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التقييم البيئي السريع

ِمذِت
ِ٘ ٛغح بحثِٕ ٟظُ ٙ٠ذف إٌِ ٝغبػذة اٌدٙبث اإلداس٠ت
ٚاٌخٕف١ز٠ت اٌخ ٟحؼًّ ف ٟإداسة اٌّخّ١بث ٚرٌه إلدِبج آٌ١بث
اٌحّب٠ت اٌب١ئ١ت ف ٟوً ِشاحً اٌخخط١ظ ٚإداسة اٌّشبس٠غ اٌخٟ
حم َٛبٗ
٠ؼخبش اٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ األعبط اٌز٠ ٞدب أْ حبٕ ٝػٍٗ١
وً اٌمشاساث اٌب١ئ١ت بّب ف ٟرٌه ِٓ ػٍّ١بث اٌخخط١ظ اٌب١ئٟ
ٚإداسة اعخخذاِبث اٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت.
ال ٠شخشط أْ ٠م َٛاٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟػٍ ٝحصِّ ُ١خغٍغً ثببج
غ١ش أٗ ٠دب أْ ٠شخًّ ػٍِ ٝشخؼ١بث ٚأٔشطت أعبع١ت :ٟ٘ٚ
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نقبط أسبسيت
ِٓ إٌبح١ت اٌّثبٌ١تٕ٠ ،بغ ٟأْ ٠دش ٜاٌخمُ١١
اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ خالي األشٙش اٌثالثت األ ٌٝٚاٌخبٌ١ت
إلٔشبء اٌّخ.ُ١
• اٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ ٠ظً صبٌحب إلداسة اٌب١ئت
بؼذ إٔشبء اٌّخ.ُ١
• ِٕٙح اٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ ٕ٠بغ ٟأْ ٠ىْٛ
ٔخ١دت ٌٕشبط ٚوبالث ِخؼذدة ٠ٚفضً أْ ٠ىْٛ
ححج إششاف ٚل١بدة خب١ش ِخخصص ب١ئٟ

 .1تحليل الىضع٠ٚ :خُ ػبش اخخّبػبث ِٚشبٚساث حم َٛبشعُ
اٌغٕ١بس٘ٛ٠بث اٌّغخمبٍ١ت اٌّخٛلؼت ٚحشًّ ػٍ ٝححذ٠ذ اٌّىبْ
ِٚؼشفت اٌخٙذ٠ذاث اٌب١ئ١ت اٌّببششة ٠ٚشًّ أ٠ضب ػٍ ٝسصذ
اٌىفبءاث ٚاٌخبشاث اٌّحٍ١ت ٚاٌخمٍ١ذ٠ت ِٚؼشفت اٌغٍٛن االخخّبػٟ
فّ١ب ٠خؼٍك ببالعخخذاِبث اٌب١ئ١ت.

•اٌخمّ١١بث اٌب١ئ١ت اٌغش٠ؼت ٠دب أْ حشًّ ػٍٝ
دساعبث ِٚغٛحبث حضُ ا٢ح:ٟ
• اٌّدخّغ اٌّحٍ ٟاٌّغخض١ف ٚدساعت اٌب١ئت
• ِدّٛػبث اٌالخئ ٚ ٓ١إٌبصحٚ ٓ١دساعت اٌب١ئت
• آثبس أٔشطت اإلغبثت.

 .2تحديد العىامل الرئيسيت المؤثرة على البيئتٚ :رٌه بإخشاء
اٌّمببالث ٚاٌخحم١مبث اٌّ١ذأ١ت  ٚحشح١ب دسخبث خطٛسة اٌّٙذداث
اٌب١ئ١ت

أهداف منهج التقييمبث البيئيت السريعت:
• حٛف١ش اٌب١بٔبث األعبع١ت اٌخ ٟحغبػذ ف ٟاٌشصذ
ٚاٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌّغخمبٍٟ
• حٛف١ش اٌّؼٍِٛبث اٌشئ١غ١ت اٌخ ٟحغبُ٘ ف ٟإداسة
ٚحٕظ ُ١اٌّخّ١بث.
• ححذ٠ذ األخطبس  ٚاٌخٙذ٠ذاث اٌب١ئ١ت اٌشئ١غ١ت .
• ححذ٠ذ األخطبس اٌب١ئ١ت اٌّحخٍّت اٌخّ٠ ٟىٓ
حدٕبٙب.
• ححذ٠ذ األخطبس اٌب١ئ١ت اٌخّ٠ ٟىٓ اٌخذخً ٌخدٕبٙب
بغٌٛٙت.
• ححذ٠ذ األخطبس اٌب١ئ١ت اٌخ ٟلذ ححخبج إٌٝ
اٌّغبػذة اٌخمٕ١ت اٌخبسخ١ت.
• اٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ ُ٠شىً لبػذة ِثبٌ١ت
الٔطالق ٚحط٠ٛش خطظ اٌؼًّ اٌب١ئ١ت ٌٍّدخّؼبث
اٌّحٍ١ت (.)CEAPs

 .3تحديد الىضع البيئي الراهنٚ :رٌه بذساعت اٌٛضغ أٟ٢
ٌحبٌت اٌب١ئت ِٚؼشفت ِٓ ُ٘ اٌّغخخذِٚ ٓ١اٌمٛاػذ اٌّحٍ١ت
ٚاٌم ُ١اٌخ ٟححىُ ٘زٖ اٌّدخّؼبث اٌّحٍ١ت ف ٟإداسة ٚاعخخذاَ
اٌب١ئت ٚاٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت.
 .4معرفت اآلثبر البيئيت المترتبت من عمليبث اإلغبثت وتحديد
نىعهب ٟ٘ ً٘ :آثبس شذ٠ذة اٌخطٛسة ؟ دائّت اٌخطٛسة؟ أَ ٟ٘
اِخذاد ٚآثبس ٔبحدت ٌّؼبٌدبث عش٠ؼت ٌٛضغ ُِحذد؟.
 .5ملخص النتبئج٠ :دب أْ ٠شًّ اٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ ػٍٝ
ٍِخص ٠حخ ٞٛػٍِٕ ٝظِٛت اٌب١بٔبث اٌب١ئ١ت األعبع١ت ٠ٚحذد
األخطبس اٌب١ئ١ت اٌشئ١غ١ت ٠ٚشًّ ػٍ ٝاٌخٛص١بث األعبع١ت
اٌّخؼٍمت ببٌششٚط ٚإٌصبئح األعبع١ت ٌٍخذخالث اٌب١ئ١ت بّب فٟ
رٌه اٌّغبػذة اٌخبسخ١ت
اعتببراث هبمت
ببٌشغُ ِٓ أٗ ِٓ اٌّّىٓ أْ بم َٛغ١ش اٌّخخصص ٓ١بإخشاء
اٌخم ُ١١اٌب١ئ ٟاٌغش٠غ غ١ش أٗ ِٓ األفضً ٚاٌّثبٌ ٟأْ ٠مَٛ
ِخخصص ٓ١فٕٚٚ ٓ١١وبالث خبسخ١ت ِخخصصت بخمذ ُ٠اٌذػُ اٌفٕٟ
اٌالصَ ف٘ ٟزا اٌّدبي.
ٚبّب أْ حغخخذَ اٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت ٌ١ظ فمظ ِٓ لبً عىبْ
اٌّؼغىش ،بً حشبسو ُٙاٌّدخّؼبث اٌّض١فت أ٠ضب  ،فّٓ اٌضشٚسٞ
ٔشًّ اٌّشبٚساث ٚاٌخذخالث وال ا ِٓ اٌّدّٛػخٓ١
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قاُمٌ المراجعات
للمزيد من القراءة واإلطالع الرجوع الى
FRAME Toolkit, Module III: Rapid Environmental
Assessment (UNHCR, CARE, 2009).
http://www.unhcr.org/4a9690239.html
Darfur Crisis: Rapid Environmental Assessment at
the Kalma, Otash and Bajoum camps (UNEP,
OCHA, 2004).
http://www.ees.nmt.edu/Hydro/courses/erth140/
Case%20Studies/Darfur_REA_final.pdf
Guidelines for Rapid Environmental Impact
Assessment in Disasters (University College
London, CARE, 2005).
Update: Rapid Environmental Impact Assessment
– Sri Lanka Tsunami (University College London,
CARE, JEU, OCHA, 2005).
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADD450.pdf

ٌّض٠ذ ِٓ اٌمشاءة ٚاإلطالع اٌشخبء لشاءة
"أدٚاث اٌخم ُ١١اٌب١ئٌ ٟؼٍّ١بث
اإلغبثت اإلٔغبٔ١ت ٚاٌىٛاسد" فٟ
اٌشابظ ادٔبٖ
www.proactnetwork.org

شبكت دعى اننشبط ProAct
هي شبكت غيز حكىييت يقزهب في سىيسزا وتهدف إنً يسبعدة
انًجتًعبث انضعيفت في تحسين قدرتهب عهً انتكيف في يىاجهت
انكىارث وانتغيزاث انًنبخيت واألسيبث اإلنسبنيت ين خالل
اإلدارة انبيئيت انًستداو
هذه اننشزة إحدي ينشىراث بزنبيج رفع انقدراث وانتىعيت
انبيئيت في دارفىر .تتحصم انشبكت عهً اندعى ين ينظًت
.Christian Aid
العنوان
Av. Alfred Cortot 7D, CH-1260 Nyon, Switzerland
Tel+41 22 362 5384
email: info@proactnetwork.org
www.proactnetwork.org

قبل إجراء المسح البيئي
 قبل أجراء المسد البيًُ السريع يفضل التوصل الٍ إتفاق بين
جميع الشركاء المنفذين للمسد فً المعسكر
 تخديد وتعيين ذبيرو منظمٌ متذصصٌ إلجراء المسد البيًُ
 اطّع جميع اِطراف المشاركٌ فً المسد علٍ وثيقٌ المسد
اِساسيٌ
 يجب ان بشمل فريق المسد ممثلين من جميع الوكاِت الرُيسيٌ
المشاركٌ بالمعسكر
توفير الوقت المناسب لتدريب فريق المسد البيًُ علٍ كيفيٌ إجراء
الدراسات الميدانيٌ علٍ سبيل المثال فً إجراء نقاشات وسط
المجموعات المذتلفٌ وموارات وضع التصورات وتسجيل المعلومات
 تخديد الخيز المكانً إلجراء المسد الميدانً
 التأكد من ان المجتمع المستودف بالمسد البيًُ علٍ علم مسبق
بأهدافى وكيفيٌ اِستفادة من نتاُجى
 تخديد المعسكرات الرُيسيٌ وقادة المجتمعات المخليٌ المضيفٌ الذين
هم علٍ استعداد للمساعدة فً المسد البيًُ.
 وضع جدول زمنً لمشاورة فُآت المجتمع ذات الصلٌ بالمسد.
 ينبػً ان تقوم الوكالٌ المسؤلٌ عن المسد بتوفير الدعم العينً
والترتيبات اللوجستيٌ الضروريٌ ذّل عمليٌ التقييم.
 اِستعانٌ بالمترجمين المخليين عندما يكون ذلك ضروريا.

خطوات أثناء عملية المسح البيئي
 التأكد من أن الزيارات الميدانيٌ للمناطق المستودفٌ تتزامن مع
األنشطٌ التً تؤثر علٍ البيٌُ علٍ سبيل المثال اثناء أوقات إعداد
الطعام
 قبل استشارة أعضاء المجتمع المخلًَ يجب أن يشرح لوم الباخث
لماذا يرغب فً طرح األسُلٌ عليوم.
 اِجتماع مع قادة المجتمعات المخليٌ الرُيسيٌ لشرح الذطوات
المستقبليٌ و كيفيٌ تقاسم نتاُح المسد الميدانً واِستفادة منوا.

خطوات بعد نهاية المسح الميداني
 إعداد تقارير وتقديموا لكل الوكاِت المشاركٌ فً المسد والمنفذة
لى ووكاِت األمم المتخدة والمجتمعات المخليٌ.
 عند تقديم التقارير للمجتمعات المخليٌ يراعً ضرورة الشرح
الشفاهً للتقارير فقد يكون بعض أفراد المجمع اميين.
 خيثما أمكن َ يجب العمل مع المجتمعات المخليٌ لتخديد األولويات
والفرص المتاخٌ للمعالجات البيُيٌ.
 تخديد التكاليف الماليٌ لإلصّخات البيُيٌ فً الميزانيات المستقبليٌ
بمساعدة متذصص فً مجال المسد البيًُ.

