التنبؤ  القائم  الذي  المخاطر  نوع  وهو  للطوارئ  والتخطيط 

معها، التمويل    ونظًرا  التعامل  على  ألن  القرار  (FbF)التنبؤ  القائم  اتخاذ  لعملية  كأساس  العلمية  التنبؤات  يستخدم 

التنبؤ  اً محفز) يكون  عندما  إال  المخاطر  معالجة  يمكنه  ال  فإنه  بعض    ممكنًا،(  يستبعد  المفاجئ المما  مثل    ةمخاطر 

 الزالزل التي لم يتمكن العلم بعد من التنبؤ بها. 

 
م مساعدة فعالة  المراحل التي تعمل فيها أدوات التخطيط الثالثة هذه في سلسلة إدارة مخاطر الكوارث، وتسعى إلى ضمان اإلدارة الفعالة لإلجراءات لتقدي   بشكل بيانييمثل الشكل أدناه  

 . وفي الوقت المناسب للسكان المعرضين للخطر
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روابط  (FbF)تخلق عملية التمويل القائم على التنبؤ والدعوة والنشر: ((DRMقوانين إدارة مخاطر الكوارث 

إلى االندماج في  (FbF) التنبؤيهدف التمويل القائم على  .مع الحكومة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة

 .((DRM وفي سياسات إدارة مخاطر الكوارث ةالوطني لجمعية( ل(DRMاستراتيجية إدارة مخاطر الكوارث 

 
مشاركة السكان الذين يعيشون في المناطق  (FbF) التنبؤتضمن آليات التمويل القائم على  الجودة والمساءلة:

يتم تنفيذ  ولم .ي احتياجاتهم وأولوياتهملباألكثر عرضة للخطر في تحديد اإلجراءات المبكرة بحيث تكون كافية وت

 .هذا العمل على مستوى المجتمع في كل مجتمع ولكن فقط في بعض نماذج المجتمعات

استراتيجية إدارة 

 مخاطر الكوارث
  

الكوارثسياسة إدارة مخاطر   

 

 

 قوانين إدارة مخاطر الكوارث
 النشر الدعوة و

 
 المساءلة   الجودة و

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1المرفق  
 

 

 1المرفق 

 والتمويل القائم على التنبؤ  ةالفعال جابةست لالالتأهب  نهج اعتبارات بشأن العالقة التشغيلية بين 

 
(،  PERالفعالة ) والتأهب لالستجابة (FbF) باإلضافة إلى االرتباط األكثر استراتيجية بين التمويل القائم على التنبؤ 

آللية االستعداد لالستجابة، والتي    37توجد روابط مباشرة بين عملية التمويل القائم على التنبؤ وبعض المكونات الـ 

ً عل الجمعية الوطنية أكثر في ج (FbF)تسلط الضوء على كيفية مساهمة التمويل القائم على التنبؤ  لتوقع   تأهبا

مثلة المدرجة أدناه تحاول توضيح كيف أن التمويل القائم على  الكوارث واالستجابة لها. يرجى مراعاة أن هذه األ

 آللية االستجابة، لكن القائمة ليست شاملة.  الوطنية تأهب الجمعية  هو جزء من (FbF)التنبؤ  

 السياسة واالستراتيجية والمعايير
 

 
 

 

الدور المساعد للصليب األحمر و الهالل  
 األحمر ، التفويض و القانون 
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 المخاطر و تحليل المخاطر و السياق  ،

و الرصد و اإلنذار المبكر   
 إدارة المخاطر                                                 

 

 استمرارية

 االعمال 

إجراءات االستجابة 
 للطوارئ

 تخطيط االستجابة والتعافي

االجتماعات 
واالتفاقيات السابقة 

 للكوارث

 
بناًء  التأهبالجمعية الوطنية على تحديد فجوات  (FbF) التنبؤالقائم على يساعد التمويل  :التأهبخطط وميزانيات 

يتم وضع اإلجراءات  التحليل،بناًء على هذا  .الخاصة بهمالمبكر التدخل على تحليل المخاطر واستراتيجية 

 المطلوب. التأهبالعالجية لتحقيق مستوى 

 

مثال على ذلك هو تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون عن طريق  

 سحبهم من مناطق التأثير قبل وقوع الحدث.

 
 
 

 التحليل والتخطيط 

 

 
 يعد التحليل الشامل للمخاطر أمًرا بالغ األهمية لتحديد محفزات التمويل  المخاطر و تحليل المخاطر والسياق والرصد واإلنذار المبكر:      

 على التنبؤ على الحد من   تركز آلية التمويل القائم .التنبؤ ولكن أيًضا لتحديد أولويات اإلجراءات القائمة على التنبؤعلى  القائم        
 لذلك من الضروري أن تعرف بوضوح ما هي تلك المخاطر ذات األولوية التي يمكن للجمعية الوطنية   الكوارث، مخاطر        
 وكذلك االتجاهات المناخية المستقبلية. العديد   والضعف،  والتعرض،  التاريخية، ث الكوارث بناًء على فهم أحدا معالجتها       
 على التنبؤ لديها فريق إدارة المعلومات / البيانات الذي يدعم جمع بيانات تحليل المخاطر. من آليات التمويل القائم       
 . تحسين عنصر اإلنذار المبكر بشكل كبيريؤدي تطوير المحفزات ورصد التنبؤات إلى حيث         

 
 
 

 

وقد تم بناء هذا  واحد، تحدد بروتوكوالت العمل المبكر خريطة التدخل واستراتيجيتها بناًء على سيناريو تخطيط السيناريو:   

ذا أن يكون ه ويجب  الضعف وتحليل التعرض والتنبؤ.نقاط و السيناريو باستخدام األدلة التاريخية وبيانات المخاطر    

.)والمعلومات المستخدمة في بنائه( جزًءا من المدخالت المستخدمة في إعداد خطط الطوارئ .السيناريو          
  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

والتعافي:تخطيط   وبروتوكوالت    أدواًرا   (FbF) (، يحدد التمويل القائم على التنبؤ EAPsضمن بروتوكوالت العمل المبكر )   االستجابة 

كل   .، من بين أمور أخرى لجميع الموظفين   (FbF) (، وتنفيذ التمويل القائم على التنبؤ CTPمختلفة )االتصاالت، وبرامج التحويالت النقدية ) 

ال لديه  الفهم والمساهمة فيبرتوكول  لسهولة  به  الخاصة  الموحدة  مخططات  التشغيل  للجمعية الوطنية أثناء    (SOPs) إجراءات 

أيًضا "آلية إيقاف" تسمح بتقليل التدخل أو إيقافه إذا    (FbF) التنبؤالقائم على  يتضمن التمويل     مرحلة اإلنذار المبكر والعمل المبكر. 

 تغيرت التوقعات. 

 

 
    السيناريو   تخطيط       

  
 خطط وميزانيات االستعداد
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يساهم في تحقيق  (FbF) التنبؤلذا فإن التمويل القائم على  المبكر،هذا المكون محدد للعمل  آلية العمل المبكر:

 (FbF) التنبؤالخاصة بهذا المكون دليالً أوليًا للتمويل القائم على  استيفاء المعاييريمكن أن يكون  معظم معاييره.

لعمل على اإلنذار المبكر والعمل من اجل اموجودة بالفعل التي التي تمتلكها الجمعية الوطنية   لتقييم الموارد

 المبكر.

 

 
تساهم اإلجراءات المبكرة  .مبكرةهو أداة شائعة االستخدام لتنفيذ اإلجراءات ال: (CBI) التدخل القائم على النقد

الجمعيات الوطنية لتنفيذ نفس الطريقة في برامج االستجابة  تأهبفي (CBI)من خالل التدخل القائم على النقد 

 والتعافي.

