
ُمقِدمة إلدماج املنظور البيئي

مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي
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البيئة – أساس بقاء اإلنسانية

تُعترب البيئة أساس وجودنا البرشي، وهي تُوفر الظروف املالمئة للبقاء والتطور والنمو، كام أنها تُوفر العوامل واألسباب التي 

تتسم بالخطر وتتسبب يف األرضار، علام أننا عادة ما نُشري للبيئة عىل انها املُحيط الذي نعيش فيه حيث تُوجد الروابط الفردية 

واملجتمعية.

وتشمل البيئة الهواء واملاء واألرض واملوارد الطبيعية والنظام البيئي واملناخ الذي يعيش ويتفاعل فيه الناس والنباتات والحيوانات.

ونحن جزء ال يتجزأ من الطبيعة، وال ُيكننا االزدهار إال عندما تَحرتِم النامذج االجتامعية والسياسية والثقافية البيئة الصحية 

وتضمن وجودها.
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ما هو إدماج املنظور البيئي؟

أنت اآلن تقرأ مجموعة أدوات دياكونيا إلدماج املنظور البيئي.

حيث ستقوم مجموعة األدوات مبساعدة ُمستخدمي مجموعة 

أدوات إدماج املنظور البيئي عىل التحليل املنهجي للتفاعل 

بني التدهور البيئي وتغري املناخ واألخطار الطبيعية من ناحية، 

وحياة املجتمعات واألفراد من ناحية أخرى.

ومن خالل فهم الروابط بني األطراف املختلفة، يكن لدياكونيا 

تصميم اسرتاتيجيات وبرامج تساهم يف التنمية املستدامة، 

وتعزيز التنمية الواعية باملخاطر والوفاء بحقوق اإلنسان.
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تغري املناخ

األخطار الطبيعيةالتدهور البيئي

غالًبا ما تؤدي املشكالت أو 
املخاطر البيئية إىل تفاقم
مشاكل أخرى مثل النزاع 
وعدم املساواة بني الجنسني
والتمييز ضد مجموعات 

ُمعينة.

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.

يجعل التدهور البيئي املستمر الناس أكرث 
عرضة لألخطار الطبيعية.

كام تُقلِل الُنظم البيئية الصحية من 
قابلية التأثر باملخاطر الطبيعية من خالل 
توفري حواجز مادية مثل الغابات وأشجار 

املانغروف والكثبان الرملية.

يتفاقم التدهور البيئي بسبب تغري املناخ 
والعكس صحيح. 

كام يُقلِل التدهور البيئي من قدرة 
النظم البيئية عىل إنتاج الغذاء والحطب، 
باإلضافة للقدرة عىل التلقيح ومكافحة 

الّتعرية وتخزين الكربون وخدمات 
النظام البيئي األخرى.

وتتناول مجموعة أدوات دياكونيا إلدماج املنظور البيئي ثالثة مخاطر بيئية كالتايل.
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كيفية استخدام مجموعة أدوات إدماج 
املنظور البيئي

تم تأليف مجموعة أدوات دياكونيا إلدماج املنظور البيئي للمؤسسات لتُصبح مستجيبة للتغيري الذي يحدث يف العامل بإستمرار، 

ويف حال استخدام مجموعة األدوات واتخاذ اإلجراءات بناًء عىل نتائج التحليل، فيمكن توقُع املزيد من النتائج املستدامة والظروف 

البيئية األفضل باإلضافة ملعرفة أكرب بأهمية القضايا البيئية واملناخية.

ويجب إجراء التحليل يف املراحل املبكرة من التخطيط بحيث يكن تعديل املامرسات واالسرتاتيجيات ألفكار جديدة، ومن املفيد 

أيًضا إجراء التحليل أثناء وبعد تنفيذ املرشوع أو الربنامج بهدف تعظيم التعلُم وتحسني العمل املستقبيل، كام تُعترب مجموعة 

األدوات مهمة بشكل خاص لالستخدام يف االسرتاتيجيات أو الربامج أو املرشوعات التي التُركز بشكل واضح عىل البيئة.

