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 الخطوة الثانية 
تحليل األثر

مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي
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 سينتقل ُمستخدمي مجموعة أدوات دياكونيا إلدماج املنظور البيئي إىل 

الخطوة الثانية اآلن، الستكشاف كيفية تأثري البيئة عىل نتائج الربنامج أو 

املرشوع وكيفية تأثري الربنامج أو املرشوع عىل البيئة؟
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تحليل األثر

2.1 كيف تؤثر املخاطر البيئية عىل 
االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع 

الخاص بك؟
البد من الوضع يف االعتبار كيف ميكن للمخاطر البيئية التي تم تحديدها  	

أن تؤثر عىل نظرية التغيري أو اسرتاتيجية او نتائج الربنامج الخاص بك.

هل تُعِزز املخاطر البيئية مشاكل أخرى مثل النزاعات العنيفة وعدم  	

املساواة بني الجنسني؟

يُساعد التحليل البيئي عىل فهم الحقائق املعقدة حيث تؤثر املشاكل  	

يكشف تحليل السياق عن تزايد حاالت  والقضايا املختلفة عىل بعضها البعض.

الجفاف التي تسبب رصاًعا عنيًفا متعلًقا 

باملياه بني املجتمعات وآثاًرا شديدة عىل 

قدرة املرأة عىل املشاركة يف املجتمع 

بسبب انعدام األمن الغذايئ.

مثال:
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2.2 كيف تؤثر االسرتاتيجية أو الربنامج 
أو املرشوع الخاص بك عىل البيئة سواء 

إيجابًيا أو سلبًيا؟

أحيانا يكون من الصعوبة مبكان تحديد التأثري السلبي لإلسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع عىل البيئة خاصة ان هذا التأثري قد ال 

يكون مرئياً.

وبدالً من الرتكيز عىل األثر السلبي لإلسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع عىل البيئة، مُيكن الرتكيز عىل تحديد الفرص والدور )األدوار( 

الجديد/ة التي ميكن أن يلعبه/ا الربنامج عند التصدي للمخاطر البيئية وتعزيز القدرات.

أمثلة:

 

يعمل املجتمع من خالل تعاونية لتنويع 

الفرص االقتصادية وتحسينها، لكنهم 

يستخدمون محاصيل نقدية ُمفردة تؤدي 

إىل تدهور الرتبة. وميكن ملُستخدمي 

مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي 

يف هذه الحالة تعريف الناس وتدريبهم 

عىل استخدام طرق الزراعة املستدامة 

لتحسني املحاصيل الزراعية واإلنتاج.

يخطط أعضاء املجتمع الذين يعملون 

يف الزراعة الستخدام املحاصيل املعدلة 

وراثياً ومبيدات اآلفات يف املرشوع. 

وميكن ملُستخدمي مجموعة أدوات إدماج 

املنظور البيئي يف هذه الحالة تعزيز 

الزراعة العضوية وربط املزارعني مبنظمة 

غري حكومية متخصصة يف مجال الزراعة 

الذكية مناخيا.
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التوثيق

بعد االنتهاء من تحليل التفاعل بني البيئة واالسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع من جانب ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج 

املنظور البيئي.

سيتم استخدام هذه املعلومات يف الخطوة الثالثة املتعلقة ب )املواءمة والتكيف( لتحديد األفكار واألدوار الجديدة املحتملة التي 

ميكن أن يلعبها املرشوع ملعالجة املخاطر البيئية يف السياق املُحدد.

لذلك البد من توثيق هذه املعلومات.

وميكن ملُستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي االستعانة بالجدول التايل مللء املعلومات التي تم مناقشتها، حيث ميكن 

أن يتم استخدام نتائج املناقشات مبثابة خط األساس عند كتابة اإلسرتاتيجية أو الربنامج أو مقرتح املرشوع التايل، كام سيساعد خط 

األساس يف متابعة التقدم الذي تم إحرازه أو التغيريات التي حدثت والتقرير عنهام.

عىل أن يبدأ ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي يف كتابة املعلومات املرتبطة بالسياق الذي تم مناقشته يف الخطوة 

األوىل من منتصف الجدول، ثم يتم كتابة املعلومات املرتبطة بتأثري الربنامج عىل البيئة يف العمود األمين، وكتابة تأثري البيئة عىل 

الربنامج يف العمود األيرس.

كام يجب ملء العمود الخاص بالخطوة الثالثة يف الجدول بعد ُمراجعة الُكتيب القادم.
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الخطوة الثالثة الخطوة الثانية الخطوة األوىل الخطوة الثانية الخطوة الثالثة

 املواءمة والتكيف
ال يتعني ملء هذا العمود يف املرحلة الحالية

تحليل األثر
األثر البيئي عىل الربنامج

 السياق
 يتضمن سياق املخاطر البيئية
 املحلية تغري املناخ والتدهور

البيئي والتعرض ملخاطر املناخ

تحليل األثر
تأثري الربنامج عىل البيئة

)ايجابيا وسلبيا(

 املواءمة والتكيف
 ال يتعني ملء هذا العمود يف املرحلة الحالية

يعمل برنامج الدميقراطية يف منطقة تُعاين من قطع األشجار عىل 
نطاق واسع وسوء استغالل املوارد الطبيعية مام يؤدي إىل فقدان 

األرض وسبل العيش وانتهاك حقوق اإلنسان يف املجتمع.

االنهيارات األرضية
الفيضانات

قطع األشجار عىل نطاق واسع
تعرية الرتبة

برنامج لتعزيز النوع االجتامعي يعمل عىل التمكني االقتصادي لزيادة 
املردود الزراعي وتحسني األمن الغذايئ. وقد لوحظ خالل إحدى 

زيارات املتابعة أن النساء يستخدمن األسمدة واملبيدات الحرشية مام 
يؤدي لتدهور الرتبة باإلضافة لكون مصادر املياه قريبة من الحقول 

امللوثة.

تم التخطيط لربنامج لحقوق اإلنسان يف منطقة متأثرة بزيادة تكرار 
األعاصري التي تدمر املنازل وسبل العيش يف أجزاء من البالد.

خطة برنامج شبايب إلنشاء مركز مجتمعي للمعلومات والتكنولوجيا. 
وأثناء مراجعة خطة املرشوع لٌوِحظ أنه ال يوجد تحليل وخطة 

لالستدامة البيئية.
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www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

معلومات االتصال باملكتب الُقطري لدياكونيا:


