
امللحق 1

وصف الراكئز والراكئز الفرعية والفئات

عداد هذا اإلإطار التحلييل بفضل ادلمع السخي للشعب األأمرييك من خالل الواكةل األأمريكية للتمنية ادلولية )USAID( . مت  مت اإ
نقاذ ادلولية - اجمللس ادلمناريك لالجئني، ابلتعاون مع فريق العمل املعين ابملعلومات  تطوير حمتوى هذه الوثيقة من قبل جلنة اإلإ

آراء الواكةل األأمريكية للتمنية ادلولية �أو حكومة الوإلايت املتحدة. والتحاليل التابع جملموعة امحلاية العاملية، وهو إل يعكس ابلرضورة �



لحامية // �آب 2021 تحلييل ل 2مقدمة لإلإطار ال

الركزية

ياق السس

الوصف

تشمل ركزية السسياق املعلومات ذات الصةل اخلاصة ابملنطقة اليت يغطهيا حتليل امحلاية، وتقدم بياانت عامة حول السسياق واخملاطر.

الركزية الفرعية

اترخي الرصاع و / �أو اخلطر

املشهد السسيايس والاجامتعي-
الاقتصادي

قانوين واملتعلق  املشهد املؤسيس وال
ابلقواعد واملعايري

الوصف

ياقية اليت تؤثر يف الانهتااكت احلالية وحُتّدد  تارخيية السس العنارص ال
قة املتعلقة ابمحلاية. الهتديدات واخملاوف الساب

ياقية اليت ميكن �أن تؤدي اإىل الهتديدات واخملاوف  العنارص السس
فامقها  �أو  تدميها. ية �أو ت احلال

ياسات �أو األأنظمة الرمسية وغري الرمسية  قواعد �أو املعايري �أو السس ال
ية املتعلقة ابمحلاية، �أو اليت  اليت تسامه يف الهتديدات واخملاوف احلال

يئة امحلاية. تواجه تكل الهتديدات وتعزز ب

فئات ال

املوقع

ية ياسس الهشاشة السس

املشهد املؤسيس

التوترات والرصاعات واألأعامل العدائية

األآراء واملساءةل

قانوين املشهد ال

اخملاطر الطبيعية

ديناميات السلطة

قواعد واملعايري ال

قة الاجتاهات الساب

ية واحلواجز ياسس العوامل المتكينية السس

املشهد ادلويل

تقرار والسالم الاسس

اثرة الازمة وديناميكيات األأزمة وحاةل امحلاية الناجتة عن ذكل من خالل النظر يف خصائص  مجموعة العوامل اليت تساعد عىل فهم املسائل اليت �أدت اإىل اإ
حمددة للسسياق والبيئة.



لحامية // �آب 2021 تحلييل ل 3مقدمة لإلإطار ال

الركزية

ها  الهتديدات احلالية اليت يتعرض ل
الساكن

الوصف

تشمل ركزية “الهتديدات احلالية اليت يتعرض لها الساكن” البياانت واملعلومات اليت توحض األأنشطة البرشية �أو تبعات األأنشطة 
كراه و / �أو حرمان متعمد(. البرشية اليت تسبب رضًرا للساكن )عنف و / �أو اإ

الركزية الفرعية

لحامية  الهتديدات ل

ية املسؤوةل  فاعةل الرئيسس اجلهات ال
عن الهتديد

مصادر الهتديد

الوصف

مسستوى الرضر احلايل اذلي يلحق ابلساكن، عىل شلك عنف �أو 
كراه �أو حرمان متعمد، واذلي يرتقي اإىل مسستوى هتديد للحامية.  اإ

ذا اكن الهتديد انجًتا عن سلوك معني، �أو  يتضمن معلومات حول ما اإ
آلية حكومية  ممارسة حمددة من قبل منظمة �أو مجموعة، �أو سسياسة �أو �

�أو غري حكومية.

اجلهات الفاعةل املعنية املسؤوةل، مبا يف ذكل حتديد امجلاعات �أو 
األأفراد اذلين يرتكبون الفعل الضار بشلك مبارش، وانامتهئم وعالقهتم 
ابألأشخاص املتاأثرين، ودور اجلهات الفاعةل اليت دلهيا واجبات حمددة.

العوامل اليت تؤدي �أو �أدت اإىل حصول الهتديد. يشمل هذا األأمر 
ادلوافع األأساسسية للجهات الفاعةل الرئيسسية املسؤوةل عن الهتديد 

)اجلناة �أو اجلهة الفاعةل اليت فشلت يف الوفاء بواجب امحلاية(. ويشمل 
ذكل ادلوافع واملعايري الاجامتعية والاقتصادية والبيئية والعرقية �أو 

دامة الهتديد عىل املسستوايت احمللية  السسياسسية اليت تساعد يف اإ
والوطنية و / �أو ادلولية.

فئات ال

الهتديدات

النوع

الطبيعة

النوع

الانامتء

ادلوافع

األأسلوب

اأثرين العالقة مع األأشخاص املت

املعايري

املساءةل

ية ومناطق جغرافية خمتلفة. تتضمن معلومات تصف اجلهات  اأثريها يف مجموعات ساكن ا وكيفية ت ًي الهتديدات اليت حتدث حال
ياهتا وواجباهتا فامي يتعلق حبامية األأفراد،  والعوامل اليت تسبب الهتديدات. ية املسؤوةل عن الهتديد، ومسؤول فاعةل الرئيسس ال

الهتديد
خفض الهتديد



لحامية // �آب 2021 تحلييل ل 4مقدمة لإلإطار ال

الوصف

تشمل ركزية “الهتديدات احلالية اليت يتعرض لها الساكن” البياانت واملعلومات اليت توحض األأنشطة البرشية �أو تبعات األأنشطة 
كراه و / �أو حرمان متعمد(. البرشية اليت تسبب رضًرا للساكن )عنف و / �أو اإ

الركزية

آاثر الهتديدات عىل الساكن �

الركزية الفرعية

اأثرين خصائص الساكن املت

تداعيات الهتديدات

اإسرتاتيجيات التكيف دلى الساكن 
اأثرين املت

الوصف

اأثرين بشلك مبارش ابلهتديد واليت توحض  خصائص الساكن املت
مدى ضعفهم �أمام الهتديدات.

ية  ثانوية �أو تداعيات الهتديد عىل لك مجموعة ساكن األآاثر األأولية وال
اأثر. اأثرة وموقع مت مت

ية �أو سلبية(  اأثرين )سواء اكنت اإجياب اسستجاابت الساكن املت
اأثري النظرة اإىل  لعواقب الهتديد اليت مت حتديدها. ويشمل ذكل ت

الهتديد عىل هذه الاسستجاابت.

الفئات

ادلميوغرافيا

اجلسدية

الفرار

املواهجة

املواقع اجلغرافية

الاجامتعية والنفسسية الاجامتعية

الترصف

غري ذكل

لهتديد التعرض ل

التحراكت

ية واملادية ون قان ال

التكيّف

النظرة اإىل الهتديد

بياانت واملعلومات اليت توحض األأنشطة البرشية �أو تبعات  ها الساكن” ال تشمل ركزية “الهتديدات احلالية اليت يتعرض ل
األأنشطة البرشية اليت تسبب رضًرا للساكن )عنف و / �أو اإكراه و / �أو حرمان متعمد(.

الهشاشة
خفض الهشاشة املرتبطة ابلهتديد



لحامية // �آب 2021 تحلييل ل 5مقدمة لالإطار ال

الوصف

فهم املوارد والقدرات املتاحة  لحامية” عىل معلومات ل حتتوي ركزية “ القدرات والاماكنيات املتوفرة ملعاجلة الهتديدات ل
ملواهجة لك هتديد مت حتديده، عىل مسستوى الفرد واجملمتع، يف املناطق احمليطة مبارشة وعىل املسستوى الوطين وادلويل.

الركزية

القدرات والاماكنيات املتوفرة ملعاجلة 
لحامية الهتديدات ل

الركزية الفرعية

اأثرين قدرات الساكن املت

فاعةل  األآليات واألأنظمة واجلهات ال
احمللية

املؤسسات واألآليات األأخرى وقدرات 
تجابة الاسس

الوصف

عائالت و / �أو اجملموعات األأخرى  موارد وقدرات األأفراد واألأرس وال
)مبا يف ذكل املهارات واملوارد واملعارف(، ملواهجة الهتديد وعواقبه.

اأثر مع املؤسسات  امجلع بني القدرات الفردية وامجلاعية يف املوقع املت
فاعةل املتاحة )اجملمتع والبدلية ويف املنطقة(  واألأنظمة واجلهات ال
لهتديد املسسمتر �أو عواقب الهتديد.  تجابة ل لحد من �أو الاسس ل

يتضمن ذكل حتديد مدى معل هذه املؤسسات واألأنظمة واجلهات 
قبّل الساكن هلم. فاعةل واألأفراد، ومدى توفرمه وت ال

بة اجلناة  تعدة حملاسس فاعةل اليت من واجهبا امحلاية واملُسس اجلهات ال
لموارد والقدرات  قادرة عىل ذكل. ويشمل ذكل وصف ل وال

تجابة، مبا يف ذكل املوارد  تاأمني امحلاية والاسس ية الشامةل ل املؤسسس
والقدرات اخلاصة مبؤسسات العداةل واألأمن، واألآليات غري الرمسية، 
فضاًل عن األآليات والاسستجاابت الوطنية وادلولية اخلاصة ابمحلاية.

فئات ال

اجلسدية

امحلاية

الواجبات

الاجامتعية والنفسسية الاجامتعية

السالمة واألأمن

تجابة احلكومية الاسس

تجابة ادلولية الاسس

ية واملادية ون قان ال

التوافر

اخلدمات

األآليات األأخرى

الروادع

ثقافية والاجامتعية ال

ية الوصول ومدى التوافر اماكن

املوارد والقدرات )املهارات واملعارف والشسباكت الاجامتعية وعوامل �أخرى( املوجودة عىل املسستوى الفردي واحمليل 
لحامية، اإما عن طريق احلّد من عواقب الهتديد �أو معاجلة دوافع الهتديد. وتشمل حتلياًل لالسستجاابت  ملواهجة الهتديدات ل

ية �أو القدرات الوطنية وادلولية. املؤسسس

القدرة
زايدة القدرات املتعلقة مبواهجة 

الهتديد

الركزية


