
محافظت تحلیلی چارچوب

مقدمه



آمریکا مردمبخشندهحمایتذریعهتحلیلیچارچوباین

انکشاف برایآمریکامتحدهایاالتنمایندگیذریعه

درآنمحتویاتاستشدهپذیرامکانالمللیبین

معلوماتکاریگروه باهمکاریدرپروژهمسئولیت

دیدگاه لزوما  واستجهانیمحافظتخوشهبرایتحلیلو

کندنمیبیانراآمریکادولتیاهای



اوتمقدمه

هاتصديق

بهراخودقدردانیوتشکرجهانیمحافظتخوشهودانمارکدگانپناهنشورای،نجاتالمللیبینکمیته

کردنداشتراکمحافظتتحلیلیچارچوبدرکهدادند گسترشافرادیتمامی

،پروژهاصلی،مشاورمحافظتتحلیلیچارچوبنگارشوتوسعهتیم

،،

، کنندگانبررسیوگرايانهعمل تحقیقگروهپروژه،استراتژيکایمشاورهگروه

،و ،،

و،،،و،و

،،و،

،مشاورمشاور،،

،مرزبدون مترجمان،، ،،

،،،،، ،

،،،

،عراقملیمحافظتخوشه،و،

،جنوبیسودانمحافظتخوشهفلسطین محافظتخوشه،لیبیفظتمحابخش

، عراقو،،،عراقو

،مالی،نیجریه،نیجریهمحافظتبخش

و ،مشاور،،و

،ماینبامبارزهو،، 

،و،،،طفلازمحافظت، و

،،،،امالکوزمینمسکن،قسمت

و

ارزیابیهایظرفیتپروژهکنیممیتشکر اند،کردهاشتراکابزار جعبهاینطراحیدر کهافرادی واداراتاز

ومعلوماتکاریگروهکاریهایتیمو،جهانی،محافظتخوشههایعملیاتبخش

پالیسی وحقوقباالیکاریتیم بشر،حقوقاشتراکباالی کاریتیمتحلیل،

مهاجرتالمللیبینادارهالمللیبینسرخصلیب کمیته

بشرحقوقعالیکمیساریایادارهاروینپناهندگیشورای

مللسازمان زیستیمحیطبرنامهمرزبدونمترجمانمحافظتمعلوماتمدیریت

متحدمللسازمان تانهبشردوسامورهماهنگی دفتر متحد ملل سازمانپناهندگانعالی کمیساریای

، ،،ذریعهشدهساخته نمادهایغذا جهانیبرنامه،

ذریعهگرافیکیطراحیذریعهویرایشوکاپیذریعهآزادانتخاب،

ذریعهجهانیمحافظتخوشه تحلیل ومعلوماتکاریگروه با لطفا  نشریه،اینبهبودبرایپیشنهاداتیانظراتارائهبرای

شویدتماسدرسایتویبدرشدهلستمخاطبان

المللی بینانکشافبرایآمریکامتحدهایاالتنمایندگیذریعهآمریکامردمبخشندهحمایتذریعهتحلیلیچارچوباین

استشدهپذیرامکان

http://www.flaticon.com/


اوتمقدمه

 محتوياتجدول

هاتصدیق

محتویاتجدول

نمودارهاجدول

محافظتخطرتحلیلبهمنظمرویکرد

افق

هدف

راهنماابتکاراتوهاپالیسی

موجوداقداماتاساسبهشده،توافقتعاریف

تحلیلیچارچوب

ساختارومفاهیم

محافظتتحلیلیچارچوبازاستفادهنحوۀ

اصول

کند؟میتحلیلکسیچه

شود؟انجامیکباروقتچندوزمانیچهتحلیل

کاریرویه

هامقولهوفرعیهایستونها،ستونتوضیحاتضمیمه

شدهتشریحتحلیلپروسهضمیمه

نمودارهاجدول

 

تحلیلینتایجنمودار

هستندمحافظتتحلیلپروسهزیربنایکهاصلیششنمودار

مفهومیتعاریفنمودار

ازبرگرفتهمحافظتخطرمعادلهنمودار

اصلیعنصرپنجنمودار

ساختارومفاهیمنمودار

ستونچهارنمودار

محافظتتحلیلهاینقشنمودار

کاریرویهدرمرحلهچهارنمودار

کاریرویهکنندهراهنماییسؤاالتنمودار



مارسمقدمه

محافظتخطرتحلیلبهمنظمرويکرد

افق

دردهدمیانجامرامحافظت تحلیل کهکسیبهکندمیهدایترامطمئنیمحور محیطمحافظتتحلیلمحافظتتحلیلیچارچوب

کندمیکمکزیرسؤاالتبهپاسخ

اجرایبرایمعلوماتیقسمچی

است؟نیازموردمحافظتتحلیل

وعمیقتحلیلازپشتیبانیبرای

چیبهمعلوماتوهادادهیکپارچه،

شوند؟منظمودهیسامانبایدقسم

و چندبخشی هایاستراتژیبرایگیری تصمیمکندمیهدایت رابحراندارای زیست محیط داردوامو عمیقمحافظت تحلیل ،

کم وپیشگیریرابشردوستانهقوانینوالمللیبینپناهندگیوبشرحقوقکنندۀنقضمحافظتخطراتکهایچندرشته

گان، کنندهبازگشت،خانمانبىداخلیافرادشمولبهبشردوستانههایحیط مدراستفادهبرایکندمیهدایتکنند،می

استمناسبترکیبیهایموقعیتوپناهندگان

هدف

آن ازبحرانطولدروبحرانابتدایدرکنندمی هدایترامحافظتخطرکاهشبرایهااستراتژیتوسعهتحلیلی،نتایج

شودتضمینیمداخالتداردوامسازگاریوتحلیلتاکنیداستفاده

برنامهبرایمبنامدرکارائهبرایرامعلوماتوهادادهدهیسامانومحافظتخاصموقعیتتحلیل

محافظتیمحیطاز حمایتدراثرگذارهای پالیسیورفتارهاهدفباالیمکالمهوطرفداریریزی،

کندمیهدایتراترمطلوب

در تاشدهآغازمالیتأمینبامحورنتیجهمحافظتتحلیلپروژهذریعه،

کاریگروهکامل حمایتباوباهمراهکنداشتراکمحافظتتحلیلتقویتوارتقاءجمعیهایتالش

استشدهتأییدجهانیمحافظتخوشهتوسطاستشدهطراحیجهانیمحافظتخوشهازتحلیلومعلومات



اوتمقدمه

محافظت مهمخطرات

خطراتاصلیعوامل •

بوجودنیازهایومحافظت

آمده

برایمحافظتاصلینکات •

یکپارچهدهیپاسخ

اساسبهپاسخهایشکاف •

محافظتمرغتخممدلسطوح

وجمعیتیگروههرشدت •

جغرافیاییموقعیت

تحلیلینتايجنمودار

آمیز،تبعیضمضر،

عواملمحافظت

محیطی 

محیط

وهانقض

هاسوءاستفاده

فعلیتهديدات

جمعیتباالی

موجودهایظرفیت

بررسیبرای

تهديدهای

محافظتی

پوششوهاظرفیت

ودهیپاسخ

هاشکاف

تهديداثرات

جمعیتباالی

باالیمهماثرات

جمعیت

خطراتشناساییبرایکردخواهدکمک شمابهزمانطولدرنظارتبرایمحافظتخطراتمهمترینشناساییدر

نمودارکنیدتوجهگستردهحوزهچهاربهکندمیایجابراشمامحافظت،

گذارندمیاثرمحافظتمحیطبرمنفی،ومثبتقسمبهکهفعلیعوامل •

جمعیتیهایگروهوجغرافیاییهایموقعیتدرسوءاستفادهوهانقض •

وهانقضازبرخاستهجمعیترفاهوایمنی،منشىبزرگبراثرگذارجمعیتباالیمهماثرات •

تأثیرتحتجغرافیاییموقعیتوجمعیتیگروههربرایخاصهایسوءاستفاده

بشردوستانهدهیپاسخظرفیتوملیسازمانیظرفیتبومی،سازوکارهایفردی،ظرفیتفعلیترکیب •

هاسوءاستفادهوهانقضبررسیبرای

برای مهماقداماتوهااستراتژیگیریشکلباعثهکمحوریمحیطتغییرنظریهتواندمیتحلیل

الزماقداماتهمهبایدتحلیلپروسهکندهدایتراشودمیمحافظتمطلوبپیامدهایبهدستیابی

برای کهمختلفیهایرشتهوهابخش شمولبهدهد،قرارمبناراپیامدهاآنبهدستیابیبرای

شوندآمادهبایدمختلفعواملهاینقششناساییومطلوبپیامدبهدستیابیدراشتراک

قسم بهبتوانندتاکننداستفادهتحلیلازغیرمحافظتعوامل باهمکاریبرایبایدمحافظتعوامل

خطرمطلوبپیامد بهوکنندبررسیرا خطرخاصعواملبررسیبرایمهمرویدادهایومسیرهامشترک

برنامهوهافعالیتبیننیزوعواملسائرباهمکاریبایدمحافظملعوایابنددستیافتهکاهش

کنندبررسیراخطرمختلفعواملبتوانندتابرساندحداکثربهراسازمانیکدرونمختلفهای

راهنماابتکاراتوها پالیسی 

فعالیت همهاستاینآنوکند،میسازگاریدستگاهیبیندائمیکمیتهمحافظتتعریفاز



اوتمقدمه

مربوطه حقوقیهایقانونفضایومتن بامطابقفردحقوقکاملرعایتواحترامکسبهدفشانکههایی

المللی بینحقوقوبشردوستانهالمللیبینحقوق،بشرحقوقالمللیبینقانونشمولبه

استپناهندگان

با همراه،محافظتبیانیهمحوریتومرکزیتوبشردوستانهاقداماتدرمحافظتباالیپالیسی

را منطقمحافظتی،اقداماتبرایایحرفهاستندردهایسرخصلیبالمللیبینکمیته

کندمیکمکچارچوباینازاستفادهودرکبرایالزمپارامترهایتعییندروکندمیهدایت

و هادادهذریعهمحافظتتحلیلاینکهتضمینبرایالزممنابع محافظتمعلوماتمدیریت ابتکار 

زبانشوداستفادهاصولبامطابقبایدکندمیارائهراشودمیهدایتباکیفیتمعلومات

محافظت خوشهبشردوستانهکشوریتیممحافظتاستراتژیمشروطهدایتبیانیهبا همچنینمنطقو

داردسازگاریجهانی



اوتمقدمه

هایروشوایچندرشتههایاستراتژیدار،دواممحورمحیطتحلیلشدهطراحیمحورنتیجهمحافظتعنصرسه باسازگاریبرای

پیامدمحور

دکننتأکیدمحافظتتحلیلپروسه بربایدنموداردرشدهتشریحاصولمبنا،قسمبهازاستفادهبا

هستندمحافظتتحلیلپروسهزيربنایکهاصلیششنمودار

هستندمحافظتتحلیلپروسهزيربنایکهاصلیشش

فراگیر ومحورمردم

طراحی سازی،مفهومومحیطیتحلیلدربایدمردمعامهکند هدایتراپروسهاینبایدمردمعامهرفاهومنافع

کننداشتراکهاحلراهاجرایو

داردوام

وتشویقراجمعیمداخالتکهقسمیشود،استفادهگیریتصمیمهدایتبرایوشودروزبهداردوامبایدتحلیل

ببردباالراهاظرفیتو کندکمراتهدیدهاآنمعرضدرافرادوتهدیدها

ظرفیتوتوان

آموزش مربوطه،معلوماتمدیریتومحافظتدردهکنناشتراککارمندانکهشوندمطمئنبایدمحافظتعوامل

باشندداشتهرااصلیهایتواناییوباشنددیدهمناسب

موجودمعلوماتوهادادهازاستفاده

بایدتحلیلهدفکنیداستفادهمحیطدرموجودمعلوماتوهادادهآوریجمعابزارهایثانویه،هایدادهاز

محافظت خطرات کاهشبرای وشودمنتقل تحلیلپروسه درکننده اشتراکو مربوطهذینفعانبهشود، تعریفصریح

