
اإلإطار التحلييل للحامية
مقدمة

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 �
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شكر وتقدير
عداد اإلإطار التحلييل  نقاذ ادلولية )IRC( واجمللس ادلمناريك لالجئني )DRC( ومجموعة امحلاية العاملية )GPC( عن تقديرها مجليع األأشخاص اذلين سامهوا يف اإ تعرب جلنة اإلإ

للحامية.

نقاذ ادلولية-اجمللس ادلمناريك لالجئني(، برينان ويربت )اجمللس  عداد اإلإطار التحلييل للحامية: فرانشيسكو ميششيل )مستشار رئييس، مرشوع جلنة اإلإ الفريق املسؤول عن كتابة واإ
نقاذ ادلولية(، جود سويين )الفريق العامل املشرتك بني الواكإلت التابع جملموعة امحلاية العاملية( ادلمناريك لالجئني(، اكيت جرانت )جلنة اإلإ

الفريق الاستشاري اإلإسرتاتيجي للمرشوع، وفريق البحث اإلإجرايئ، واملراجعون األأقران: ويليام شاميل )مجموعة امحلاية العاملية(، صوفيا خطيب جروندي )مجموعة امحلاية العاملية(، 
نقاذ ادلولية(،  نرتاكشن” InterAction(، اكثرين سشتاروب )اجمللس ادلمناريك لالجئني(، ريبياك جاجن و�أليس هوكس )جلنة اإلإ جيسشياك ليزن، جيين مااكفوي و ليا كريفتششينيا )“اإ

ريك اكسشتالندر  يفان اكردوان )مجموعة امحلاية العاملية(، بيالر جميينو سارسشيادا، واكرولني بودو وفالنتني �أونوريه )اللجنة ادلولية للصليب األأمحر(، اإ بوريس �أريسشتني غونزاليس واإ
وفواد حسني سشيد )مكتب تنسشيق الشؤون اإلإنسانية(، راششيل هاسشيت )�أوكسفام(، سام تششيونغ )املفوضية السامية لألأمم املتحدة لشؤون الالجئني(، كمي روبرسون )املفوضية 
السامية لألأمم املتحدة لشؤون الالجئني(، دونيا ابفوين )مستشارة(، ابتريس شاتينري )مستشار(، دينا �أبو مسرة )مكتب تنسشيق الشؤون اإلإنسانية – مجموعة امحلاية العاملية(، 
ييل كميب )مرتمجون بال حدود(، فالريي سفوبودا )املفوضية السامية لألأمم  كييل رااين، الكريسا دودهنوفر، راششيل لكوتري )املفوضية السامية لألأمم املتحدة لشؤون الالجئني(، اإ

نقاذ ادلولية(،  مييل كرمي، دورا عبد الغين )جلنة اإلإ مييل ديفيد، اإ آدامز، �أندرو مو، بولني ثيفيلري، اإ املتحدة لشؤون الالجئني - مجموعة امحلاية العاملية(، جورج ريدينجز، برادفورد �
نرتانشونل” HelpAge International(، بريين بينويست )منظمة اإلإنسانية والشمول Humanity & Inclusion(، بينيديتا كوردارو وجوليان  فريييت ماكجيفرن )“هلباج اإ

يبارجوين �أنسوريب )املنظمة ادلولية للهجرة(، اينيك كريوف )اجملموعة الوطنية للحامية يف العراق(، تزيايان لكرييكو )قطاع امحلاية يف ليبيا(، كوين بيدرسون )مجموعة امحلاية يف  اإ
لس فان دير سرتايتني  يلينا ابرتوليين، اكيال بريز، واإ نقاذ ادلولية العراق(، اإ لزيابيث �أتكينسون وستيال كوتورسشيا )جلنة اإلإ فلسطني(، سعدية علمي )مجموعة حامية جنوب السودان(، اإ

نقاذ ادلولية - نيجرياي(، دومينيك راينيك )املفوضية السامية لألأمم  )اجمللس ادلمناريك لالجئني - العراق(، �ألون مارغاليت )قطاع امحلاية يف نيجرياي(، جوزفني كيجورو )جلنة اإلإ
يغورن )مستشار(،فريل  نرييك اإ ميليا والرسوم )برانمج األأمم املتحدة للبيئة(، اكرولني بالي )مجموعة امحلاية العاملية(، لويس اإ املتحدة لشؤون الالجئني - مايل(، سفني مشيزت-لوفن واإ

تريكت و�أنيالور دوفال )برانمج األأغذية العاملي(، مورات يورس )مكتب تنسشيق الشؤون اإلإنسانية(، برونو دوانت وكريستيل لوب فورست )جمال املسؤولية اخلاص ابألأعامل 
املتعلقة ابألألغام - Mine Action AoR(، مايلك كوبالند وجويس موتيسو )جمال املسؤولية اخلاص حبامية الطفل(، جينيفر تشايس، روفان خلف، �أسرتيد هاإلند )جمال 

ميليا والسرتوم )برانمج األأمم املتحدة للبيئة(،  املسؤولية اخلاص ابلعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي(، جمي روبنسون )جمال املسؤولية اخلاص ابإلإساكن واألأرايض واملمتلاكت(، اإ
ميليا سريماك، وجان هيسربوغ )املفوضية السامية حلقوق اإلإنسان(. ومارا ستياكزيين، وابتريك روين، واإ

