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 ایاالت نمایندگی ذریعه آمریکا مردم بخشنده حمایت ذریعه تحلیلی چارچوب این

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

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

 بیان را آمریکا دولت یا USAID های دیدگاه لزوما ً و است جهانی محافظت خوشه

 .کند نمی
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 مردم چی قسم متفاوت

 گیرند؟از تهدید اثر می

 تهدید را

 و جغرافیایی موقعیت اساس به
 شناسایی تأثیر تحت جمعیتی گروه

 کنید

 تحقیق محیطی
 هایچی قسم ظرفیت

 ساختاری برای مقابله با تهدید وجود دارد؟

 مهمترین خطرات

 و پیامدهای محافظت چی قسم است؟

 شده تشريح PAF تحلیل پروسه
 

 و هاداده به دهیسامان قالب در خصوص به را PAF عملکرد نحوۀ ،شده تشریح PAF تحلیل پروسه: خود معلومات و هاداده به دهیسامان ضمیمه، این

 به مربوط زییاتج یا واقعیات ،"معلومات. "است مشاهدات یا هاگیری اندازه اعداد، مثل واقعیات آوری جمع" هاداده. "دهدمی توضیح معلومات

 (.PIM Common Terminology، 2018) است موضوع

 (.A2.1 نمودار) کندمی بررسی را سؤال پنج ،PAF ونست چهار هر برای ضمیمه این

 

 PAFسؤاالت هر ستون  A2.1 نمودار
 

     

 هایرشته و هابخش بگیریم؟ اینتیجه قسم چی شود؟ اکتشاف قسم چی است؟ قسم چی اصلی سؤاالت است؟ مهم این چرا
 چیزهایی چی دیگر
 ارائه توانندمی دیگر

 کنند؟
 

 :PAF ستون چهار

 محیط •

 جمعیت باالی فعلی تهدیدات •

 جمعیت باالی تهدید اثرات •

 .محافظتی تهدیدهای بررسی برای موجود های ظرفیت •

 گروههای است، جاری آنها در تهدید که جغرافیایی هایمکان جزییات باید مربوطه معلومات و هاداده. است نقطه آن از شروع و فردی محافظت تهدید یک شناسایی پیشنهادی، آغاز نقطه

 آن در که باشد داشته جودو مدنظر محیط در محافظتی تهدید چندین است ممکن. باشد داشته بر در را تهدید با مقابله برای موجود هایظرفیت و تهدید پیامدهای تأثیر، تحت جمعیتی

 .کنید بندی اولویت تحلیل، تمرکز بودن درست از اطمینان برای باید صورت

 پروسه A2.2 نمودار. ستا موجود ضمیمه و مقدمه بخش در ترتیب به هاستون توضیحات و اصلی مفاهیم لغتنامه. کندمی هدایت را معلومات و هاداده دهیسامان ،PAF هایستون

 شناسایی با را کار این و کنید تفسیر و یدهسامان ایدوره و دار دوام پروسه قسم به را معلومات و هاداده باید که کندمی یدتأک این بر. کندمی تشریح را معلومات و هاداده دهیسامان

 .کنید آغاز تهدید

 

 ها و معلوماتدهی دادهپروسه حقوقی سامان A2.2 نمودار
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 پرسیده کلیدی سؤاالت قسم چی" هایبخش. باشید کرده دهیسامان را مربوطه معلومات و هاداده که کندمی هدایت وقتی را محیط با سازگاری و تفکر پروسه پیشنهادی، تحلیلی سؤاالت

 .است موجود 1 ضمیمه تحلیل برنامه تب در ترجزئی سؤاالت حال، این با کند؛می تشریح را ستون هر مهم تفکرآمیز سؤاالت از برخی راهنما، این" شود

 

 PAFمثالی از قسم بررسی  A2.3 نمودار
 

 .باشند مفید کلیدی تفکر لحظات در توانندمی قسم چی PAF خاص منابع کند،می مشخص A2.3 نمودار مثال
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 مثال
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مفید منابع 
PAF 

 تحلیل هدف آیا
می را خودمان

 دانیم؟
 چی داریم سعی
 درک را چیزی

 کنیم؟
 

 
 

 

 جمعی اشتراک های فعالیت
 در بیشتری افراد که کرده مشخص
 زیرا هستند، شدن اخراج حال
 شهروندی و مدنی وضعیت مدارک
 بشردوستانه سازمان یک. ندارند
 بهتر را موضوع این دارد قصد

 کند درک
 

 
 

 مفهوم شبکه
 
 

 

 

 
 تشریح PAF تحلیل پروسه
 شده

 
 

 

 
 

 قبل از آیا
 ها، شاخص
 یا ها داده

 معلوماتی
 دارید؟

 
 

 

 

 

 هاداده سازمان
 تعداد درباره معلوماتی و

 اساس به شده متمایز افراد،
 ناتوانی، و جنسیت سن،

 وضعیت مدرک نداشتن
 کرده آوری جمع را مدنی

 .است
 

 

 

 

 پیشنهادی تحلیلی سؤاالت

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 و هاداده

 معلومات
 در قسم چی

 خطر درک
 کمک محافظت
 کنند؟می

 
 

 

 

 منطقه معلومات، و هاداده تحلیل
 که جمعیتی هایگروه و جغرافیایی
 نداشتن از را اثر و ضرر بیشترین
 که کندمی مشخص اند،دیده مدارک

 از پیشگیری خدمات، به دسترسی
 ضروری آنها برای غیره و اخراج

 است

 

 

 

 برای معلومات نای از تواندمی سازمان
 آن قانونی خدمات کردن هدفمند مؤثرتر
 با تواندمی همچنین حال، این با کند، استفاده

 یک ارائه برای ملی قانونی هایسازمان
 جغرافیایی مناطق در گری میانجی برنامه

 .بکند شراکت نیز شده شناسایی
 و سالمت هایبخش با تواندمی همچنین
 دهیپاسخ برای آموزش و پناهگاه صحت،

 از شده محروم قومیتی گروه پیامدهای به
 زیرا کند، همکاری ضروری مدارک
 امکان را ضروری خدمات به آنها دسترسی

 .کندمی پذیر
 

 

 
 

 

می چیزی چی
 کنید؟ کسب توانید

 پیشنهادی معلومات نیازهای
 

 

 

 نیاز بیشتری معلومات به سازمان
 قومیتی گروه کدام اینکه شمول به دارد،
 .است هدف مورد
 شده متمایز هایداده در معلومات آن

 شریک یک حال این با نیست، موجود
 قانونی خدمات برای را آن ملی قانونی

 کند می آوری جمع برنامه
 

 

 

 

 
 شما هایداده آیا

 به یا است کافی
 معلومات
 نیاز بیشتری
 است؟

 
 

 اجرا را PAF تحلیلی سؤاالت سازمان
 مدارک زور به ایالت شده متوجه و کرده
 این و گرفته را خاص قومیتی گروه یک
 را جمعیت آن اخراج برای آگاهانه اقدام

 .کندمی ثابت
 

 
 

 

 
 سؤاالت چی
 در PAF دیگر
 تجزیه یا مشخص
 فکتورها کردن
 است؟ مفید
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و یا نزاع سابقه 

 خطر

 

تاریخ، رویدادهای گذشته و گرایشات های 
 هایمکان بر اثرگذارتهدیدهای محافظتی 

 جمعیتی گروههای یا و جغرافیایی

چشم انداز سیاسی و 

 اقتصادی-اجتماعی

 عوامل یا تحریک کنندگان

 سیاسی

 فعلی محافظتی تهدیدهای

چشم انداز سازمانی، 
 قانونی

 و هنجاری

 آسیب زننده یا محافظتیتبعیض آمیز، 
 مقرراتی و هنجاری
 سازوکارها و چارچوب

 محیط: ستون
 

 
 
 
 
 

 است؟ مهم این چرا

 1.کنیم تحلیل و شناسایی را محافظت خطرات کننده تحریک ای ریشه علل و فکتورها باید محافظت، خطرات به مناسب دهیپاسخ برای

 ستون به مربوط معلومات و هاداده. است چرخه یک تحلیلی، پروسه که باشد یادتان(. A2.4 نمودار) شود تحلیل فرعی ستون سه کل در باید معلومات

 .کنند پشتیبانی را شما محافظت تحلیل از آمده بدست نتایج و شوند بازرسی مرتب قسم به باید محیط فرعی های

 

 محیط: ستون های فرعی A2.4 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 اصلی سؤاالت
 است؟ قسم چی

 و یا خطرسابقه نزاع 

 و شناسایی کند،می مشخص را خاص جغرافیایی مناطق یا جمعیتی گروههای برای تهدید آن پیامدهای و محافظتی تهدیدهای که تاریخی گرایشات یا هاداده

 .کنید مطالعه را 1 ضمیمه در تحلیل برنامه تب خطر، یا و نزاع سابقه به مربوط تریقدق سؤاالت لیست از اطالع برای. کنید تحلیل

 خدمات به دسترسی که تکرارشونده محافظتی فکتورهای یا و تهدیدها درباره توانندمی را چیزهایی چی تاریخی هایداده •

 کنند؟ مشخص کنند،می ممکن یا غیرممکن را

 تنش به است؟ قسم چی شهروندان یا عادی مردم و محافظتی تهدیدهای مسئول عوامل بین اجتماعی روابط و قدرت اصول •

 .کنید توجه غیره و پذیری مسئولیت ساختارهای نزاع، و دعوا فصل و حل سازوکارهای مذاکره، موجود های پروسه ها،

 جغرافیایی های مکان و جمعیتی گروههای بر( غیررسمی یا و رسمی) ثبات و صلح هایپروسه از هایی جنبه قسم چی •

 منفی؟ یا هستند مثبت اثرات اینها آیا گذارد؟می اثر

 اقتصادی-چشم انداز سیاسی و اجتماعی

می کمتر یا تشدید تحریک، را محافظتی تهدیدهای که کنید تمرکز فکتورهایی بر. کنید تحلیل و شناسایی را محافظت خطرات بر اثرگذار اقتصادی-اجتماعی و سیاسی گرایشات و موقعیت

 نیز ملی سطح معلومات باشد، ای منطقه معلومات است ممکن که حالی در. گذارندمی اثر جامعه یا افراد خطر کاهش یا مواجهه هایظرفیت بر که کنید توجه فکتورهایی به همچنین. کنند

 .است مهم ای منطقه اصول درک در

 شود؟می خاص جمعیت یک تهدیدهای کاهش یا تشدید باعث که دارد وجود خاصی اقتصادی یا اجتماعی سیاسی، فکتورهای آیا •

 کنند؟ می فعال یا تحریک را خاص محافظتی تهدیدهای قدرت، اصول یا و ذینفعان کدام •

 مثال، برای است؟ دسترس در خاص جمعیتی های گروه برای پذیری مسئولیت و دادن نظر اشتراک، مجاری یا ها سیستم سازوکارها، قسم چی •

 .کنندمی اقدام جامعه، طرف از که شهری های سازمان انتخابی، های سیاست بومی، توسعه و اشتراک و فراگیر بودجه تعیین های پروسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ICRC Professional Standards (2018:40) 
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 قانونی و هنجاریچشم انداز سازمانی، 

 و شناسایی را اقدامات و مقررات قوانین، این از هایی جنبه همچنین. کنید تحلیل و شناسایی را خاص محافظتی تهدیدهای تشدیدکننده یا آورنده بوجود اجتماعی اقدامات و مقررات قوانین،

 آن، کننده اعمال آن سازوکارهای است ممکن اما شود، اجرا افظتیمح مقرراتی چارچوب یا قانون است ممکن اگرچه کنید توجه. کنند کم را محافظتی تهدیدهای است ممکن که کنید تحلیل

 .باشند نداشته اثری

 سازوکارهای یا آمیز تبعیض زننده، آسیب) گذارندمی اثر مردم بر غیررسمی و رسمی اجتماعی اقدامات یا هنجارها مقررات، قوانین، قسم چی •

 ؟(محافظتی

 را آنها یا کنند پیشگیری محافظتی تهدیدهای از بتوانند که قوانینی آیا کند؟می تحریک را محافظتی تهدیدهای که دارد وجود خاصی ملی قوانین آیا •

 ندارند؟ وجود کنند، کم

 کند؟می تحریک را محافظتی تهدیدهای که دارد وجود دیگری فرهنگی یا دینی اجتماعی، اقدامات یا هنجارها آیا •

 و جمعیت بر تهدیدها اثرات کلیدی، تهدیدهای درک و شناسایی در محیطی درک اما کند،نمی دنبال را خطی رویکرد یک اغلب تحلیل اگرچه

 تعریف در ستون این در شده دهیسامان معلومات و هاداده(. کنید مطالعه را A2.2 نمودار) است مفید تهدید با مقابله برای الزم هایظرفیت

 آغاز از قبل. باشد مفید مشکل بررسی کردن هدایت در تواندمی نتیجه در. کندمی کمک محافظتی خطر ای ریشه فرضیات کردن مشخص و

 که را موجود معلومات و هاداده محیطی، تحلیل

 بگیریم؟ اینتیجه قسم چی
 
 
 
 
 

 

 هایرشته و هابخش
 چیزهایی چی دیگر
 ارائه توانندمی دیگر

 کنند؟

 جمع به بلکه ندارد، نیاز اصلی های داده آوری جمع به محیطی، تحلیل اکثر. کنید شناسایی را هستند، مؤثر شما، معلوماتی نیازهای بیشتر دهیسامان در

 تاریخ مثل) موضوعی و ایداده متخصصان و فرهنگی متخصصان با. دارد نیاز خاص محافظتی تهدیدهای درباره موجود معلومات دهیسامان و آوری

 محافظتی یا و آمیز تبعیض زننده، آسیب محیطی فکتورهای از شما تحلیل 2.کنید مشاوره( مدنی جامعه عوامل محیطی، متخصصان شناسان، مردم دانان،

 قسم به موقعیت، از خود درک بتوانید تا کرد خواهید بررسی را نتایج ستون هر از هم با. کرد خواهد کمک PAF هایستون سائر گیری نتیجه هدایت در