شودانجاماقداماتی

همکاریوهماهنگی

تقویت برایبشردوستانهوبشردوستانه ذینفعانسائرباو سازمانی،وتیمیدرونهمکاریوهماهنگی

حیاتیتکراریکارهایازپیشگیریوموجودهایتالشویتتقمحافظت،خطراتدرکوشناساییباالیموجودهایتالش

است

محافظتپیامدهایکسببرایاقدام

مختلفعواملهای نقشواقداماتمربوطه ترتیبومحافظتخطرکاهش برایانتظارموردمختلفروشهایشناسایی

اقدامات مختلفسطوح اساسبهمعی، جخطرکاهش هایاستراتژیسازگاریو طراحیهدایت،برایتوان میراتحلیل

کرداستفاده خاصمحیطیدرومحافظتمرغتخممدلاساسبه
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موجوداقداماتاساسبهشده،توافقتعاريف

این استشدههدایتراهنما،مطالبومنابعشمولبهموجودابتکاراتوهاپالیسیبانموداردرمفهومیتعاریف

استشدهقطعیونهاییذینفعچندینشمولبههمکارانمرورومتخصصانحمایتباتعاریف

مفهومیتعاريفنمودار

مفهومیتعاريف

محافظتتحلیل

شودمیاجراها،دهیپاسخوهااستراتژیهدایتهدفباومحافظتخطراتشناساییبرایکهایپروسه

تهديد

شودمیآگاهانهوعمدیمحرومیتیااجبارخشونت،نوعیباعثکهانسانیفعالیتیکمحصولیاانسانیفعالیتی

زندمیآسیبکهباشدتهدیدمبدأقومیتیهنجاریاپالیسییکیاتهدیدعاملمرتکباستممکنتهدیدها

پذيریآسیب

مقاومت،مواجهه،بینی،پیشتواناییکهآنها، اطراففزیکیمحیط یاگروه، یافردیک خاصشرایط یاخصوصیات

قومیت،جنسیت،اجتماعی،گروهبهبستهتهدیدبامواجههدرافراددهدمیکاهشراتهدیداثراتازبهبودییا

ونیست م مرداز خاصی هایمقولهبهمربوط ثابت یا معینمعیار یکپذیری، آسیبهستندمتفاوت عوامل سائر وسن

آیدنمیدنیا بهپذیرآسیبکسهیچ

ظرفیت

اثرات کاهشیامقاومتیاتهدیدبامواجههبرایجوامعوخانوارهاافراد،برایموجودهایظرفیتومنابع

های مهارتمجموعهشاملهاظرفیتباشدموجودجامعیکدهیسامان روشدریاباشدمادیمنابعاستممکنتهدید

شودمیرفتنامنمحلیبهآزادانهیاخاصخدماتبهدسترسیتوانایییاخاص

خشونت

که اجتماع، یا گروهیکیادیگرشخصخود،علیهواقعی،یاتهدیدشده فزیکی،قدرتیانیرو ازآگاهانهاستفاده

داشته موارداینایجاددرزیادیاحتمالیاشود،محرومیتیاناقصرشدیاروانی،آسیبمرگ،آسیب،بهمنجر

باشد

زور

خودشمیلخالفبرکارانجامبهشخصیکردنمجبور

آگاهانهمحرومیت

دسترسیحقداشتنونیازشانموردخدماتیاکاالهامنابع،بهمردمدسترسیازجلوگیریبرایعمدیاقدام

محافظتخطر

آگاهانهمحرومیتیازورخشونت،ازگرفتهتأثیرجمعیتبااحتمالییاواقعیمواجهه

محافظتبهنیاز

نباشندبرخورداراصولیاحترامازدیگروکننددفاعخوداصولیعالیقازنتوانندقانون،نقضقربانیانوقتی

رخاند، شدهآنمستحقهستند،وابستهآنهابهیادارندکنترولآنهابرکهعواملیسائرومسئوالنسویازکه

دهدمی

محافظتپیامد

اینشامل یافتگاننجاتقربانیانبرای خسارتجبرانو حقوقیافتۀ بهبوداجرایذریعه جملهاز خطرکاهش

و تهدیدهااین برابردرمردمپذیریآسیب کاهششوند،میروبرو آنهابا مردمکهتهدیدهاییکاهششودمیموارد

آنهاهایظرفیتافزایش



اوتمقدمه

هاستون فرعی هایستون هامقوله
سؤاالت

تحلیلی

نیازهای

وایداده

معلومات

تحلیلی چارچوب 

جمعیت بااحتمالییاواقعی مواجههقسمبهمحافظت خطر،دراستوابستهمحافظت خطرمعادلهتحلیلیچارچوب به

شودمیتعریفآگاهانهمحرومیتیازورخشونت،ازگرفتهتأثیر

دهد می رخزمانیمحافظتخطریکاستخطردر ه کننداشتراکعامل سهاز غیرریاضی نمایش یکنمودارمحافظت خطرمعادله

خاص تهدیدآنازیافتن بهبود ودهیپاسخپیشگیری، در آنهاظرفیتاز بیشتراجتماعیا فردیک پذیریآسیبوتهدیدکه

است

کاربرانعوض،در داردنیاز اجتماع یافرد یکظرفیت و پذیریآسیباز جامعارزیابی یک ازبیشتربه محافظت خطرمعادله

کنندتوجهشدهشناساییتهدیدهربامرتبطخاصظرفیتوپذیری آسیببهباید

ازبرگرفتهمحافظتخطرمعادلهنمودار

تهدید خطر 

پذيریآسیب

پذیریآسیبکاهش

تهدید بهمربوط

رواجونفوذ کاهش

شدتکاهش

اثر

تهدید کاهش
ظرفیت

مربوطهایظرفیتافزایش

تهدیدبه

ساختارومفاهیم

هاچارچوببینهمکارىشود،جلوگیریتکرارازتاکندمیپذیرشراگانهموجودهایچارچوبتعاریف ولغاتساختار

شودتشویقنیزموجودمعلوماتوهادادهاز استفادهبهوشودتضمین

داردنمودارعنصرپنج

ستونچهار •

ستونهردرفرعیستونسه •

معلوماتدهیسامانبرایهامقولهپیشنهادیمجموعه •

تحلیلدهیسامانبهکمکبرایتحلیلیسؤاالت •

معلوماتوایدادهنیازهایلیست •

اصلیعنصرپنجنمودار

ترینگسترده

برایتحلیلمقوله

تمامدهیسامان

وایدادهنیازهای

گردآوریمعلومات

ُبعدیکذیلشده

برایضروری

تحلیل

محافظت

ستون؛هرفرعیابعاد

دهیساماندرمفید

معلومات وهاداده

ودرکهدایتبرای

ذریعهُبعددریافت

ستون

تر دقیقسازیمقوله

اصلیهایحوزه

هر درکهمعلومات

قرار ستونفرعیستون

گیردمی

که اصلیسؤاالت پیشنهادی

معلوماتیمقولههربا

استفاده هدایتبرای

سازگاری چارچوباز

قرار سؤاالتایندارد

تجویزیودستورینیست



اوتمقدمه

توانند میبلکهباشند

داده تطبیق

یا شوند،

بهبستهشوندتشریح

استفادهموردمحیط

نیازهای

وایداده

معلومات

کهپیشنهادی

درتوانندمی

به دادنپاسخ

تحلیلیسؤاالت

کمکپیشنهاد

کنند



اوتمقدمه

سازمانی،اندازچشم

هنجاری وقانونی

محیط

محافظتیتهديدهای

جمعیتباالیفعلیتهديدات

تحتجمعیتهایويژگی

تأثیر

جمعیتباالیتهديداثرات

تحتجمعیتهایظرفیت

تأثیر

محافظتیتهديدهایبررسیبرای موجودهایظرفیت

ساختارومفاهیمنمودار

دهدمینشانرا فرعیستوندوازدهوستونچهارنمودار

وتحلیلیسؤاالتدربارۀبیشترراهنمایاستشدهارائهضمیمهدرهایمقوله وفرعیهای ستون ها،ستون تردقیق توضیحات

استشدهارائه ضمیمهدرمعلومات وایدادهنیازهای

درمحافظتاصلیخطراتکاهشبراینمودارمعلوماتاصلیحوزهچهاربر تمرکزبهراگانکنندهتحلیل،هایستون

کندمیتشویقجغرافیاییمنتخبمنطقه

ياونزاعسابقه

خطر

وسیاسیاندازچشم

اقتصادیاجتماعی

تهديدمسئولاصلیعوامل

پیامدهای

تهديدها

سیستمسازوکارها،

بومی عواملوها

تهديدمنشأهای

مواجهههایاستراتژی

تأثیر تحتجمعیت

وسازمانیسازوکارهای

پاسخهایظرفیتوغیره

دهی



اوتمقدمه

ستونچهار

محیط

موقعیتو بحراناصولبرکه خاصیمحیطیعواملدرکدر زیرااست،مهم محیطجامعتحلیل

کندمیکمکگذارند،اثرآمدهبوجودمحافظت

جمعیتباالیفعلیتهديدات

و کنندهاشتراکعواملمسئولیتدهند،میرخحاضرحالدرکهتهدیدهاییاقسامشناسایی

استمهمبسیارتهدیدهامنشأهای

جمعیتباالیتهديداثرات

برابر درآنهاپذیریآسیبدلیلیاقسمتهدیدها،تأثیرتحتجمعیتیهایگروهشناسایی

های منطقهوجمعیتیهایگروهدراستممکنقسمچیبهپیامدهااینکهوتهدیدهااین

استمهمباشد،مختلفمتفاوت،جغرافیایی

محافظتیتهديدهایبررسیبرای موجودهایظرفیت

سطح درهاظرفیتسایروسازمانیدهیپاسخنیزومحلیوفردیهایظرفیتاینکهشناسایی

بررسی یاپیامدهاکاهشبا رامحافظتتهدیدهایتوانندمیقسمچیبه المللیبینوملی

استمهمکنند،کنترولتهدیدآورندهجودبوعوامل

ستونچهارنمودار

محافظتتحلیلیچارچوبازاستفادهنحوۀ

پیامدهای بهرسیدنبرایاقداماتاشتراکیطراحیومشترکتفکروتحلیل کردنتوانمندبرایکننده هدایتساختار،

کنیدسازگارمحیط باراهمیشهکندمیارائهرامحافظتمطلوب

اصول

رویکرد یاابزارکندمیحمایت تحلیلازمرزیبرونوکشوریای،منطقهاجتماعی،شمولبهجغرافیاییمختلفسطوح در

سازوکارهایومتعددمنابعازآمدهبدستمعلوماتوهادادهدهدمی امکانکاربرانبهبلکهنیست،دادهآوریجمع

معلوماتیهایشکافشناسایی ازمعلومات،و ایدادهنیازهای وتحلیلهدفکردن تعریف باکننددهی سامانراموجود

معلومات وهادادهکسببرای ابزارهاوها روشرویکردها، ترینمناسبباالیگیری تصمیمنتیجهدر وکند میپشتیبانی

کندمیهدایترابیشتر

محیطاساسبهمعلوماتخاصهایمقولهکهداشتخواهدنیازمیزانیونویهثاهایدادهآوریجمعبهازاستفاده

بایدکنندگانتحلیلشود،اعمالقسممؤثرترینبهاینکهبرایشدخواهندسازگار

کنندشناساییتحلیلپروسهبرنظارتبرایمحافظتتحلیلرهبریک •

دهندتوضیحراتحلیلدرکنندهاشتراکشخصهرهاینقشوپروسهساختار •

محافظتمشکالتبهافرادنزدیکترینکهشوندمطمئنوکنندتعیینراخاصهایمسئولیتوهانقش •

باشندداشتهتحلیلپروسهدرمهمیاشتراک



اوتمقدمه

کند؟ میتحلیلکسیچه

و کشورییاایمنطقهسطوحدرمحافظتهمکارانشمولبهمحافظتتحلیلاجراکنندهمحافظتهمکاران،نهاییمخاطب

استاشتراکیومشترکتحلیلبرایچارچوبیاینهستندهماهنگیهایسازماندرون

دهی پاسخبرایهادادهاینکه تضمینبرایابزارهاییشودمیجامعمحافظت تحلیل اجرایمانعاغلبانسانی منابعنبود

تحلیلازپشتیبانیبرایافرادسازمانیبرونیادروناشتراک،بودنضروریازمفیدیشاخصاستاستفادهقابلومفید