عداد مجموعة األأدوات هذه: مرشوع “قدرات التقيمي”•)ACAPS(  اجمللس ادلمناريك لالجئني • خلية العمليات اخلاصة  ونوجه الشكر �أيضا للواكإلت واألأفراد اذلين سامهوا يف اإ
مبجموعة امحلاية العاملية، جماإلت املسؤولية )AoRs( ، وفرق العمل - فريق العمل املعين ابملعلومات والتحاليل، فريق العمل املعين ابلتواصل يف جمال حقوق اإلإنسان، فريق العمل 

نرتاكشن InterAction  •اللجنة ادلولية للصليب  نرتانشونل( • HelpAge International منظمة اإلإنسانية والشمول • اإ املعين ابلقوانني والسشياسات • منظمة )هلباج اإ
نقاذ ادلولية  • ادلائرة املشرتكة املعنية بتحديد سامت املرشدين داخليًا •  اجمللس الرنوجيي لالجئني  • �أوكسفام بريطانيا • مكتب  األأمحر • املكتب ادلويل للهجرة • جلنة اإلإ

دارة املعلومات املتعلقة ابمحلاية • مبادرة ريتش REACH • مرتمجون بال حدود • برانمج األأمم املتحدة للبيئة • مفوض األأمم املتحدة  املفوض السايم حلقوق اإلإنسان • مبادرة اإ
السايم لشؤون الالجئني )املفوضية السامية لألأمم املتحدة لشؤون الالجئني( • قسم حتليل الاحتياجات والاسشتجابة التابع لفرع التقيمي والتخطيط واملراقبة يف مكتب األأمم املتحدة 

 ،monkick مونكيك ،Pixel perfect برانمج الغذاء العاملي • مت اعداد الصور بواسطة بيكسل بريفيكت • We World ”لتنسشيق الشؤون اإلإنسانية  •منظمة “حنن العامل
فاتبلوس phatplus، بكريس becris، فريبك freepick من • www.flaticon.com مت حترير النسخ من قبل كيت مريف• التصممي اجلرافييك من قبل باليك روبرتز

لتقدمي املالحظات �أو الاقرتاحات لتحسني هذا املنشور، يرىج اإلتصال بفريق العمل املعين ابملعلومات والتحاليل التابع جملموعة امحلاية العاملية من خالل هجات اإلتصال املذكورة 
عىل املوقع اإلإلكرتوين جملموعة امحلاية العاملية.

.)USAID( عداد هذا اإلإطار التحلييل بفضل ادلمع السخي للشعب األأمرييك من خالل الواكةل األأمريكية للتمنية ادلولية مت اإ
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هنج منظم لتحليل اخملاطر املرتبطة ابمحلاية

نطاق اإلإطار التحلييل للحامية

يقّدم اإلإطار التحلييل للحامية )PAF( اإلإرشادات إلإعداد حتليل للحامية متني لسشياق حمّدد.i يساعد هذا اإلإطار �أي خشص يقوم بتحليل امحلاية عىل اإلإجابة عىل األأسشئةل التالية:

كيف ينبغي تنظمي البياانت واملعلومات وهيلكهتا لتنفيذ ما يه املعلومات املطلوبة إلإجراء حتليل للحامية؟
حتليل متعمق ومتاكمل؟

يقّدم اإلإطار التحلييل للحامية اإلإرشادات إلإعداد حتليل للحامية متعمق ومسشمتر لبيئة األأزمة. ويُوّجه معلية صنع القرار إل سشامي فامي يتعلق ابإلسرتاتيجيات املتعددة القطاعات واملتعددة 
التخصصات اليت حتّد من اخملاطر املرتبطة ابمحلاية اليت قد تنهتك حقوق اإلإنسان ادلولية والقوانني اخلاصة ابلالجئني والقوانني اإلإنسانية. وميكن تطبيق هذا اإلإطار عىل خمتلف السشياقات 

اإلإنسانية ويشمل ذكل النازحني داخلًيا والعائدين والالجئني واحلاإلت اخملتلطة.

 هدف اإلإطار التحلييل للحامية

هتدف الاسشتنتاجات التحليلية اإىل توجيه معلية تطوير الاسرتاتيجيات اليت حتد من اخملاطر املرتبطة ابمحلاية. يُنصح ابسشتخدام هذا اإلإطار التحلييل يف بداية األأزمة و�أثناهئا من �أجل 
احلرص عىل حتليل الوضع بشلك مسشمتر وتكييف التدخالت.

 يقدم هذا اإلإطار التوجهيات واإلإرشادات لتحليل الوضع اخلاص ابمحلاية وتنظمي البياانت واملعلومات لتوفري “قاعدة �أدةل لوضع الربامج ومحالت املنارصة واحلوار من �أجل التاأثري عىل 
ii “ السلوكيات والسشياسات لتعزيز بيئة امحلاية

نقاذ ادلولية-جملس الالجئني ادلمناريك واملمول من قبل مكتب املساعدة اإلإنسانية التابع  مت اإطالق اإلإطار التحلييل للحامية من خالل مرشوع حتليل امحلاية املستند اإىل النتاجئ للجنة اإلإ
للواكةل األأمريكية للتمنية ادلولية، وذكل للمسامهة يف اجلهود امجلاعية اليت هتدف اإىل حتسني معلية حتليل امحلاية وتبسشيطها. وقد مت تطويره ابلتعاون مع فريق العمل املعين ابملعلومات 