 .کنید دایته را کل، یک

 .بیاید بدست مختلفی هایرشته و هابخش ذریعه است ممکن دهد،می رخ محافظت خطرات که محیطی درک در کننده کمک معلومات و هاداده

 :شامل معلومات و هاداده احتمالی منابع

 (غیره فکر، های اتاق ،OECD) ملی پذیری آسیب های تحلیل •

 (هاHRP/هاHNO پالیسی، تحقیقی مؤسسات ملی، هایNGO ها، دانشگاه) گرایشات •

 .(غیره ،IHL/IHRL عوامل قانونی، خدمات درباره نظارتی گزارشات) حقوقی تحلیل •

 (.غیره محلی، همکاران تحقیقی، مؤسسات یا فکر های اتاق مدنی، جامعه مدیران) بومی و ملی نظرات •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .کنید مطالعه را 1 ضمیمه در تحلیل کاری روند تب در A مرحله تحلیل، طراحی درباره تردقیق توضیحات کسب برای 2
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 محافظتیتهدیدهای 

 
یا محصول یک فعالیت  انسانی هایفعالیت

 نوعی باعث کهانسانی شناسایی شده 
 آگاهانه و عمدی محرومیت یا زور خشونت،

 شود می

مسئول  عوامل اصلی

 تهدید

نقش، وابستگی و  به مربوط فکتورهای
 نیز و تهدید، مسببانگیزه های عامل 

 محافظت برای خاص وظایف دارای عوامل
 .جرم نمرتکبا از گرفتن پاسخ و

 

 تهدیدمنشأهای 

 
 ومسببان، تحریک کنندگان 

 مسبب، کهموجود  هنجارهای
می تهدید هر محافظ یا تشدیدکننده

 شوند

 جمعیت باالی فعلی تهديدات: ستون
 

 
 
 
 
 

 است؟ مهم این چرا

 را آنها هاشنگرش و رفتارها عواملی چه و آنها هایمسئولیت و ها نقش غیرایالتی، و ایالتی عوامل شمول به کلیدی مؤسسات و افراد نفش کردن تحلیل

. دارد نفوذ و اثر ها، سوءاستفاده و ها نقض حقوق، شمول به خاص تهدیدی بر کسی چه شوید متوجه کندمی کمک شما به این. است مهم کند،می تحریک

 .شود( اقدام در شکست) حذف و( گاهانهآ اقدام) ماموریت اقدامات شامل است ممکن مسئولیت که کنید توجه

 (.A2.5 نمودار) کنیم درک را تهدید منشأهای و است تهدید آن مسئول کسی چه تهدید، ماهیت باید تهدید، شناسایی برای

 

 های فرعیتهدیدات فعلی باالی جمعیت: ستون A2.5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 چی اصلی سؤاالت
 است؟ قسم

 تهدیدهای محافظتی

 ایمسئله اینکه شناسایی برای را معلومات و هاداده. کنید تحلیل و شناسایی را جمعیت به زننده آسیب انسانی هایفعالیت محصوالت یا انسانی هایفعالیت

 یک برای ملیت مستبد محرومیت یا انکار است ممکن تهدید مثال، برای. کنید بررسی دقت با را خیر یا است محافظت تهدید اثر یا محافظت تهدید خاص،

 دزد غیرایالتی مسلح گروه تهدید، دیگر مثال. باشدمی خاص مدنی وضعیت مدارک به دسترسی از گروه آن محرومیت آن اثر و باشد خاص اقلیت گروه

 را 1 ضمیمه در مفاهیم شبکه تب بیشتر، هایمثال از اطالع برای. شودمی دزدی تهدید از دوری برای مکتب در آنها حضور عدم باعث که است اطفال

 .کنید مطالعه

 یی؟جغرافیا های موقعیت چه در است؟ قسم چی تأثیر تحت های جمعیت برای آگاهانه محرومیت یا زور خشونت، شونده باعث فعلی تهدیدهای •

 است؟ دولتی یا غیردولتی پالیسی یا گروهی، یا سازمانی اقدام فردی، اقدام یا رفتار یک تهدید، آیا •

 عوامل اصلی مسئول تهدید

 مسئولیت دارای( های)عامل عیت،جم به مستقیم آسیب ایجادکننده( ها)عامل رفتارهای شامل اینها. کنید تحلیل و شناسایی را خاص محافظتی تهدید هر پشت ها پالیسی یا اقدامات رفتارها،

 :مثل کنند، هدایت را چرایی؟ و چیزی؟ چی کسی؟ چی شناسایی باید خاصی سؤاالت. شودمی جاری تهدید بر منفی یا مثبت اثر دارای( های)عامل و محافظت، برای خاص های

 بین خاصی ارتباط آیا است؟ چیزهایی قسم چی آنها اقدامات به مربوط های تحریک و ها انگیزه هستند؟ کسانی چه تهدید ایجادکننده مستقیما ً عوامل •

 قومیتی تبعیض در موجود الگوهای مثل محیطی گرایشات محصول رابطه، این آیا دارد؟ وجود تأثیر تحت مردم و مستقیم اقدام اجراکننده عوامل

 است؟

 مثبت، پاسخ صورت در چرا؟ منفی، پاسخ صورت در کند؟می پیشگیری یا کاهش بررسی، خود موجود ظرفیت تمام با را آسیب مسئول، عامل آیا •

 دارد؟ ادامه ها سوءاستفاده یا ها نقض تهدیدها، چرا
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 منشأهای تهدید

 فوری پیامدهای نیز و تهدید کنندگان تحریک بررسی با محافظت تهدید به دهیپاسخ برای استراتژی بهترین درک برای. کنید تحلیل و شناسایی را محافظت تهدید مسببان و ها ریشه علل

 .کنید استفاده معلومات این از جمعیت، باالی آن اثرات و

 ؟(اند بوده طلبانه فرصت یا شده هماهنگ آگاهانه، آیا) است قسم چی محافظت تهدید ماهیت •

 دارند؟ اثر تهدید باالی عامالنی قسم چی یا شوندمی تهدید ایجاد مستقیما ً و عامالن رفتارهای تحریک باعث فکتورهایی، قسم چی •

 است؟ کرده زمان طول در تغییری چه عامالن های تاکتیک یا انگیزه رفتارها، یا تهدید، •

 ارتباط نحوۀ و مختلف محافظتی مفاهیم میان در شفافیت ایجاد برای را محافظتی اهداف و تهدیدها کلی تعاریف ،1 ضمیمه در مفاهیم شبکه تب

 تهدید هر. کندمی ارائه( المللی بین بشردوستانه قانون و بشر حقوق) مختلف قانونی هایچارچوب و محافظت خطر معادله های جنبه با آنها

 مربوط بشردوستانه و بشر حقوق قوانین در متناظر حق یک با و است آگاهانه محرومیت یا زور خشونت، اقدام مفاهیم شبکه تب در محافظت

 است
 اکتشاف قسم چی

 شود؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اینتیجه قسم چی
 بگیریم؟

 
 
 