کندمیارائهنموداریکپارچهوعمیق

تحلیل رهبراستضروریمقدم خطمددکارانومحل درحاضر شرکایبومی، کارمندان تأثیر،تحتجمعیتاطالعات ونظرات

این کهشودمطمئنمشترکتحلیلیجلساتیادوجانبهمکالماتوسازیآمادهجلساتدرستقیمماشتراکذریعهبایدمحافظت

دهدمیرخاتفاق

محافظتتحلیلهاینقشنمودار

دادهمتخصصان

جمعتوانندمیکهعواملیوافراد

فنیتفسیرودرککامل،آوری

پشتیبانیوهدایتراهاداده

کنند

موضوعیمتخصصان

دانشدارایعواملوافراد

درخاصموضوعاتسایرومحافظت

تفسیردربتوانندکهمحیط

جمعیگیریتصمیمهدایتونتایج

کنندحمایت

حقصاحبان

موردبهترینتأثیر،تحتجمعیت

تجربه کهخطراتیشناساییبرای

واهمیتتحلیلهدایتکنند،می

درخطراتآنمعنای
هستندمحافظتبرایهایاستراتژیطراحیوشانزندگی

فرهنگی محیطیمتخصصان

دانشدارایعواملوافراد

شناساییهدایتبرایمحیطی

گردآوریبرایرویکردها

درضروریکیفیوکمیمعلومات

ومحیط

ازمرتبتفسیرارائۀ

هستندمعلومات

گیرانتصمیم

تصمیممسئولعواملوافراد

وایبرنامهاستراتژیک،گیری

محلیرهبرانشمولبهعملیاتی

باالیهایرتبهدارایسائرینو

فرهنگییااجتماعی

شود؟ انجاميکباروقتچند وزمانیچهتحلیل

یک بایدشروعازبعدشودآغاز خاصحادثهیاشک رویداد،یک بااستممکنو نداردخاصی آغازنقطهلزوما  ازاستفاده

کاربرانکندمیایجابازاستفادهاولینباشدتکراریپروسه

کننددهیسامانوشناساییراموجودثانویههایداده •

کنندسازگارراپیشنهادیتحلیلیسؤاالت •

کنندشناساییراهاشاخص •

کنندشناساییرااضافیضروریهایداده •

تحلیل برایبیشترمعلوماتینیازهایپیشنهادومعلوماتهایشکافشناساییموجود،هایتحلیلتقویتبرایتوانیدمیشما



اوتمقدمه

کنیداستفادهازتریکپارچهوترعمیقمحافظت

کل ازاستفادهبجایتوانمیکندایجادپیشرفت حالدر محیطدادننشان برای راروزیبهمعلوماتتواندمیبیشترتحلیل

هایدادهکردنمرتبوخاصهایستونبربایدبنابراینکردانتخابرا عناصرخاص،تحلیلیک اهدافبهبستهچارچوب،

کردتمرکزشدهتعییناهدافازپشتیبانیبرایخاص

محیطیمرتبطرویدادهای بهتحلیل،زمانیچارچوبتعریفزماندرشودانجاممرتبقسمبهباید،هدایتباتحلیل،

ذریعه ایجادشدهاصلیموعدهاییالحظاتوبشردوستانهاحتمالیریزیبرنامهجمعیت،براثرگذارفصلیاصولیا

کنیدتوجههماهنگیسازوکارهای



اوتمقدمه

کاریرويهدرمرحلهچهارنمودار

طراحی کسب تحلیل ارتباط

هدفتعریف 

عوامل،تعریف 

همکاریواشتراک

نیازهایتعریف 

معلوماتی

وهادادهمرور 

معلومات

رویکردتعریف 

تحلیلی

فعالیتتعریف 

منابعوها

کردنآشنا 

باعوامل

دادهکردنمرتب 

ثانویههای

دادهآوریجمع 

دراصلی،های

نیازصورت

ونگهداری 

محافظت

ازایمن

هاداده

کردنکشف 

کردنتوصیف 

دادنتوضیح 

کردنتفسیر 

انتظار 

داشتن

تحلیلارائه 

ترغیبوخوانا

کننده

ومستندسازی 

کردنشریک

نتایج

وپروسهمرور 

هایدرس

آموخته

کاریرويه

تحلیل آوردنبدستبراینیازموردمربوطههای پروسهوازشدهگرفتهاصلیمراحل،نمودارکاریرویه

کندمیارائهرار معتبوکیفیتباموقع،به

کنیدرعایتکارتان، انجام روشهدایتبرایرا اصولی سؤاالتمجموعهوکنید سازگار محیطاساسبهرا مرحله هرپروسه

شدهتشریحتحلیلابزارهای ضمیمهدر بیشترجزییاتدهدمیتوضیحراپیشنهادیاصولیسؤاالتومرحله هرنمودار

است

کاریرويهکنندهراهنمايیسؤاالتنمودار

طراحی
تحلیل

يکبهکردنفکرجایبهاشتراک،ومشاوره

جديدپروسه

محافظتبرنامههایداده قسمچی •

دارید؟دسترسدرراخاصیمحور

محور محافظتهایدادهقسمچی •

نظارت است؟موجود محیطدردیگری

وخبری،هایگزارشبشر،حقوقبر

غیره؟

الگوهایدربارۀمعلوماتیچی •

غذایی،امنیتمثال  دارید؟موجود

تحصیلموانعخوب،معیشتنداشتن

بهتر رسیدگیودرک دراشتراکبرای •

نیازافرادیچهبهمحافظت،خطر

دارید؟

دادنپاسخ جایبهکنیدسعی

درستیسؤاالتچیزی،هربه

بپرسید خودتاناز

یکازدانیدمیاکنونراآنچهاگر •

تحلیلدیگریمحافظتتحلیلجنبه

کرد؟خواهدتفاوتیقسمچیکنید،

درشمافرضیاتاینکهدرکوکشفبرای •

چیزیچیبهخیر،یابودهدرستمحیط

دارید؟نیاز

باشید؟داشتهتوانیدمیانتظاریقسمچی •



اوتمقدمه

کسب
ارتباط

هایدادهجديد،هایدادهآوریجمعجایبه

کنیددهیسامانراموجود

برداشتنیامعلوماتیهای شکافپرکردنبرای •

کسیچه بابایدها،دادهآوریجمعموانع

کنید؟همکارییاشویدشریک

چیبدانید،محیطدربایدکهحیاتیهایجنبه •

است؟قسم

قسم چیعواملسائریا موجودثانویه هایداده  •

جمعبدونتوانندمیراهاستوندرمعلوماتی

کنند؟ارائهداردوامقسمبهها،دادهآوری

کردن،گزارشصرفا  بجای

مناسبعواملبارامعلومات

کنیدشريک

داشتهنیازتحلیلبهاستممکنچراوکسیچه •

باشد؟

مناسبعواملباکردنشریکروشترینمناسب •

است؟قسمچی

بایدمحافظتخطراتعواملقسمچی •

عاملیچهمداخلهوشوندبررسی

دارد؟رااثربهترین

شود؟انکشافبایدچطورتحلیلپروسه •



اوتمقدمه

شویممطمئنوباشندمربوطمحیطبهبایدنیستندشدهتعیینپیشازهایمقولهجمعیتی،هایگروه

گروههایتعریفبرایالزمخصوصیاتنشوندمطالعهجداگانهقسمبهخصوصیاتمختلفاقسامکه

باشدفرهنگیقومیخصوصیاتسایروجنسوتنوعجنسیت،سن،شاملتواندمیجمعیتی

محافظتتحلیلاشتراکیاجرایوسازمانیبینهایپروسهازپشتیبانیبرایتوانمیخاص،قسمبه

بهدهیپاسخیاپیشگیریوچندبخشیوسیستمیکلجامع،تالشیکاجرایوکردنراهنماییذریعه

هاینقضتکرارتوقفوپیشگیرینیزوتأثیرتحتهایجمعیتیدکنندهتهدمحافظتیخطراتترینجدی

کرداستفادهآنازقانون

استفادهموردمشابه،اساسبهمحافظتتحلیلتشریحبرایموردنیازهایدادهومعلومات

رچوبچاباارتباطدرایدادههایپروسهوهافعالیتاجرایبرایاستفادهحالدریاشده

کوویدبرایجهانیمعلوماتمدیریتتحلیلوارزیابی واحد،مشترکبخشیبینتحلیلی

برایشناساییتحلیلیچارچوبونیازهاپذیری،مسئولیتتحلیلیچارچوبمنطقه،

اینباشدمیپذیریمسئولیتتحلیلیچارچوبماینبامبارزهقسمتو،طفلازمحافظت

دیگرتحلیلیابتکاراتوهاچارچوببرعالوهراتحلیلیهایچارچوباینساختار،ومفاهیم

وتحلیلی،چارچوبعراق،ملیمحافظتخوشهاندکردهایجاد

استاستفادهقابلومفیددهیپاسخبرایهادادهاینکهتضمینبرایابزارهاییکنیدمشاهده

طولدرداردوامقسمبهبایدبلکه،گرفت،نظردریکبارهاقدامینبایدرامحافظتتحلیل

وابتداییدهیپاسخبرایاساسیقسمبهتوانمیراابتداییمحافظتتحلیلیکشوداجرادهیپاسخ

مکالماتبرایاساسیتوانندمیابتداییهیاموقتیدهیپاسخهایفعالیتسپسکرداستفادهموقتی

طراحیوهاشراکتانکشاففرضیات،سازیشفافومربوطهذینفعانبرایترعمیقتحلیلوبیشتر

کنندارائهخطرالگوهایترجامعبررسیبرایهاییاستراتژی

https://bit.ly/3bbzEpf
https://bit.ly/3yrE2eo
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/popcharmethods.htm
https://bit.ly/2Zm7OBu
https://bit.ly/3yrE2eo
https://bit.ly/3yrE2eo
https://bit.ly/3prEd41
https://bit.ly/3prEd41
https://bit.ly/3prEd41
https://bit.ly/2Zm7OBu
http://pim.guide/
https://bit.ly/2LUjQPa
https://protection.interaction.org/
https://protection.interaction.org/
https://protection.interaction.org/
https://bit.ly/3bXP6Hf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_analysis_workflow_poster.pdf


ضمیمه

هامقولهوفرعیهایستونا،هستونتوضیحات

آمریکا مردمبخشندهحمایتذریعهتحلیلیچارچوباین

انکشاف برایآمریکامتحدهایاالتنمایندگیذریعه



درآنمحتویاتاستشدهپذیرامکانالمللیبین

کاریگروهباهمکاریدرپروژهمسئولیت

و استجهانیمحافظتخوشهبرایتحلیلومعلومات

نمیبیانراآمریکادولتیاهایدیدگاهلزوما  

کند



اوتمقدمه

شودمیتکمیلکالنسطحهایدادهذریعهکهدارداشارهمحافظتتحلیلپوششتحتمنطقهخاصمرتبطمعلوماتبهمحیطستون