والتحاليل )التابع جملموعة امحلاية العاملية( وبدمع منه. ولقد �أقرت مجموعة امحلاية العاملية هذا اإلإطار واعمتدته.
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يساعدمك اإلإطار التحلييل للحامية عىل حتديد خماطر امحلاية الرئيسشية اليت جيب مراقبهتا بشلك مسشمتر. لتحديد خماطر امحلاية، يتطلب اإلإطار التحلييل للحامية النظر يف �أربعة جماإلت 
واسعة النطاق )الصورة 1(:

العوامل احلالية اليت تؤثر عىل سشياق امحلاية بشلك سليب �أو اإجيايب.• 
 •iii .الانهتااكت والاعتداءات حبسب املواقع اجلغرافية والفئات الساكنية
األآاثر الرئيسشية عىل الساكن )اليت تؤثر يف كرامة الساكن وسالمهتم ورفاههم( الناششئة عن انهتااكت واعتداءات حمددة للك فئة من الساكن وموقع جغرايف متاأثر.• 
الوصع احلايل للقدرات الفردية، واألآليات احمللية، وقدرات املؤسسات الوطنية، والقدرة عىل الاسشتجابة اإلإنسانية للتصدي لالنهتااكت والاعتداءات.• 

ميكن �أن يساعد التحليل عىل وضع نظرية تغيري خاصة ابلسشياق واليت بدورها توحض الاسرتاتيجيات واإلإجراءات الرئيسشية اليت تسمح بتحقيق نتاجئ امحلاية املرغوبة. جيب �أن تشلك 
معلية التحليل القاعدة األأساسشية مجليع اإلإجراءات اليت تسمح بتحقيق تكل النتاجئ، “ويشمل ذكل خمتلف القطاعات والتخصصات اليت قد حنتاج اإىل تفعيلها للمسامهة يف حتقيق النتيجة 

iv .”املرجوة، ابإلإضافة اإىل حتديد �أدوار اجلهات الفاعةل اخملتلفة

عىل اجلهات الفاعةل يف جمال امحلاية �أن تسشتخدم التحليل للعمل مع اجلهات غري الفاعةل يف جمال احلامية إلقرتاح وحتديد بشلك مشرتك “املسارات واألأهداف املرحلية ملعاجلة عوامل خطر 
حمددة وحتقيق النتيجة املرجوة املمتثةل ابحلد من اخملاطر. ... جيب �أن هتدف اجلهات الفاعةل يف جمال امحلاية اإىل حتقيق �أقىص حد من التاكمل مع اجلهات الفاعةل األأخرى، وكذكل بني 

v ”.خمتلف األأنشطة والربامج داخل املنظمة نفسها، من �أجل معاجلة عوامل اخلطر اخملتلفة

السشياسات واملبادرات اليت يستند الهيا اإلإطار 

يامتىش اإلإطار التحلييل للحامية مع تعريف اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكإلت )IASC( للحامية، وهو “مجيع األأنشطة اليت هتدف اإىل احلصول عىل الاحرتام الاكمل حلقوق الفرد وفقًا 
vi ”.لرسائل وروح القوانني ذات الصةل، مبا يف ذكل القانون ادلويل حلقوق اإلإنسان والقانون اإلإنساين ادلويل والقانون ادلويل لالجئني

يستند حمتوى اإلإطار التحلييل للحامية اإىل سشياسة اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكإلت بشاأن امحلاية يف العمل اإلإنساينvii والبيان حول الطابع املركزي للحامية viii، ابإلإضافة اإىل املعايري 
املهنية ألأعامل امحلاية ix اخلاصة ابللجنة ادلولية للصليب األأمحر ICRC( ix( وتسامه هذه السشياسة وهذا البيان وهذه املعايري �أيضا يف حتديد العنارص اليت تساعد عىل فهم هذا اإلإطار 

واسشتخدامه.
دارة املعلومات املتعلقة ابمحلاية )PIM( املوارد الالزمة للحرص عىل �أن تتسشند معلية حتليل امحلاية اإىل بياانت ومعلومات نوعية وذات جودة عالية x. جيب اسشتخدام اإلإطار  توفر مبادرة اإ

دارة املعلومات املتعلقة ابمحلاية. يامتىش نص اإلإطار ومنطقه �أيًضا مع املذكرة التوجهيية املؤقتة اخلاصة ابسرتاتيجية امحلاية اليت وضعها الفريق القطري  التحلييل للحامية وفقًا ملبادئ مبادرة اإ
xi .اإلإنساين التابع جملموعة امحلاية العاملية

السشياق

القدرات والاماكنيات املتوفرة ملعاجلة 
الهتديدات للحامية

الهتديدات احلالية عىل الساكن

آاثر الهتديدات عىل الساكن �

اخملاطر الرئيسشية املرتبطة ابمحلاية 

األأسشباب الرئيسشية للمخاطر املرتبطة ابمحلاية • 
والاحتياجات الناجتة عن ذكل

اعتبارات امحلاية الرئيسشية لتاأمني اسشتجابة • 
متاكمةل

ثغرات الاسشتجابة حسب مسشتوايت منوذج • 
امحلاية البيضاوي الشلك

درجة اخلطورة حبسب الفئات الساكنية • 
واملواقع اجلغرافية

الصورة 1: الاسشتنتاجات التحليلية لالإطار التحلييل للحامية

القدرات ونطاق الاسشتجابة والثغرات األآاثر الرئيسشية عىل الساكن

الانهتااكت والاعتداءات
العوامل اليت تؤدي اإىل التعرض 

للرضر وعوامل المتيزي وعوامل امحلاية 
املرتبطة ابلسشياق
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سشتة مبادئ جيب �أن تستند الهيا معلية حتليل امحلاية 

الشمولية والمتحور حول الساكن
جيب �أن توّجه مصاحل الساكن ورفاهيهتم العملية. جيب �أن يشارك الساكن يف حتليل السشياق ويف تصممي وتطوير احللول وتنفيذها.