وتتمثل إحدى أفضل الطرق الستخدام مجموعة األدوات يف إجراء التحليل من خالل العمل الجامعي، حيث يُفضل أن يشارك 

الفاعلون وأصحاب الحقوق واملنظامت الرشيكة والوكاالت املانحة املنخرطون يف عمل املُنظمة أو الربنامج أو املرشوع يف التحليل 

بحيث تستند نتائج التحليل إىل وجهات نظرهم. كام يكن أيًضا إجراء التحليل بواسطة ُموظفي املرشوعات أو الربامج فقط أو 

كتحليل ألصحاب املصلحة املتعددين.
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»نحن الجيل األول القادر عىل إنهاء الفقر، والجيل األخري 

الذي يكنه اتخاذ خطوات لتجنب أسوأ آثار تغري املناخ .

علام أن األجيال القادمة ستحكم علينا بقسوة إذا فشلنا يف 

تحمل مسؤولياتنا األخالقية والتاريخية. «  

بان يك مون

األمني العام لألمم املتحدة

2016 - 2007

»لقد حان الوقت لالعرتاف أن التنمية املستدامة والديقراطية

والسالم هي مبادئ غري قابلة للتجزئة ... واليوم نواجه تحديًا

يدعو إىل تغيري تفكرينا، حتى يتسنى لإلنسانية التوقف عن

تهديد نظام دعم الحياة الخاص بها«. 

وانجاري ماثاي
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أهمئة إدمج ملمظور مليئي

تُش ك ل املخاطر البيئية تهديدات ُم لحة للتنمية املستدامة وإعامل حقوق اإلنسان األساسية للجميع.

وبالرغم من أن املخاطر البيئية تؤثر علينا جميًعا، لكنها تؤثر عىل أشخاص ومجموعات معينة أكرث من غريهم، حيث تتقاطع عوامل 

مثل الجنس والعرق والعمر والُقدرة والطبقة والدين واملوقع الجغرايف مع درجة ضعف املجموعات ومدى تأثرهم، وبالنسبة 

لألشخاص الذين يعيشون يف فقر، فإن البيئة ليست »منظوًرا آخر« بالنسبة لهم لكنها األساس لبقائهم واستمتاعهم بحياة كرية.

لذلك، يجب عىل كل ُمنظمة ملتزمة بالعمل من أجل الحد من الفقر وتحقيق العدالة والوصول لعامل مستدام وأكرث مساواة أن 

تأخذ املخاطر البيئية يف االعتبار، وهذه هي مسؤوليتنا جميعا للقضاء عىل عدم العدالة حول العامل.

لذلك تقوم دياكونيا بإدماج املنظور البيئي يف عملها كمنظمة لحقوق اإلنسان، مام يساعد املُنظمة عىل التحرك يف االتجاه الصحيح 

من أجل الناس ومن أجل كوكب األرض.
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التنمية املستدامة = التنمية الواعية 
باملخاطر 

ال يشء يُضِعف ويُعطل التنمية املستدامة مثل تغري املناخ والكوارث البيئية.

وليك تكون التنمية مستدامة وبدالً من العمل بعد وقوع كارثة بالفعل، فيجب عىل الجهات الفاعلة واملجتمعات واملنظامت 

العاِملة يف مجال املساعدة االنسانية واالمنائية بذل الجهود ملنع التدهور البيئي وتغري املناخ ومخاطر املناخ، باإلضافة لالستعداد 

لهذه التغريات والتخفيف من حدتها والتكيف معها واالستجابة لها.

ويُعترب إدماج دياكونيا للمنظور البيئي جزًءا من نهج دباكونيا الوقايئ، فهو يساعد املُنظمة عىل التحول من »نهج اإلسعافات 

األولية« واالرساع للمساعدة بعد وقوع األزمة إىل نهج التنمية الواعية باملخاطر، والتي تتوقع املخاطر املُحتملة وتستعد لها.

ومن خالل فهم املخاطر البيئية واألطراف األكرث ترضراً واالستجابة لضعف الناس ومدى تعرضهم لهذه املخاطر، تسعى دياكونيا 

لدمج الوقاية والتأهب واالستجابة والقدرة عىل التعايف يف عمليات التغيري التي تدعمها املُنظمة، وبذلك تهدف دياكونيا لبناء القدرة 

عىل الصمود بالتعاون مع األفراد والجامعات األكرث ترضًرا.

ومن خالل إدماج املنظور البيئي، تساهم دياكونيا يف تحقيق أهداف العديد من األُطر واالتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 واتفاق باريس للمناخ وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واألجندة الحرضية الجديدة وخطة عمل 

أديس أبابا و خطة عمل من أجل اإلنسانية.
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خطة املرشوع

خطة املرشوع

السياق

السياق

التنمية الواعية باملخاطر = تعديل املرشوع أو الربنامج 

أو االسرتاتيجية حسب املخاطر التي يواجهها أصحاب 

الحقوق يف سياق محدد.
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من خالل تحديد املخاطر البيئية واالستجابة لها والتخفيف من حدتها، يتم املساهمة يف العديد من أهداف التنمية املستدامة، ومن 

خالل العمل عىل أهداف التنمية املستدامة يتم أيضا التصدي للمخاطر البيئية. يُرجى االطالع عىل بعض األمثلة ألهداف ومقاِصد 

التنمية املستدامة.

الهدف 1 – القضاء عىل الفقر
املقصد 5:1 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عىل الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغريها من الهزات 

والكوارث االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

الهدف 2 – القضاء التام عىل الجوع
املقصد 4:2 ضامن وجود نظم إنتاج غذايئ مستدامة، وتنفيذ مامرسات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واملحاصيل، وتساعد عىل الحفاظ 

عىل النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة عىل التكيّف مع تغري املناخ وعىل مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغريها من 
الكوارث.

 
الهدف 3 – الصحة الجيدة والرفاه

املقصد 9:3 الحد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن املواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء واملاء والرتبة.

الهدف 4 – التعليم الجيد
املقصد 7:4 التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة واملواطنة العاملية.

الهدف 5 – املساواة بني الجنسني
املقصد 5:5 كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل عىل جميع مستويات صنع 

 القرار )يف لجان إدارة الكوارث عىل سبيل املثال(.
املقصد 5أ القيام بإصالحات إلعطاء املرأة حقوقا متساوية يف املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها عىل حق امللكية والترصّف يف األرايض 

وغريها من املمتلكات، وعىل الخدمات املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية.
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الهدف 6 – املياه النظيفة والنظافة الصحية
املقصد 3:6 تحسني نوعية املياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد الكيميائية الخطرة وتقليل ترّسبها إىل أدىن حد، وزيادة 

إعادة التدوير.
املقصد 6:6 حامية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه، مبا يف ذلك حصاد املياه وتحلية املياه وكفاءة استخدام املياه ومعالجة مياه الرصف 

الصحي وتقنيات إعادة التدوير وإعادة االستخدام.

الهدف 12 – االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
املقصد 2:12 تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية.

املقصد 4:12 تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات.
املقصد 5:12  الحد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعامل.

املقصد 6:12 تشجيع الرشكات عىل اعتامد مامرسات مستدامة.
املقصد 8:12 ضامن أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية املستدامة وأمناط العيش يف وئام مع الطبيعة.

الهدف 13 – العمل املناخي
املقصد 1:13 تعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان.

املقصد 3:13 تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر 
به.

الهدف 14 – الحياة تحت املاء
املقصد 1:14 منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبرية، وال سيام من األنشطة الربية.

املقصد 2:14 إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية عىل نحو مستدام وحاميتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبرية، مبا يف ذلك عن 
طريق تعزيز قدرتها عىل الصمود.

الهدف 15 – الحياة يف الرب
املقصد 1:15 ضامن حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، وال سيام الغابات واألرايض الرطبة والجبال واألرايض 

الجافة، وضامن استخدامها عىل نحو مستدام.
املقصد 2:15 وقف إزالة الغابات.

املقصد 3:15 مكافحة التصحر، وترميم األرايض والرتبة املتدهورة.
املقصد 5:15 وقف فقدان التنوع البيولوجي.

الهدف 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية
املقصد 1:16 الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف.

املقصد 3:16 تعزيز سيادة القانون.
املقصد 5:16 الحد بدرجة كبرية من الفساد.

املقصد 7:16 ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات.
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املُفاجأة هي الوضع الطبيعي الجديد

لقد دأب كوكب األرض وظروف واحتياجات وخيارات البرشية عىل التطور والتغري الدائم، ولطاملا كان هذا التطور والتغري جزء من 

تجربة البرشية الجامعية، لكن ما الجديد حاليا؟

تحُدث التغريات البيئية حاليا برسعة أكرب وبشكل مفاجيء عرب أبعاد ومقاييس متعددة أكرث مام كنا نعتقد أنه ممكن، ويعد  	

تغري املناخ ُمحركاً رئيسياً ومن العوامل املُضاِعفة للكوارث وفشل منوذج التنمية، وهو األمر الذي يُزيد من عدم املساواة 

بني الجنسني ومخاطر النزاع. حيث تتحمل البلدان األقل دخالً واألكرث ترضراً من النزاع النسبة األكرب من التكاليف النسبية 

للكوارث، وحيث تزيد الخسائر البرشية والخسائر يف األصول يف البلدان ذات القدرة الضعيفة عىل االستعداد للكوارث وتغري 

املناخ، والتي لديها أيضا قدرة محدودة لتوفري التمويل واالستجابة لهذه األحداث.

ظهور مخاطر وعالقات تبادلية جديدة بطريقة مل تكن متوقعة، فعند تدمري البيئة الطبيعية للحيوانات عىل سبيل املثال، قد  	

يؤدي ذلك إىل تفيش األمراض عىل نطاق واسع يصل ملستوى الوباء كام قد يؤدي إىل الركود االقتصادي بأبعاد عاملية.

أساليب الحياة غري املستدامة بيئيا: إن بقاء البرشية سيصبح يف خطر يف حال مواصلة العيش والتفاعل بني البرشية والكوكب  	

بطريقة خطية بدالً من تبني االقتصاد الدائري.

سيحمل املستقبل املزيد من عدم اليقني واملفاجأة، حيث مل يعد املايض مؤرًشا موثوقًا به ملا يخبئه لنا املستقبل فيام يتعلق  	

باملخاطر البيئية.

انخفاض القدرة عىل السيطرة عىل مسارات التنمية بسبب عدد وشدة األزمات املختلفة التي تُعِطل جهود التنمية. 	
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موجات الحر

تقلبات السوق

فشل املحاصيل

الحرب

أعامل الشغب بسبب الغذاء االضطراب املدين

الهجرة زعزعة االستقرار السيايس 

انعدام األمن الغذايئ

النزاع عىل املياه

ارتفاع األسعار

النزوح الداخيل

عدم املساواة يف الدخل

النمو السكاين
االحتباس الحراري

الجفاف 

النقاط الحرجة

كل شئ متصل

مع زيادة التعقيد والتفاعل بني األنظمة البرشية واالقتصادية والسياسية والطبيعية، فإن ما يحدث يف جزء من العامل يؤثر عىل  	

الجزء اآلخر من العامل، وهو ما ينتج عنه أن املخاطر أصبحت منهجية بشكل كبري.

يساهم تغري املناخ الناتج عن االحتباس الحراري يف التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي الذي يشهُده العامل اآلن، وهو ما  	

يؤثر بدوره عىل املحاصيل الزراعية واألمن الغذايئ والتجارة الدولية واألسواق املالية، مام يؤدي إىل التقلبات وعدم االستقرار 

السيايس.

قد تكون الُنظم االقتصادية هي سبب املخاطر البيئية، لكن التدهور البيئي يتسبب يف عواقب اقتصادية باملثل، حيث يكن أن  	

يؤدي فقدان الدخل واملعيشة إىل الهجرة أو إىل أعامل الشغب بسبب الغذاء.

لذلك، البد من التفكري يف طبيعة املخاطر املنهجية وكيفية التعامل معها بشكل كُيل، ومن األهمية مبكان الربط بني التطورات  	

االجتامعية والسياسية واالقتصادية والبيئية بني البلدان املختلفة.