توضیحستون

موقعیت وبحراناصولچیزیچیاینکهدرکبرایالزمعواملمحیط

بررسیذریعهکند،میایجادوتحریکرامحافظتبوجودآمده

محیطواطرافخاصخصوصیات

هامقولهتوضیحفرعیستون

ياونزاع سابقه 
خطر

بر کهمحیطیتاریخیعناصر

وگذارندمیاثرفعلیهاینقض

گذشته محافظتیمسائلوتهدیدها

دهندمینشانرا

مکان

هادرگیریونزاعها،تنش

طبیعیخطرات

گذشتهروندهای

صلحوآرامشوثبات

وسیاسیاندازچشم

توانندمی که محیطیعناصراقتصادیاجتماعی

رامحافظتیمسائلوتهدیدها

کنندپایداریاتقویتایجاد،

سیاسیثباتیبی

پذیریمسئولیتونظرات

قدرتاصول

سیاسیموانعوعوامل

سازمانی، انداز چشم 
یا هاپالیسیهنجارها،قوانین،هنجاری وقانونی

درکهغیررسمیورسمیهایسیستم

فعلی محافظتیمسائلوتهدیدها

تهدیدها اینبا یادارنداشتراک

محیطیکو کنندمیمبارزه

کنندمیتقویترامحافظتی

سازمانی

قانونی

هنجاری

المللیبین



اوتمقدمه

هایفعالیتکهدارداشارهمعلوماتیوهادادهبهجمعیتباالیفعلیتهدیداتستون

یاوزور، خشونت،قالبدرجمعیتبهزننده آسیبانسانیهایفعالیتمحصولیاانسانی

کندمیتشریحراآگاهانهمحرومیت

توضیحستون

باالیفعلی تهديدات
جمعیت

گروههای براثریقسمچیودهدمیرخحاضرحال درکهتهدیدهایی

توضیح معلوماتشاملدارندمختلفجغرافیاییمناطقوجمعیتی

برایآنهاوظایفوهامسئولیتتهدید،مسئولاصلیعواملدهنده

یا ایجادراتهدیدهااینکههستندعواملیومردمازمحافظت

کنندمیتحریک

هامقولهتوضیحفرعیستون

محافظتی تهديدهای

در جمعیت،به فعلیآسیبمیزان

محرومیتیازورخشونت،قالب

محافظت تهدیدسطح تاکهآگاهانه

معلوماتیشاملشودمیزیاد

تهدید، آنکندمی مشخصکهشودمی

اقدام خاص،رفتاریکنتیجه

یا پالیسییاگروهی،سازمانی

است غیردولتییادولتیسازوکار

خیریا

تهدیدها

قسم

خصوصیت

مسئولاصلیعوامل
تهديد

به کنندهاشتراکعواملمسئولیت

افرادی یاهاگروهشناساییشمول

را زنندهآسیباقداممستقیما  که

ارتباطوشراکت کنند،میاجرا

نقشوتأثیرتحتجمعیتباآنها

خاصوظایفدارایعوامل

قسم

وابستگی

تأثیرتحتجمعیتباارتباط

پذیریمسئولیت

تهديدمنشأهای

کنند میایجادتهدیدکهعواملی

اصلی هایانگیزهشاملکردند

شود میتهدیدمسئولاصلیعوامل

که عاملییا شوندگانمرتکب

خودکردنمحافظتوظیفهنتوانسته

وهامحرکشامل کنداجرارا

اقتصادی، اجتماعیهنجارهای

که شودمی سیاسییاقومیمحیطی،

ملیمحلی،سطوحدرتهدیدحفظدر

ماهیت

عوامل

هنجارها

تهديد

تهدیدکاهش



اوتمقدمه

کندمیکمکالمللیبینیاو



اوتمقدمه

های فعالیتکهدارداشارهمعلوماتیوهادادهبهجمعیتباالیفعلیتهدیداتستون

وزور،خشونت،قالب درجمعیتبه زنندهآسیب انسانیهایفعالیتمحصول یاانسانی

کندمیتشریحراآگاهانهمحرومیتیا

توضیحستون

باالیتهديداثرات
جمعیت

پذیری آسیبدلیلیاقسمتهدیدها،تأثیرتحتجمعیتیهایگروه

استممکنقسمچیبهپیامدهااینکهوتهدیدهااینبرابردرآنها

باشدمختلفمتفاوت،جغرافیاییهایمنطقهوجمعیتیهایگروهدر

هامقولهتوضیحفرعیستون

تحتجمعیتهایويژگی 
تأثیر

تأثیر تحتجمعیتخصوصیات

تأثیرگرفته،تهدیدازمستقیما  

با ارتباطدر آنهاپذیریآسیب

کندمیتشریحراتهدیدها

شناسیجمعیت

مکان

مواجهه

هاحرکت

تهديدها پیامدهای

یاثانویهواصلیاثرات

گروههربرایتهدیدپیامدهای

تأثیرگرفتهمکانوجمعیتی

فزیکی

اجتماعیروانیواجتماعی

مادیوقانونی

مواجهه هایاستراتژی
تحت جمعیتمنفیمثبتهاپاسختأثیر تحتجمعیت 

شدۀ شناساییپیامدهایبهتأثیر

اثرگذاری قسم شاملتهدید

هاپاسخاینبرتهدیدمفاهیم

شودمی

رفتنطفره

اقدام

تنظیم

مقابله

سائرین

تهدیدمفاهیم

پذيریآسیب

پذیریآسیبکاهش

تهدیدبهمربوط



مارسمقدمه

منابعدرکبرایمعلوماتیشاملمحافظتیتهدیدهایستونبررسیبرایموجودهایظرفیت

هایمحیطدر جمعی، وفردی سطحدرشده شناساییتهدیدهربررسیبرایموجود هایظرفیتو

شودمیسازمانیوالمللیبینو ملیسطحدرواطراف

توضیحستون

برای موجودهای ظرفیت 
تهديدهایبررسی

محافظتی

سائر و اجتماعیهایشبکهدانش،ها،مهارتهاتواناییومنابع

محافظتی تهدیدهایبررسیبرایمحلیوفردیسطحدرموجودعوامل

تحلیل شاملتهدیدکنندگانتحریکبررسییاپیامدهاکاهشذریعه

شودمیلمللیابینوملیهایظرفیتیاسازمانیهایپاسخ

هامقولهتوضیحفرعیستون

تحتجمعیتهایظرفیت
تأثیر 

شامل هاتواناییومنابع

افراد،دانشومنابعها،مهارت

سائر یا وهاخانوادهخانوارها،

برابر درمقاومتبرایهایگروه

شودمیآنپیامدهایوتهدید

فزیکی

اجتماعیروانیواجتماعی

مادیوقانونی

دسترسیقابلیت

وهاسیستمسازوکارها،
بومیعوامل

گروهی وفردیهایتواناییترکیب

دارایتأثیرتحتمکاندر

جمعی، عواملوهاسیستممؤسسات،

یا کاهشبرایایمنطقهشهرداری،

پیامدهای یاتهدید بهدادنپاسخ

شناساییشاملتهدیدداردوام

پذیرش ودسترسیعملکرد،میزان

ها، سیستمها، سازمانمؤسسات،

جمعیت نزددر مردموعوامل

شودمی

محافظت

امنیتوایمنی

خدمات

اجتماعیوفرهنگی

قابلیتوپذیریمسئولیت

دسترسی

و سازمانیسازوکارهای
پاسخهایظرفیتوغیره
دهی 

و کردنمحافظتوظیفهکهعواملی

از گرفتنپاسخظرفیتوتمایل

ومنابعدارندرامرتکبان

برای کلیسازمانیهایظرفیت

شمول بهدهیپاسخ ومحافظت

امنیتی، وقضاییمؤسسات

نیزوغیررسمیسازوکارهای

های گروهومحافظتیسازوکارهای

را المللیبین وملیدهیپاسخ

ددهمیتوضیح

وظایف

دولتیپاسخ

سازوکارهاسائر

المللیبینپاسخ

موانع

ظرفیت

ظرفیت افزایش های

تهدیدبهمربوط



ضمیمه

خودمعلوماتوهادادهبهدهیسامان

شدهتشريحتحلیلپروسه

آمریکا مردمبخشندهحمایتذریعهتحلیلیچارچوباین

انکشاف برایآمریکامتحدهایاالتنمایندگیذریعه



درآنمحتویاتاستشدهپذیرامکانالمللیبین

کاریگروهباهمکاریدرپروژهمسئولیت

و استجهانیمحافظتخوشهبرایتحلیلومعلومات

نمیبیانراآمریکادولتیاهایدیدگاهلزوما  

کند



اوتشدهتشریحتحلیلپروسه

شدهتشريحتحلیلپروسه

را عملکردنحوۀ، شدهتشریحتحلیلپروسه خودمعلومات وهاداده بهدهیسامان ضمیمه،این

مثل واقعیاتآوریجمعهادادهدهدمیتوضیحمعلوماتوهادادهبهدهیسامانقالبدرخصوصبه

استموضوعبهمربوطجزییاتیاواقعیات،معلوماتاستمشاهداتیاهاگیریاندازهاعداد،

،

نمودارکندمیبررسیرا سؤالپنج،ستونچهارهربرایضمیمهاین

ستونهرسؤاالتنمودار

است؟مهماینچرا قسمچیاصلیسؤاالت

است؟

قسمچیشود؟اکتشافقسمچی

بگیریم؟اینتیجه

وهابخش

دیگرهایرشته 

چیزهایی چی

دیگر

توانند می 

کنند؟ ارائه

ستونچهار

محیط •

جمعیتباالیفعلیتهدیدات •

جمعیتباالیتهدیداثرات •

محافظتیتهدیدهایبررسیبرایموجودهایظرفیت •

جزییات بایدمربوطه معلوماتوهادادهاستنقطهآناز شروعوفردیمحافظت تهدیدیکشناساییپیشنهادی،آغازنقطه

برای موجودهایظرفیتو تهدیدپیامدهایتأثیر،تحت جمعیتیگروههایاست، جاریآنها درتهدیدکه جغرافیاییهایمکان

صورتآندرکهباشدداشتهوجودمدنظرمحیط درمحافظتیتهدیدچندیناستممکنباشدداشتهبردرراتهدیدبامقابله

کنیدبندیاولویتتحلیل،تمرکزبودندرستازاطمینانبرایباید

بخش درترتیببه هاستونتوضیحات واصلیمفاهیم لغتنامهکندمیهدایت رامعلومات وهادادهدهی سامان،هایستون

باید کهکندمیتأکیداین برکندمیتشریحرا معلوماتو هادادهدهیسامانپروسهنموداراستموجودضمیمه ومقدمه

آغاز تهدیدشناسایی بارا کار این وکنید تفسیر ودهیسامانایدورهو دار دوامپروسهقسمبه را معلوماتوهاداده

کنید

معلوماتوهادادهدهیسامانحقوقیپروسهنمودار



اوتشدهتشریحتحلیلپروسه

متفاوت قسمچیمردم

اثرتهديداز

گیرند؟می

راتهديد

و جغرافیایی موقعیتاساس به

شناسایی تأثیرتحتجمعیتی گروه

کنید 

محیطیتحقیق
هایظرفیتقسمچی

تهديدبامقابلهبرایساختاری

دارد؟وجود

خطراتمهمترين

قسمچی محافظتپیامدهایو

است؟



اوتشدهتشریحتحلیلپروسه

دهیسامانرامربوطهمعلومات وهادادهکه کندمیهدایت وقتیرامحیطباسازگاری وتفکرپروسهپیشنهادی،تحلیلیسؤاالت

تشریح راستونهرمهم تفکرآمیزسؤاالتازبرخی راهنما،اینشودپرسیدهکلیدیسؤاالتقسمچیهایبخشباشیدکرده

