مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي

الخطوة األوىل
تحليل السياق
1

سيبدأ ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي يف التحليل اآلن.
وستكون الخطوة األوىل يف التحليل هي تحديد املخاطر البيئية الرئيسية يف
مناطق عمل ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي.
2

البد أن يتضمن تحليل دياكونيا للمخاطر البيئية ثالثة أبعاد للمخاطر البيئية التي تواجهها املجتمعات كام يوضح الشكل التايل:
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يجعل التدهور البيئي املستمر الناس أكرث
عرضة لألخطار الطبيعية.
كام تُقلِل ال ُنظم البيئية الصحية من
قابلية التأثر باملخاطر الطبيعية من خالل
توفري حواجز مادية مثل الغابات وأشجار
املانغروف والكثبان الرملية.
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غال ًبا ما تؤدي املشكالت أو
املخاطر البيئية إىل تفاقم
مشاكل أخرى مثل النزاع
وعدم املساواة بني الجنسني
والتمييز ضد مجموعات
ُمعينة.
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الع

كام يُقلِل التدهور البيئي من قدرة
النظم البيئية عىل إنتاج الغذاء والحطب،
باإلضافة للقدرة عىل التلقيح ومكافحة
ال ّتعرية وتخزين الكربون وخدمات
النظام البيئي األخرى.

األع
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يتفاقم التدهور البيئي بسبب تغري املناخ
والعكس صحيح.

لبيئية نضوب املوار
ظم ا
الن

تغري املناخ

يؤدي تغري املناخ عىل سبيل املثال
إىل فيضانات ساحلية وإىل انخفاض
منسوب املياه الجوفية وإىل فشل
املحاصيل الزراعية ،باإلضافة لتغريات يف
أرصدة األنواع السمكية وزيادة املخاطر
املرتبطة باملناخ ،مام يؤدي إىل خسائر
يف األرواح واألصول.

ضية

ت
يف معد
الت

هط

ة :ار
مثل

ر ذوبان األن
هار الجل
ألمطا
يدية
لا
و
أ

فات فقدان ا
املخل

لتن
وع الب
يولو

جي

تحديد املخاطر البيئية الرئيسية
عىل ُمستخدمي مجموعة أدوات دياكونيا إلدماج املنظور البيئي ُمراجعة ثالثة مخاطر بيئية أساسية ورسم خريطة لكل منهم عىل حدا.
وبهدف استكامل التجربة واملعلومات الخاصة مبُستخدمي مجموعة األدوات ،يُرجى االطالع عىل املوارد املتاحة عرب اإلنرتنت مبا يف
ذلك بوابة املعرفة املتعلقة بتغري املناخ والتابعة للبنك الدويل ،باإلضافة ملؤرش إدارة املخاطر العاملي.
وعند القيام بالتحليل من منظور قائم عىل الحقوق ،فهذا يعني أن ُمستخدمي مجموعة أدوات دياكونيا إلدماج املنظور البيئي
عىل ِعلم بطبيعة األطراف الذين يتأثرون باملخاطر البيئية باإلضافة للطُرق التي يتأثر بها هؤالء األطراف ،مع األخذ يف االعتبار أن
األشخاص واملجموعات يف املجتمع غالباً ما يتأثرون باملخاطر البيئية بشكل مختلف .لذلك  ،يجب أن يكون التحليل ملموساً قدر
1
اإلمكان وأن يكون مصحوبا باألمثلة.

 . 1يف حال الرغبة يف تطوير برنامج للصمود أمام الكوارث أو الحد من مخاطرها ،يُرجى زيارة خارطة طريق دياكونيا للصمود ومنوذج األزمات الخاص بالنوع االجتامعي ملزيد من
اإلرشادات حول تحليل السياق.
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 1.1تحديد ووصف األخطار الطبيعية
وتغري املناخ والتدهور البيئي يف
السياق الخاص بكم
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غال ًبا ما تؤدي املشكالت أو
املخاطر البيئية إىل تفاقم
مشاكل أخرى مثل النزاع
وعدم املساواة بني الجنسني
والتمييز ضد مجموعات
ُمعينة.
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هل أي من الظواهر التالية
موجود يف السياق الخاص بكم؟
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 1.2من هو األكرث ترضرا وكيف؟
تتضمن بعض األسئلة األساسية التي يجب طرحها ملعرفة الفئات األكرث ترضرا وأوجه الرضر الذي يتعرضون له ما ييل:
zمن الذي ميتلك القوة؟
zمن الذي ميلك أو يتحكم يف املوارد؟ ومن الذي يتخذ القرارات؟
zمن الذي يضع جدول األعامل؟ ومن الذي يحصد املكاسب ومن الذي يتحمل الخسائر؟
zمن هم الرجال الذين تنطبق عليهم املواصفات املذكورة باألعىل؟ ومن ُهن النساء الاليت تنطبق عليهن املواصفات املذكورة باألعىل؟
zمن هم األشخاص أو املجموعات األكرث ضعفاً؟
zما سبب ضعف هؤالء األشخاص أو املجموعات؟
zكيف تأثر األشخاص أو املجموعات باملخاطر البيئية؟
zكيف تأثر املجتمع باملخاطر البيئية؟
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 1.3وضع خريطة للقدرات واملوارد
واملامرسات املوجودة يف املجتمع
عىل املستوى الفردي

zما هي القدرات واملوارد التي ميتلكها
الناس يف املجتمع؟

ص

zالبد من التفكري يف كل من القدرات
الفردية واملجتمعية واملوارد وال ُنظم
الرسمية وغري الرسمية.
zما هي القواعد واملامرسات التي
ميتلكها الناس للتعامل مع املخاطر
البيئية يف السياق الخاص بكم؟
zالبد من التفكري يف كل من القواعد
واملامرسات غري الرسمية والقواعد
والسياسات األكرث رسمية.

الوعي والقدرات
املعرفة املحلية بشأن التوقعات
الجوية والبستنة والزراعة
املستدامة عىل سبيل املثال.

املوارد
الفرص االقتصادية وسبل
العيش البديلة والوصول
للخدمات االجتامعية
واملؤسسات واملنظامت
الدينية عىل سبيل املثال.

عىل املستوى الرسمي

عىل املستوى غري الرسمي
األعراف االجتامعية والبنية
العميقة
مجموعات الدعم الخاصة
بالتامسك االجتامعي والتعاون
املجتمعي عىل سبيل املثال.

القواعد والسياسات
خطط التأهب للكوارث
واالستجابة لها ونظام الحامية
االجتامعية وسياسات وقوانني
إدارة املوارد الطبيعية عىل
سبيل املثال.

عىل املستوى املنهجي
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لقد قام جرياين مبسانديت بتقديم الطعام
العام املايض عندما حدث الجفاف ،كام أنهم
جاءوا هذا العام أيضا ملساعديت يف تحضري
الحقول للزراعة.

لطاملا عانينا من الكثري من النزاعات يف املجتمع،
ولكن بفضل الحوار بني القيادات متكنا من التغلب
عىل هذه املشلكة وميكننا اآلن االجتامع سويا من
أجل التخطيط املشرتك.

لقد شاركت يف تدريب يف مجتمعنا العام املايض حول الحفاظ
عىل الغابات واألنهار ،كام قمنا بتحضري خطة للحفاظ عىل منازلنا
وحيواناتنا وطُرقنا وغريها من األصول يف حالة الطوارئ.

لقد علمني كل من جدي وجديت كيفية زراعة
املحاصيل املختلفة للحفاظ عىل املُغذيات يف
الرتبة باإلضافة لكيفية استخدام السامد البلدي
يف زراعة املحاصيل الزراعية.
أتلقى رسالة عىل الهاتف الخاص
يب كل يوم بخصوص حالة الجو
طوال االسبوع.
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التوثيق
قبل االنتقال إىل الخطوة الثانية ،البد من توثيق ما تم مناقشته ،حيث ميكن أن يتم استخدام نتائج املناقشات مبثابة خط األساس
عند كتابة اإلسرتاتيجية أو الربنامج أو مقرتح املرشوع القادم ،كام سيساعد خط األساس يف متابعة التقدم امل ُحرز أو التغيريات
والتقرير عنهام.
مثال عىل الشكل الذي قد تبدو عليه املصفوفة:

املخاطر البيئية التي تم تحديدها
(التدهور البيئي أو تغري املناخ أو املخاطر البيئية)

من هم أصحاب الحقوق أو املجموعات األكرث
ترضرا ً?
كيف تأثروا وملاذ تأثرواا؟

ما هي القدرات واملوارد والقواعد واملامرسات التي
ميتلكها الناس أو املجتمعات للتعامل مع املخاطر
البيئية؟

تعرية الرتبة واالنهيارات األرضية

األرس التي يعيلها شخص مبفرده أو يعيلها كبار
السن والذين يعتمدون عىل الزراعة من أجل
بقائهم ،والذين يعيشون عىل التالل.

املعارف التقليدية وطرق املواجهة بشأن كيفية
حامية الرتبة واملوارد الغذائية البديلة.

الجفاف

األرس التي تعولها إناث أو يعولها كبار السن من
الذين يعيشون يف املناطق الريفية بدون أي دخل
آخر غري الدخل من الزراعة والذين يعتمدون عىل
الزراعة من أجل بقائهم.

البذور األصلية أكرث مقاومة للجفاف.
تعاون ومتاسك املجتمع.
املنظامت املجتمعية ومنظامت املجتمع املدين
موجودة.

الفيضانات

كبار السن واملعاقني جسديا الذين يعيشون يف
املناطق الساحلية أو بالقرب من األنهار الرئيسية
دون أي وسيلة للهروب يف حالة حدوث فيضانات
مفاجئة.

تم تدريب لجان التأهب للكوارث عىل تقديم
إشارات اإلنذار املبكر.
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www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

:معلومات االتصال باملكتب القُطري لدياكونيا

12

