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 متحده ایاالت نمایندگی ذریعه آمریکا مردم بخشنده حمایت ذریعه تحلیلی چارچوب این

 در آن محتویات. است شده پذیر امکان( USAID) المللیبین انکشاف برای آمریکا

 خوشه برای تحلیل و معلومات کاری گروه با همکاری در IRC-DRC پروژه مسئولیت

 .کند نمی بیان را آمریکا دولت یا USAID های دیدگاه لزوما ً و است جهانی محافظت
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 ها تصديق

 تحلیلی چارچوب در که دادند گسترش افرادی تمامی به را خود قدردانی و تشکر( GPC) جهانی محافظت خوشه و( DRC) دانمارک پناهندگان شورای ،(IRC) نجات المللیبین کمیته

 .کردند اشتراک محافظت

 

 Brennan Webert (DRC)، Katie ،(IRC-DRC پروژه ی،اصل مشاور) Francesco Micheleتیم توسعه و نگارش چارچوب تحلیلی محافظت: 

Grant (IRC)، Jude Sweeney (GPC IAWG.) 

 
 ،William Chemaly (GPC)، Sofia Khetib Grundy (GPC)، Jessica Lenzگرایانه و بررسی کنندگان:  گروه مشاوره ای استراتژیک پروژه، گروه تحقیق عمل

Jenny McAvoy و Lea Krivchenia (InterAction), Kathrine Starup (DRC)، Rebecca Gang و Alice Hawkes (IRC)، Boris 

Aristin Gonzalez و Ivan Cardona (GPC)، Pilar Gimeno Sarciada، Caroline Baudot، و Valentine Honore (ICRC)، Erik 

Kastlander و Fawad Hussain Syed (OCHA)، Rachel Hastie (Oxfam)، Sam Cheung (UNHCR)، Kim Roberson (UNHCR)، 

Daunia Pavone (مشاور ,)Patrice Chataigner (مشاور)، Dina Abou Samra (GPC OCHA)، Kelly Ryan، Clarissa Dudenhoeffer، 

Rachelle Cloutier (UNHCR)، Ellie Kemp (مرز بدون مترجمان)، Valerie Svoboda (GPC UNHCR)، George Readings، Bradford 

Adams، Andrew Meaux، Pauline Thivillier، Emily David، Emily Krehm، Dora Abdelghani (IRC)، Verity McGivern 

(HelpAge International)، Perrine Benoist (Humanity & Inclusion)، Benedetta Cordaro و Julián Ibargüen Onsurbe 

(IOM)، Yannick Creoff (عراق ملی محافظت خوشه)، Tiziana Clerico (لیبی محافظت بخش)، Connie Pederson (فلسطین محافظت خوشه ,)Saadia 

Aleem (جنوبی سودان محافظت خوشه)، Elizabeth Atkinson و Stella Cotorcea (IRC عراق)، Elena Bartolini، Kayla Pries، و Ilse van der 

Straeten (DRC عراق)، Alon Margalit (نیجریه محافظت بخش)، Josephine Kiguru (IRC نیجریه)، Dominique Reinecke (UNHCR مالی)، 

Sven Schmitz-Leuffen و Emilia Wahlstrom (UNEP)، Caroline Blay (GPC)، Luis Enrique Eguren (مشاور)، Veerle Triquet و 

Annelaure Duval (WFP)،Murat Yücer (OCHA)، Bruno Donat و Christelle LoupForest (ماین با مبارزه AoR)، Michael Copland و 

Joyce Mutiso، (طفل از محافظت AoR)، Jennifer Chase، Rofan Khalaf، و Astrid Haaland (GBV AoR)، Jim Robinson (مسکن، قسمت 

 Jan Hessbruegge و AoR)، Emilia Wahlstrom (UNEP)، Mara Stecazzini، Patrick Rooney، Emilya Cermak امالک و زمین

(OHCHR) 

 جهانی، محافظت خوشه هایعملیات بخش•  DRC • (ACAPS) ارزیابی هایظرفیت پروژه: کنیممی تشکر اند، کرده اشتراک ابزار جعبه این طراحی در که افرادی و ادارات از

Areas of Responsibility (AoRs )، پالیسی و حقوق باالی کاری تیم بشر، حقوق اشتراک باالی کاری تیم تحلیل، و معلومات کاری گروه – کاری هایتیم و  •HelpAge 

International • Humanity & Inclusion • InterAction • International المللی بین سرخ صلیب کمیته (ICRC • )مهاجرت المللی بین اداره (IOM) • 

IRC • Joint IDP Profiling Service (JIPS • )ناروی پناهندگی شورای (NRC) • Oxfam GB  •بشر حقوق عالی کمیساریای اداره (OHCHR • )مدیریت 

 سازمان پناهندگان عالی کمیساریای( • UNEP) ملل سازمان زیستی محیط برنامه•  مرز بدون مترجمان•  Initiative • REACH Initiative (PIM) محافظت معلومات

 نمادهای( • WFP) غذا جهانی برنامه• APMB، NARAS • We World (UN OCHA) متحد ملل سازمان بشردوستانه امور هماهنگی دفتر ( •UNHCR) متحد ملل