القائم  ريطة تدخل التمويليمكن لبيانات المخاطر التي تم جمعها كجزء من تطوير خ تقييم احتياجات الطوارئ:

 اولي مكتقييحيث يمكن استخدام هذه المعلومات  تفيد وتغذي تقييمات احتياجات الطوارئ. أن (FbF) التنبؤعلى 

بعض أنشطة جمع  (EAPs) المبكرقد تتضمن بروتوكوالت العمل  أيًضا، لوضع المجتمعات قبل وقوع الكارثة.

والتي تعتبر ذات قيمة لتقييم احتياجات الطوارئ خاصة إذا تم تقليل  المبكر،البيانات األولية أثناء مرحلة العمل 

 الوصول إلى المجتمعات بعد التأثير.

 

 

 

 القدرة التشغيلية 

 

 

 
 
 

 
 والحد   المجتمع تأهب من خالل  (FbF) التنبؤترتبط آلية التمويل القائم على  مجاالت التدخل المحددة:-الجمعية الوطنية                                      

 لتي تشكل جزًءا من خطوط تدخل الجمعية الوطنية،    باإلضافة إلى تنفيذ اإلجراءات المبكرة ، (DRR) من مخاطر الكوارث                                      

 منزلية من بين أمور أخرى.   على سبيل المثال: المياه والصرف الصحي، وسبل العيش، الصحة، وتوزيع األدوات ال                                     
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نسيقالت  

 مع الحركة

 

نسيقالت  

 مع السلطات

 

 
لتنسيق مع الوكاالت الخارجية ا

 والمنظمات غير الحكومية

التنسيق 
مع المستجيبين على 

 مستوى المجتمع المحلي

 
التعاون مع القطاع 

 الخاص

أو تنشئ مساحات تنسيق للعمل مع  (FbF) التنبؤعلى  تحدد مبادرات التمويل القائم التنسيق مع السلطات:

يساهم  السلطات المحلية والوطنية والوكاالت الحكومية العلمية )على سبيل المثال خدمات األرصاد الجوية(.

هذا في ضمان االعتراف الرسمي بالجمعية الوطنية من قبل الحكومة وتحديد المجاالت بوضوح ضمن 

 المساعد.اإلجراءات واالستجابة المبكرة ألداء دورها 

 التنبؤفي إطار مبادرات التمويل القائم على  التنسيق مع الوكاالت الخارجية والمنظمات غير الحكومية:

(FbF)  يتم إضفاء الطابع الرسمي على توقيع االتفاقيات / الشراكات مع الشركاء اآلخرين ووضعها في ،

وهذا  .البلدبكرة في المجتمع على مستوى المشترك وتصميم التدخالت وتنفيذ اإلجراءات الم الحافزموضع 

 .يعزز دور الصليب األحمر في نظام التنسيق اإلنساني الوطني

 
 

 

 

 لسكان ا وعمليات قائمة على األدلة الختيار  معايير (FbF) التنبؤتضع آلية التمويل القائم على  اختيار المستفيدين:         

 للخطر وتحديد الفئات األكثر ضعفاً. المعرضين       

 

 
          

 
 قيمة عالية على إدارة المعلومات ألنها تعتمد على أنواع مختلفة من  (FbF) يضع التمويل القائم على التنبؤ  إدارة المعلومات:     

 يساهم هذا   البيانات من اجل تصميم تدخلها )التنبؤ المتاح، المدخل، األثر التاريخي، تحليل المخاطر، نقاط الضعف، القدرات(.      

 شاركتها بعد اإلجراءات المبكرة. في قدرة الجمعية الوطنية على تجميع المعلومات ومعالجتها وتصورها وم      

 
 

   مما يساهم في يتضمن التمويل القائم على التنبؤ مراجعة نصف سنوية لآللية باإلضافة إلى تقييم تأثيرها،  االختبار والتعلم:      

 منتظم بشكل أو تدريبات ) عملية المحاكاة ( يتم إجراء اجتماعات و   التعلم المؤسسي للجمعية الوطنية.     

   .واستراتيجية التدخل المبكر   (FbF) التمويل القائم على التنبؤ  الختبار سيناريو      

 
 

 

 نسيق الت

 

 
 

 
عالقات المدنية  ال

   العسكرية
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كما يتأكد التمويل  .التأكد من تدريب المستجيبين على معايير الجودة والمساءلة إدارة الموظفين والمتطوعين:

 من أن المتطوعين لديهم معدات الرؤية واالستجابة المناسبة.(FbF)القائم على التنبؤ 

بوضوح  يحدد والذي اتصاالت،العمل المبكر بروتوكول  ضمن بروتوكوليت: االتصاالت في حاالت الطوارئ

 هذا البروتوكول ويحدد وحتى اإلجراءات المبكرة. لحافز)إطالق(بدًءا من مراقبة ا الفرقتدفق االتصاالت داخل 

بيانات  تقارير، وتوعية،أيًضا منتجات اتصال يتم إنشاؤها في مراحل مختلفة للجماهير المختلفة: رسائل تحذير 

 صحفية ... إلخ.

 

 إدارة األمن والسالمة

 اللوجستيات
والمشتريات 
 وسلسلة التوريد

 الموظفين
 التواصل وإدارة المتطوعين

 في حاالت الطوارئ 

 تعبئة الموارد

)الشراء، النقل، التخزين، التوزيع(، ال بسلسلة التوريد (FbF) ترتبط آلية التمويل  اللوجستيات:

يساعد التمويل القائم على  .سيما في المبادرات التي تتطلب تحديد مواقع المواد مسبقًا لتنفيذ اإلجراءات المبكرة

في ضمان حصول الجمعية الوطنية على مساحة آمنة ومخصصة ومناسبة مع إمكانية الوصول (FbF) التنبؤ

 يام األسبوع الستالم وتخزين وإرسال اإلمدادات الالزمة للعمل المبكر.على مدار الساعة طوال أ

 
 

  العمليات دعم

 
 

 
 وصولالالمبكرة ضمن إطار  خطًطا أمنية ألداء اإلجراءات(FbF) على التنبؤ  القائمتضع آلية التمويل  :والسالمة دارة األمنإ                                    
 اإلبالغ عن القضايا والمخاطر األمنية من    وتعزز، مما يساهم في ثقافة السالمة في الجمعية الوطنية األمن                                     

 قبل الموظفين والمتطوعين.                                      
 
 

 
                                  

                                     

 تشتمل بروتوكوالت العمل المبكر على قسم الرصد والتقييم والتعلم: مراقبة العمليات والتقييم واإلبالغ والتعلم                                     

 الذي يتماشى مع / يقوي المجال الوظيفي للجمعية الوطنية المسؤول عن الرصد والتقييم  (MEAL) والمساءلة                                  
 (MEAL) والتعلم والمساءلة.                                     

 

                             

                                              

 ، يجب معالجتها في الوقت المناسب لتكون قادرة على تنفيذ  (FbF) القائم على التنبؤ بالنسبة لطلبات التمويل  الشؤون المالية واإلدارية:                                            

 يدعم الجمعية الوطنية للتأكد أن لديها موظفين  (FbF) اإلجراءات المبكرة في غضون المهلة الزمنية، وبالتالي فإن التمويل القائم على التنبؤ                                            

 (عادةً قسًما واضًحا  EAPsتتضمن بروتوكوالت اإلجراء المبكر ) مدربين في إجراءات الدعم المالي واإلداري في حاالت الطوارئ.                                              

 حول تنشيط إجراءات الطوارئ المالية واإلدارية المرتبطة باإلجراء المبكر                                      

 ا
العمليات والتقييم  مراقبة 

 واإلبالغ والتعلم 

 ا
السياسة المالية واإلدارية  

 وإجراءات الطوارئ 

 ا
تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالت 