الاسشمترارية
جيب حتديث التحليل بشلك مسشمتر والاستناد اإىل نتاجئ هذا التحليل إلختاذ القرارات املناسشبة لتعزيز التدخالت امجلاعية للحد من الهتديدات وحامية األأشخاص املعرضني لها، وتعزيز القدرات.

الكفاءة والقدرة
دارة املعلومات املرتبطة هبا عىل التدريب املناسب والكفاءات واملهارات األأساسشية. جيب �أن تضمن اجلهات الفاعةل يف جمال امحلاية حصول املوظفني العاملني يف جمال امحلاية ويف جمال اإ

اسشتخدام البياانت واملعلومات املتوفرة 
طالع �أحصاب املصلحة املعنيني املشاركني يف معلية  اسشتخدام البياانت الثانوية و�أدوات مجع البياانت واملعلومات املتوفرة املتعلقة ابلسشياق. جيب حتديد الهدف من معلية التحليل بشلك واحض، واإ

التحليل عىل هذا الهدف، وجيب �أن هيدف هذا التحليل ايضا اإىل العمل عىل احلد من خماطر امحلاية.

التنسشيق والتعاون
يُعّد التعاون والتنسشيق )مضن الفرق واملنظامت ومع �أحصاب املصلحة األآخرين – العاملني يف اجملال اإلإنساين ويف جماإلت �أخرى( �أمًرا ابلغ األأمهية لالسشتفادة من اجلهود احلالية لتحديد خماطر امحلاية 

وفهمها، وجتنب الازدواجية.

العمل من �أجل حتقيق نتاجئ امحلاية
حتديد الطرق اخملتلفة اليت من املتوقع �أن حتّد من اخملاطر املرتبطة ابمحلاية، وتسلسل اإلإجراءات واألأدوار ذات الصةل خملتلف اجلهات الفاعةل. ميكن الاستناد اإىل التحليل لتصممي اسرتاتيجيات للحد 

من اخملاطر امجلاعية وتكييفها، وذكل بناًء عىل خمتلف مسشتوايت منوذج امحلاية البيضاوي الشلك، يف سشياق معني.

الصورة 2: سشتة مبادئ جيب �أن تستند الهيا معلية حتليل امحلاية 

مت تصممي اإلإطار التحلييل للحامية بطريقة تامتىش مع العنارص الثالثة إلإجراءات امحلاية اليت تستند اإىل النتاجئ: التحليل املسشمتر للسشياق احملدد والاسرتاتيجيات املتعددة التخصصات 
xii.واملهنجيات املمتحورة حول حتقيق النتاجئ

دارة املعلومات املتعلقة ابمحلاية. جيب �أن تستند معلية حتليل امحلاية اإىل املبادئ املوحضة يف الصورة 2 ابإلإضافة اإىل مبادئ مبادرة اإ
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الصورة 3: التعاريف اخلاصة ابإلإطار التحلييل للحامية

 التعاريف اخلاصة ابإلإطار التحلييل للحامية
حتليل امحلاية

جراؤها لتحديد اخملاطر املرتبطة ابمحلاية، ويمت الاستناد الهيا خالل وضع الاسرتاتيجيات والاسشتجاابت. معلية يمت اإ

الهتديد
كراه �أو احلرمان املتعمد. ميكن �أن تكون الهتديدات يه املرتكب )عامل الهتديد( �أو سشياسة �أو قاعدة عرقية )مصدر  نشاط برشي �أو نتاج نشاط برشي ينتج عنه شلك من �أشاكل العنف �أو اإلإ

هتديد( تسبب الرضر.

الهشاشة/الضعف
خصائص �أو ظروف معينة لفرد �أو مجموعة، �أو البيئة املادية احمليطة هبم، واليت تقلل من القدرة عىل توقع تاأثري الهتديد والتعامل معه ومقاومته �أو التعايف منه. ختتلف درجة تعرض األأشخاص للهتديد 

حسب اجملموعة الاجامتعية اليت ينمتون الهيا واجلنس والعرق والعمر وعوامل �أخرى. إل تشلك الهشاشة معياًرا اثبتًا �أو مسشتقًرا مرتبًطا بفئات معينة من الناس، وإل �أحد يودل ضعيًفا.

القدرة
فراد واألأرس واجملمتعات للتعامل مع هتديد �أو مقاومة تاأثريه �أو احلّد منه. ميكن للموارد �أن تكون مادية �أو ميكن �أن تمكن يف �أسلوب تنظمي اجملمتع. ميكن للقدرات �أن تشمل  املوارد والقدرات املتاحة لألأ

مجموعات من املهارات احملددة �أو القدرة عىل الوصول اإىل خدمات معينة �أو الانتقال حُبّرية اإىل ماكن �أكرث �أمااًن.

العنف
يذاء الفعيل ضد النفس، �أو ضد خشص �آخر، �أو ضد مجموعة �أو جممتع، وقد يؤدي العنف �أو حيمتل �أن يؤدي اإىل اإلإصابة، �أو الوفاة، �أو  الاسشتخدام املتعمد للقوة اجلسدية، سواء للهتديد �أو لالإ

الرضر النفيس، �أو سوء المنو، �أو احلرمان.

كراه اإلإ
رادته. جبار خشص ما عىل القيام باأمر ضد اإ اإ

احلرمان املتعمد
لهيا. لهيا رمغ �أنه من حقهم الوصول اإ جراء مقصود ملنع األأشخاص من الوصول اإىل املوارد �أو السلع �أو اخلدمات اليت حيتاجون اإ اإ

اخملاطر املرتبطة ابمحلاية
كراه �أو احلرمان املتعمد. التعرض الفعيل �أو احملمتل للساكن املتاأثرين للعنف �أو اإلإ

احلاجة اإىل امحلاية
تنشاأ عندما يعجز حضااي الانهتااكت عن ادلفاع عن مصاحلهم األأساسشية وعندما إل يمت احرتاهمم كام جيب من قبل السلطات واجلهات الفاعةل األأخرى اليت تسشيطر علهيم �أو اليت يعمتدون علهيا، رمغ �أنه 

من حقهم احلصول عىل الاحرتام.

نتيجة امحلاية
احلد من اخملاطر، إل سشامي من خالل تعزيز احرتام حقوق الضحااي / الناجني والتعويض علهيم. وتشمل �أيًضا احلد من الهتديدات اليت يواهجها األأشخاص، واحلد من تعرضهم لها، وتعزيز قدراهتم.

التعاريف املتفق علهيا استنادا اإىل األأعامل السابقة
دارة املعلومات املتعلقة ابمحلاية واملواد اإلإرشادية. مت التوصل اإىل الصيغة  تستند التعاريف الواردة يف الصورة 3 اإىل السشياسات واملبادرات احلالية، مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مببادرة اإ

الهنائية لهذه التعاريف بفضل دمع اخلرباء ومراجعات األأقران والعديد من األأطراف املعنية.
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الصورة 5: املكوانت امخلسة الرئيسشية لالإطار التحلييل للحامية 

)InterAction نرتاكششيون الصورة 4: معادةل اخملاطر املرتبطة ابمحلاية )مقتبسة من اإ

 تصنيف �أكرث دقة 
ية  لمجاإلت األأساسش ل

لمعلومات اليت تقع داخل  ل
لك ركزية فرعية / ركزية

الفئة األأوسع من التحليل لتنظمي 
مجيع البياانت واملعلومات 

املطلوبة ومجعها يف بُعد �أسايس 
لتحليل امحلاية

الراكئز

عاد الفرعية للك ركزية؛  األأب
بياانت  تساعد يف تنظمي ال

فهم البعد  واملعلومات ل
اخلاص ابلركزية بشلك 

�أفضل

فئاتالراكئز الفرعية ال

ية املقرتحة اليت  ئةل الرئيسش  األأسش
تامتىش مع لك فئة من فئات 
معلومات اإلإطار التحلييل، 

لتوجيه طريقة اسشتخدام اإلإطار. 
ليس الهدف من هذه األأسشئةل 
�أن تكون اإرشادية ولكن ميكن 

ياق لسش ا ل قً تكييفها وف

ئةل التحليلية األأسش

بياانت واملعلومات املطلوبة  ال
املقرتحة اليت ميكن �أن تساعد 

عىل اإلإجابة عىل األأسشئةل 
التحليلية املقرتحة

بياانت واملعلومات  ال
ة املطلوب

اخلطر/اخملاطر الهتديد

الهشاشة/الضعف

احلد من الانتشارالقدرات
اأثري ت احلد من حدة ال

احلد من الهتديد

احلد من الهشاشة املرتبطة ابلهتديد

تعزيز القدرات ملواهجة الهتديد

اإلإطار النظري لالإطار التحلييل للحامية

يعمتد اإلإطار التحلييل للحامية عىل اإلإطار النظري ملعادةل اخملاطر املرتبطة ابمحلاية. يمت تعريف اخملاطر املرتبطة ابمحلاية يف اإلإطار التحلييل للحامية عىل �أهنا التعرض الفعيل �أو احملمتل للساكن 
كراه �أو احلرمان املتعمد. املتاأثرين للعنف �أو اإلإ

ن معادةل اخملاطر املرتبطة ابمحلاية )الصورة 4( يه متثيل غري راييض للعوامل الثالثة اليت تسامه يف نشوء اخلطر. تنشاأ اخملاطر املرتبطة ابمحلاية عندما يكون مسشتوى الهتديد والهشاشة /  اإ
الضعف )عىل صعيد الفرد �أو اجملمتع( �أكرب من القدرة عىل احلّد من هذا الهتديد احملدد والاسشتجابة هل والتعايف منه.

إل تقترص معادةل اخملاطر املرتبطة ابمحلاية عىل جمرد تقيمي هشاشة / ضعف وقدرات الفرد �أو اجملمتع. بل، تتطلب �أيضا من مسشتخديم اإلإطار التحلييل للحامية النظر يف نقاط الضعف 

والقدرات اخلاصة املرتبطة بلك هتديد مت حتديده.

مفاهمي اإلإطار التحلييل للحامية وهيلكه 

يسشتعمل هيلك اإلإطار التحلييل للحامية املصطلحات والتعريفات املسشتخدمة يف األأطر احلالية xii)مع ادخال بعض التعديالت علهيا( وذكل هبدف جتنب الازدواجية، واحلرص عىل 
التنامغ بني خمتلف األأطر، وهبدف تشجيع اسشتخدام البياانت واملعلومات املتوفرة.

يتكون اإلإطار التحلييل من مخسة مكوانت )الصورة 5(:
�أربع راكئز • 
ثالث راكئز فرعية يف لك ركزية• 
مجموعة مقرتحة من الفئات لتنظمي املعلومات• 
�أسشئةل حتليلية لتنظمي التحليل• 
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 الصورة 6: مفاهمي اإلإطار التحلييل للحامية وهيلكه 

 توحض الصورة 6 الراكئز األأربع والراكئز الفرعية اإلثين عرش لالإطار التحلييل للحامية

السشياق

الهتديدات احلالية اليت يتعرض لها الساكن

آاثر الهتديدات عىل الساكن �

القدرات والاماكنيات املتوفرة ملعاجلة الهتديدات للحامية

املشهد السشيايس والاجامتعي 
والاقتصادي

عواقب/ تداعيات الهتديد

فاعةل  األآليات واألأنظمة واجلهات ال
احمللية

املؤسسات واألآليات األأخرى 
تجابة وقدرات الاسش

قانوين واملتعلق  املشهد املؤسيس وال
ابلقواعد واملعايري

اسرتاتيجيات التكيف دلى الساكن 
اأثرين  املت

اترخي الرصاع/اخلطر

اأثرين قدرات الساكن املت

اأثرين خصائص الساكن املت

الهتديدات للحامية ية املسؤوةل عن  فاعةل الرئيسش اجلهات ال
الهتديد

مصادر الهتديد

ضافية حول األأسشئةل التحليلية والبياانت واملعلومات املطلوبة يف  رشادات اإ يتوفر وصف �أكرث تفصياًل لراكئز اإلإطار التحلييل للحامية وللراكئز الفرعية والفئات يف امللحق 1. تتوفر اإ
امللحق 2.

تشجع راكئز اإلإطار التحلييل احملللني عىل الرتكزي عىل �أربعة جماإلت رئيسشية للمعلومات )الصورة 7( إلسشتنتاج اخملاطر الرئيسشية املرتبطة ابمحلاية يف املنطقة اجلغرافية اخملتارة.
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الصورة 7: الراكئز األأربع لالإطار التحلييل للحامية

الراكئز األأربع لالإطار التحلييل للحامية

السشياق
يعد التحليل الشامل للسشياق عنرًصا همًما ألأنه يساعدان عىل فهم العوامل احملددة املرتبطة ابلسشياق اليت تؤثر عىل ديناميكية األأزمة وحاةل امحلاية الناجتة عهنا.

الهتديدات احلالية اليت يتعرض لها الساكن 
من املهم حتديد �أنواع الهتديدات اليت حتدث حالًيا، ومسؤولية اجلهات الفاعةل املعنية ومصادر الهتديدات.

آاثر الهتديدات عىل الساكن �
إل بد من حتديد مجموعات الساكن اليت تتاأثر ابلهتديدات، وكيف �أو ملاذا تتعرض لهذه الهتديدات وحتديد العواقب اخملتلفة عىل خمتلف اجملموعات الساكنية واملناطق 

اجلغرافية.

القدرات والاماكنيات املتوفرة ملعاجلة الهتديدات للحامية 
إل بد من حتديد كيف ميكن للقدرات احلالية عىل املسشتويني الفردي واحمليل ولالسشتجابة املؤسسشية والقدرات األأخرى )الوطنية وادلولية( �أن تتصدى للهتديدات املرتبطة 

ما عن طريق التخفيف من تداعيات الهتديدات �أو معاجلة العوامل اليت تؤدي اإىل الهتديد. ابمحلاية، اإ

كيفية اسشتخدام اإلإطار التحلييل للحامية

رشاداًي لتسهيل معلييت التحليل والتفكري ومعلية تصممي اإلإجراءات من �أجل حتقيق نتاجئ امحلاية املرغوبة. جيب دامئًا تكييف اإلإطار التحلييل للحامية  يوفر اإلإطار التحلييل للحامية هياًلًك اإ
مع السشياق.

�أساسشيات اإلإطار التحلييل للحامية
يدمع اإلإطار التحلييل للحامية معلية التحليل عىل مسشتوايت جغرافية خمتلفة، مبا يف ذكل عىل مسشتوى اجملمتع واملنطقة والبدل وعرب احلدود. وهو إل يعترب �أداة �أو هنًجا مجلع البياانت، بل 

آليات متعددة. ومن خالل حتديد هدف التحليل، والبياانت واملعلومات املطلوبة، يدمع اإلإطار  يسمح ملسشتخديم هذا اإلإطار التحلييل بتنظمي البياانت واملعلومات املتاحة من مصادر و�
ضافية. التحلييل للحامية معلية حتديد الثغرات يف املعلومات وابلتايل يُقدم لعملية صنع القرار �أنسب األأساليب والطرق واألأدوات للحصول عىل بياانت ومعلومات اإ

يتطلب اسشتخدام اإلإطار التحلييل للحامية مجع بياانت اثنوية، وسيمت حتديد اإىل �أي درجة ينبغي اسشتكشاف فئات معلومات حمددة من اإلإطار وفقًا للسشياق. ولتطبيق هذا اإلإطار بشلك 
فعال، عىل احملللني �أن يقوموا ابلتايل:

حتديد مسؤول عن معلية حتليل امحلاية لالإرشاف عىل معلية التحليل.• 
رشح هيلك العملية واألأدوار مجليع املشاركني يف التحليل.• 
حتديد األأدوار واملسؤوليات والتاأكد من �أن األأشخاص األأكرث احتاكاًك مع مشالك امحلاية يشاركون بشلك فعال يف معلية التحليل.• 
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الصورة 8: األأدوار اخلاصة بعملية حتليل امحلاية

جراء التحليل؟ مىت ومك مرة ينبغي اإ

إل ميكن حتديد مىت ينبغي اسشتخدام اإلإطار التحلييل للحامية ولكن قد تدفعنا واقعة �أو صدمة �أو �أحداث معينة اإىل اسشتخدام هذا اإلإطار. مبجرد تفعيل معلية التحليل، جيب اتباع 
خطوات حمددة. ويتطلب �أول اسشتخدام لالإطار التحلييل من مسشتخدميه �أن يقوموا مبا ييل:

حتديد وتنظمي البياانت الثانوية املتاحة• 
تكييف األأسشئةل التحليلية املقرتحة• 
حتديد املؤرشات• 
حتديد البياانت اإلإضافية املطلوبة.• 

يُمكنَك اسشتخدام اإلإطار التحلييل للحامية لالسشتفادة من التحليالت اليت مت اجراؤها سابقا وحتديد الثغرات يف املعلومات واقرتاح املعلومات اإلإضافية املطلوبة إلإجراء حتليل حامية �أكرث 
تعمقًا وتاكماًل.

يسمح املزيد من التحليل ابحلصول عىل معلومات جديدة وحديثة تعكس التطورات اليت قد تطر�أ عىل السشياق. ميكن اختيار مكوانت حمددة من اإلإطار التحلييل للحامية وذكل وفقا 
ألأهداف التحليل بدإًل من تطبيق اإلإطار باأمكهل. وقد يعين هذا األأمر الرتكزي عىل راكئز حمددة ومجع بياانت حمددة دلمع �أهداف حمددة.

جيب تكرار التحليل اذلي يستند اإىل اإلإطار التحلييل للحامية بشلك منتظم. xiv عند حتديد اإلإطار الزمين للتحليل، جيب األأخذ ابإلعتبار األأحداث ذات الصةل ابلسشياق �أو 
آليات التنسشيق. ادليناميكيات / األأحداث املومسية اليت تؤثر عىل الساكن، والربامج احملمتةل اخلاصة ابجملال اإلإنساين واألأحداث �أو املواعيد الهنائية الرئيسشية الناجتة عن �

خرباء البياانت
اجلهات الفاعةل واألأشخاص القادرون عىل توجيه ودمع معلية مجع 

البياانت بشلك فعال وفهمها وتقدمي التفسري التقين لها

خرباء السشياق/الثقافة
اجلهات الفاعةل واألأشخاص اذلين يعرفون جيدا السشياق واذلين ميكهنم 
تقدمي املساعدة يف معلية حتديد الهُنج والطرق األأنسب مجلع املعلومات 
النوعية والمكية الالزمة املرتبطة ابلسشياق وتفسري املعلومات بشلك 

منتظم

اخلرباء املتخصصون
اجلهات الفاعةل واألأشخاص اذلين يمتتعون خبربة ومعرفة يف جمال امحلاية ويف 
ماكهنم تقدمي املساعدة  مواضيع �أخرى ُمحددة مرتبطة ابلسشياق واذلين ابإ

لتفسري النتاجئ وتوفري معلومات مفيدة لعمليات اختاذ القرار امجلاعية

صناع القرار
اجلهات الفاعةل واألأشخاص املسؤولون عن اختاذ القرارات الاسرتاتيجية 

والرباجمية والتنفيذية، مبا يف ذكل القادة احملليون وغريمه ممن يمتتعون 
مباكنة اجامتعية �أو ثقافية عالية.

�أحصاب احلقوق
ن الساكن املتاأثرين مه اجلهة األأنسب لتحديد اخملاطر اليت يواهجوهنا، وللمساعدة  اإ
عىل حتليل �أثر تكل اخملاطر عىل حياهتم و�أمهيهتا ووضع اسرتاتيجيات حملية للحامية 

مهنا

من يقوم ابلتحليل؟

يسشهتدف اإلإطار التحلييل للحامية مجهوًرا حمدًدا وهو الزمالء العاملني يف جمال امحلاية اذلين يقومون بتحليل امحلاية، مبا يف ذكل الزمالء العاملني يف جمال امحلاية عىل مسشتوى املنطقة �أو 
طاًرا للتحليل املشرتك والتعاوين. ادلوةل ومضن مجموعات التنسشيق. وهو يشلك اإ

جراء حتليل شامل للحامية. توفر األأدوات املسشتخدمة لضامن �أن البياانت مفيدة لالسشتجابة xiii مؤرًشا مفيًدا لتحديد من مه اجلهات اليت من املهم  غالًبا ما مينع نقص املوارد البرشية اإ
احلصول عىل مساهامهتا وارشاكها، عىل الصعيد ادلاخيل �أو اخلاريج، من �أجل التعمق يف معلية التحليل والتوصل اإىل حتليل متاكمل )الصورة 8(.