•  Kate Murphy ذریعه ویرایش و کاپی•  www.flaticon.com ذریعه آزاد انتخاب ،Pixel perfect، monkick، phatplus، becris ذریعه شده ساخته

 Blake Roberts ذریعه گرافیکی طراحی

 .شوید تماس در GPC سایتویب در شده لست مخاطبان ذریعه جهانی محافظت خوشه تحلیل و معلومات کاری گروه با لطفا ً نشریه، این بهبود برای پیشنهادات یا نظرات ارائه برای

 .است شده پذیر امکان( USAID) المللیبین انکشاف برای آمریکا متحده ایاالت نمایندگی ذریعه آمریکا مردم هبخشند حمایت ذریعه تحلیلی چارچوب این

http://www.flaticon.com/
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  محتويات جدول

 1 ها تصدیق

 2 محتویات جدول

 2 نمودارها جدول

 3 محافظت خطر تحلیل به منظم رویکرد

 PAF 3 افق

 PAF 3 هدف

 4 راهنما ابتکارات و هاپالیسی

 6 موجود اقدامات اساس به شده، توافق تعاریف

 PAF 7 تحلیلی چارچوب

 PAF 7 ساختار و مفاهیم

 9 محافظت تحلیلی چارچوب از استفاده نحوۀ

 PAF 9 اصول

 10 کند؟می تحلیل کسی چه

 10 شود؟ انجام یکبار وقت چند و زمانی چه تحلیل

 PAF 11 کاری رویه

 13 ها مقوله و فرعی های ستون ها، ستون توضیحات 1 ضمیمه

 18 شده تشریح PAF تحلیل پروسه 2 ضمیمه

 نمودارها جدول

 

 PAF 4 تحلیلی نتایج: 1 نمودار

 5 هستند محافظت تحلیل پروسه زیربنای که اصلی شش: 2 نمودار

 PAF 6 مفهومی تعاریف: 3 نمودار

 7 (InterAction از برگرفته) محافظت خطر معادله: 4 نمودار

 PAF 7 اصلی عنصر پنج: 5 نمودار

 PAF 8 ساختار و مفاهیم: 6 نمودار

 PAF 9 ستون چهار: 7 نمودار

 10 محافظت تحلیل های نقش: 8 نمودار

 PAF 11 کاری رویه در مرحله چهار: 9 نمودار

 PAF 11 کاری رویه کننده راهنمایی سؤاالت: 10 نمودار
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 محافظت خطر تحلیل به منظم رويکرد
 

 PAFافق 

 :کندمی کمک زیر سؤاالت به پاسخ در دهدمی انجام را محافظت تحلیل که کسی به PAF 1.کندمی هدایت را مطمئنی محور محیط محافظت تحلیل( PAF)چارچوب تحلیلی محافظت 

 

 
 تحلیل اجرای برای معلوماتی قسم چی

 است؟ نیاز مورد محافظت

 
 و ها داده یکپارچه، و عمیق تحلیل از پشتیبانی برای

 شوند؟ منظم و دهیسامان باید قسم چی به معلومات

 

PAF، حقوق کنندۀ نقض محافظت خطرات که ای چندرشته و چندبخشی هایاستراتژی برای گیری تصمیم. کندمی هدایت را بحران دارای زیست محیط دار دوام و عمیق محافظت تحلیل 

 گان، کننده بازگشت ،خانمانبى داخلی افراد شمول به دوستانهبشر های محیط در استفاده برای. کندمی هدایت کنند،می کم و پیشگیری را بشردوستانه قوانین و المللی بین پناهندگی و بشر

 .است مناسب ترکیبی های موقعیت و پناهندگان

 PAFهدف 

 تضمینی مداخالت دار دوام سازگاری و تحلیل تا کنید استفاده آن از بحران طول در و بحران ابتدای در. کنندمی هدایت را محافظت خطر کاهش برای ها استراتژی توسعه تحلیلی، نتایج

 .شود

 هدف باالی مکالمه و طرفداری ریزی، برنامه برای مبنا-مدرک" ارائه برای را معلومات و ها داده دهیسامان و محافظت خاص موقعیت تحلیل

 2".کندمی هدایت را تر مطلوب محافظتی محیط از حمایت در اثرگذار های پالیسی و رفتارها

 

 
PAF، محور نتیجه محافظت تحلیل پروژه ذریعه IRC-DRC مالی تأمین با USAID-BHA تحلیل تقویت و ارتقاء جمعی هایتالش در تا شده آغاز 

 محافظت خوشه توسط. است شده طراحی خوشه محافظت جهانی ازگروه کاری معلومات و تحلیل  کامل حمایت با و با همراه. کند اشتراک محافظت

 .است شده تأیید جهانی
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 خطرات مهم محافظت

 و محافظت خطرات اصلی عوامل •

 آمده بوجود نیازهای

 دهیپاسخ برای محافظت اصلی نکات •

 یکپارچه

 مدل سطوح اساس به پاسخ هایشکاف •

 محافظت مرغ تخم

 موقعیت و جمعیتی گروه هر شدت •

 جغرافیایی

 PAFنتایج تحلیلی : 1 نمودار
 

 

آمیز، تبعیضمضر، 

 عوامل محیطیمحافظت 
 

 

محیط

 

 نقض ها و سوءاستفاده ها

 

 

 

 تهدیدات فعلی باالی جمعیت

 

 

ظرفیت های موجود برای 

 بررسی تهدیدهای محافظتی

 

 

و پوشش پاسخ ظرفیت ها

 هادهی و شکاف

 

 اثرات تهدید باالی جمعیت

 

 

 

 اثرات مهم باالی جمعیت

 

 

PAF کرد خواهد کمک شما به زمان طول در نظارت برای محافظت خطرات مهمترین شناسایی در .PAF حوزه چهار به کندمی ایجاب را شما محافظت، خطرات شناسایی برای 

 (:1 نمودار) کنید توجه گسترده

 .گذارندمی اثر محافظت محیط بر منفی، و مثبت قسم به که فعلی عوامل •

 3.جمعیتی های گروه و جغرافیایی های موقعیت در سوءاستفاده و ها نقض •

 و جمعیتی گروه هر برای خاص های سوءاستفاده و ها نقض از برخاسته( جمعیت رفاه و ایمنی ،منشىبزرگ بر اثرگذار) جمعیت باالی مهم اثرات •

 .تأثیر تحت جغرافیایی موقعیت

 .ها سوءاستفاده و ها نقض بررسی برای بشردوستانه دهیپاسخ ظرفیت و ملی سازمانی ظرفیت بومی، سازوکارهای فردی، ظرفیت فعلی ترکیب •

 را شود می محافظت مطلوب پیامدهای به دستیابی برای مهم اقدامات و ها استراتژی گیری شکل باعث که محوری محیط تغییر نظریه تواندمی تحلیل

 اشتراک برای که مختلفی های رشته و هابخش شمول به" دهد، قرار مبنا را پیامدها آن به دستیابی برای الزم اقدامات همه باید تحلیل پروسه. کند هدایت

 4."شوند هآماد باید مختلف عوامل هاینقش شناسایی و مطلوب پیامد به دستیابی در

 بررسی برای مهم رویدادهای و مسیرها" مشترک قسم به بتوانند تا کنند استفاده تحلیل از غیرمحافظت عوامل با همکاری برای باید محافظت عوامل

 ها فعالیت بین یزن و عوامل سائر با همکاری باید محافظ عوامل. ... یابند دست یافته کاهش خطر مطلوب پیامد به و کنند بررسی را خطر خاص عوامل

 5."کنند بررسی را خطر مختلف عوامل بتوانند تا برساند حداکثر به را سازمان یک درون مختلف های برنامه و

 

 و ابتکارات راهنماها پالیسی

PAF دستگاهی بین دائمی کمیته محافظت تعریف از (IASC )رعایت و احترام کسب هدفشان که هایی فعالیت همه" است این آن و کند،می سازگاری 

 و بشردوستانه المللی بین حقوق ،(IHRL) بشر حقوق المللی بین قانون شمول به مربوطه حقوقی هایقانون فضای و متن با مطابق فرد حقوق کامل

 6."است( IRL) پناهندگان المللی بین حقوق

( ICRC) سرخ صلیب المللی بین کمیته با همراه 8،محافظت بیانیه محوریت و مرکزیت و 7بشردوستانه اقدامات در محافظت باالی IASC پالیسی

 کمک چارچوب این از استفاده و درک برای الزم پارامترهای تعیین در و کندمی هدایت را PAF منطق 9محافظتی، اقدامات برای ای حرفه استندردهای

 .کندمی

می ارائه را شودمی هدایت باکیفیت معلومات و ها داده ذریعه محافظت یلتحل اینکه تضمین برای الزم منابع( PIM) محافظت معلومات مدیریت ابتکار

 بشردوستانه کشوری تیم محافظت استراتژی مشروط هدایت بیانیه با همچنین PAF منطق و زبان. شود استفاده PIM اصول با مطابق باید PAF 10.کند

 11.دارد سازگاری جهانی محافظت خوشه
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PAF 12.پیامدمحور های روش و ای چندرشته های استراتژی دار، دوام محور محیط تحلیل: شده طراحی محور نتیجه محافظت عنصر سه با سازگاری برای 

 .کنند تأکید محافظت تحلیل پروسه بر باید 2 نمودار در شده تشریح اصول مبنا، قسم به PIM از استفاده با
 

 لیل محافظت هستندشش اصلی که زیربنای پروسه تح: 2 نمودار
 

 

 شش اصلی که زیربنای پروسه تحلیل محافظت هستند

 مردم محور و فراگیر

 .کنند اشتراک هاحل راه اجرای و طراحی سازی، مفهوم و محیطی تحلیل در باید مردم عامه. کند هدایت را پروسه این باید مردم عامه رفاه و منافع

 دوام دار

 و کند کم را تهدیدها آن معرض در افراد و تهدیدها و تشویق را جمعی مداخالت که قسمی شود، استفاده گیری تصمیم هدایت برای و شود روزبه دار دوام باید تحلیل

 .ببرد باال را ها ظرفیت

 توان و ظرفیت

 .باشند داشته را اصلی های توانایی و باشند دیده مناسب آموزش مربوطه، معلومات مدیریت و محافظت در کننده اشتراک کارمندان که شوند مطمئن باید محافظت عوامل

 استفاده از داده ها و معلومات موجود

 در کننده اشتراک و مربوطه ذینفعان به شود، تعریف صریح باید تحلیل هدف. کنید استفاده محیط در موجود معلومات و ها داده آوری جمع ابزارهای ثانویه، های داده از

 .شود انجام اقداماتی محافظت خطرات کاهش برای و شود منتقل تحلیل پروسه

 هماهنگی و همکاری

 محافظت، خطرات درک و شناسایی باالی موجود هایتالش تقویت برای( بشردوستانه و بشردوستانه – ذینفعان سائر با و سازمانی، و تیمی درون) همکاری و هماهنگی

 .است تیحیا تکراری کارهای از پیشگیری و موجود هایتالش تقویت

 اقدام برای کسب پیامدهای محافظت

 و طراحی هدایت، برای توانمی را تحلیل. مختلف عوامل های نقش و اقدامات مربوطه ترتیب و محافظت خطر کاهش برای انتظار مورد مختلف روشهای شناسایی

 .کرد استفاده خاص محیطی در و محافظت رغم تخم مدل اساس به اقدامات مختلف سطوح اساس به جمعی، خطر کاهش های استراتژی سازگاری
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 تعاریف توافق شده، به اساس اقدامات موجود

 شمول به همکاران مرور و متخصصان حمایت با تعاریف این. است شده هدایت راهنما، مطالب و PIM منابع شمول به موجود ابتکارات و هاپالیسی با 3 نمودار در مفهومی تعاریف

 .است شده قطعی و نهایی ینفعذ چندین

 

 PAFتعاریف مفهومی : 3 نمودار
 

 

 PAFتعاریف مفهومی 

 تحلیل محافظت

 .شود می اجرا ها، دهیپاسخ و هااستراتژی هدایت هدف با و محافظت خطرات شناسایی برای که ایپروسه

 تهدید

 یک یا( تهدید عامل) مرتکب است ممکن تهدیدها. شود می آگاهانه و عمدی محرومیت یا اجبار خشونت، نوعی باعث که انسانی فعالیت یک محصول یا انسانی فعالیتی

 .زندمی آسیب که باشد( تهدید مبدأ) قومیتی هنجار یا پالیسی

 آسیب پذیری

 افراد. دهدمی کاهش را تهدید اثرات از ودیبهب یا مقاومت، مواجهه، بینی، پیش توانایی که آنها، اطراف فزیکی محیط یا گروه، یا فرد یک خاص شرایط یا خصوصیات

 از خاصی های مقوله به مربوط ثابت یا معین معیار یک پذیری، آسیب. هستند متفاوت عوامل سائر و سن قومیت، جنسیت، اجتماعی، گروه به بسته تهدید با مواجهه در

 .آیدنمی دنیا به پذیر آسیب کس هیچ و نیست مردم

 ظرفیت

 دهیسامان روش در یا باشد مادی منابع است ممکن. تهدید اثرات کاهش یا مقاومت یا تهدید با مواجهه برای جوامع و خانوارها افراد، برای موجود هایظرفیت و منابع

 .شودمی رفتن امن محلی به آزادانه یا خاص خدمات به دسترسی توانایی یا خاص هایمهارت مجموعه شامل هاظرفیت. باشد موجود جامع یک

 شونتخ

 یا ناقص رشد یا روانی، آسیب مرگ، آسیب، به منجر که اجتماع، یا گروه یک یا دیگر شخص خود، علیه واقعی، یا تهدیدشده فزیکی، قدرت یا نیرو از آگاهانه استفاده

 .باشد داشته موارد این ایجاد در زیادی احتمال یا شود، محرومیت

 زور

 .خودش لمی خالف بر کار انجام به شخصی کردن مجبور

 محرومیت آگاهانه

 .دسترسی حق داشتن و نیازشان مورد خدمات یا کاالها منابع، به مردم دسترسی از جلوگیری برای عمدی اقدام

 خطر محافظت

 .آگاهانه محرومیت یا زور خشونت، از گرفته تأثیر جمعیت با احتمالی یا واقعی مواجهه

 نیاز به محافظت

 کنترول آنها بر که عواملی سائر و مسئوالن سوی از که نباشند برخوردار اصولی احترام از دیگر و کنند دفاع خود اصولی عالیق از ندنتوان قانون، نقض قربانیان وقتی

 .دهدمی رخ اند، شده آن مستحق هستند، وابسته آنها به یا دارند

 پیامد محافظت

 روبرو آنها با مردم که تهدیدهایی کاهش: شودمی موارد این شامل. یافتگان نجات/قربانیان برای خسارت جبران و حقوق یافتۀ بهبود اجرای ذریعه جمله از خطر کاهش

 .آنها هایظرفیت افزایش و تهدیدها این برابر در مردم پذیری آسیب کاهش شوند،می
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 ستون ها

 

 ستون های فرعی

 

 مقوله ها
 سؤاالت تحلیلی

ای و نیازهای داده

 معلومات

 PAFچارچوب تحلیلی 

PAF در. است وابسته محافظت خطر معادله تحلیلی چارچوب به PAF، آگاهانه محرومیت یا رزو خشونت، از گرفته تأثیر جمعیت با احتمالی یا واقعی مواجهه قسم به محافظت خطر 

 .شودمی تعریف

( اجتماع یا فرد کی) پذیری آسیب و تهدید که دهدمی رخ زمانی محافظت خطر یک. است خطر در کننده اشتراک عامل سه از غیرریاضی نمایش یک( 4 نمودار) محافظت خطر معادله

 .است خاص تهدید آن از یافتن بهبود و دهیپاسخ پیشگیری، در آنها ظرفیت از بیشتر

 با مرتبط خاص ظرفیت و پذیری آسیب به باید PAF کاربران عوض، در. دارد نیاز اجتماع یا فرد یک ظرفیت و پذیری آسیب از جامع ارزیابی یک از بیشتر به محافظت خطر معادله

 .کنند توجه شده شناسایی تهدید هر

 

 (InterActionمعادله خطر محافظت )برگرفته از : 4 نمودار
 

 

 

 

 

  تهديد خطر 

 آسیب پذیری

 به مربوط پذیری آسیب کاهش

 تهدید

 
 

 کاهش رواج و نفوذ کاهش

 شدت

 اثر

 تهدید کاهش
 

 ظرفیت

 تهدید به مربوط هایظرفیت افزایش

 

 

 PAFمفاهیم و ساختار 

 معلومات و هاداده از استفاده به و شود تضمین هاچارچوب بین همکارى شود، جلوگیری تکرار از تا کندمی پذیرش را گانه 12 موجود هایچارچوب تعاریف و لغات PAF ساختار

 .شود تشویق نیز موجود

PAF دارد( 5 نمودار) عنصر پنج: 

 ستون چهار •

 ستون هر در فرعی ستون سه •

 معلومات دهیسامان برای ها مقوله پیشنهادی مجموعه •

 تحلیل دهیسامان به کمک برای تحلیلی سؤاالت •

 .معلومات و ایداده نیازهای لیست •
 

 PAFپنج عنصر اصلی : 5 نمودار

 

 

 تحلیل مقوله ترین گسترده

 نیازهای تمام دهیسامان برای

 گردآوری معلومات و ایداده

 ضروری بُعد یک ذیل شده

 .محافظت تحلیل برای

 در مفید ستون؛ هر فرعی ابعاد

 معلومات و هاداده دهیسامان

 دریافت و درک هدایت برای

 .ستون ذریعه بُعد

 هایحوزه تردقیق سازی مقوله

 هر در که معلومات اصلی

می قرار ستون/فرعی ستون

 .گیرد

 که اصلی سؤاالتپیشنهادی

 PAF معلوماتی مقوله هر با

 از استفاده هدایت برای

. دارد سازگاری چارچوب

 نیست قرار سؤاالت این

 باشند تجویزی و دستوری

توانندمی بلکه

  شوند، داده تطبیق 

 بسته شوند تشریح یا 

.استفاده مورد محیط به

 پیشنهادی معلومات و ایداده نیازهای

 به دادن پاسخ در توانندمی که

 .کنند کمک پیشنهاد تحلیلی سؤاالت
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و  چشم انداز سازمانی، قانونی

 هنجاری

 
 محیط

 
 تهدیدهای محافظتی

 
 تهدیدات فعلی باالی جمعیت

 
 ویژگی های جمعیت تحت تأثیر

 
 اثرات تهدید باالی جمعیت

 
 ظرفیت های جمعیت تحت تأثیر

 
 ظرفیت های موجود برای بررسی تهدیدهای محافظتی

 PAFمفاهیم و ساختار : 6 نمودار
 

 :دهدمی نشان را PAF فرعی ستون دوازده و ستون چهار 6 نمودار
 

 

 

 

 

 

 .است شده ارائه 2 ضمیمه در معلومات و ایداده نیازهای و تحلیلی سؤاالت دربارۀ بیشتر راهنمای. است شده ارائه 1 ضمیمه در PAF هایمقوله و فرعی هایستون ها،ستون تردقیق توضیحات

 .کندمی تشویق جغرافیایی منتخب منطقه در محافظت اصلی خطرات کاهش برای( 7 نمودار) معلومات اصلی حوزه چهار بر تمرکز به ار گان کننده تحلیل ،PAF هایستون

 
 سابقه نزاع و یا خطر

 
-چشم انداز سیاسی و اجتماعی

 اقتصادی

 
 عوامل اصلی مسئول تهدید

 
 تهدیدهاپیامدهای 

 
سازوکارها، سیستم ها و عوامل 

 بومی

 
 منشأهای تهدید

 
استراتژی های مواجهه جمعیت 

 تحت تأثیر

 
سازوکارهای سازمانی و غیره و 

 دهی های پاسخظرفیت
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 PAFچهار ستون 

 محیط

 کمک گذارند، اثر آمده بوجود محافظت موقعیت و بحران اصول بر که خاصی محیطی عوامل درک در زیرا است، مهم محیط جامع تحلیل

 .کندمی

 تهدیدات فعلی باالی جمعیت

 .است مهم بسیار تهدیدها منشأهای و کننده اشتراک عوامل مسئولیت دهند،می رخ حاضر حال در که تهدیدهایی اقسام شناسایی

 اثرات تهدید باالی جمعیت

 است ممکن قسم چی به پیامدها اینکه و تهدیدها این برابر در آنها پذیری آسیب دلیل یا قسم تهدیدها، تأثیر تحت جمعیتی هایگروه شناسایی

 .است مهم باشد، مختلف متفاوت، جغرافیایی هایمنطقه و جمعیتی هایگروه در

 ظرفیت های موجود برای بررسی تهدیدهای محافظتی

 توانندمی قسم چی به( المللی بین و ملی سطح در) ها ظرفیت ایرس و سازمانی دهیپاسخ نیز و محلی و فردی های ظرفیت اینکه شناسایی

 .است مهم کنند، کنترول تهدید آورنده بوجود عوامل بررسی یا پیامدها کاهش با را محافظت تهدیدهای

 PAFچهار ستون : 7 نمودار

 

 

 محافظت تحلیلی چارچوب از استفاده نحوۀ

PAF، همیشه. کند می ارائه را محافظت مطلوب پیامدهای به رسیدن برای اقدامات اشتراکی حیطرا و مشترک تفکر و تحلیل کردن توانمند برای کننده هدایت ساختار PAF محیط با را 

 .کنید سازگار

 PAFاصول 

PAF کاربران به بلکه نیست، داده آوری جمع رویکرد یا ابزار. کند می حمایت تحلیل از مرزی برون و کشوری ای، منطقه اجتماعی، شمول به جغرافیایی مختلف سطوح در PAF 

 شناسایی از معلومات، و ایداده نیازهای و تحلیل هدف کردن تعریف با PAF. کنند دهیسامان را موجود سازوکارهای و متعدد منابع از آمده بدست معلومات و هاداده دهد می امکان

 .کندمی هدایت را بیشتر معلومات و هاداده کسب برای ابزارها و ها روش ،رویکردها ترین مناسب باالی گیری تصمیم نتیجه در و کند می پشتیبانی معلوماتی هایشکاف

 اعمال قسم مؤثرترین به اینکه برای.   شد خواهند سازگار محیط اساس به PAF معلومات خاص هایمقوله که داشت خواهد نیاز میزانی و ثانویه هایداده آوری جمع به PAF از استفاده

 :باید کنندگان تحلیل شود،

 .کنند شناسایی تحلیل پروسه بر نظارت برای محافظت تحلیل رهبر یک •

 .دهند توضیح را تحلیل در کننده اشتراک شخص هر های نقش و پروسه ساختار •

 .باشند داشته تحلیل پروسه در مهمی اشتراک محافظت مشکالت به افراد نزدیکترین که شوند مطمئن و کنند تعیین را خاص هایمسئولیت و ها نقش •
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 کند؟چه کسی تحلیل می

 چارچوبی این. هستند هماهنگی هایسازمان درون و کشوری یا ای منطقه سطوح در محافظت همکاران شمول به محافظت تحلیل اجراکننده محافظت همکاران ،PAF نهایی مخاطب

 .است اشتراکی و مشترک تحلیل برای

 بودن ضروری از مفیدی شاخص 13است استفاده قابل و مفید دهیپاسخ برای هاداده اینکه تضمین برای ابزارهایی. شودمی جامع محافظت لتحلی اجرای مانع اغلب انسانی منابع نبود

 .کندمی ارائه( 8 نمودار) یکپارچه و عمیق تحلیل از پشتیبانی برای افراد سازمانی برون یا درون اشتراک،

 آماده جلسات در مستقیم اشتراک ذریعه باید محافظت تحلیل رهبر. است ضروری مقدم خط مددکاران و محل در حاضر شرکای بومی، کارمندان تأثیر، تحت جمعیت اطالعات و نظرات

 .دهدمی رخ اتفاق این که شود مطمئن مشترک تحلیلی جلسات یا دوجانبه مکالمات و سازی

 

 نقش های تحلیل محافظت: 8 نمودار
 

 متخصصان داده

 کامل، آوری جمع توانندمی که عواملی و افراد
 پشتیبانی و هدایت را هاداده فنی تفسیر و درک

 .کنند

 متخصصان موضوعی

 سایر و محافظت دانش دارای عوامل و افراد
 تفسیر در بتوانند که محیط در خاص موضوعات

 .نندک حمایت جمعی گیری تصمیم هدایت و نتایج
 
 

 صاحبان حق

 شناسایی برای مورد بهترین تأثیر، تحت جمعیت
 و اهمیت تحلیل هدایت کنند،می تجربه که خطراتی
 در خطرات آن معنای
 هستند محافظت برای هایاستراتژی طراحی و شانزندگی

 

 
 متخصصان محیطی / فرهنگی

 برای محیطی دانش دارای عوامل و افراد
 گردآوری برای رویکردها شناسایی هدایت

 و محیط در ضروری کیفی و کمی معلومات
 .هستند معلومات از مرتب تفسیر ارائۀ

 
 تصمیم گیران

 گیری تصمیم مسئول عوامل و افراد
 شمول به عملیاتی و ای برنامه استراتژیک،

 باالی های رتبه دارای سائرین و محلی رهبران
 .فرهنگی یا تماعیاج

 
 

 تحلیل چه زمانی و چند وقت یکبار انجام شود؟

 ایجاب PAF از استفاده اولین. باشد تکراری پروسه یک باید شروع از بعد. شود آغاز خاص حادثه یا شک رویداد، یک با است ممکن و ندارد خاصی آغاز نقطه لزوما ً PAF از استفاده

 :PAF کاربران کندمی

 کنند دهیسامان و شناسایی را موجود ثانویه هایداده •

 کنند سازگار را پیشنهادی تحلیلی سؤاالت •

 کنند شناسایی را هاشاخص •

 .کنند شناسایی را اضافی ضروری هایداده •
 

 .کنید استفاده PAF از تریکپارچه و ترعمیق محافظت تحلیل برای بیشتر معلوماتی نیازهای پیشنهاد و معلومات هایشکاف شناسایی موجود، هایتحلیل تقویت برای توانیدمی شما

 را PAF عناصر خاص، تحلیل یک اهداف به بسته چارچوب، کل از استفاده بجای توانمی. کند ایجاد پیشرفت حال در محیط دادن نشان برای را روزیبه معلومات تواندمی بیشتر تحلیل

 .کرد تمرکز شده تعیین اهداف از پشتیبانی برای خاص هایداده کردن مرتب و خاص هایستون بر باید بنابراین. کرد انتخاب

 ریزیبرنامه جمعیت، بر اثرگذار فصلی اصول یا محیطی مرتبط رویدادهای به تحلیل، زمانی چارچوب تعریف زمان در 14.شود انجام مرتب قسم به باید ،PAF هدایت با تحلیل،

 .کنید توجه هماهنگی سازوکارهای ذریعه ایجادشده اصلی موعدهای یا لحظات و وستانهبشرد احتمالی
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 PAFچهار مرحله در رویه کاری : 9 نمودار
 

 

 ارتباط تحلیل کسب طراحی
 

 

 هدف تعریف .1

 و اشتراک عوامل، تعریف .2

 همکاری

 معلوماتی نیازهای تعریف .3

 معلومات و ها داده مرور .4

 تحلیلی رویکرد تعریف .5

 و ها فعالیت تعریف .6

 منابع

 
 PAF با عوامل کردن آشنا .1

 های داده کردن مرتب .2
 ثانویه

 های داده آوری جمع .3

 نیاز صورت در اصلی،

 و نگهداری .4

 از ایمن محافظت

 ها داده

 
 کردن کشف .1

 کردن توصیف .2

 دادن توضیح .3

 کردن تفسیر .4

 داشتن انتظار .5

 
 و خوانا تحلیل ارائه .1

 کننده ترغیب

 شریک و مستندسازی .2

 نتایج کردن

 درس و پروسه مرور .3

 آموخته های

 

 PAFرویه کاری 

 .کندمی ارائه را معتبر و کیفیت با موقع، به تحلیل آوردن بدست برای نیاز مورد مربوطه های پروسه و 15(ACAPS از شده گرفته) اصلی مراحل ،(9 نمودار) PAF کاری رویه

 را پیشنهادی اصولی سؤاالت و مرحله هر 10 نمودار. کنید رعایت کارتان، انجام روش هدایت برای را اصولی سؤاالت مجموعه و کنید سازگار محیط اساس به را مرحله هر پروسه

 .است شده تشریح PAF تحلیل ابزارهای - 1 ضمیمه در بیشتر جزییات. دهدمی توضیح

 

 PAFسؤاالت راهنمایی کننده رویه کاری : 10 نمودار
 

 

 طراحی
 

 تحلیل
 

 مشاوره و اشتراک، به جای فکر کردن به یک پروسه جدید

 را خاصی محور محافظت-برنامه هایداده قسم چی •

 دارید؟ دسترس در

 محیط در دیگری محور محافظت هایداده قسم چی •

 هایگزارش بشر، حقوق بر نظارت) است؟ موجود

 (غیره؟ و خبری،

 مثال ً) دارید؟ موجود الگوهای دربارۀ معلوماتی چی •

 (تحصیل موانع خوب، معیشت نداشتن غذایی، امنیت

 خطر بهتر رسیدگی و درک در اشتراک برای •

 دارید؟ نیاز افرادی چه به محافظت،

 
سعی کنید به جای پاسخ دادن به هر 

 چیزی، سؤاالت درستی از خودتان بپرسید

 محافظت تحلیل جنبه یک از دانیدمی اکنون را آنچه اگر •

 کرد؟ خواهد تفاوتی قسم چی کنید، تحلیل دیگری

 درست محیط در شما فرضیات اینکه درک و کشف برای •

 دارید؟ نیاز چیزی چی به خیر، یا بوده
 باشید؟ داشته توانیدمی انتظاری قسم چی •

 
 

 کسب
 ارتباط

 

 

 کنیددهی های موجود را سامانهای جدید، دادهبه جای جمع آوری داده

داده آوری جمع موانع برداشتن یا معلوماتی هایشکاف پرکردن برای •

 کنید؟ همکاری یا شوید شریک کسی چه با باید ها،

 است؟ قسم چی بدانید، محیط در باید که حیاتی هایجنبه •

ستون در) معلوماتی قسم چی عوامل سائر یا موجود ثانویه هایداده •

 کنند؟ ارائه دار دوام قسم به ها،دهدا آوری جمع بدون توانندمی را( ها

بجای صرفاً گزارش کردن، معلومات را با 

 عوامل مناسب شریک کنید

 باشد؟ داشته نیاز تحلیل به است ممکن چرا و کسی چه •

 است؟ قسم چی مناسب عوامل با کردن شریک روش ترینمناسب •

 و شوند بررسی باید محافظت خطرات عوامل قسم چی •

 دارد؟ را اثر بهترین عاملی چه مداخله
 شود؟ انکشاف باید چطور تحلیل پروسه •
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i PIM, Protection Information Management Common Terminology, 2018, p.45 ,https://bit.ly/3bbzEpf 
ii IASC Protection Policy (2016:3 ,)https://bit.ly/3yrE2eo 

iii جداگانه قسم به خصوصیات مختلف اقسام که شویم مطمئن و باشند مربوط محیط به باید. نیستند شده تعیین پیش از هایمقوله جمعیتی، هایگروه 

 فرهنگی-قومی خصوصیات سایر و جنس و تنوع جنسیت، سن، شامل تواندمی جمعیتی گروههای تعریف برای الزم خصوصیات. نشوند مطالعه

 (.https://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/popcharmethods.htm) باشد
iv ional StandardsICRC Profess (2018:7 ,)https://bit.ly/2Zm7OBu 
v ICRC Professional Standards (2018:43) 

vi IASC ,2016 ,https://bit.ly/3yrE2eo vii        IASC ,2016 ,https://bit.ly/3yrE2eo viii IASC ,2013 ,https://bit.ly/3prEd41 
ix ICRC ,2018 ,https://bit.ly/2Zm7OBu 
x http://pim.guide 

xi تالش یک اجرای و کردن راهنمایی ذریعه محافظت تحلیل اشتراکی اجرای و سازمانی بین هایپروسه از پشتیبانی برای توانمی خاص، قسم به 

 توقف و پیشگیری نیز و تأثیر تحت های جمعیت یدکنندهتهد محافظتی خطرات ترینجدی به دهیپاسخ یا پیشگیری و چندبخشی و سیستمی کل جامع،

 IASC ,2016 ,https://bit.ly/2LUjQPa. کرد استفاده آن از قانون های نقض تکرار
xii InterAction ,https://protection.interaction.org/ 

xiii اساس به محافظت تحلیل تشریح برای موردنیاز هایداده و معلومات PAF، و هافعالیت اجرای برای استفاده حال در یا شده استفاده مورد مشابه 

 19-کووید برای جهانی معلومات مدیریت یلتحل و ارزیابی واحد ،(JIAF) مشترک بخشی بین تحلیلی چارچوب با ارتباط در ایداده هایپروسه

(GIMAC)، منطقه GBV طفل از محافظت برای شناسایی تحلیلی چارچوب و نیازها پذیری، مسئولیت تحلیلی چارچوب (NIAF)، قسمت و 

 ابتکارات و هاچارچوب رب عالوه را تحلیلی هایچارچوب این ساختار، و مفاهیم این. باشدمی پذیری مسئولیت تحلیلی چارچوب ماین با مبارزه

 (.PIM و MIRA تحلیلی، چارچوب عراق، ملی محافظت خوشه) اندکرده ایجاد دیگر تحلیلی
xiv است استفاده قابل و مفید دهیپاسخ برای هاداده اینکه تضمین برای ابزارهایی: کنید مشاهده :https://bit.ly/3bXP6Hf 
xv "را ابتدایی محافظت تحلیل یک. شود اجرا دهیپاسخ طول در دار دوام قسم به باید بلکه، گرفت، نظر در یکباره اقدامی نباید را محافظت تحلیل 

 مکالمات برای اساسی توانندمی ابتداییه یا موقتی دهیپاسخ هایفعالیت سپس. کرد استفاده موقتی و ابتدایی دهیپاسخ برای اساسی قسم به توانمی

 ترجامع بررسی برای هاییاستراتژی طراحی و ها شراکت انکشاف فرضیات، سازی شفاف و مربوطه ذینفعان برای ترعمیق تحلیل و بیشتر

 ICRC Professional Standards (2018:42.)." کنند ارائه خطر الگوهای
xvi https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_analysis_workflow_poster.pdf 
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