استموجودضمیمهتحلیلمهبرناتبدرترجزئیسؤاالتحال،اینباکند؛می

بررسیقسمازمثالینمودار

باشندمفیدکلیدیتفکرلحظاتدرتوانندمیقسمچی خاصمنابعکند،میمشخصنمودارمثال

مثال

منابع 

مفید

هدفآیا

تحلیل

راخودمان

دانیم؟می

داریمسعی

را چیزیچی

کنیم؟ درک

اشتراک هایفعالیت

که کرده مشخصجمعی

حال در بیشتریافراد

هستند، شدناخراج

وضعیت مدارکزیرا

شهروندی ومدنی

سازمان یکندارند

دارد قصدبشردوستانه

درکبهتر را موضوعاین

کند

مفهوم شبکه

تحلیلپروسه

شده تشریح

ازآیا

شاخصقبل

دادهها،

یاها

معلوماتی

دارید؟

سازمان

وهاداده

دربارهمعلوماتی

افراد،تعداد

به شدهمتمایز

وجنسیت سن،اساس

نداشتنناتوانی،

مدنی وضعیتمدرک

کردهآوری جمعرا

است

تحلیلیسؤاالت

پیشنهادی

هاداده

و

معلوما

ت

درقسمچی

خطردرک

محافظت

کمک

کنند؟می

و هادادهتحلیل

منطقهمعلومات،

های گروهوجغرافیایی

ضرر بیشترین کهجمعیتی

نداشتنازرا اثرو

مشخص اند،دیدهمدارک

که کندمی

خدمات، بهدسترسی

واخراجازپیشگیری

ضروری آنها برایغیره

است

این از تواندمیسازمان

مؤثرتر برایمعلومات

قانونیخدمات کردنهدفمند

اینبا کند، استفادهآن

با تواند میهمچنینحال،

برایملی قانونیهایسازمان

میانجی برنامه یکارائه

جغرافیایی مناطق درگری

شراکت نیز شدهشناسایی

بکند

هایبخشبا تواندمیهمچنین

وپناهگاه صحت، وسالمت

به دهی پاسخبرایآموزش

قومیتی گروهپیامدهای

مدارک از شدهمحروم

زیرا کند، همکاریضروری

خدمات به آنهادسترسی

پذیر امکان راضروری

کندمی

چیزیچی

توانیمی

کسبد

کنید؟

پیشنهادیمعلوماتنیازهای

نیازبیشتریمعلومات به سازمان

گروهکداماینکهشمولبهدارد،

استهدف موردقومیتی

شدهمتمایزهای دادهدر معلوماتآن

شریک یکحالاین با نیست،موجود

قانونیخدماتبرایراآن ملیقانونی

کند می آوری جمعبرنامه



اوتشدهتشریحتحلیلپروسه

آیا

هایداده

کافیشما

به یااست

معلومات

بیشتری

است؟ نیاز

سؤاالتسازمان

را تحلیلی

و کردهاجرا

شدهمتوجه

زور بهایالت

مدارک

گروهیک

خاصقومیتی

و گرفتهرا

اقداماین

برایآگاهانه

آناخراج

راجمعیت

کندمیثابت

چ

ی

س

ؤ

ا

ال

ت

د

ی

گ

ر

د

ر

م

ش

خ

ص

ی

ا

ت

ج

ز

ی

ه

ک

ر

د

ن

ف

ک

تورها

است؟ مفید



اوتشدهتشریحتحلیلپروسه

نزاعسابقه 

خطريا و 

وگذشتهرويدادهایتاريخ،

تهديدهایهایگرايشات

براثرگذارمحافظتی

یاوجغرافیاییهایمکان

جمعیتیگروههای

اندازچشم

وسیاسی

اجتماعی

اقتصادی

تحريکياعوامل

سیاسی کنندگان

تهدیدهای

فعلیمحافظتی

اندازچشم

سازمانی،

قانونی

هنجاریو

آسیبآمیز،تبعیض

محافظتی يازننده
مقرراتیوهنجاری
سازوکارهاوچارچوب

محیطستون

مهماینچرا

است؟

را محافظت خطراتکنندهتحریکای ریشهعلل وفکتورها باید محافظت،خطراتبهمناسب دهیپاسخبرای

کنیمتحلیلوشناسایی

چرخه یکتحلیلی،پروسهکهباشدیادتاننمودارشودتحلیلفرعیستونسهکلدربایدمعلومات

بدست نتایج و شوندبازرسیمرتبقسم به بایدمحیطفرعیهای ستون بهمربوطمعلوماتو هادادهاست

کنندپشتیبانیراشمامحافظتتحلیلازآمده

فرعی هایستونمحیطنمودار

اصلیسؤاالت

قسمچی

است؟

خطریاونزاع سابقه 

یاجمعیتیگروههایبرای تهدیدآنپیامدهایو محافظتی تهدیدهای کهتاریخیگرایشاتیاهاداده

تریقدقسؤاالتلیستازاطالعبرایکنیدتحلیلوشناساییکند،میمشخصراخاصجغرافیاییمناطق

کنیدمطالعهراضمیمهدرتحلیلبرنامهتبخطر،یا ونزاعسابقهبهمربوط

فکتورهای یاوتهدیدهادربارهتوانندمیراچیزهاییچیتاریخیهایداده •

مشخص کنند،میممکنیاغیرممکنراخدماتبهدسترسیکهتکرارشوندهمحافظتی

کنند؟

عادیمردمومحافظتی تهدیدهایمسئولعواملبیناجتماعیروابطوقدرتاصول •

حلسازوکارهایمذاکره،موجودهایپروسهها، تنشبهاست؟قسم چیشهروندانیا

کنیدتوجهغیرهوپذیریمسئولیتساختارهاینزاع،ودعوافصلو

ایگروههبرغیررسمی یاورسمیثباتو صلحهایپروسهاز هایی جنبهقسمچی •

یاهستندمثبتاثراتاینهاآیاگذارد؟میاثرجغرافیاییهایمکانوجمعیتی

منفی؟

اقتصادیاجتماعیوسیاسیاندازچشم

تمرکزفکتورهاییبرکنیدتحلیلوشناساییرا محافظتخطراتبراثرگذاراقتصادیاجتماعیو سیاسیگرایشاتوموقعیت

مواجهههایظرفیتبرکه کنیدتوجهفکتورهاییبه همچنینکنندمیکمتریاتشدید تحریک،رامحافظتیتهدیدهایکهکنید

درک درنیزملیسطحمعلوماتباشد،ایمنطقهمعلوماتاستممکنکهحالی درگذارندمیاثرجامعهیاافرادخطرکاهشیا

استمهمایمنطقهاصول

جمعیت یکتهدیدهایکاهش یاتشدیدباعثکه داردوجودخاصیاقتصادییااجتماعیاسی،سیفکتورهایآیا •

شود؟میخاص

کنند؟میفعالیاتحریکراخاصمحافظتیتهدیدهایقدرت،اصولیاوذینفعانکدام •

های گروهبرایپذیریمسئولیتودادننظراشتراک،مجارییاهاسیستمسازوکارها،قسمچی •

بومی، توسعهو اشتراکوفراگیربودجه تعیینهایپروسهمثال،برایاست؟دسترس درخاصجمعیتی

کنندمیاقدامجامعه،طرفازکهشهریهایسازمانانتخابی،هایسیاست
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هنجاریوقانونیسازمانی،اندازچشم 

کنیدتحلیلوشناساییرا خاصمحافظتیتهدیدهای تشدیدکنندهیاآورندهبوجود اجتماعیاقداماتو مقرراتوانین،ق

کم رامحافظتیتهدیدهای استممکنکهکنیدتحلیل وشناساییرااقداماتومقرراتقوانین،این ازهاییجنبههمچنین

اعمال آنسازوکارهایاستممکناماشود،اجرامحافظتیمقرراتیچوبچاریاقانوناستممکناگرچهکنیدتوجهکنند

باشندنداشتهاثریآن،کننده

گذارندمیاثرمردمبرغیررسمیورسمیاجتماعیاقداماتیاهنجارهامقررات،قوانین،قسمچی •

؟محافظتیسازوکارهاییاآمیزتبعیضزننده،آسیب

کهقوانینیآیاکند؟میتحریکرامحافظتیتهدیدهایکهداردوجودخاصیملیقوانینآیا •

ندارند؟وجودکنند،کمراآنهایاکنندپیشگیریمحافظتیتهدیدهایازبتوانند

تحریکرامحافظتیتهدیدهایکهداردوجوددیگریفرهنگییادینیاجتماعی،اقداماتیاهنجارهاآیا •

کند؟می

درکوشناساییدر محیطیدرکاماکند،نمیدنبالراخطییکردرویک اغلبتحلیلاگرچه

استمفیدتهدیدبامقابلهبرایالزمهایظرفیتوجمعیتبرتهدیدهااثراتکلیدی،تهدیدهای

و تعریفدرستوناین درشدهدهیسامانمعلوماتوهادادهکنیدمطالعهرا نمودار

بررسی کردنهدایتدرتواندمینتیجهدرکندمیکمکمحافظتیخطرایریشهفرضیاتکردنمشخص

که راموجودمعلوماتوهادادهمحیطی،تحلیلآغازازقبلباشدمفیدمشکل

اینتیجهقسمچی

بگیریم؟

وهابخش

هایرشته 

چیدیگر

چیزهایی

دیگر

توانند می 

کنند؟ ارائه

بهمحیطی،تحلیلاکثرکنیدشناساییراهستند،مؤثرشما،معلوماتینیازهایبیشتردهیساماندر

دربارهموجودمعلوماتدهیسامانو آوریجمعبه بلکهندارد، نیازاصلی هایداده آوریجمع

تاریخ مثلموضوعیوایدادهمتخصصانوفرهنگیمتخصصانباداردنیازخاصمحافظتیتهدیدهای

فکتورهایاز شماتحلیلکنیدمشاوره مدنیجامعه عواملمحیطی،متخصصانشناسان،مردمانان،د

خواهد کمکهایستون سائرگیرینتیجههدایتدرمحافظتییاوآمیزتبعیضزننده،آسیبمحیطی

را کل،یکقسمبهموقعیت،ازخوددرکبتوانیدتاکردخواهیدبررسیرانتایجستونهرازهمباکرد

کنیدهدایت

وهابخشذریعهاستممکندهد،میرخمحافظتخطراتکهمحیطیدرکدرکنندهکمکمعلوماتوهاداده

بیایدبدستمختلفیهایرشته

شاملمعلوماتوهادادهاحتمالیمنابع

غیرهفکر،هایاتاق،ملیپذیریآسیبهایتحلیل •

هاهاپالیسی،تحقیقیمؤسساتملی،هایها،دانشگاهگرایشات •

غیره،عواملقانونی،خدماتدربارهنظارتیگزارشاتحقوقیتحلیل •

تحقیقی،مؤسساتیافکرهایاتاقمدنی،جامعهمدیرانبومیوملینظرات •

غیرهمحلی،همکاران
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مطالعهراضمیمهدرتحلیلکاریروندتبدرمرحلهتحلیل،طراحیدربارهتردقیقتوضیحاتکسببرای

کنید
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تهديدهای

محافظتی 

محصولياانسانیهایفعالیت

شناسايیانسانیفعالیتيک

زورخشونت،نوعیباعثکهشده

آگاهانهوعمدیمحرومیتیا

شودمی

اصلیعوامل

تهديد مسئول

نقش،بهمربوطفکتورهای

عاملهای انگیزهووابستگی

عواملنیزوتهدید،مسبب

برایخاصوظایفدارای

ازگرفتنپاسخوحافظتم

جرممرتکبان

منشأهای

تهديد 

تحريکمسببان،

هنجارهایوکنندگان

مسبب،کهموجود

محافظیاتشدیدکننده

شوندمیتهدیدهر

جمعیتباالیفعلیتهديداتستون

مهماینچرا

است؟

هایمسئولیتوهانقشغیرایالتی، وایالتیعواملشمول بهکلیدیمؤسساتوافراد نفشکردنتحلیل

متوجهکند میکمکشمابه ایناستمهمکند،میتحریک راآنها هاش نگرشورفتارها عواملی چه وآنها

که کنیدتوجهداردنفوذواثرها،سوءاستفادهوهانقضحقوق،شمولبهخاصتهدیدیبرکسیچهشوید

شوداقدامدرشکستحذفوآگاهانهاقدامماموریتاقداماتلشام استممکنمسئولیت

کنیم درکراتهدیدمنشأهایواستتهدیدآنمسئولکسیچهتهدید،ماهیتبایدتهدید،شناساییبرای

نمودار

فرعیهایستونجمعیتباالیفعلیتهديداتنمودار

اصلیسؤاالت

است؟قسمچی

محافظتیتهديدهای

کنیدتحلیلوشناساییرا جمعیتبهزنندهآسیبانسانیهایفعالیتمحصوالتیاانسانیهایفعالیت

یااستمحافظتتهدیداثریامحافظتتهدیدخاص،ایمسئلهاینکهشناساییبرایرامعلوماتوهاداده

گروه یکبرایملیتمستبد محرومیتیاانکاراستممکنتهدیدمثال،برایکنیدبررسی دقتباراخیر

دیگر مثالباشدمیخاصمدنیوضعیتمدارکبهدسترسیازگروهآنمحرومیتآناثروباشدخاصاقلیت

تهدیداز دوریبرایمکتب در آنهار حضوعدمباعثکه استاطفال دزدغیرایالتیمسلح گروهتهدید،

کنیدمطالعهرا ضمیمهدرمفاهیمشبکهتببیشتر،هایمثالازاطالعبرایشودمیدزدی

قسمچیتأثیرتحتهایجمعیتبرایآگاهانهمحرومیتیازورخشونت،شوندهباعثفعلیتهدیدهای •

غرافیایی؟جهایموقعیتچهدراست؟

دولتی یاغیردولتیپالیسییاگروهی،یاسازمانیاقدامفردی،اقدامیارفتاریکتهدید،آیا •

است؟

تهديدمسئولاصلیعوامل

هاعاملرفتارهایشامل اینهاکنیدتحلیلو شناساییرا خاصمحافظتیتهدید هرپشت هاپالیسییا اقداماترفتارها،

یا مثبتاثردارای های عامل ومحافظت،برایخاصهایمسئولیتدارایهایعاملجمعیت،بهمستقیمآسیبایجادکننده

مثلکنند،هدایتراچرایی؟ وچیزی؟چیکسی؟چیشناساییبایدخاصیسؤاالتشودمیجاریتهدیدبرمنفی

اقداماتبهبوط مرهایتحریکو ها انگیزههستند؟کسانیچهتهدیدایجادکنندهمستقیما  عوامل •

تحت مردمومستقیماقداماجراکنندهعواملبینخاصیارتباطآیااست؟چیزهایی قسمچیآنها

قومیتی تبعیضدرموجودالگوهایمثلمحیطیگرایشاتمحصول رابطه،اینآیادارد؟وجودتأثیر

است؟

صورت درکند؟میشگیریپییاکاهشبررسی،خودموجودظرفیتتمامباراآسیبمسئول،عاملآیا •

دارد؟ادامههاسوءاستفادهیاهانقضتهدیدها،چرامثبت،پاسخصورتدرچرا؟منفی،پاسخ
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تهديدمنشأهای

تهدید بهدهیپاسخبرای استراتژیبهتریندرکبرای کنیدتحلیلو شناساییرا محافظتتهدیدمسببان وها ریشهعلل

کنیداستفادهمعلوماتاینازجمعیت،باالی آناثراتوفوریپیامدهاینیزوتهدیدکنندگانتحریکبررسیبامحافظت

؟اندبودهطلبانهفرصتیاشدههماهنگآگاهانه،آیااستقسمچیمحافظتتهدیدماهیت •

عامالنیقسمچییاشوندمیتهدیدایجادمستقیما  وعامالنرفتارهایتحریکباعثفکتورهایی،قسمچی •

دارند؟اثرتهدیدباالی

است؟کردهزمانطولدرتغییریچهعامالنهایتاکتیکیاانگیزهرفتارها،یاتهدید، •

در شفافیتایجادبرای را محافظتیاهدافو تهدیدها کلی تعاریف،ضمیمه در مفاهیم شبکهتب

و محافظتخطرمعادلههایجنبه باها آنارتباطنحوۀ ومختلفمحافظتی مفاهیممیان

تهدید هرکندمیارائهالمللیبینبشردوستانهقانونو بشرحقوقمختلف قانونیهایچارچوب

درمتناظرحقیکباواستآگاهانهمحرومیتیازورخشونت،اقداممفاهیمشبکهتبدرمحافظت

است مربوطبشردوستانهوبشرحقوققوانین

قسمچی
اکتشاف
شود؟

قسمچی

اینتیجه

بگیریم؟

وهابخش

هایرشته 

چیدیگر

چیزهایی

دیگر

توانند می 

ارائه

کنند؟ 

استراتژی اجرایقسموزمانکند،می کمکشمابهقانونیهایچارچوبباارتباطامکانزماندرقانون،

را محافظتمرغتخممدلبا همراستازیستمحیطایجادو کاهشدهی،پاسخبرمتمرکزخطر کاهشخاصهای

شدهتشریحزیردرستوناینازاستفادهبرایپیشنهادیپروسهیککنیدتعیین

دربارهکلینتایجاز وباشیددقیقکنیدتحلیلرامحافظتیتهدید یکزمانهر 

در مفاهیمشبکههایتبوتحلیلبرنامهازکنیدخودداریمحافظتیتهدیدهای

کنیداستفادههادادهدهیسامانهدایتبرایضمیمه

محیطاساسبهرامفاهیمشبکهدرشدهتعریفمحافظتتهدید نیاز، صورتدر 

واختصاصیلیستاینچونکنید،اضافهراکمبودهایاکنیدبازنویسیخودتان

نیستکامل

شناسایی راتهدیدهاییبایدخودتان،توجهموردجغرافیاییمنطقهبهتهبس 

توجههستندمربوطتروسیعجغرافیاییمنطقهیاخاصموقعیتیکبهکهکنید

بودنبومیقسمبه بستهتهدیدمحافظیاتشدیدکنندهمسبب،فکتورهایکنید

اثرگذارتهدیدبریترکالنفکتورهایاینکه یادارند،تفاوتی قسمچیتهدید

اصولوفکتورهازیراکنید،روزبهمرتبراخودتانتحلیلاین،برعالوههستند

کنندمیتغییرزمان،گذرباتهدیدکنندهتحریک

موقعیتدر موجودهای سوءاستفادهو نقضصریحا  جمعیتباالی فعلیتهدیداتتحلیلاز تحلیلینتایج

دربارهابتداییهنتایج بهرسیدن کندمیشناساییرا مختلف معیتیجگروههای و جغرافیاییهای

، غیرایالتیوایالتیکنندهاشتراکعامالنتمامنقشوآگاهانهمحرومیتیاوزورخشونت،الگوهای

باشدمیآنهابامقابلهبرایهااستراتژیترینمناسبنیزومحافظتخطراتدرکدرمهمیمرحله

بدستمختلفیهایرشتهوهابخشذریعهاستممکنمحافظتخطردرکدرکنندهکمکلوماتمعوهاداده

بیایند

شاملمعلوماتوهادادهاحتمالیمنابع

تأثیرتحتجمعیتها،هاملی،همکارانمحلیمسئوالناقداماتوهانقش •

پالیسی،تحقیقاتسساتمؤها،دانشگاهشهروندان،هایدادهازمحافظتسیاسیتحلیل •

غیره

توسعههایبرنامهمؤسساتپذیریمسئولیتوسالمتدربارهمدیریتیمعلومات •

غیرهظرفیت،حامیهایبرنامهای،

غیرهبشر،حقوقبرنظارتصلح،ایجادکنندههایبرنامهتحلیلنزاعهایداده •
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کردنمتوقفاستسوءاستفادهبهپاسخدراقدامسطحسهازگرافیکینمایشیکمحافظت،مرغتخم

کاهشبرایزیستمحیطدرداردوامتغییراتازتشویقوقربانیان،ازپشتیبانیآن،وقوع

آنوقوعاحتمال
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جمعیتهایويژگی

تأثیرتحت

هایموقعیتجمعیتیهایگروه

،شدهشناسايیوجغرافیايی

محافظت،تهدیدیکتأثیرتحت

مواجههوحرکتالگوهایو

آنهافعلی

پیامدهای

تهديدها

پیامدهایيااصلیاثرات

گروههربرایتهدید

مکانوجمعیتی

تأثیرگرفته

هایاستراتژی

جمعیتمواجهه

تأثیرتحت

منفیمثبتهاپاسخ 

بهتأثیرتحتجمعیت

شدۀشناسايیپیامدهای

تهدید

کنیدتحلیلراجمعیتباالیتهديداثراتستون

اینچرا

است؟مهم

زیرا کنیم،میپیدامحیطهردر خطردرافرادازرامحوری محیطوکاملدرککه شویممطمئنباید

محیط سائربهنسبتخاصهای محیطدرراهاگروهوافرادبرخیاستممکنکهدارندوجودبسیاریعوامل

ممکن تهدیدکهدهدقرارمدنظررامختلفیهایروشبایدتحلیلدهندقرارخطرمعرضدربیشترها،

بگذارداثرخاصجمعیتیگروههایبراست

و زمانشمولبهمختلفهایجمعیتهایفعالیتجمعیتی،هایگروهفزیکیموقعیتبخاطراستممکنمردم

تهدیدهایمعرضدربیشترخدمات،یا ومنابعبهدسترسیسطح و،دهندمیانجامراها فعالیتکهمکانی

لسان،جنسی،تمایلناتوانی،سن،جنسیت،ذریعهخاصتهدیدهایازمردماثرپذیری قسمباشندخاصی

شکل محیطخاصفکتورهایسائریاسیاسییادینیقومیتی،اجتماعی،وابستگیمنابع،بهدسترسی

دهدمینشانرافرعیستونسهنمودارگیردمی

فرعیهایستونکنیدتحلیلراجمعیتباالیتهديداثراتنمودار

اصلیسؤاالت

قسمچی

است؟

تأثیرتحتجمعیتهایويژگی 

به نسبتخاصجغرافیاییموقعیتیک درراجمعیتیگروه یکآنچه باالیشمادرک از بایدمحافظتتحلیل

تهدید یک باشانمواجههدر مردمکه کنیدتوجهکندحمایت کند،میپذیرآسیبشده،شناسایی تهدیدیک

گروه مثل شوددادهنسبتآنها بهاستممکنکه هاییهویتیا دارندکهمختلفیهای هویتبهبسته

دانستتغییربدونیا ثابتنبایدراپذیریآسیبهستندمتفاوتشان،سنوقومیتجنسیت،اجتماعی،

متفاوتجمعیتیهایهگروخاصخصوصیاتگیرد؟میقرارتهدیدتأثیرتحتکسیچه •

است؟قسمچیمواجههوهاحرکتمکان،شناسی،جمعیتتهدیدتأثیرتحت

آسیبخطرمعرضدرافرادبرخیآیاگیرند؟میتأثیرمتفاوتقسمچیبهمردم •

تهدیدتأثیرتحتفورا  یادارندمواجههبرایکمتریتواناییهستند،بیشتری

گیرند؟میقرار

تهديدپیامد

باالیتهدیداثرکندهدایتراجمعیتآنباالیتهدیدهراثرگذاریقسموچراییازشمادرکبایدجمعیتخصوصیاتتحلیل

تباطارقسموتهدید ازتأثیر تحتمردمتجربه قسمتواند میزیرسؤاالتودارد، بسیاریاشکالمتفاوت جمعیتیهایگروه

کندمشخص راهمباتهدیدچند

است؟قسمچیتأثیرتحتگروهباالیتهدیدفزیکیاثرات •

است؟قسمچیتأثیرتحتگروهباالی تهدیداجتماعیروانیواجتماعیاثرات •

است؟قسمچیتأثیرتحتگروهباالیتهدیدمادییاقانونیاثرات •
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تهديدازپذيریآسیبفکتورهای
هامثال

فردیخصوصیات •
مکانخصوصیات •
یازنندهآسیبمواجهههایاستراتژی •

منفی
هاپیامدعظمت •
یاجمعیتیگروهفکتورهایسائر •

مکان

مواجهه
استراتژی

تهديدهای

محافظتی  پیامدها

گروه

جمعیتی 

موقعیت

جغرافیا 

يی 

تأثیرتحتجمعیتمواجهههایاستراتژی

تهدیدهای بررسیبرایموجودهایظرفیتازشمادرکبایدتهدید،هرخاصپیامدهایبامردممواجههقسمدربارهمعلومات

را تأثیرتحتمردم موجودهایراتژیاستکنندهتقویت دهیپاسخهایاستراتژیامر، ایندانستنکندهدایت رامحافظتی

توجهکردخواهدهدایت

آنهاآیاواست،قسمچیمحافظتیتهدیدهایتأثیرتحتجمعیتیهایگروهمواجهههایاستراتژی •

منفی؟یااندکردهدریافتمثبتیاثرات

است؟کردهتغییرزمانطولدرقسمچیتهدیدازمردمدرکوتجربیات •

بهرامتفاوتجمعیتیهایگروهمواجهههایاستراتژیباورهایی،یاهانگرشها،ایدهمفاهیم،چه •

کنند؟میتغییرزمانطولدرآیاکند؟میهدایتوتحریکتهدیداساس

اکتشاف قسم چی

شود؟ 

امکان شمابهچندبخشیدیدگاههستندمتغیروتداخل دارای متعدد،پیچیده،پذیری، آسیبهایعلت

درک را شدهتعیینپیش ازپذیر آسیبهایگروهبه مربوطناخودآگاهتعصباتوفرضیاتازفراتردهدمی 

تبعیضنژادپرستی،مثلستموظلماشکالکندمیمشخصکهاستتحلیلیچارچوبیکشی،چندبختفکرکنید

کندمیتعریفرامنحصربفرداجتماعیهایگروهودارندتداخلقسمچیبهمعلولیتتبعیضجنسى،

یایت جنسقومیت، ونژادناتوانی، به مربوطهاینقض وها آسیبکه کندمیفرضاینطور چندبخشیرویکرد

کرددرکآنهاکردنمطالعهجداگانهذریعهمناسبقسمبهتواننمیراهاهویتسایر

تهدید بهمربوطپذیریآسیب شناساییومعلومات آوریجمع برایبایدرا ستوناین بهمربوطتحلیلیسؤاالت نتیجه،در

پذیرآسیبکلیبصورت است ممکنهویتیهایگروهکداماینکه دربارهگویی کلیاز کرداستفادهخاص، شدهشناسایی محافظتی

کنیدخودداریباشند،

دسترس درثانویههایدادهریعهذاستممکن تهدیدپیامدهایوتأثیرتحتجمعیتخصوصیاتباالیکلیمعلوماتازبسیاری

باالیمربوطهمعلوماتو پیامدها بهمربوطمعلومات نباشندسفارشیکافی قسمبهخاص، تهدیدیکبرایاست ممکن اماباشد،

محافظتی، ومحیطی تهدیدهای ستونذیلشده تحلیلو دهیسامانمعلوماتهمراههمیشه بایدجمعیتیگروهیک مواجههقسم

شده شناساییتهدیدبهمربوطنمودارپذیریآسیبخاصفکتورهایتعییندربایدترکیبیمعلوماتشودبررسیومرور

کندکمکشمابهجمعیت،باالیمهماثراتو

پذيری آسیبفکتورهایتعیینبرایتفکرپروسهنمودار
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استزیرشرح بهستوناینازاستفادهبرایپیشنهادیپروسه

تحلیل ازوکنیدشناساییراتوجه موردجغرافیاییهای موقعیتوتأثیرتحت جمعیتیهایگروه 

کنیداستفادهفعلیومحیطیتهدیدهایهایستوناساسبهشدهانجام

تحتهای جمعیتخصوصیاتباالیمعلوماتوشدهشناسایی محافظتتهدیدهربینارتباطات 

کنیدتعیینراتأثیرتحتهایجمعیتمواجهههایاستراتژیوتهدیدپیامدهایتأثیر،

ازباشند،مفید ظرفیتوپذیریآسیبفکتورهایشناساییبرایاستممکنکه مفاهیمیکشفبرای 

بگیریدکمکضمیمهدرمفاهیمشبکههایتب

باالی مهماثرات بهمربوطتحلیلینتایج تأثیر،تحتجمعیتستون درتهدیداثرات

برایخاصهایسوءاستفادهوهانقضازبرخاستهجمعیترفاهوایمنی،منشىبزرگ

درک اینجا، تحلیلینتایجکندمیارائه راجغرافیاییموقعیت وجمعیتی گروههر

در راجغرافیاییهایموقعیتوجمعیتییهاگروهکدام کهمطلباینازشما

قسمچی

اینتیجه

بگیریم؟

وهابخش

هایرشته 

چیدیگر

چیزهایی

دیگر

توانند می 

ارائه

کنند؟ 

کردخواهدهدایتدهید،قراراولویتدهیپاسخاستراتژیهر

هایرشتهوهابخشذریعهاستممکنجمعیتباالیتهدیداثراتدرکدرکنندهکمکمعلوماتوهاداده

بیایندبدستمختلفی

شاملکنند،میحمایتمعلوماتینیازهایازکههادادهاحتمالیمنابع

غیرهدیگر،بخشچند،،گرایشاتبشردوستانهنیازهای •

هایبرنامهفقر،تحلیلهایبرنامهغذایی،ایمنیبخشاقتصادیاجتماعیهایداده •

نقدپیسه

عامالن،پذیری،مسئولیتمنطقهدارایی،وزمینمسکن،تهیهمادیپیامدهای •

غیرهپناهگاه،بخش

بخش،عامالنسالمت،بخش،اجتماعیروانیواجتماعیپیامدهای •

غیرهآموزش،
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سازوکارها،

وهاسیستم

بومیعوامل

قوتنقاطاضافیفکتورهای

محیطدرمنابعو

منطقه،جامعه،پیرامون

برایترپایینمدیریتیسطح

هربهدهیپاسخیاکاهش

آنپیامدومحافظتتهدید

سازوکارهای

وغیرهوسازمانی

دهی پاسخ هایظرفیت

وتمايلکهفکتورهایی

دارایعامالنهایظرفیت

هایظرفیتو،مسئولیت

وکاهشبرایکلیساختاری

بینوملیسطحدهیپاسخ

تهدیدهایبهالمللی

راشدهشناساییمحافظتی

کنندمیمشخص

هایظرفیت

تحتجمعیت

تأثیر

ومنابعها،مهارت

افراد،دانش

ياوخانوارها

برایهاخانواده

وتهدیدبامقابله

آنپیامدهای

تهديدبررسیبرایموجودهایظرفیتستون

مهماینچرا

است؟

و ملی محلی،سطحدرو سازمانیتا فردی از راظرفیتسطح چندینمحافظتی،تهدیدهای بررسیهایظرفیت

این بایددهی،پاسخاستراتژیتریناثربخشوترینمناسب تضمینبرایکنندمیترکیبالمللیبین

کرددرکراهاظرفیت

رامحافظتتهدیدمسئولمقاماتوعامالنفعلیعملکردهای واقداماتها،پالیسیدرهاشکافمحلباید

رامشکالت بررسیوشانتعهداتاجرایبرایدارانوظیفهتمایل وتعهدظرفیت،باید، همچنینکنیددرک

دهدمینشانرافرعیستونسهنمودارکنیددرک

فرعیهایستونکنیدتحلیلراجمعیتباالیتهديداثراتنمودار

سؤاالت

قسمچیاصلی

است؟

هایظرفیت

تحتجمعیت

تأثیر

افراد

تحت

تأثیر

اثرات قسم بهترینبه توانندمیمعموال  هاشبکهوها خانوادهآنها،های خانواربحران،دارای

حال، اینبادهندکاهشودکننکنترولخودمنابعوهامهارتدانش،ازاستفادهذریعهراتهدیدها

خودهایظرفیتازتوانند میکمترمختلفدالیلبخاطرتأثیرتحتهایجمعیتموارد،اربسیاریدر

شدهقطعاجتماعیهایشبکهشده،خالیمنابعخدمات،باالیآگاهینداشتنمثال، برایکننداستفاده

توجه

یاتهدیدبامواجههبرایقوتینقاطومنابعها،مهارتدانش،قسمچیازمردم •

تمامچراکجادرهاظرفیتاینکنند؟میاستفادهتهدیداثراتکاهشیامقاومت

شود؟می

وخاصتهدیدهایبهدهیپاسخیاکاهشدررااثربیشترینهاییظرفیتچه •

دارند؟آنهاپیامدهای

گذشتهدرهاییظرفیتقسمچیچرا؟واندنشدهاستفادهموجودیهایظرفیتقسمچی •

نیستند؟دسترسدریاشدهفراموشاکنونامااندشدهاستفاده

بومیعواملوهاسیستمسازوکارها،

سیستمفانکشاوخود،هایظرفیتادغامبومی،کنترولدراشتراکبرایراراههاییتأثیرتحتهایجمعیتموارد،بیشتردر

دهی پاسخهایتالشبرعالوهدهیپاسخسطحایندرککنندمیپیداگروهیسطحدرتهدیدهامدیریتبرایرویکردهایاها

توجهاستعاجلومهم بسیارالمللیبینوملیبشردوستانه،هایسازمان

داشت، خواهنددسترسی تماالاحیادارنددسترسی آنهابهخودمحلدر عامهکهمنابعیو قدرتنقاطترکیب •

است؟قسمچی

محافظتی اقداماتیادهدمیاختصاصرا منابعکند،میگیریتصمیم که شدهظاهرمدیریتساختاریکآیا •

دهد؟میانجامدیگری

قسم چیخاصعامالنیاخدماتبهمربوطهایظرفیتیاایرابطهاجتماعی،فرهنگی،هایظرفیت •

تغییرزمانطولدرقسمچیهستند؟استفادهموردیاودسترسدرملیاتی،ع مواردکدامهستند؟

اند؟کرده
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کردنمحافظتگذاشتن،احترامبرایاصلیمسئولیتوتعهدکههستندافرادیاصلی،دارانوظیفه

بینقانونمطابقهستندخودکنترولیاقضاییحوزهیاقلمروافرادحقوقکردنبرآوردهو

همه،مطابقاین،برعالوههستنداصلیدارانوظیفهدولت،سطوحهمهمسئوالنالمللی،

دارندبیشتریهایمسئولیتها،نزاعغیردولتیودولتیهایطرف
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دهیپاسخهایظرفیتوغیرهوسازمانیسازوکارهای

داران وظیفهتوانایی یاتمایلمیزاندرک برایمعلوماتیبهمحافظتیتهدیدهایبررسیبرایکلیهایظرفیتارزیابی

داردنیازدارند، اثرخطربرکهعامالنیسائرظرفیتنیزودهیپاسخدرغیررسمییارسمی

د؟کنمداخلهداردتمایلیاتواندمیمیزانچهتامسئولهیئتداروظیفه •

سازوکارهایآیاهستند؟قسمچی کنندمیبررسیراتهدید کهموجودیرسمییاملیسازوکارهای •

براثریقسمچیسازوکارهاایندارند؟وجودمؤثردرمانارائهیامحافظتبرایدیگریغیررسمی

دارند؟جمعیت

فعلی دهیپاسخرهایسازوکاوالمللیبینوایتوسعهبشردوستانه،قانونییاسیاسیهایظرفیت •

هستند؟قسمچیدسترسدر

را صلحوای توسعهبشردوستانه،عامالن شمولبهعامالنسائررقابتیمزایایومنابعها،ظرفیت •

و ملیومحلی هایسیستموتأثیرتحتافرادموجودهایظرفیت افزایشبرایتوانمی قسمچیبه

کرد؟استفادهمطلوبمحافظتیجنتایکسبوپذیریآسیبوتهدیدهاکاهش

قسم چی

اکتشاف 

شود؟ 

شما،هایاستراتژیاینکهاز اطمینانبرایمختلفعامالن دهیپاسخوسازمانیهایظرفیتواضحبیان

استمهمبسیارنکند،تکراریانگیردنادیده راموجودهایظرفیت

مرغتخمعملیاتیسطحسهدرمحافظتاقدامازپشتیبانیوتغییرهاینظریههدایتدربایدتحلیل

کندمیمشخص راستوناینذیلمعلوماتدهیسامانقسمزیرراهنمایباشدمؤثرمحافظت

هر بامخصوصا  وشدهشناساییمحافظتیتهدیدباراظرفیتمختلفهایجنبههمیشه 

کنیدمرتبطجمعیتیگروههردرشدهشناساییتهدیدپیامد

به مربوطموجودهایظرفیتوهاپذیریآسیبتحلیلدرمفیدمفاهیمبررسییبرا 

کنیداستفادهضمیمهدرمفاهیمشبکهتبازمحافظتی،تهدید

این درکبرایای پروسهشاملتأثیرتحتجمعیتباالیتهدیداثراتقبلیستون 

نسبتجغرافیاییموقعیتیکدرراجمعیتیگروهیکچیزیقسمچیکهشودمیمطلب

درک درکاراینکندمیپذیرآسیبخاصشدهشناساییمحافظتیتهدیدیکبه

کند میکمکشمابهتهدیدکردنکموجمعیتیگروهومحلآنموجودهایظرفیت

برایداردوجودتهدید هربهمربوطهایپذیریآسیبوهاظرفیتبینمعکوسرابطه

آن پذیریآسیبتواندمیگروهمحلیلسانبهمعلوماتبهتننداشدسترسیمثال،

تهدیدبامقابلهبرایآنهاظرفیتهمزمانوافزایشراخاصتهدیدیکبهگروه

لسان بهروشچندینذریعهتهدیدبهمربوطمعلوماتاگرهمچنین، دهدکاهشرا

آسیب وزیادتهدیدبامقابلهبرایگروهظرفیتشود،ارائهآنهاموردنظر

وپذیریآسیببین رابطهاینشودمیکمتر تهدید،آنبرابر درآنهاپذیری

استشدهدادهنمایشضمیمهونمودارخطرمعادلهدرظرفیت

ازبرگرفتهمحافظتخطرمعادلهنمودار

تهدید خطر 

پذيریآسیب

پذیریآسیبکاهش

تهدید بهمربوط

رواجونفوذ کاهش ک شدتاهش

اثر



اوتشدهتشریحتحلیلپروسه

تهدید کاهش
ظرفیت

ا

ف

ز

ا

ی

ش

ظ

ر

ف

ی

ت

ه

ا

ی

م

ر

ب

و

ط

ب

ه

ت

ه

د

ی

د
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اینتیجهقسمچی

بگیریم؟

هایرشته وهابخش

چیزهایی چیدیگر

توانند می دیگر

کنند؟ ارائه

ظرفیت و محلیسازوکارهایمردم، هایظرفیتفعلیترکیبتاکندمی ارائهتحلیلینتایجستوناین

شودشناساییصریحا  هاسوءاستفادهوهانقضبامقابلهبرایدهیپاسخوساختاری

و هانقضفعلیپیامدهایبامقابلهبرایهاتالشترکیبمؤثرترینازشمادرکبایدمحافظتتحلیل

شاملاین کندهدایترا متفاوتجغرافیاییهای موقعیتو جمعیتیهایگروهباالی هاسوءاستفاده

شودمیدهیپاسخوظرفیتدر موجودهایشکافشناسایی

بدستمختلفی هایرشتهو ها بخشذریعهاستممکنموجود های ظرفیتدرک درکنندهکمک معلوماتوهاداده

بیایند

شاملمعلوماتوهادادهاحتمالیمنابع

بشردوستانه،هایبرنامهپیگیریبشردوستانهداردوامهایبرنامه •

غیرهمعرفی،وارجاعهایگزارشوضعیت

غیرهوپراکندههایشبکهها،هامحلی،همکارانمحلینشدهثبتهایظرفیت •

غیره ها،،عامالن، •

پشتیبانی،ظرفیتبرنامهتوسعه،هایبرنامهبودجهتحلیلومحلیمؤسسات •

غیرهای،خوشهبینهایداده
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داردواممحافظتتحلیلبراینکاتی

مطابقتمحافظتتحلیلپروسهچرخهیکباتحلیلکاریرویهوستونچهاردرشدهتوصیفسازمانیپروسه

فرصتیکنیدمروراصلیذینفعانباهمراهغیررسمییارسمیراآنکنید،میکاملراایپروسهبارهردارد

ارائه راآیندهدرتحلیلکردن بهترومؤثرترنحوهبه مربوطنظراتیبتوانندتاکنیدفراهمآنهابرای

کنند

افرادوکند،میتضمینراتحلیلپذیرشکاراینکنیداجباریراپروسهکلدرذینفعانهمکارانمروراجرای

ذینفعانمجموعه کردناشتراکبر خاصتمرکز با راتحلیلکیفیتهمچنین و کنند،اقدامآن اساس بهتوانندمی

بردمیباالزیر،مراحلدر

مربوطعملینیازهایباتحلیلهاینیازمندیاینکهبرایدقتها،نیازمندیتعریفزماندر •

باشند

همزمان راتفکرتانتادهیداشتراکزودهنگامروذینفعانتحلیلطولدرباردوحداقل •

کندهدایتداشتنانتظاروکردنتفسیردادن، توضیحکردن،توصیفکردن،بررسیاب

مرور تاکنید شریکراآنها نشده،شریکهنوزاما شدهآمادهشماتحلیل نویسپیشوقتی

کنید، تمرکزشدهتکمیلمدارکمروربرتنهااگرشودانجاممفهومیبررسیونهایی

بودخواهددیربسیارذینفعاننظراتاساسبهواقعیکردناقدامبرای

اطالع رابعدی تكراربتوانیدتا کنیدآوریجمعرانظراتکردن،شریکمرحلهازبعدبالفاصله •

کنیدرسانی

قسمبه شودبرگزارشمااهدافبامرتبطو موقعبهتحلیلشویدمطمئن وکنیدسازگارراتکرار وزمانتعیین

گیری تصمیمزمانیهایبرنامهولحظاتبهتحلیلی،محصوالتانتشاروخودتانتحلیلبرنامهعیین تزماندرخاص،

ماههر چهارشنبهآخریندرکهاستماهیانههماهنگینشستیک برایمطالبارائههدفاگریعنی،کنیددقتمهم

زمان را چرخهمرحله هربودخواهد امعنبی ماهه، سهدورههردوشنبه اولین درگزارشتحویل شود،میبرگزار

تاکنیدبندی

باشندمؤثرینمخاطبانبرایوشوندآمادهموقعبهنتایج •

شانشرایطدراشتراکدارند،کردناشتراکبرایراتواناییبیشتریناصلیذینفعانکهزمانیدر •

کنیدممکنآنهابرایرا

ماهیانهاخبارومحافظتبرنظارتهایگزارشمثلمبدأهایگزارششویدمطمئن •

شونداستفادهتحلیلدروباشنددسترسدر
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هاظرفیت

جمعیت باالیمهماثرات

براثرگذارخاصمسائل

وایمنی،منشىبزرگ

برخاستهجمعیترفاه

تهدیدهایپیامدهایاز

هربرایخاصمحافظتی

موقعیتوجمعیتیگروه

جغرافیایی

نهايینتايج

ها شکافوپوشش

پوششوهاظرفیت

درهاشکافودهیپاسخ

مهممسائلباارتباط

شدهشناساییمحافظت

موقعیتهربرای

گروهوجغرافیایی

جمعیتی

مضر، فکتورهای

ياوآمیزتبعیض

محیطیمحافظت

محیطمنطقهکلیوضعیت

فکتورهایبهتوجهبا

یاباعثکهموجودی

بحرانبوجودآورنده

فکتورهاییاشوندمی

یاوهانقض کهمحافظتی

موجودهایسوءاستفاده

کنندمیمنعیاممکنرا

تحلیلینتايج

ومحافظتخطرالگوهای

اصلیعواملمهمخطرات

نیازهایومحافظتخطرات

کلیدینکاتآمده؛بوجود

دهیپاسخبرایمحافظت

بههاشکاف پاسخیکپارچه؛

محافظت؛مرغتخماساس

شدت

محیط

سوءاستفادهوهانقض

ها

یاوهانقض

درهاسوءاستفاده

اساسبهمحیط،

کهفعلیتهدیدهای

وزورخشونت،بهمنجر

آگاهانهمحرومیتیا

شودمی

اثرات

تحلیلینتايج

محافظتپیامدهایوخطراتمهمترين

مهماینچرا

است؟

مشکل حلبرایاصلیعامالنتحریکشاملکهدهیپاسخهایاستراتژیومهممحافظتیتهدیدهایتعیینبرای

را ستونهرتحلیلهاییافتهمرحلهاینکنیداستفادهمحافظتتحلیلازشود،میمهمخطربهمربوط

تحلیلی نتایجدهدمینشاننمودارکندمیترکیبمحافظت، خطراتازعمیق تحلیلیک انجامبرای

کنندهدایترالیتحلیکلینهایینتایج قسم،چیبهستونهر

تحلیلینتايجتکرارنمودار

سؤاالت

چیاصلی

است؟قسم

تکرار تعیینبرای باید را چطور؟و زمانی؟چهچرا؟ کسی؟ چی بهقسم؟ چی سؤاالت 

کرداستفادهمحافظتتحلیلنتایجارائهومعلومات

اولویت تعیینهاموقعیتو آمدهبدست نتایجتاکندمیهدایت رامحافظتمهم خطراتشناسایی،

باشنددادنپاسخمناسب مرحلهایندربایدسؤاالتباشندانتظارموردآیندهمحافظتخطراتوشوند

موقعیتهردرمحافظتیخطراتقسمچیباشدهشناساییجمعیتیهایگروه •

تحتجمعیتیهایگروهبراثریقسمچیخطراتاینهستند؟مواجهجغرافیایی

دارند؟تأثیر

ایجاد درقسمچی وها ظرفیتوهاپذیریآسیبتهدیدها،مختلف فکتورهایکدام •

دارند؟اشتراکجمعیتیهایروهگبراثرگذارمحافظتیخطرات

خطراتبامقابلهبرایخاصهایمسئولیتدارایعامالنهایظرفیتوتعهدات •

استند؟قسمچیشده،شناساییمحافظت

شمول بهخطراتآن شدنوخیم ازجلوگیرییاکاهش برایوضعیتوپوشش ومعیارها •

یا زورخشونت،موجودیالگوهااعمالاز پیشگیریها؛نقضاز پیشگیریوتوقف
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محر

ومی

ت

آگا

استند؟قسمچیمردممنشیبزرگوایمنیبازگرداندنوهانه؛

محافظتپالیسی

تهديد
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فکتورهای

پذیریآسیب

هاظرفیت نهایینتایج

اساسبههااولویت

گروه
تهدیداثر 

برای محافظتتهدید

وجمعیتیگروههر

جغرافیاییموقعیت

فردیفکتورهای

فکتورهای

خانواد خانوار

فکتورهایگی

مکانجمعی

مجاور

فکتورهای

ساختاری

فردیفکتورهای

فکتورهای

خانواد خانوار

فکتورهایگی

مکانجمعی

مجاور

فکتورهای

ساختاری

بهها اولویت 

مکاناساس

اساسبههااولویت

گروه
تهدیداثر 

بهها اولویت 

مکاناساس

محیطی فکتورهای 

اکتشاف قسم چی

شود؟ 

تمام

معلومات

به مربوط

تهدید هر

محافظت

شناسایی

را شده

دهسامان

کنیدی

سطح

را تحلیل وسایلوهاروش ابزارها،انتخاببایدغیرهملی،ای،منطقهاجتماعی،انتخابیتحلیل

محافظتتهدیدکهکندتوجهبایدتحلیلپروسه، ایتههسمنطقاساسبهکلی،بصورتکندهدایت

گذاردمیاثرمتعددیهایموقعیتبر •

داردمتفاوتهایموقعیتدرخاصجمعیتیهایگروهبرایمشابهیپیامدهای •

ذریعه بررسینقاطحضورآیامثال،برایداردمتفاوتاثر خاصیهایگروهبر •

موقعیتبهنسبتموقعیتدرافرادبرمتفاوتیتأثیرنظامىشبهنیروى

مختلفقومیتیهای گروهاعضاییازنان، و مردانبرمتفاوتیاثرآیادارد؟

دارد؟

هرکنیدتحلیلراجغرافیاییموقعیتهردرتأثیرتحتجمعیتیهایگروهبرموجودهایظرفیتوهاپذیریآسیبترکیب

شودتحلیلمعلوماتتمام باشدالزماگرحتیباشد،داشتهرااصلیمعلوماتوهادادهبایدفرعیستون

به شودمشترکاقداموتحلیلشاملاستممکنمشترک،مزیتیاهدفیکبهرسیدنبرایمختلفذینفعانمیان در مشترککار 

به مشترکاهدافبهرسیدن وشدههماهنگاقدامبرای کهآوردخواهددستبتر قوینتایجصورتیدرتحلیل پروسهمعکوس،قسم

پاسخ،اجرایمشترک،نظارتیاقداماتمثال  شامل،اینباشدشدههدایتمتعددعامالنرقابتیمزایایوهاهویتاساس

که آنهاییشمولبهمربوط،مبهمشکالتشناساییشودمیگروهیطرفداریواشتراکشده،هماهنگمعلوماتیهایفعالیت

مناسبی هایاستراتژیو تعیینهااولویتکهباشد توجهمورد زماندر بایدندارند، یادارندمشابهی اصولیا وهایعلت

باشدشدهطراحی

قبلیمراحلدرشدهتحلیلوآمدهبدستمعلوماتازاستفادهوتحلیلینتایجتکراربرای پروسهیکمثالنمودار 

کندمیارائهرا

تحلیلپروسهازکلیمثالنمودار
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تحقیقاتدرگستردهقسمبههاپذیریآسیبکنندهتعیینعامالنشناساییبرایشناختىبوممدل

بشردوستانههایمحیطدرمحافظتعامالنذریعهداردوامقسمبهوشودمیاستفادهاجتماعیعلوم

عاجلموارددرآمدهاورفتبامبارزهشودمیپذیرفتهمشابه،ایتوسعهو


