مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي

الخطوة الثالثة
املواءمة والتكيف
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تقوم دياكونيا بتحليل السياق املتغري بشكل دائم ،كام تنفذ املنظمة تدخالتها
بناءا ً عىل تحليل السياق وأنشطة املواءمة والتكيف لجميع برامج املنظمة،
وذلك تحقيقا لرغبة دياكونيا يف أن تكون منظمة ذكية.
سيقوم ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي اآلن مبناقشة كيفية
تحسني االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع بهدف االستجابة بشكل أفضل
للمخاطر البيئية التي تم تحديدها سابقا.
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املواءمة والتكيف:
إجراء تعديل/ات إسرتاتيجي/ة عىل
االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع
الخاص بكم
لقد تضمنت الخطوة األوىل تحليل السياق ومن هم األطراف األكرث عرضة للخطر وما هي القدرات واملوارد املوجودة.
كام تضمنت الخطوة الثانية تقييم التفاعل بني البيئة واالسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع الخاص بك.
أما الخطوة الثالثة فستتضمن االستعانة بهذه املعلومات لتحديد ما هي التدخالت التي تحتاج إىل مواءمة أو تكييف لالستجابة
بشكل أفضل للمخاطر البيئية التي يواجهها أصحاب الحقوق واملجتمع يف السياق املحدد.
وميكن أن ترتاوح عمليات املواءمة والتكيف التي يتم تحديدها بني تعديالت طفيفة إىل تغيريات أكرث جذرية.
كام ميكن أن تتضمن عمليات املواءمة والتكيف إعادة النظر يف خطة األنشطة إلضافة أنشطة بناء القدرات ومعلومات بشأن
املخاطر املستقبلية والحالية التي يشكلها تغري املناخ وكيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل سبل عيش الناس.
وميكن أن تنطوي عمليات املواءمة والتكيف عىل تعزيز اسرتاتيجيات مواجهة املخاطر البيئية لدى الناس وتعزيز تدابري
التكيف مع املناخ.
وقد يلعب بعض ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي دورا ً يف دعم وصول أصحاب الحقوق إىل املوارد الطبيعية
واملادية والبرشية واالجتامعية واملالية.
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وقد تتعلق األفكار التي يتم التوصل إليها أيضاً بالحد من مخاطر الكوارث ،مبا يف ذلك التصدي ألي عوامل ُمسبِبة للكوارث عن
طريق تقليل التعرض للمخاطر (مثل العيش يف سهل فيضان أو منطقة خطر عىل سبيل املثال) ،باإلضافة لتعزيز قدرة الناس عىل
التعامل مع تأثري هذه املخاطر.
وقد تتطور بعض األفكار إىل مرشوعات منفصلة ،ففي حال كان املجتمع يقوم بقطع األشجار والتسبب يف إزالة الغابات عىل سبيل
املثال ،ميكن أن تكون إحدى األفكار هي استكشاف مصادر طاقة جديدة مع املجتمع.
وقد تتضمن األفكار األخرى حمالت الدعوة واملنارصة عىل املستويني املحيل والعاملي ،أو تعزيز قدرة أصحاب الحقوق عىل التأثري يف
العمليات السياسية التي تتعلق باملخاطر البيئية أو أسبابها الجذرية.
ويُعد التواصل مع اآلخرين أهم املقاربات الرئيسية التي يتم من خاللها تشجيع أصحاب املصلحة املسؤولني عن مشكلة ما عىل
1
تحمل هذه املسؤولية.

 .1للمزيد من املعلومات يُرجى زيارة املوقع االليكرتوين weadapt.org
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 3،1هل تقومون بفعل األشياء
الصحيحة؟
بناءاً عىل املعلومات املتوفرة لدى ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي اآلن حول السياق واملواقف التي يواجهها
أصحاب الحقوقُ ،يرجى مناقشة األسئلة التالية:
zكيف ميكن معالجة املخاطر البيئية يف االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع الخاص بك للحد من الفقر وبناء مجتمعات
مستدامة ومجتمعات قادرة عىل الصمود؟
zما الذي ميكن أو ينبغي فعله أو القيام به بشكل مختلف لتقليل الضعف أو التأثري السلبي لتغري املناخ والتدهور البيئي
واملخاطر البيئية؟
zما الذي يتعني القيام به لتعزيز القدرات وزيادة التأثري اإليجايب عىل البيئة؟

5

أمثلة عىل املواءمة والتكيف
مثال 1
يكشف تحليل السياق أن املجتمعات التي تخططون للعمل معها تتأثر بالفيضانات بشكل كبري.

أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zالسعي لتأسيس رشاكة مع منظمة أخرى متخصصة يف مجال الحد من مخاطر الكوارث لبناء قدرات أصحاب
الحقوق ،ويف حال كانت لدى ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي الكفاءة ميكنهم تدريب
وتجهيز لجان الحد من مخاطر الكوارث وإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتوفري تدريبات عىل اإلخالء يف حاالت
الطوارئ وتعليم األطفال السباحة وتسهيل الوصول إىل سبل العيش البديلة أو دعم بناء مساكن مستدامة
وآمنة.
zتقديم الدعم للمجتمعات املترضرة لبناء أو إصالح جسور األنهار وإجراءات الحامية من التعرية ومالجئ
الفيضانات أو تعزيز تضمني هذه اإلجراءات يف جهود الدعوة املوجهة نحو سلطات املنطقة.
مثال 2
يكشف تحليل السياق عن القيام بقطع األشجار عىل نطاق واسع واستغالل املوارد الطبيعية يف
منطقة معينة بشكل يؤدي إىل فقدان املجتمعات ألراضيها وسبل عيشها وانتهاك حقوق اإلنسان.
أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zحشد املجتمع ودعمه يف الضغط عىل السلطات لحامية املنطقة من قطع األشجار وانتهاكات حقوق اإلنسان.
zدعم الشباب الراغبني يف القيام بحملة توعية حول االحتياجات الالزمة لحامية املوارد الطبيعية.
zإضافة عنرص منارصة بشأن اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية التي تساهم يف تحسني حالة حقوق اإلنسان.
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مثال 3
تم التخطيط لربنامج حقوق اإلنسان يف بلد معني تتزايد فيه وترية األعاصري التي تدمر املنازل
وسبل العيش يف أجزاء من البالد.
أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zتضَ ِم ّي بند يتعلق باألعاصري املتكررة التي تعرقل أنشطة التنمية يف تحليل مخاطر الربنامج مع
تحليل كيفية إعادة جدولة أنشطة املرشوع باالتساق مع هذا الواقع.
zإدراج ُمكون حول رفع الوعي وبناء القدرات حول مخاطر املناخ وإجراءات الحامية والتأهب.
zدعم املجتمع املدين يف منارصة خطط التكيف الوطنية وخطط الحد من املخاطر.
zالدعوة إىل استجابات شاملة للكوارث من جانب قيادات محلية بهدف توجيه املزيد من التمويل
نحو اإلسكان وسبل العيش املتنوعة لزيادة قدرة املجتمعات عىل الصمود.
مثال 4
مصنع نسيج يلوث البيئة واملياه يف املنطقة ويؤثر ذلك عىل صحة السكان ال سيام املجتمعات املهمشة
التي تعيش يف األحياء الفقرية القريبة من املصنع.
أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
ُ zيكن أن يتضمن املرشوع ُمكون لرفع الوعي والتدريب حول كيفية زيادة وعي الناس بحقوقهم
وكيفية التعبئة من أجل التغيري.
ُ zيكن أن يعالج املرشوع السبب الكامن وراء املشكلة من خالل التصدي لسوء استغالل املوارد الطبيعية
واملصالح االقتصادية ومامرسات الفساد ونقص متثيل املجتمعات املحلية يف عمليات صنع القرار.
zدعم الناس للوصول إىل املياه النظيفة والخدمات الصحية.
7

 3.2هل تفعلون األشياء بالطريقة
الصحيحة؟
البد من التفكري يف كيفية تنفيذ الربامج واملرشوعات الخاصة بكم
ويجب التفكري يف كيفية تنفيذ الربامج واملرشوعات من منظور إدارة املوارد أو النفايات مبا يف ذلك استخدام املوارد الطبيعية مثل
املياه أو الطاقة أو االستهالك أو النقل عىل سبيل املثال.
مثال 5
يتم تنفيذ برنامج الدميقراطية يف منطقة تعاين من الجفاف ونقص املياه النظيفة بشكل متكرر.

أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zتحليل استهالك املياه يف الربنامج الخاص بكم واألسباب الجذرية للجفاف أو نقص املياه النظيفة.
zتشجيع املجتمع وتدريبه عىل كيفية الحفاظ عىل املياه وحصادها مع توفري املوارد الالزمة.
zبناء القدرات بني كل من موظفي الربنامج أو املرشوع وأصحاب الحقوق حول إدارة تقليل الهدر املايئ.
zتنسيق العمل الخاص بربنامج الدميقراطية مع العمل املتعلق بتغري املناخ الذي تقوم به املنظامت
األخرى والدعوة واملنارصة حول إدارة املوارد والسياسات املستدامة والشفافة.
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مثال 6
خطة برنامج الشباب إلنشاء مركز مجتمعي للمعلومات والتكنولوجيا ال تتضمن تحليل أو خطة
لالستدامة البيئية.

أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zالتأكد من أن مركز املعلومات لديه تحليل بيئي وخطة وسياسة لالستدامة مبا يف ذلك البناء
والطاقة وإدارة النفايات واالستهالك والسفر وما إىل ذلك.
zإدراج التثقيف البيئي واملناخي وبناء القدرات يف مركز الشباب.
zتأسيس رشاكات بني املركز وبني املنظامت أو املؤسسات البيئية أو السلطات املسؤولة عن إدارة
السياسة البيئية يف الدولة.
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 3.3ما هي األشياء الجديدة التي
ميكنكم القيام بها؟
ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه الربنامج أو املرشوع أو املنظمة للحد من تأثري تغري املناخ أو األخطار الطبيعية أو التدهور
البيئي؟
ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه الربنامج أو املرشوع أو املنظمة لتعزيز قدرة أصحاب الحقوق عىل التعامل مع املخاطر البيئية
ومعالجة األسباب الجذرية للمخاطر البيئية؟
مثال 7
يكشف تحليل السياق عن زيادة تواتر حاالت الجفاف التي تسبب رصاعاً عنيفاً متعلقاً باملياه بني
املجتمعات وتأثريا ً شديدا ً عىل قدرة املرأة عىل املشاركة يف تنمية املجتمع.
أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zإدراج ُمكون للتوعية حول تغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية.
zدعم إنشاء منصة للحوار املجتمعي لتعزيز التامسك االجتامعي واإلدماج يف املجتمع وضامن أن ت ُعزِز هذه املنصة
مشاركة املرأة.
zتضمني بناء القدرات للزراعة الذكية مناخياً فيام يتعلق بحصاد املياه والبذور املقاومة للجفاف عىل سبيل املثال.
zتضمني حملة للدعوة واملنارصة تستهدف حاملو الواجبات إلنشاء أنظمة حامية وبرامج لألمن الغذايئ.
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املثال 8
تم التخطيط ملرشوع للرتكيز عىل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.

أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zإدراج املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني يف مجال حامية البيئة يف املجموعة املستهدفة للمرشوع والتأكد من متثيل
املدافعني عن حقوق اإلنسان املشاركني يف األنشطة للنوع االجتامعي.
املثال 9
يركز املرشوع عىل املساءلة من خالل متابعة السياسات الحكومية ومراقبتها.

أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
zتضمني رصد املوارد الطبيعية وسياسات التكيف مع تغري املناخ.
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التوثيق
لقد اطلع ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي اآلن عىل كيفية قيام دياكونيا بإدماج املنظور البيئي يف تدخالتها،
ويعترب توثيق إجراءات املواءمة والتكيف هو الخطوة األخرية يف تحليل املخاطر البيئية ،وهو أمر غاية يف األهمية ألنه سيعزز
القدرة عىل متابعة إجراءات تقليل التأثري السلبي وزيادة التأثري اإليجايب املتعلق باملخاطر البيئية.
وت ُعد املصفوفة أحد األمثلة التي ميكن من خاللها القيام بالتوثيق ،حيث يتوجب إدخال خطط التكيف واألفكار الجديدة الخاصة
بكم يف العمود الخاص بالخطوة الثالثة املتعلقة باملواءمة والتكيف ،إما عىل الجانب األمين أو عىل الجانب األيرس يف الجدول التايل.