15

ق
سيا

ال
ي

يج
در

ل ت
شك

وب
ئ 

اج
مف

ل 
شك

ت ب
ورا

تط
ال

ي
هج

ملن
ل ا

ش
لف

ا

التدهور البيئي
موجات الحر

تقلبات السوق
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أعامل الشغب بسبب الغذاء االضطراب املدين

الهجرة زعزعة االستقرار السيايس 

انعدام األمن الغذايئ

النزاع عىل املياه

ارتفاع األسعار

النزوح الداخيل

عدم املساواة يف الدخل

النمو السكاين
االحتباس الحراري

الجفاف 

النقاط الحرجة
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اتباع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان 
خالل إدماج املنظور البيئي

ترتبط حقوق اإلنسان العاملية بالظروف البيئية كام تُوِضح األمثلة التالية:

الحق يف الحياة: حيث قد تساهم األخطار البيئية بشكل مبارش يف فقدان األرواح. 	

الحق يف املياه النظيفة والحق يف الغذاء الكايف يكن انتهاكهم عند حدوث الجفاف والفيضانات. 	

الحق يف الصحة: قد يتم انتهاكه من خالل التلوث عىل سبيل املثال. 	

كام تعترب قضية البيئة أيًضا قضية عدالة، حيث إن األشخاص األكرث ترضراً من مشاكل البيئة هم يف الغالب األشخاص األقل  	

مسؤولية تجاه التسبب يف هذه املشاكل. 

وعند القيام بإدماج املنظور البيئي، فالبد من األخذ يف االعتبار كيفية تأثري املخاطر البيئية عىل أصحاب الحقوق واملجتمعات يف 

سياق معني، باإلضافة لكيفية تأثري دياكونيا وبرامجها عىل البيئة أيضا.
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تعتمد درجة ضعف أصحاب الحقوق واملجتمعات وتعرضهم للمخاطر عىل:

أين نحن )املوقع الجغرايف( 	

من نحن )الهوية( 	

ما هي السلطة التي منتلكها )الحقوق( 	

ما مدى اعتامدنا عىل البيئة من أجل بقائنا اليومي )سبل العيش( 	

ويتطلب إجراء تحليل بيئي من منظور حقوق اإلنسان أن نأخذ يف االعتبار أن ُمتطلباتنا األساسية بشأن العوامل املذكورة أعاله 

تختلف من شخص آلخر ومن مجموعة ألخرى، وأننا بالتايل ُعرضة للمخاطر البيئية بدرجات متفاوتة.

علام أنه جميع األشخاص ال يتلكون نفس الفرصة للمواءمة أو التكيف لتجنب املخاطر البيئية، حيث يؤثر املوقع والعمر والجنس 

والدخل والُقدرة وإمكانية الوصول للمعلومات وإمكانية الوصول ل أو االستفادة من الحامية االجتامعية وشبكات األمان بشكل 

كبري عىل الخيارات التي يتلكها األشخاص فيام يتعلق بتوقع املخاطر ومنعها وتخفيفها، ويتضح هذا األمر بشكل خاص يف السياقات 

املتأثرة بالنزاع.

الجدير بالذكر أن القابلية للتأثر باملخاطر البيئية يكنها أن تنشأ وتتغري عىل مدى العمر، وكثريا ما تُِضخم الكوارث من التفاوتات 

االجتامعية القامئة وتزيد من اإلرضار بالفئات الضعيفة واملهمشة.

ويُعترب األشخاص الذين يعيشون يف فقر يف املناطق الريفية يف البلدان النامية من أكرث الفئات املعرضة بشكل خاص لتأثريات تغري 

املناخ والتدهور البيئي والكوارث ألنهم يعتمدون عىل املوارد الطبيعية املحلية لتلبية استهالكهم اليومي بشكل كبري، كام يؤدي 

فُقدان األرض أو سبل العيش إىل إجبار الناس عىل النزوح إىل املناطق الحرضية أو األحياء الفقرية وغري الرسمية أو النزوح الداخيل، 

وهو ما يجعل هؤالء الفئات أكرث عرضة للخطر والتهميش.
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ما الذي يكن أن يكون مختلًفا إذا كان صانعو القرار مسؤولني عن هذه املهام؟

ما الحلول أو األفكار التي سيتم مناقشتها؟
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املخاطر البيئية واملساواة بني الجنسني

عادة ما تكون النساء أكرث ضعفاً من الرجال يف معظم السياقات، وذلك ألن النساء غالباً ما يتم استبعادهن من عمليات صنع  	

القرار املختلفة، وبالتايل غالباً ما يتم تجاهل احتياجات املرأة أو نقاط قوتها يف مبادرات التنمية، كام تُشِكل النساء أيضاً غالبية 

فقراء العامل اقتصادياً، وُهن يتحملن القدر األكرب من الرعاية واملسؤولية األكرب لتأمني املاء والغذاء والوقود ألرُسِهنغالباً ما 

تُواجه النساء حواجز اجتامعية واقتصادية وسياسية تِحد من البدائل املتاحة لُهن ومن قدراتهن عىل التأقلم.

اقرتان عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد وعمليات صنع القرار بفرص املرأة املحدودة يف التنقل والبحث عن سبل عيش  	

جديدة يؤدي إىل تأثر النساء يف املناطق الريفية بشكل غري متكافئ بتغري املناخ والتدهور البيئي والكوارث.

لذلك، البد من تنفيذ اسرتاتيجيات واستجابات تحويلية خاصة بالنوع االجتامعي لتسعى ملعالجة وتحويل األدوار والعالقات  	

العميقة املتجذرة يف املجتمعات. ويف هذا اإلطار، سيساعد ترسيخ العمل يف املبادئ النسوية وتطبيق مجموعة أدوات دياكونيا 

لتعميم النوع االجتامعي يف ضامن مساهمة الجهود املبذولة يف الحد من املخاطر البيئية وزيادة الصمود أمام هذه املخاطر يف 

زيادة املساواة بني الجنسني.
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مستوى العدالة بني الجنسني
مستوى القدرة عىل منع 

النزاع واالستجابة له يف حال 
حدوثه

 مستوى القدرة عىل منع 
املخاطر البيئية واالستعداد لها 
واالستجابة لها يف حال حدوثها

الحكم الرشيد وسيادة 
القانون واملساواة

غياب الحكم الرشيد وسيادة 
القانون واملساواة

الناس يشعرون باألمن واألمان بشكل أكرب

الناس يشعرون  بغياب األمن وعدم األمان 

إن مجاالت تعميم  دياكونيا الخاصة بالنوع االجتامعي والنزاع والبيئة كلها مرتابطة وتؤثر عىل بعضها البعض.

يعترب الحكم الرشيد وسيادة القانون واملساواة من العوامل التي تُعِزز من خلق بيئة أكرث أمًنا وأمانًا للناس.
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املخاطر البيئية والنزاع

إن العالقة بني املخاطر البيئية والنزاع العنيف ُمعقدة للغاية، كام أن النوع االجتامعي يُعترب عامل مهم يف التفاعل بني املخاطر 

البيئية والنزاع العنيف، وغالباً ما يكون أصحاب الحقوق الذين يعيشون يف فقر والذين ال تتاح لهم الفرص لتجنب املخاطر أكرث 

ُعرضة للمخاطر البيئية والنزاعات العنيفة خاصة يف ظل غياب دعم وحامية حكومة تعمل بشكل جيد، ويُعد ما ييل من أبرز 

الروابط بني املخاطر البيئية والنزاع العنيف:

قد تؤدي املخاطر البيئية إىل تفاقم النزاع من خالل الكشف عن سوء اإلدارة و / أو االنقسامات القامئة يف املجتمعات، وذلك  	

عندما تشتد املنافسة عىل املوارد بسبب التدمري املفاجئ أو التدريجي للموارد الطبيعية. وباملثل، ُيكن أن يؤدي سوء اإلدارة 

إىل تفاقم املخاطر البيئية من خالل عدم توفري املوارد وعدم االهتامم باملخاطر التي يواجهها الناس، كام يرتكز الفقر املُدقع 

اليوم يف املناطق ذات الحكم الُضعيف والتي تُعاين من وجود رصاع عنيف ومخاطر بيئية.