رشته و هابخش
 چی دیگر های

 دیگر چیزهایی
 ارائه توانندمی

 کنند؟

 دهی،پاسخ بر متمرکز خطر کاهش خاص های استراتژی اجرای قسم و زمان کند،می کمک شما به قانونی هایچارچوب با ارتباط. امکان زمان در قانون،

 :شده تشریح زیر در ستون این از استفاده برای پیشنهادی پروسه یک 3.کنید تعیین را( محافظت مرغ تخم مدل با همراستا) زیست محیط ایجاد و کاهش

 از. کنید خودداری محافظتی تهدیدهای درباره کلی نتایج از و باشید دقیق. کنید تحلیل را محافظتی تهدید یک زمان هر .1

 .کنید استفاده ها داده دهیسامان هدایت برای 1 ضمیمه در مفاهیم شبکه هایتب و تحلیل برنامه

 را کمبودها یا کنید بازنویسی خودتان محیط اساس به را مفاهیم شبکه در شده تعریف محافظت تهدید نیاز، صورت در .2

 .نیست کامل و اختصاصی لیست این چون کنید، اضافه

 منطقه یا خاص موقعیت یک به که کنید شناسایی را تهدیدهایی باید خودتان، توجه ردمو جغرافیایی منطقه به بسته .3

 تهدید بودن بومی قسم به بسته تهدید محافظ یا تشدیدکننده مسبب، فکتورهای کنید توجه. هستند مربوط تروسیع جغرافیایی

به مرتب را خودتان تحلیل این، بر عالوه. هستند اثرگذار تهدید بر تریکالن فکتورهای اینکه یا دارند، تفاوتی قسم چی

 .کنندمی تغییر زمان، گذر با تهدید کننده تحریک اصول و فکتورها زیرا کنید، روز

 را مختلف جمعیتی گروههای و جغرافیایی های موقعیت در موجود های سوءاستفاده و نقض صریحا ً جمعیت باالی فعلی تهدیدات تحلیل از تحلیلی نتایج

 ،(غیرایالتی و ایالتی) کننده اشتراک عامالن تمام نقش و آگاهانه محرومیت یا و زور خشونت، الگوهای درباره ابتداییه نتایج به رسیدن. کندیم شناسایی

 .باشدمی آنها با مقابله برای هااستراتژی ترینمناسب نیز و محافظت خطرات درک در مهمی مرحله

 .بیایند بدست مختلفی هایرشته و هابخش ذریعه است ممکن محافظت طرخ درک در کننده کمک معلومات و هاداده

 :شامل معلومات و هاداده احتمالی منابع

 

 (تأثیر تحت جمعیت ها،NGO/هاCBO ملی، همکاران) محلی مسئوالن اقدامات و ها نقش •

 .(هغیر پالیسی، تحقیقات مؤسسات ها، دانشگاه شهروندان، های داده از محافظت) سیاسی تحلیل •

 (غیره ظرفیت، حامی های برنامه ای، توسعه های برنامه) مؤسسات پذیری مسئولیت و سالمت درباره مدیریتی معلومات •

 .(غیره بشر، حقوق بر نظارت صلح، ایجادکننده های برنامه) تحلیل-نزاع های داده •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تشویق و قربانیان، از پشتیبانی آن، وقوع کردن متوقف: است سوءاستفاده به پاسخ در اقدام سطح سه از گرافیکی نمایش یک محافظت، مرغ تخم 3
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 (.ICRC Professional Standards ,2018:8) آن وقوع احتمال کاهش برای زیست محیط در دار دوام تغییرات از
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 ویژگی های جمعیت تحت تأثیر

 
 وهای جغرافیایی موقعیت جمعیتی هایگروه

 تهدید یک تأثیر تحت ،شناسایی شده
الگوهای حرکت و مواجهه فعلی  و محافظت،

 آنها

 

 تهدیدهاپیامدهای 

 
 هر برای تهدیداثرات اصلی یا پیامدهای 

 .تأثیرگرفته مکان و جمعیتی گروه

استراتژی های مواجهه 
 تحت تأثیرجمعیت 

 تأثیر تحت جمعیتها )مثبت/منفی( پاسخ

 .تهدیدبه پیامدهای شناسایی شدۀ 

 کنید تحلیل را جمعیت باالی تهديد اثرات: ستون
 

 
 
 
 
 

 مهم این چرا
 است؟

 برخی است ممکن که دارند وجود بسیاری عوامل زیرا کنیم،می پیدا محیط هر در خطر در افراد از را محوری محیط و کامل درک که شویم مطمئن باید

 دهد قرار مدنظر را مختلفی های روش باید تحلیل. ندده قرار خطر معرض در بیشتر ها، محیط سائر به نسبت خاص های محیط در را ها گروه و افراد

 .بگذارد اثر خاص جمعیتی گروههای بر است ممکن تهدید که

 و ،(دهندمی انجام را هافعالیت که مکانی و زمان شمول به) مختلف هایجمعیت هایفعالیت جمعیتی، هایگروه فزیکی موقعیت بخاطر است ممکن مردم

 ناتوانی، سن، جنسیت، ذریعه خاص تهدیدهای از مردم اثرپذیری قسم. باشند خاصی تهدیدهای معرض در بیشتر خدمات، ای و منابع به دسترسی سطح

 سه A2.6 نمودار 4.گیردمی شکل محیط خاص فکتورهای سائر یا سیاسی یا دینی قومیتی، اجتماعی، وابستگی منابع، به دسترسی لسان، جنسی، تمایل

 :دهدمی نشان را فرعی ستون

 
 

 های فرعیاثرات تهدید باالی جمعیت را تحلیل کنید: ستون A2.6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 اصلی سؤاالت
 است؟ قسم چی

 جمعیت تحت تأثیرویژگی های 

 کند،می پذیرآسیب شده، شناسایی تهدید یک به نسبت خاص جغرافیایی موقعیت یک در را جمعیتی گروه یک آنچه باالی شما درک از باید محافظت تحلیل

 مثل شود داده نسبت آنها به است ممکن که هاییهویت یا دارند که مختلفی هایهویت به بسته تهدید یک با شانمواجهه در مردم که کنید توجه. کند حمایت

 .دانست تغییر بدون یا ثابت نباید را پذیری آسیب. هستند متفاوت شان،سن و قومیت جنسیت، اجتماعی، گروه

 شناسی، جمعیت) تهدید تأثیر تحت متفاوت جمعیتی هایهگرو خاص خصوصیات گیرد؟می قرار تهدید تأثیر تحت کسی چه •

 است؟ قسم چی( مواجهه و ها حرکت مکان،

 برای کمتری توانایی هستند، بیشتری آسیب خطر معرض در افراد برخی آیا گیرند؟می تأثیر متفاوت قسم چی به مردم •

 گیرند؟می قرار تهدید تأثیر تحت فورا ً یا دارند مواجهه

 پیامد تهدید

 سؤاالت و دارد، بسیاری اشکال متفاوت جمعیتی هایگروه باالی تهدید اثر. کند هدایت را جمعیت آن باالی تهدید هر اثرگذاری قسم و چرایی از شما درک باید جمعیت خصوصیات تحلیل

 .کند مشخص را هم با تهدید چند رتباطا قسم و تهدید از تأثیر تحت مردم تجربه قسم تواندمی زیر

 است؟ قسم چی تأثیر تحت گروه باالی تهدید فزیکی اثرات •

 است؟ قسم چی تأثیر تحت گروه باالی تهدید اجتماعی-روانی و اجتماعی اثرات •

 است؟ قسم چی تأثیر تحت گروه باالی تهدید مادی یا قانونی اثرات •
 
 
 
 
 
 
 

4 ICRC Professional Standards (2018:41) 
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 فکتورهای آسیب پذیری از تهدید
 (:ها مثال)

 فردی خصوصیات •
 مکان خصوصیات •
 منفی یا زننده آسیب مواجهه هایاستراتژی •
 (ها)پیامد عظمت •
 مکان یا جمعیتی گروه فکتورهای سائر •

 مواجهه 
 استراتژی

 تهدیدهای

 پیامدها محافظتی

 جمعیتیگروه 
موقعیت 

 جغرافیایی

 استراتژی های مواجهه جمعیت تحت تأثیر

 هایاستراتژی امر، این دانستن. کند هدایت را محافظتی تهدیدهای بررسی برای موجود های ظرفیت از شما درک باید تهدید، هر خاص پیامدهای با مردم مواجهه قسم درباره معلومات

 :توجه. کرد خواهد هدایت را تأثیر تحت مردم موجود هایاستراتژی کننده تقویت دهیپاسخ

 منفی؟ یا اندکرده دریافت مثبتی اثرات آنها آیا و است، قسم چی محافظتی تهدیدهای تأثیر تحت جمعیتی هایگروه مواجهه هایاستراتژی •

 است؟ کرده تغییر زمان طول در قسم چی تهدید از مردم درک و تجربیات •

 در آیا کند؟می هدایت و تحریک تهدید اساس به را متفاوت جمعیتی هایگروه مواجهه هایاستراتژی باورهایی، یا هانگرش ها، ایده مفاهیم، چه •

 کنند؟می تغییر زمان طول

 

 
 

 

 شود؟ اکتشاف قسم چی

 مربوط ناخودآگاه تعصبات و فرضیات از فراتر دهدمی امکان شما به چندبخشی دیدگاه. هستند متغیر و تداخل دارای متعدد، پیچیده، پذیری، آسیب هایعلت

 مثل) ستم و ظلم اشکال کندمی مشخص که است تحلیلی چارچوب یک شی،چندبخ تفکر. کنید درک را شده تعیین پیش از پذیر آسیب هایگروه به

 اینطور چندبخشی رویکرد. کندمی تعریف را منحصربفرد اجتماعی هایگروه و دارند تداخل قسم چی به( معلولیت تبعیض جنسى، تبعیض نژادپرستی،

 کردن مطالعه جداگانه ذریعه مناسب قسم به تواننمی را هاهویت سایر یا یتجنس قومیت، و نژاد ناتوانی، به مربوط های نقض و هاآسیب که کندمی فرض

 (.IASC Guidelines on the Inclusion of People with Disabilities ,2019:10) کرد درک آنها

 گویی کلی از. کرد استفاده خاص، شده شناسایی محافظتی تهدید به مربوط پذیری آسیب شناسایی و معلومات آوری جمع برای باید را ستون این به مربوط تحلیلی سؤاالت نتیجه، در

 .کنید خودداری باشند، پذیر آسیب کلی بصورت است ممکن هویتی هایگروه کدام اینکه درباره

 کافی قسم به خاص، تهدید یک برای است ممکن اما باشد، دسترس در ثانویه هایدهدا ذریعه است ممکن تهدید پیامدهای و تأثیر تحت جمعیت خصوصیات باالی کلی معلومات از بسیاری

 و محیطی تهدید های ستون ذیل شده تحلیل و دهیسامان معلومات همراه همیشه باید جمعیتی گروه یک مواجهه قسم باالی مربوطه معلومات و پیامدها به مربوط معلومات. نباشند سفارشی

 کمک شما به جمعیت، باالی مهم اثرات و شده شناسایی تهدید به مربوط( A2.7 نمودار) پذیری آسیب خاص فکتورهای تعیین در باید ترکیبی معلومات. شود یبررس و مرور محافظتی،

 .کند

 

 آسیب پذیریپروسه تفکر برای تعیین فکتورهای  A2.7 نمودار
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 :است زیر شرح به ستون این از استفاده برای پیشنهادی پروسه

 

 تهدیدهای هایستون اساس به شده انجام تحلیل از و کنید شناسایی را توجه مورد جغرافیایی هایموقعیت و تأثیر تحت جمعیتی هایگروه .1

 .کنید استفاده فعلی و محیطی

 هایاستراتژی و تهدید پیامدهای تأثیر، تحت( های)جمعیت خصوصیات باالی معلومات و شده شناسایی محافظت تهدید هر بین ارتباطات .2

 .کنید تعیین را تأثیر تحت( های)جمعیت مواجهه

 کمک 1 ضمیمه در مفاهیم شبکه هایتب از باشند، مفید ظرفیت و پذیری آسیب فکتورهای شناسایی برای است ممکن که مفاهیمی کشف برای .3

 .بگیرید

 جمعیت رفاه و ایمنی ،منشىبزرگ باالی مهم اثرات به مربوط تحلیلی نتایج تأثیر، تحت جمعیت ستون در تهدید اثرات

 تحلیلی نتایج. کندمی ارائه را جغرافیایی موقعیت و جمعیتی گروه هر برای خاص های سوءاستفاده و ها نقض از برخاسته

 در را یجغرافیای هایموقعیت و جمعیتی هایگروه کدام که مطلب این از شما درک اینجا،

 اینتیجه قسم چی
 بگیریم؟

 
 

 

رشته و هابخش
 چی دیگر های

 دیگر چیزهایی
 ارائه توانندمی

 کنند؟

 .کرد خواهد هدایت دهید، قرار اولویت دهیپاسخ استراتژی هر

 
 .بیایند بدست مختلفی هایرشته و هابخش ذریعه است ممکن جمعیت باالی تهدید اثرات درک در کننده کمک معلومات و هاداده

 :شامل کنند،می حمایت معلوماتی نیازهای از که هاداده احتمالی منابع

 

 .(غیره دیگر، بخش چند ،HNO/HRP، MIRA گرایشات) بشردوستانه نیازهای •

 (نقد پیسه هایبرنامه فقر، تحلیل هایبرنامه غذایی، ایمنی بخش) اقتصادی-اجتماعی هایداده •

 .(غیره پناهگاه، بخش عامالن، پذیری، مسئولیت منطقه دارایی، و زمین مسکن، تهیه) مادی پیامدهای •

 .(.غیره آموزش، بخش ،SGBV عامالن سالمت، بخش ،MHPSS) اجتماعی-روانی و اجتماعی پیامدهای •
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سازوکارها، سیستم ها 

 و عوامل بومی

 

 در )نقاط قوت و منابع( اضافی فکتورهای
 سطح منطقه، جامعه،)پیرامونمحیط 
 دهیپاسخ یا کاهش برای( ترپایین مدیریتی
 آن پیامد و محافظت تهدید هر به

سازوکارهای سازمانی و غیره 
 دهی پاسخهای و ظرفیت

 
های عامالن ظرفیت وتمایل  که فکتورهایی

های ساختاری ظرفیت و ،دارای مسئولیت

 ملی سطح) دهیپاسخ و کاهش برایکلی 
 محافظتی تهدیدهای به( المللی بین و

 کنندمی مشخص را شده شناسایی

جمعیت ظرفیت های 

 تحت تأثیر

و دانش  ها، منابعمهارت

افراد، خانوارها و یا خانواده
 برایها 

 .آن پیامدهای و تهدید با مقابله

 تهديد بررسی برای موجود های ظرفیت: ستون
 

 
 
 
 
 

 است؟ مهم این چرا

 تضمین برای. کنندمی ترکیب المللی بین و ملی محلی، سطح در و سازمانی تا فردی از را ظرفیت سطح چندین محافظتی، تهدیدهای بررسی های ظرفیت

 .کرد درک را هاظرفیت این باید دهی،پاسخ استراتژی ترین اثربخش و ترینمناسب

 تمایل و تعهد ظرفیت، باید، همچنین. کنید درک را محافظت تهدید مسئول مقامات و عامالن فعلی عملکردهای و داماتاق ها،پالیسی در هاشکاف محل باید

 :دهدمی نشان را فرعی ستون سه A2.8 نمودار 5.کنید درک را مشکالت بررسی و شانتعهدات اجرای برای داران وظیفه

 

 های فرعیاثرات تهدید باالی جمعیت را تحلیل کنید: ستون A2.8 نمودار

 

 

 

 

 اصلی سؤاالت
 است؟ قسم چی

ظرفیت های 

جمعیت تحت 

 تأثیر

 تحت افراد

 منابع و ها مهارت دانش، از استفاده ذریعه را تهدیدها اثرات قسم بهترین به توانندمی معموال ً ها شبکه و هاخانواده آنها، هایخانوار بحران، دارای تأثیر

 استفاده خود هایظرفیت از توانندمی کمتر مختلف دالیل بخاطر تأثیر تحت هایجمعیت موارد، ار بسیاری در حال، این با. دهند کاهش و دکنن کنترول خود

 :توجه(. شده قطع اجتماعی هایشبکه شده، خالی منابع خدمات، باالی آگاهی نداشتن مثال، برای) کنند

می استفاده تهدید اثرات کاهش یا مقاومت یا تهدید با مواجهه برای قوتی نقاط و منابع ها، مهارت دانش، قسم چی از مردم •

 شود؟می تمام چرا/کجا در هاظرفیت این کنند؟

 دارند؟( آنها پیامدهای و) خاص تهدیدهای به دهیپاسخ یا کاهش در را اثر بیشترین هاییظرفیت چه •

 فراموش اکنون اما اندشده استفاده گذشته در هاییظرفیت قسم چی چرا؟ و اندنشده استفاده موجودی هایظرفیت قسم چی •

 نیستند؟ دسترس در یا شده

 سازوکارها، سیستم ها و عوامل بومی

 گروهی سطح در تهدیدها مدیریت برای رویکردها یا ها سیستم انکشاف و خود، هایظرفیت ادغام بومی، کنترول در اشتراک برای را راههایی تأثیر تحت هایجمعیت موارد، بیشتر در

 :توجه. است عاجل و مهم بسیار المللی بین و ملی بشردوستانه، هایسازمان دهیپاسخ هایتالش بر عالوه دهیپاسخ سطح این درک. کنندمی پیدا

 است؟ قسم چی داشت، خواهند ترسیدس احتماال یا دارند دسترسی آنها به خود محل در عامه که منابعی و قدرت نقاط ترکیب •

 دهد؟می انجام دیگری محافظتی اقدامات یا دهدمی اختصاص را منابع کند،می گیریتصمیم که شده ظاهر مدیریت ساختار یک آیا •

 یا و دسترس در عملیاتی، موارد کدام هستند؟ قسم چی خاص عامالن یا خدمات به مربوط هایظرفیت یا ای رابطه اجتماعی، فرهنگی، هایظرفیت •

 اند؟کرده تغییر زمان طول در قسم چی هستند؟ استفاده مورد

 
 

 

 حوزه یا قلمرو افراد حقوق کردن برآورده و کردن محافظت گذاشتن، احترام برای اصلی مسئولیت و تعهد که هستند افرادی اصلی، داران وظیفه 5

 همه ،IHL مطابق این، بر عالوه. هستند اصلی داران وظیفه دولت، سطوح همه مسئوالن المللی، بین قانون مطابق. هستند خود کنترول یا قضایی

 (ICRC Professional Standards ,2018:11.)دارند بیشتری هایمسئولیت ها،نزاع غیردولتی و دولتی هایطرف
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 دهی های پاسخسازوکارهای سازمانی و غیره و ظرفیت

 که عامالنی سائر ظرفیت یزن و دهیپاسخ در غیررسمی یا رسمی داران وظیفه توانایی یا تمایل میزان درک برای معلوماتی به محافظتی تهدیدهای بررسی برای کلی هایظرفیت ارزیابی

 .دارد نیاز دارند، اثر خطر بر

 کند؟ مداخله دارد تمایل یا تواندمی میزان چه تا مسئول هیئت/دار وظیفه •

 درمان ارائه ای محافظت برای دیگری غیررسمی سازوکارهای آیا هستند؟ قسم چی کنندمی بررسی را تهدید که موجودی رسمی یا ملی سازوکارهای •

 دارند؟ جمعیت بر اثری قسم چی سازوکارها این دارند؟ وجود مؤثر

 هستند؟ قسم چی دسترس در فعلی دهیپاسخ سازوکارهای و المللی بین و ای توسعه بشردوستانه، قانونی یا سیاسی هایظرفیت •

ظرفیت افزایش رایب توانمی قسم چی به را( صلح و ای توسعه بشردوستانه، عامالن شمول به) عامالن سائر رقابتی مزایای و منابع ها،ظرفیت •

 کرد؟ تفادهاس مطلوب محافظتی نتایج کسب و پذیریآسیب و تهدیدها کاهش و ملی و محلی های سیستم و تأثیر تحت افراد موجود های

 

 

 

 اکتشاف قسم چی
 شود؟

 تکرار یا نگیرد نادیده را موجود هایظرفیت شما، هایاستراتژی اینکه از اطمینان برای مختلف عامالن دهیپاسخ و سازمانی هایظرفیت واضح بیان

 .است مهم بسیار نکند،

 دهیسامان قسم یرز راهنمای. باشد مؤثر محافظت مرغ تخم عملیاتی سطح سه در محافظت اقدام از پشتیبانی و تغییر هاینظریه هدایت در باید تحلیل

 :کندمی مشخص را ستون این ذیل معلومات

 هر در شده یشناسای تهدید پیامد هر با مخصوصا ً و شده شناسایی محافظتی تهدید با را ظرفیت مختلف هایجنبه همیشه .1

 .کنید مرتبط جمعیتی گروه

 در مفاهیم بکهش تب از محافظتی، تهدید به مربوط موجود هایظرفیت و هاپذیریآسیب تحلیل در مفید مفاهیم بررسی یبرا .2

 .کنید استفاده 1 ضمیمه

 چیزی قسم چی که شودمی مطلب این درک برای ای پروسه شامل"( تأثیر تحت جمعیت باالی تهدید اثرات)" قبلی ستون .3

 این. کندمی پذیرآسیب خاص شده شناسایی محافظتی تهدید یک به نسبت جغرافیایی موقعیت یک در را جمعیتی گروه یک

 بین معکوس رابطه. کندمی کمک شما به تهدید کردن کم و جمعیتی گروه و محل آن موجود هایظرفیت درک در کار

 محلی لسان به معلومات به تننداش دسترسی مثال، برای. دارد وجود تهدید هر به مربوط هایپذیریآسیب و هاظرفیت

 کاهش را تهدید با مقابله برای آنها ظرفیت همزمان و افزایش را خاص تهدید یک به گروه آن پذیری آسیب تواندمی گروه

 برای گروه ظرفیت شود، ارائه آنها موردنظر لسان به روش چندین ذریعه تهدید به مربوط معلومات اگر همچنین،. دهد

 در ظرفیت و پذیری آسیب بین رابطه این. شودمی کمتر تهدید، آن برابر در آنها پذیری آسیب و زیاد تهدید با مقابله

 .است شده داده نمایش 1 ضمیمه و( A2.9 نمودار) خطر معادله

 

 (InterActionمعادله خطر محافظت )برگرفته از  A2.9 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
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 بگیریم؟ اینتیجه قسم چی
 
 
 

 

 دیگر هایرشته و هابخش
می دیگر چیزهایی چی

 کنند؟ ارائه توانند

 و هانقض با مقابله برای دهیپاسخ و ساختاری ظرفیت و محلی سازوکارهای مردم، هایظرفیت فعلی ترکیب تا کندمی ارائه تحلیلی نتایج ستون این

 .شود شناسایی صریحا ً هاسوءاستفاده

 هایموقعیت و جمعیتی هایگروه باالی هاسوءاستفاده و هانقض فعلی پیامدهای با مقابله برای هاتالش ترکیب مؤثرترین از شما درک باید محافظت تحلیل

 .شودمی دهیخپاس و ظرفیت در موجود هایشکاف شناسایی شامل این. کند هدایت را متفاوت جغرافیایی

 .بیایند بدست مختلفی هایرشته و هابخش ذریعه است ممکن موجود هایظرفیت درک در کننده کمک معلومات و هاداده

 :شامل معلومات و هاداده احتمالی منابع

 

 ،معرفی و ارجاع هایگزارش/وضعیت بشردوستانه،/HNO/HRP هایبرنامه پیگیری) بشردوستانه دار دوام هایبرنامه •

 .(غیره

 .(غیره و پراکنده هایشبکه ها،NGO/هاCBO محلی، همکاران) محلی" نشده ثبت هایظرفیت" •

• IHL/IHRL (HC/RC، عامالنIHL/IHRL ،NGO،غیره ها). 

 .(غیره ای، خوشه بین هایداده پشتیبانی،-ظرفیت برنامه توسعه، هایبرنامه) بودجه تحلیل و محلی مؤسسات •
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 نکاتی برای تحلیل محافظت دوام دار

 آن کنید،می کامل را ایپروسه بار هر. دارد مطابقت محافظت تحلیل پروسه چرخه یک با( PAF تحلیل کاری رویه و) ستون چهار در شده توصیف سازمانی پروسه

 را آینده در تحلیل کردن بهتر و مؤثرتر نحوه به مربوط نظراتی بتوانند تا نیدک فراهم آنها برای فرصتی. کنید مرور اصلی ذینفعان با همراه( غیررسمی یا رسمی) را

 .کنند ارائه

 کیفیت همچنین و کنند، اقدام آن اساس به توانندمی افراد و کند،می تضمین را تحلیل پذیرش کار این. کنید اجباری را پروسه کل در ذینفعان/همکاران مرور اجرای

 :بردمی باال زیر، مراحل در ذینفعان مجموعه کردن اشتراک بر خاص تمرکز با را تحلیل

 .باشند مربوط عملی نیازهای با تحلیل های نیازمندی اینکه برای دقت ها، نیازمندی تعریف زمان در •

 ضیحتو کردن، توصیف کردن، بررسی با همزمان را تفکرتان تا دهید اشتراک زودهنگام رو ذینفعان. تحلیل طول در بار دو حداقل •

 تا کنید شریک را آنها نشده، شریک هنوز اما شده آماده شما تحلیل نویس پیش وقتی. کند هدایت داشتن انتظار و کردن تفسیر دادن،

 اساس به واقعی کردن اقدام برای کنید، تمرکز شده تکمیل مدارک مرور بر تنها اگر. شود انجام مفهومی بررسی و نهایی مرور

 .بود خواهد ردی بسیار ذینفعان نظرات

 .کنید رسانی اطالع را بعدی تكرار بتوانید تا کنید آوری جمع را نظرات کردن، شریک مرحله از بعد بالفاصله •
 

 نتشارا و خودتان تحلیل برنامه تعیین زمان در خاص، قسم به. شود برگزار شما اهداف با مرتبط و موقع به تحلیل شوید مطمئن و کنید سازگار را تکرار و زمان تعیین

 آخرین در که است ماهیانه هماهنگی نشست یک برای مطالب ارائه هدف اگر یعنی،. کنید دقت مهم گیریتصمیم زمانی هایبرنامه و لحظات به تحلیلی، محصوالت

 :تا کنید بندی زمان ار چرخه مرحله هر. بود خواهد معنا بی ماهه، سه دوره هر دوشنبه اولین در گزارش تحویل شود،می برگزار ماه هر چهارشنبه

 .باشند مؤثرین مخاطبان برای و شوند آماده موقع به نتایج •

 .کنید ممکن آنها برای را شانشرایط در اشتراک دارند، کردن اشتراک برای را توانایی بیشترین اصلی ذینفعان که زمانی در •

 تحلیل در و باشند دسترس در( OCHA ماهیانه اخبار و محافظت بر نظارت های گزارش مثل) مبدأ هایگزارش شوید مطمئن •

 .شوند استفاده
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 ظرفیت ها

 اثرات مهم باالی جمعیت

بزرگ بر اثرگذار) خاص مسائل

( جمعیت رفاه و ایمنی ،منشى
 تهدیدهای پیامدهای از برخاسته
 گروه هر برای خاص محافظتی
 جغرافیایی موقعیت و جمعیتی

 نتایج نهایی

 پوشش و شکاف ها
 و دهیپاسخ پوشش و ها ظرفیت
 مهم مسائل با ارتباط در هاشکاف

 هر برای شده شناسایی محافظت
 جمعیتی گروه و جغرافیایی موقعیت

 

آمیز و یا تبعیضمضر، فکتورهای 

 محافظت محیطی

 توجه با محیط /منطقه کلی وضعیت
 یا باعث که موجودی فکتورهای به

 یا شوندمی بحران بوجودآورنده
 یا و هانقض که محافظتی فکتورهای
 یا ممکن را موجود هایسوءاستفاده

 کنندمی منع

 PAFنتایج تحلیلی 
 مهم خطرات و محافظت خطر الگوهای

 و محافظت خطرات اصلی عوامل)
 کلیدی نکات آمده؛ بوجود نیازهای
 پاسخ یکپارچه؛ دهیپاسخ برای محافظت
 محافظت؛ مرغ تخم اساس به هاشکاف
 (شدت

 محیط

 نقض ها و سوءاستفاده ها

 در هاسوءاستفاده یا و هانقض
 که فعلی تهدیدهای اساس به محیط،
 یا و زور خشونت، به منجر

 شودمی آگاهانه محرومیت

 اثرات

 :تحلیلی نتايج
 محافظت پیامدهای و خطرات مهمترين

 
 
 
 
 
 

 است؟ مهم این چرا

 تحلیل از شود،می مهم خطر به مربوط مشکل حل برای اصلی عامالن تحریک شامل که دهیپاسخ هایاستراتژی و مهم محافظتی تهدیدهای تعیین برای

 نشان A2.10 نمودار. کندمی ترکیب محافظت، خطرات از عمیق تحلیل یک انجام برای را ستون هر تحلیل هاییافته مرحله این. کنید استفاده محافظت

 .کنند هدایت را تحلیلی کلی نهایی نتایج قسم، چی به ستون هر تحلیلی نتایج دهدمی
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 اصلی سؤاالت
 است؟ قسم چی

 محافظت تحلیل نتایج ارائه و معلومات تکرار تعیین برای باید را چطور؟ و زمانی؟ چه چرا؟ کسی؟ چی به قسم؟ چی سؤاالت

 .کرد استفاده

PAF، باشند انتظار مورد آینده محافظت خطرات و شوند اولویت تعیین هاموقعیت و آمده بدست نتایج تا کندمی هدایت را محافظت مهم خطرات شناسایی .

 :باشند دادن پاسخ مناسب مرحله این در باید سؤاالت

 چی خطرات این هستند؟ مواجه جغرافیایی موقعیت هر در محافظتی خطرات قسم چی با شده شناسایی جمعیتی هایگروه •

 دارند؟ تأثیر تحت جمعیتی هایگروه بر اثری قسم

 هایروهگ بر اثرگذار محافظتی خطرات ایجاد در قسم چی و ها ظرفیت و هاپذیری آسیب تهدیدها، مختلف فکتورهای کدام •

 دارند؟ اشتراک جمعیتی

 استند؟ قسم چی شده، شناسایی محافظت خطرات با مقابله برای خاص هایمسئولیت دارای عامالن های ظرفیت و تعهدات •

 نقض از پیشگیری و توقف شمول به خطرات آن شدن وخیم از جلوگیری یا کاهش برای( وضعیت و پوشش و) معیارها •

 مردم منشیبزرگ و ایمنی بازگرداندن و آگاهانه؛ محرومیت یا زور خشونت، موجود یالگوها اعمال از پیشگیری ها؛

 6استند؟ قسم چی
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 آسیب فکتورهای
 پذیری

 

 ها ظرفیت
 

 نهایی نتایج

 گروه اساس به هااولویت

       01 تهدید اثر
1. 

2

 هر برای محافظت تهدید .
 موقعیت و جمعیتی گروه

 جغرافیایی
3. 

 فردی فکتورهای

 فکتورهای

 خانوادگی/خانوار

 مکان) جمعی فکتورهای

 ( مجاور

 ساختاری فکتورهای

1. 

2

. 

3. 

 فردی فکتورهای

 فکتورهای

 خانوادگی/خانوار

 مکان) جمعی فکتورهای

 ( مجاور

 ساختاری فکتورهای

 اساس به هااولویت
 مکان

 گروه اساس به هااولویت

     02 تهدید اثر
4. 

    
 اساس به هااولویت .4

 مکان

 محیطی فکتورهای

 

 

 شود؟ اکتشاف قسم چی

 معلومات تمام

 هر به مربوط

 محافظت تهدید

 شده شناسایی

 دهیسامان را

 منطق اساس به کلی، بصورت. کند هدایت را تحلیل وسایل و ها روش ابزارها، انتخاب باید.( غیره ملی، ای، منطقه اجتماعی،) انتخابی تحلیل سطح. کنید

 :محافظت تهدید که کند توجه باید تحلیل پروسه ،PAF ای تههس

 گذاردمی اثر متعددی هایموقعیت بر •

 دارد متفاوت هایموقعیت در خاص جمعیتی هایگروه برای مشابهی پیامدهای •

 بر متفاوتی تأثیر نظامى شبه نیروى ذریعه بررسی نقاط حضور آیا مثال، برای) دارد متفاوت اثر خاصی هایگروه بر •

 مختلف قومیتی هایگروه اعضای یا زنان، و مردان بر متفاوتی اثر آیا دارد؟ B موقعیت به نسبت A موقعیت در افراد

 (.دارد؟

 باشد، داشته را اصلی معلومات و هاداده باید فرعی ستون هر   7.کنید تحلیل را جغرافیایی موقعیت هر در تأثیر تحت جمعیتی هایگروه بر موجود های ظرفیت و هاپذیری آسیب ترکیب

 .شود تحلیل معلومات تمام باشد الزم اگر حتی

قوی نتایج صورتی رد تحلیل پروسه معکوس، قسم به 8.شود مشترک اقدام و تحلیل شامل است ممکن مشترک، مزیت یا هدف یک به رسیدن برای مختلف ذینفعان میان در مشترک کار

 نظارتی اقدامات مثال ً امل،ش این. باشد شده هدایت( متعدد عامالن رقابتی مزایای و هاهویت اساس به) مشترک اهداف به رسیدن و شده هماهنگ اقدام برای که آورد خواهد دستب تر

 دارند مشابهی اصول ای و هایعلت که آنهایی شمول به مربوط، مبه مشکالت شناسایی. شودمی گروهی طرفداری و اشتراک شده، هماهنگ معلوماتی های فعالیت پاسخ، اجرای مشترک،

 9.باشد شده طراحی مناسبی هایاستراتژی و تعیین هااولویت که باشد توجه مورد زمان در باید ندارند، یا

 .کندمی ارائه را قبلی مراحل در شده تحلیل و آمده بدست معلومات از استفاده و PAF تحلیلی نتایج تکرار برای پروسه یک مثال A2.11 نمودار

 

 PAFمثال کلی از پروسه تحلیل  A2.11 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار دوام قسم به و شودمی استفاده اجتماعی علوم تحقیقات در گسترده قسم به هاپذیری آسیب کننده تعیین عامالن شناسایی برای شناختى بوم مدل" 7
 Information: عاجل موارد در آمدها و رفت با مبارزه." شودمی پذیرفته مشابه، ای توسعه و بشردوستانه هایمحیط در محافظت عامالن ذریعه

Management Guide, IOM (2020:42.) 

8 ICRC Professional Standards (2018:47) 

9 ICRC Professional Standards (2018:41) 
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