إىل جانب مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي ،لدى دياكونيا أيضاً سياسة بيئية ونظام إدارة بيئية ملتابعة وتحسني
التزامات املنظمة البيئية ودعمها نحو االستدامة البيئية.
ويشمل ذلك أيضا نظاماً لرصد تأثري دياكونيا البيئي والتقرير عنه بشكل سنوي.
كجزء من فريق دياكونيا ،هل كنت عىل علم بهذا األمر؟
كرشيك لدياكونيا ،هل لديكم سياسات مشابهة؟
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الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

طر

تحليل األثر
األثر البيئي عىل الربنامج

املواءمة والتكيف
ما الذي ميكن عمله لتقليل تأثري الربنامج عىل البيئة؟
الحد من التعرض للمخاطر البيئية أو تأثري تغري املناخ والتدهور البيئي
عىل أصحاب الحقوق.
تعزيز قدرة أصحاب الحقوق وحاملو الواجبات.

سع

يعمل برنامج الدميقراطية يف منطقة ت ُعاين من قطع األشجار عىل نطاق
واسع وسوء استغالل املوارد الطبيعية مام يؤدي إىل فقدان األرض وسبل
العيش وانتهاك حقوق اإلنسان يف املجتمع.

تضمني حملة توعية حول الحاجة إىل حامية املوارد الطبيعية يف
خطة املرشوع من خالل تعبئة املجتمع والضغط عىل السلطات
لحامية املنطقة من قطع األشجار وانتهاكات حقوق اإلنسان عىل
سبيل املثال.
إضافة ُمكون للدعوة واملنارصة حول اإلدارة الرشيدة للموارد
الطبيعية.
وسبل العيش الخاصة بهم.
دعم املجتمع لحامية األرايض ُ

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

تض ِّمني الحق يف الخدمات األساسية وأنظمة الحامية وخطط الوقاية
من الكوارث واالستجابة لها وحمالت الضغط عىل الحكومة للوفاء
بهذه الحقوق ضمن تدريب حقوق اإلنسان.
السلطات واملجتمعات للتشاور واالستعداد
إنشاء منصة للجمع بني ُ
الشامل ووضع خطط الوقاية واالستجابة والضغط عىل السلطات
إلضفاء الطابع املؤسيس عىل آليات التشاور مع املجتمع املدين.
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الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية

الخطوة األوىل

املواءمة والتكيف
ما الذي ميكن عمله لتقليل تأثري الربنامج عىل البيئة؟
الحد من التعرض للمخاطر البيئية أو تأثري تغري املناخ والتدهور البيئي
عىل أصحاب الحقوق.
تعزيز قدرة أصحاب الحقوق وحاملو الواجبات.

تحليل األثر
تأثري الربنامج عىل البيئة
(ايجابيا وسلبيا)

السياق
يتضمن سياق تحليل املخاطر
البيئية املحلية تغري املناخ
والتدهور البيئي والتعرض
ملخاطر املناخ

التأكد من أن مركز املعلومات لديه تحليل بيئي أو خطة أو سياسة
بيئية أو لالستدامة مبا يف ذلك البناء والطاقة وإدارة النفايات
واالستهالك والسفر وما إىل ذلك.
إدراج التثقيف البيئي واملناخي وبناء القدرات يف مركز الشباب.
تأسيس رشاكات بني املركز وبني املنظامت أو املؤسسات البيئية أو
السلطات املسؤولة عن إدارة السياسة البيئية يف الدولة.

يُخطط برنامج شبايب إلنشاء مركز مجتمعي للمعلومات والتكنولوجيا
بدون تحليل أو خطة لالستدامة البيئية.

االنهيارات األرضية
الفيضانات
قطع األشجار عىل نطاق واسع
تعرية الرتبة

تضمني ُمكون لبناء القدرات حول تغري املناخ والتدهور البيئي
لجميع املزارعني والنساء يف املنطقة.
تعزيز قُدرات وتثقيف املزارعني والنساء حول كيفية صنع األسمدة
العضوية واإلدارة الحكيمة للمياه والحراجة الزراعية والزراعة
املستدامة وتربية األسامك أو تقنيات الزراعة األخرى التي تُرثي
الرتبة.

برنامج لتعزيز النوع االجتامعي يعمل عىل التمكني االقتصادي لزيادة
املردود الزراعي وتحسني األمن الغذايئ ويؤثر عىل األرض واملياه.
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:معلومات االتصال باملكتب القُطري لدياكونيا
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