آراء ومعارف الساكن املتاأثرين واملوظفني احملليني والرشاكء عىل األأرض والعاملني يف اخلطوط األأمامية عنارص رضورية للتحليل. جيب �أن حيرص املسؤول عن معلية حتليل امحلاية  تعترب �
جراء حماداثت ثنائية، �أو جلسات حتليل مشرتكة. ما من خالل مشاركهتم املبارشة يف اجامتعات التحضري، �أو من خالل اإ عىل �أخذ هذه العنارص ابإلعتبار، اإ
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الصورة 9: اخلطوات األأربع لالإطار التحلييل للحامية

التواصل اكتساب 
املعلومات

التحليل  التصممي

حتديد الهدف. 1
حتديد اجلهات الفاعةل واملشاركة والتنسشيق. 2
حتديد املعلومات املطلوبة. 3
مراجعة البياانت واملعلومات. 4
حتديد الهنج التحلييل. 5
حتديد األأنشطة واملوارد. 6

اطالع اجلهات الفاعةل عىل اإلإطار . 1
التحلييل 

مجع البياانت الثانوية. 2
ذا لزم األأمر. 3 مجع البياانت األأولية، اإ
آمن واحلفاظ . 4 حفظ البياانت بشلك �

علهيا 

اسشتكشاف . 1
وصف. 2
رشح . 3
4تفسري. 4

تقدمي حتليل سهل القراءة ومقنع. 1
توثيق النتاجئ ومشاركهتا. 2
معلية املراجعة وادلروس املسشتفادة. 3

الصورة 10: األأسشئةل التوجهيية للك خطوة من خطوات اإلإطار التحلييل للحامية 

التشاور واملشاركة، بدإًل من التفكري يف معلية جديدة
ما يه البياانت اخلاصة بربانمج امحلاية املتوفرة دليك؟• 
ما يه البياانت األأخرى املتعلقة ابمحلاية املتوفرة يف السشياق؟ )مراقبة حقوق • 

خبارية، اإخل؟( اإلإنسان، تقارير اإ
ما اذلي تعرفه ابلفعل عن األأمناط احلالية املوجودة؟ )عىل سبيل املثال، • 

األأمن الغذايئ، وفقدان سشبل العيش، والعوائق اليت حتول دون التعلمي(
من اذلي حتتاج اإىل اإرشاكه من �أجل فهم اخملاطر املرتبطة ابمحلاية والتعامل • 

معها بشلك �أفضل؟

نّظم البياانت املتوفرة، بدإًل من مجع بياانت جديدة
مع من جيب �أن تعمل �أو تتعاون لسد الثغرات يف املعلومات �أو لتخطي • 

احلواجز اليت متنعك عن مجع البياانت؟
ما يه اجلوانب األأساسشية املتعلقة ابلسشياق اليت حتتاج اإىل معرفهتا؟• 
ما يه املعلومات )مضن الراكئز( اليت ميكن احلصول علهيا بشلك مسشمتر • 

من خالل البياانت الثانوية احلالية �أو اجلهات الفاعةل األأخرى، دون 
اللجوء اإىل مجع البياانت؟

اطرح عىل نفسك األأسشئةل الصحيحة بدإًل من حماوةل اإلإجابة عىل لك األأسشئةل
ذا مت حتليلها من منظور •  كيف ختتلف املعلومات اليت تعرفها من قبل، اإ

حتليل امحلاية؟
ذا اكنت افرتاضاتك املتعلقة •  ما اذلي حتتاج اإىل اسشتكشافه لفهم اإ

ابلسشياق حصيحة؟
ما اذلي ميكنك �أن تتوقعه؟• 

شارك معلوماتك مع اجلهات الفاعةل املناسشبة، وليس من خالل نرش تقرير 
فقط

من اذلي قد حيتاج اإىل التحليل وألأي غرض؟• 
ما يه الطريقة األأنسب ملشاركة املعلومات مع اجلهات الفاعةل املناسشبة؟• 
ما يه عوامل اخملاطر املرتبطة ابمحلاية اليت حتتاج اإىل املعاجلة، و�أي هجة • 

فاعةل يه األأفضل للتدخل؟
كيف ميكن حتسني معلية التحليل؟• 

التصممي

اخلطوات األأربع لالإطار التحلييل للحامية

يعمتد اإلإطار التحلييل )الصورة 9( عىل �أربع خطوات رئيسشية )مقتبسة من مرشوع xv “قدرات التقيمي” )ACAPS(( والعمليات املرتبطة هبا املطلوبة لتحقيق حتليل للحامية ذات جودة 
وموثوقية ويف الوقت املناسب.

جيب تكييف لك خطوة من العملية وفقًا للسشياق واتباع سلسةل من األأسشئةل األأساسشية لتوجيه الطريقة اليت تقوم هبا بذكل. توحض الصورة 10 لك خطوة وتقرتح �أسشئةل �أساسشية. يتوفر 
املزيد من التفاصيل يف امللحق 1 - �أدوات التحليل اخلاصة ابإلإطار التحلييل للحامية 

التحليل

التواصلاكتساب املعلومات
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