قد يؤدي النزاع العنيف إىل تفاقم املخاطر البيئية من خالل تعزيز سلب املوارد الطبيعية دون أي حامية بيئية أو أو حامية  	

لحقوق اإلنسان، أو عن طريق تغيري مسار األجندات الحكومية واألموال العامة بعيداً عن التخفيف من آثار تغري املناخ 

والتكيف مع هذه اآلثار للدفع بأجندة األمن ومتويلها، كام قد يؤدي النزاع العنيف أيًضا إىل تعميق التفاوتات االقتصادية 

واالجتامعية والتي تزيد بدورها من تعرُض بعض املجموعات للمخاطر البيئية بشكل أكرب.
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ستقوم الكُتب الثالثة التالية بتوجيه الُقراء من 
خالل خطوات دياكونيا الثالث إلدماج املنظور 
البيئي يف االسرتاتيجيات والربامج واملرشوعات.

الخطوة األوىل: تحليل السياق

تحديد املخاطر البيئية الرئيسية يف منطقة عمل ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي، مبا يف ذلك تغري املناخ واألخطار 

الطبيعية وتدهور البيئة، وتحليل من الذي يتأثر وكيف يتأثر؟

الخطوة الثانية: تحليل التأثري

تحليل كيفية تفاعل االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع مع املخاطر البيئية.

كيف تؤثر املخاطر البيئية عىل نتائج االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع الخاص مبُستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي، 

وكيف تؤثر االسرتاتيجية أو الربنامج أو املرشوع الخاص مبُستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي عىل املخاطر البيئية، مبا 

يف ذلك التأثريات اإليجابية والسلبية؟

الخطوة الثالثة: املالءمة والتكيف

عىل ُمستخدمي مجموعة أدوات إدماج املنظور البيئي تحديد ما إذا كان يكن تعديل أو مالءمة االسرتاتيجية أو الربنامج أو 

املرشوع لتقليل التأثري السلبي وزيادة التأثري اإليجايب عىل املخاطر البيئية. ما الذي يكن أن تفعله اإلسرتاتيجية أو الربنامج أو 

املرشوع لتقليل قابلية التأثر باملخاطر البيئية وتعزيز قُدرة الفئات املُعرضة للخطر؟ كيف يكن ملُستخدمي مجموعة أدوات إدماج 

املنظور البيئي املساهمة يف التغيري اإليجايب؟
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يشري تغري املناخ إىل أي تغيري مهم يف مقاييس املناخ يستمر لفرتة طويلة من الزمن. بعبارة أخرى، يشمل تغري املناخ التغريات الرئيسية يف درجات الحرارة أو هطول 

األمطار أو أمناط الرياح، من بني تأثريات أخرى، والتي تحدث عىل مدى عدة عقود أو أكرث.

تغري املناخ

يتصدى التخفيف من آثار تغري املناخ ألسباب تغري املناخ، ففيام يتعلق برتاكم غازات االحتباس الحراري يف الغالف الجوي عىل سبيل املثال، تتضمن اإلجراءات 

املتخذة للتكيف أو إدارة التغريات املناخية زراعة محاصيل رسيعة النمو ومقاومة للجفاف وتتحمل ملوحة الرتبة، أو زيادة أحواض الزراعة أو زراعة أشجار 

املانغروف يف املناطق املعرضة لألعاصري.

علام أن التكيف لن يكون قادراً عىل القضاء عىل جميع اآلثار السلبية لتغري املناخ ولذا يُعد التخفيف من آثار تغري املناخ أمر بالغ األهمية للحد من التغريات يف 

نظام املناخ.

التخفيف من آثار تغري 

املناخ والتكيف مع تغري 

املناخ

الكارثة هي اضطراب خطري يف أداء املجتمع مام يؤدي إىل حدوث خسائر وتأثريات برشية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق تتجاوز قدرة املجتمع املترضر 

عىل التعامل مع هذه الخسائر والتأثريات باالعتامد عىل موارده الخاصة، وقد تتمثل الكارثة عىل سبيل املثال يف صورة إعصار أو فيضان أو جائحة وما إىل ذلك.

أما الحد من مخاطر الكوارث فهو نهج منظم لتحديد وتقييم وتقليل مخاطر الكوارث، ويهدف هذا النهج للحد من التعرض لألخطار ونقاط الضعف االجتامعية 

واالقتصادية لكل من األشخاص واملمتلكات، باإلضافة لبناء القدرة عىل اإلدارة الحكيمة لألرايض والبيئة وتحسني االستعداد ملنع الكوارث واملخاطر البيئية التي 

تسبب هذه الكوارث.

الكوارث والحد من 

مخاطر الكوارث

التدهور البيئي هو تدهور البيئة من خالل استنزاف املوارد التي تتضمن عىل سبيل املثال الهواء واملاء والرتبة أو تدمري النظم البيئية أو تدمري البيئة الطبيعية 

للحيوانات أو انقراض الحياة الربية أو التلوث، وتُعد إزالة الغابات وتعرية الرتبة وانخفاض مستوى املياه الجوفية والتلوث الشديد للهواء أو املاء واستخدام األسمدة 

الكياموية واملبيدات من أبرز األمثلة عىل التدهور البيئي، وهو ما ُيكن منعه عن طريق تقليل اإلفراط يف االستهالك أو يف استخدام املوارد الطبيعية.

التدهور البيئي

الخطر هو حدث متطرف يكنه أن يتسبب يف خسائر يف األرواح أو يف إصابات أو آثار صحية أخرى، كام يكنه إلحاق الرضر باملمتلكات أو ُسبل العيش أو الخدمات 

أو التسبب يف االضطراب االجتامعي واالقتصادي أو الرضر البيئي للمجموعة/ات الضعيفة.

ويكن أن تكون املخاطر طبيعية أو من صنع اإلنسان، ويف بعض األحيان، يكن أن تحدث املخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف بسبب النشاط البرشي، حيث 

يكن أن تحدث الفيضانات بسبب مرافق الرصف السيئة ويكن أن يحدث الجفاف بسبب اإلفراط يف الري أو تلوث املياه الجوفية.

وغالبًا ما يتم استخدام املصطلحني »خطر« و »مخاطر« بالتبادل، ومع ذلك، ومن حيث تقييم املخاطر، فهام مصطلحان مختلفان للغاية، فالخطر هو أي حدث 

يكن أن يسبب رضراً لإلنسان أو املمتلكات أو البيئة، أما املخاطر فهي احتامل أن يؤدي التعرض لخطر ما إىل عواقب سلبية، أو ببساطة أكرث، ال يُشكل الخطر أي 

مخاطر إذا مل يكن هناك تعرض لهذا الخطر.

األخطار أو األخطار 

الطبيعية واملخاطر

األنشطة التي تزيد من قدرة الناس عىل التنبؤ بالكوارث واالستعداد واالستجابة لها والتعايف منها، فعىل سبيل املثال، معرفة املخاطر البيئية وإمكانية الوصول إىل 

التنبؤات الجوية أو املعلومات حول مكان وأوقات اإلخالء يجعل الناس أكرث استعداداً أثناء الكوارث.

التأهب

الصمود هو قدرة األفراد أو املجتمعات أو املنظامت أو البلدان املعرضة للكوارث واألزمات ونقاط الضعف الكامنة عىل توقع الصدمات والضغوط واالستعداد لها والحد 

من تأثريها والتعامل معها والتعايف منها دون املساس بآفاق هذه الفئات عىل املدى الطويل. وعىل سبيل املثال فإن الفرد الذي يكنه تلبية احتياجاته األساسية ولديه 

فرص اقتصادية أكرث صمودا، وباملثل، فإن املجتمع املتامسك اجتامعياً والذي يتمتع بإمكانية الوصول إىل الخدمات ويدير أصوله الطبيعية يكون أكرث صمودا.

الصمود

الحالة التي تقلل من قدرة الناس عىل االستعداد لخطر معني أو تحمله أو االستجابة له مبا يف ذلك الخطر الطبيعي وذلك الذي يتسبب فيه النشاط البرشي، وعىل سبيل 

املثال فقد يجعل االنتامء إىل مجموعة معينة من الناس، أو العيش يف منطقة معينة أو عدم القدرة عىل الوصول للمعلومات بعض الفئات أكرث ضعفاً من غريهم.

الضعف

قاموس املصطلحات
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معلومات االتصال باملكتب الُقطري لدياكونيا:


