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لعبة تشاركية
رصد املعرفة التي ﻤﻳلكها املجتمع يف القدرة عىل مواجهة الكوارث والرتاث املستدام

ملاذا ھذه اللعبة ؟
ما ھي العوامل التي تجعل املجتمعات أكرث ترضرا أو اكرث قدرة عىل مواجهة الكوارث؟
هل تلعب املعارف التقليدية وأشكال الرتاث األخرى دو ًرا يف بناء القدرة عىل الصمود ومرونة املواجهة؟
من خالل متابعة املعارف والخربات التي ﻤﺗتلكها املجتمعات التي تعيش يف املناطق املعرضة
ملخاطر الكوارث ،توفر هذه اللعبة التشاركية فرصة نادرة لبناء فهم عام لكيفية مساهمة الرتاث الثقايف
والطبيعي للمكان برفع قدرات الحد من مخاطر الكوارث والتنمية املستدامة يف الوقت نفسه،
و تكشف عن العوامل التي تجعل املجتمعات أكرث عرضة لخطر الكوارث.
تقدم هذه اللعبة تجربة ﻤﺗكينية اجتامعية للمشاركني و امليرسين عىل حد سواء .إنها تتيح للحكومات واملنظامت
املحلية املهتمة الفرصة لجمع ومزج وجهات نظر سكان املنطقة القادمني من مجاالت الحياة املختلفة.
الهدف اإلجاميل للعبة هو توفري أداة إبداعية تشجع عىل إتباع نهج مرتكزعىل األفراد للحد من خطر الكوارث ،والذي
يدمج ما بني اإلعتبارات املتعلقة يف الرتاث الثقايف والطبيعي.

1

مثال للعبة خريطة « »inSIGHTصنعت ﻤﺑساعدة عدد من اعضاء املجتمع املحيل يف راشا‐جورجيا .2019
الصورة :اللجنة الوطنية الجورجية لبلوشيلد.

التعلم والتنفيذ سويًا
عند اللعب ،سوف تتمكن الحكومات املنظامت املعنية ،واألفراد من تحديد الجذور املسببة لزيادة
التعرض لخطر الكوارث.
تساعد يف إدراك ما يع ّرفه سكان القرية أو املدينة عىل انه تراث ،والذي من املمكن أن يحتوي
فضل عن كيفية ارتباطه بهويتهم و سبل عيشهم ورفاههم.
عىل عنارص ثقافية وطبيعية عىل حد سواءً ،
يعترب الحصول عىل وجهات نظر الناس املختلفة مفي ًدا بشكل خاص لتصميم اسرتاتيجيات فعالة
لحامية الرتاث ودمجها يف الحد من مخاطر الكوارث املحلية وتخطيط التنمية املستدامة.
تساعد اللعبة املؤسسات واألفراد عىل فهم كيفية تأقلم املجتمعات يف املنطقة املعرضة للمخاطر مع مصادر
الخطر املعروفة مثل الفيضانات أوالحرائق أو االنهيارات األرضية أو الزالزل.
إستيعاب هكذا آليات تأقلم يفيد يف تعزيز اإلستعدادات.
اللعبة عبارة عن ﻤﺗرين إبداعي لرسم الخطط يساعد يف تحديد اإلمكانات و مدى قابلية التعرض للرضر التي
معي.
تنجذر من الرتاث يف سياق ّ
هذا أمر حيوي لرتسيخ كيف أن إهامل الرتاث يساهم يف قابلية التعرض لرضر طويل األجل
كإنعدام األمن الغذاﻲﺋ أو البطالة ،والتي بدورها تطلق سالسل من املسببات والتأثريات لزيادة
خطر الكوارث .وعىل قدر متساو من األهمية تكون َمواطن القوة املتعلقة بالرتاث كسبل العيش،
والتي تساعد يف التقليل من مدى قابلية التعرض للرضر.

املساهمة يف هدف التنمية املستدامة رقم  13بشأن العمل املناخي

تساعد يف ت َ َب ُّي املعارف واملامرسات التقليدية للمجتمع ،والتي ﻤﻳكن أن تسهم يف اإلدارة املستدامة
معي .مثل هذه املامرسات واملعارف من املمكن أن تساعد يف التقليل من املخاطر
للموارد الطبيعية يف سياق ّ
تغي املناخ العاملي و التك ّيف معها .باإلضافة إىل ذلك ،تعزز هذه اللعبة فهامً أفضل ملخاطر
التي يسببها ّ
الكوارث ،مام يساعد بدوره يف تنفيذ إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث.

باختصار ،تتيح املشاركة يف هذه اللعبة إمكانية ربط األشخاص بأنظمتهم املحلية يف سبيل الحد من مخاطر الكوارث
وحامية الرتاث .يساعد نهج اللعبة عىل:
إعطاء صوت
للمهمشني
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فهم أفضل
إلنطباعات الناس

كرس الحواجز
والصور النمطية

إعداد بيئة شاملة
وجديرة بالثقة أيضاً

إرشاك الناس من
جميع مناحي الحياة

من ﻤﻳكنه تنظيم هذه اللعبة؟

هذه اللعبة أُعدت لتناسب طيف واسع من املؤسسات واألفراد ،املهتمني يف تطوير مبادرات مجتمعية للحد من
مخاطر الكوارث.
قد تشمل األمثلة ،عىل سبيل املثال ال الحرص :منظمة مكرسة لحامية الرتاث الثقايف ،أو بلدية تقوم ﻤﺑراجعة
خطتها للحد من مخاطر الكوارث ،أو قسم تخطيط حرضي يرغب يف إتخاذ تدابري للتخفيف من حدة املخاطر
املادية ،أو منظمة إنسانية أو مجتمعية منخرطة يف العمل من الحد من مخاطر الكوارث.

من هم الالعبون؟

من أجل الحصول عىل رؤية شاملة « 360درجة» ،يجب دعوة األشخاص للمشاركة من مختلف الفئات العمرية،
فضالً عن املهن والخلفيات االجتامعية املختلفة.
قد تشمل األمثلة ،عىل سبيل املثال ال الحرص :ممثليني ملزارعني ،أطباء ،و موظفيني محليني مسؤولني عن
التخطيط الحرضي والحد من مخاطر الكوارث ،طواقم اإلستجابة األولية للطوارئ ،خرباء الرتاث ،معلمني،
فنانني ،موسيقيني ،فنانني أدائيني وحرفيني.
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نظرة عامة للعبة
الوصف

يف هذه اللعبة ذات النهاية املفتوحة ،الالعبون اللذين يعيشون يف مدينة ،بلدة ،أو قرية سوف يتشاركون بطريقة
إبداعية يف تحديد:
الرتاث ،املادي وغري املادي عىل حد سواء  ،وهو أمر مهم ملعرفة الهوية الجمعية؛
الالعبني؛ املخاطر عىل الناس و الرتاث؛
القدرات التي تحافظ عىل الحياة وسبل العيش؛
العوامل الخارجية التي قد تؤثر عىل الرتاث أو القدرة عىل مواجهة الكوارث.
قد يرغب الالعبون يف إدراج الرتاث الطبيعي والثقايف يف عملية رسم الخرائط .عالوة عىل ذلك ،فإن ما يعتربه
املشاركون يف اللعبة تراث ًا ثقاف ًيا قد يكون أو ال يكون ﻤﺑا تم تحديده من قبل سلطات الرتاث الوطني أو املحيل.

تتكون من مرحلتین:
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املرحلة األوىل
اإلكتشاف

املرحلة الثانية
أولويات العمل م ًعا

من خالل رسم خرائط الرتاث املتعارف عليه
واملشاركة يف مناقشات جامعية ،يأسس
الالعبون روابط بني الرتاث والحد من مخاطر
الكوارث والتنمية املستدامة .ومن خالل
رسم الخرائط املتتايل للمخاطر واألمكانيات
املتوفرة ،يتاح للمشاركني فهم األسباب
الجذرية التي تجعل مجتمعهم عرضة
للكوارث .

يف هذه املرحلة  ،يشارك عدد أقل من الالعبني
املُعيّنني من قبل مجموعاتهم يف ﻤﺗرين يتضمن
تحديد أولويات موارد الرتاث ،قدراته ومخاطره.
والهدف من ذلك هو تحديد أولويات الحد من
مخاطر الكوارث بطريقة شاملة.
بعد تحديد األولويات ،يحدد الالعبون
اإلجراءات الالزمة لتعزيز القدرة عىل الصمود
يف مواجهة الكوارث ،التي تدمج االهتاممات
املتعلقة بالرتاث الثقايف ،ثم تبدأ املجتمعات
بتطبيقها بالتعاون مع الوكاالت املحلية املعنية.

النتائج التعليمية
تهدف إىل تعزيز املجتمعات وإرشاك كل قطاع من قطاعات املجتمع يف التخطيط لحامية الرتاث والحد
من مخاطر الكوارث والتنمية املستدامة.
وبالتايل فإن هذه اللعبة ال تفرق بني فائز أو خارس .بدالً من ذلك ،فإنها تركز عىل بدء حوار شامل و قائم عىل الثقة
بني املقيمني يف املكان واملنظﺎﻤت ،وكذلك الهيئات اإلدارية املحلية العاملة يف قطاعات التنمية و الرتاث والحد من
مخاطر الكوارث.
نظ ًرا ألن العوامل التي تؤثر عىل القدرة عىل مواجهة الكوارث مرتبطة بالخصائص املحلية والظروف القاﺋمة ،فمن
األفضل للميرسين تعديل اللعبة لتالئم السياق والظروف املحلية.

العبو

يف نهاية اللعبة سوف يكتسبون ما ييل:
وضوح رؤية ما يعترب تراث مهم ومميز للناس.
تعزيز فهم األسباب الجذرية وسالسل املؤثرات التي تساهم يف نشوء مخاطر الكوارث ضمن ظروف
محددة.
التعرف عىل كيفية مساهمة الرتاث يف رفاهية املجتمع واملساعدة يف تقليل مخاطر وقوع كارثة.
أفكار لتعزيز القدرة عىل مواجهة الكوارث ،والتي تدمج االهتاممات املتعلقة بالرتاث الثقايف مع املشاركة
الفعالة للمجتمع املحيل.
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دليل تسيري اللعبة
األدوار
الالعبون :املشاركون يف املرحلتني  1و .2
امليرسون :األفراد الذين لديهم املهارات واملعرفة الالزمة لتوجيه اللعب واملساعدة يف جوانب
مختلفة من اللعبة مثل رسم الخرائط االبداعية ،إدارة املجموعات النقاشية والقدرة عىل إعادة
النظر و ترتيب األولويات (انظر مهارات امليرسين).
املراقبون (مدونو املالحظات) :األفراد ،الذين بالتشاور مع امليرسين يسجلون أبرز املحادثات
التي تجري بني أعضاء كل مجموعة.

عدد الالعبني
يتم تحديد مجموعة من  50-20الع ًبا  ،مقسمني إىل مجموعات أصغر من  5إىل  10أشخاص
لكل مجموعة.
عدد امليرسين( 5-4 :ضامن واحد لكل مجموعة)
عدد املدونني ( 5-4:ضامن واحد لكل مجموعة)

مدة اللعبة
للعب يف املرحلة  - 1يجب أن ترتاوح مرحلة االكتشاف بني  1.5إىل  2ساعة
(باستثناء فرتات الراحة).
اللعب يف املرحلة  - 2يجب أن ترتاوح مرحلة (أولويات “العمل م ًعا”) بني  1.5إىل  2ساعة
(باستثناء فرتات الراحة).
يرجى تخصيص  30دقيقة اضافية يف نهاية كل مرحلة من اللعبة ملراجعتها والتفكري فيها.

معرفة ومهارات امليرسين
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يجب أن يكون لدى امليرسين:
فهم متقدم للتسلسل الهرمي االجتامعي املحيل وأسلوب التواصل ،خاصة بني الناس من مختلف
األجناس و الفئات العمرية أو مع الشخصيات ذات السلطة .سيساعد هذا امليرسين عىل إدارة
ديناميكيات القوة بني الالعبني.
فهم املصطلحات األساسية والعمليات املتعلقة يف الحد من مخاطر الكوارث.
القدرة عىل التواصل الفعال للمفاهيم األساسية واملصطلحات املتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث لألشخاص الذين ليسوا متخصصني يف مجال املوضوع.
فهم عادل لطبيعة الرتاث املحيل وكيفية إدارته.
معرفة املنطقة املعرضة للخطر ،وسكانها ،وكذلك السياق االجتامعي والثقايف والسيايس
واالقتصادي العام .هذا يساعد يف تحقيق نتائج التعلم املذكورة.

.امليرسين يختارون للعب يف الهواء الطلق البصرية يف راشا ،جورجيا2019 ،
الصورة :اللجنة الوطنية الجورجية للدرع األزرق

متطلبات مساحة اللعب
اعتام ًدا عىل السياق املحيل ،قد يختار امليرسون لعب هذه اللعبة يف الداخل أو يف الهواء الطلق.
يف حالة كانت اللعبة يف الداخل ،يجب اختيار غرفة متجددة الهواء وفيها اضاءة جيدة كبرية مبا يكفي
الستيعاب جميع الالعبني وامليرسين وآخذين املالحظات.
تخصيص مساحات فردية لكل مجموعة.
ستحتاج كل مجموعة طاولة أو أي نوع من الدعم الصلب ،كبري مبا يكفي الستيعاب ورقة مبقياس 30 × 25
بوصة ( 76.2 × 63.5سم) إلنشاء خريطتها عىل سبيل املثال ،ورقة الرسم البياين.
ميكن لالعبني اختيار الجلوس عىل الكرايس حول الطاوالت الخاصة بهم أو قد يختارون الوقوف ،من املمكن
أن يختاروا الجلوس عىل سجاد أرضية حول منصة منخفضة االرتفاع.
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املواد

أقالم تلوين

عجينة اللعب

مكعبات البناء

أوراق بيضاء

مكعبات مصنوعة من
الخشب أو أي مادة أخرى

مالحظات الصقة
متعددة األلوان

أوراق ملونة

أقالم تخطيط

إذا لعبت اللعبة يف الخارج ،قد يستخدم الالعبني مواد مثل أوراق الشجر أو الحجارة أو الريش أو العيص
الخشبية لرسم العنارص املختلفة يف خرائطهم.

دعوة الالعبني التخاذ القرار بشأن استخدام املواد املختلفة املقدمة وما كل نوع من شأنه أن ميثل ،عىل سبيل املثال
ميكن استخدام ورقة ملونة لتصوير املشهد العام يف الخريطة.
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اجتامع ما قبل املباراة
قبل يوم واحد أو عىل األقل ساعتني من بدء العبة ،يتوقع من امليرسين و مدونوا املالحظات االلتقاء ملراجعة اللعبة
ويف نهاية هذه الجلسة يجب أن يكون لديهم فهم مشرتك ملا ييل:
الوقت املستغرق يف كل مرحلة من مراحل اللعبة.
عدد مجموعات الالعبني وترتيب جلوسهم.
املواد املطلوبة من قبل كل مجموعة.
يجب طرح األسئلة عىل كل مجموعة خالل املرحلة األوىل واملرحلة الثانية.
املصطلحات األساسية التي يجب استخدامها باستمرار أثناء اللعب (يجب أن تكون املصطلحات املحددة سهلة
الفهم من قبل الالعبني).
كيف سيسجل مدونو املالحظات النقاط الرئيسية خالل مرحلتي اللعبة.
القواعد األساسية (كام هو موضح أدناه).

اإلعدادات والقواعد األساسية
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يقوم امليرسون بتقسيم األشخاص إىل مجموعات أصغر تتك ّون من  5إىل  10العبني لكل مجموعة.
أثناء تخصيص املجموعات ،تأكد من أن أعضاء املجموعة الواحدة لديهم اهتاممات أو مهنة مشرتكة.
من املثايل أن يكون لديك ميرس لكل مجموعة.
يف حالة عدم توفر عدد ٍ
كاف من امليرسين ،تأكد من توفر ميرسين اثنني عىل األقل للعمل مع أربع مجموعات.
تعيني مد ّون مالحظات واحد لكل مجموعة ،أو من املمكن أن يقوم عضو بالتسجيل يف حال سمح جميع أعضاء
املجموعة بذلك باستخدام الهاتف الخلوي أو جهاز تسجيل آخر.
يجب أن تجلس املجموعات أو تقف حول طاوالت مختلفة.
يجب أن توضع الطاوالت بعيدة عن بعضها البعض حتى يتمكن لكل مجموعة العمل بشكل منفصل.
يف البداية ،يرشح امليرسون أهداف اللعبة ونتائجها التعليمية و يصفون املرحلتني ويذكرون الحد األقىص للوقت
املتاح لكل مرحلة.
يتم تشجيع الالعبني عىل التفكري يف اللعبة عىل أنها تصوير مبسط للواقع من أجل تحقيق نتائج التعلم.
يف حني يتم تشجيع التشاور داخل املجموعة من قبل امليرس ،ال يُسمح لالعبني بالتواصل عرب املجموعات
األخرى مبجرد البدء يف اللعب.
قد يكون أو ال يكون الالعبون عىل دراية مبصطلحات الحد من مخاطر الكوارث و الرتاث الثقايف .لذلك ،يجب
عىل امليرسين استخدام مصطلحات مستخدمة يف اللغة الشائعة.
التأكد من مشاركة جميع الالعبني يف إعداد الخرائط ويف املناقشات الجامعية.
يجب أن يفهم الالعبون أنه ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة يف هذه اللعبة .بدالً من ذلك  ،يتمتجميع
املعلومات م ًعا لحل املشكالت الشائعة.

اللعبة
املرحلة 1
االكتشاف

ميتد الوقت من ساعة ونصف اىل ساعتني (باستثناء فرتات الراحة(

يوزع امليرسون ورقة بيضاء باإلضافة إىل مواد مثل الورق امللون وأقالم الرصاص وعجينة اللعب ومكعبات البناء
لكل مجموعة.
كل مجموعة تعطى مهمة رسم خريطة من منظورهم لبلدية أو ملدينة أو لبلدة أو لقرية.
يتم اختيار حجم الخريطة من قبل كل مجموعة .ميكن أن ترتاوح من قرية معينة إىل منطقة يف املقاطعة.
ش ّجع الالعبني يف كل مجموعة عىل وضع قامئة تفسريية لأللوان واملواد التي يختارون استخدامها يف خرائطهم
الخاصة.
يف الخطوة التالية ،يطلب امليرسون من كل مجموعة استخدام املواد التي تم توزيعها ،وتحديد موقع األماكن
واملباين واألشياء واألنشطة التي لها أهمية لدى املشاركني عىل الخريطة.
مناذج أسئلة للميرسين :ما الذي يجعل هذا املوقع مميز بالنسبة لكم (الالعبون يف كل مجموعة)؟ ما الذي
يربطك مبدينتك واألشخاص الذين يعيشون فيها؟
مبجرد أن تقوم املجموعات بتخطيط وتصوير الرتاث الهام ،يُطلب منهم تحديد مصادر املخاطر التي يتعرض لها
الرتاث واألشخاص وتحديد مواقعها.
منوذج سؤال للميرسين :ما الذي يهدد حياتك وسبل عيشك وتراثك؟
رسم خرائط من هذا املنظور يربز مزي ًجا من املخاطر ونقاط الضعف التي ميكن فصلها أثناء إعأدة التفكري
امليس.
مع ّ
بعد تحديد املخاطر عىل الخريطة ،يشجع امليرسون الالعبني عىل رسد نقاط القوة والقدرات والسامت واملوارد
(مبا يف ذلك السياسات والربامج) التي تساعد عىل تحمل الحوادث الخطرية أو تساعد يف التخفيف من آثارها.
مناذج أسئلة للميرسين :من هو أو ما اليشء الذي يساعدك يف منع ومواجهة الكوارث؟ هل هذه القوة أو
الصفات أو املوارد تنبع من تراثك الثقايف؟
ثم يطلب امليرسون من الالعبني يف كل مجموعة تحديد ورسد العوامل الخارجية التي قد يكون لها تأثري عىل
الرتاث أو القدرة عىل الحد من مخاطر الكوارث.
مناذج أسئلة للميرسين :هل هناك أي برامج أو سياسات حكومية أو غري حكومية لها تأثري عىل الرتاث الثقايف؟
هل هناك أي برامج لها تأثري عىل سبل عيشك؟
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يطلب من كل أعضاء املجموعة كتابة أسامئهم وكتابتها أيضا عىل الهامش السفيل من الخريطة الخاصة بهم،
وبعد ذلك يقوم امليرسون مبنهجية أخذ الصور لجميع الخرائط التي تم إنشاؤها من قبل مختلف املجموعات.
مبجرد اكتامل الخرائط ،يطلب امليرسون من كل مجموعة وصف خرائطهم الخاصة يف  5دقائق للمجموعات
األخرى واإلجابة عىل األسئلة املطروحة.
يف هذه املرحلة ،ميكن التوقف لفرتة قصرية متتد من  10إىل  15دقيقة للمشاركني للتفكري واملراجعة يف
األفكار ،والتي تشمل عادة:
 .١قامئة مبوارد الرتاث الثقايف التي يقدرها املقيمون يف املكان أو يعتربونها مهمة؛
 .٢املخاطر التي تشكل تهديدا عىل الرتاث أو الناس؛
 .٣نقاط القوة أو القدرات التي تدعم الناس وتراثهم؛
 .٤الربامج أو السياسات الحكومية  /غري الحكومية التي قد يكون لها تأثري عىل الرتاث الثقايف أو سبل العيش.
بعد املراجعة ،ميكن للميرسين أن يطلبوا من كل مجموعة رسد وجهة نظرهم الخاصة.

مثال عىل املواد املختلفة التي ميكن استخدامها للرسم موارد الرتاث وميزات املناظر الطبيعية عىل خريطة inSIGHT

الصورة :اللجنة الوطنية الجورجية للدرع األزرق
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املرحلة 2
أولويات العمل م ًعا

ميتد الوقت من ساعة ونصف اىل ساعتني (باستثناء فرتات الراحة(

يساعد وصول اللعبة إىل هذه املرحلة عىل استكشاف أوجه التآزر والتوترات ،وكذلك املفاضالت بني األولويات
املختلفة للحد من مخاطر الكوارث .وهكذا ،باختصار ،فإن هذه املرحلة تضع األساس للعمل املجتمعي من
خالل التشاور لتحديد األولويات.
خالل هذه املرحلة ،يجب تشكيل مجموعة واحدة لكل املشرتكني ،وبالتايل خلق مجموعة مختلطة من الناس
من مختلف الخلفيات االجتامعية و املهنية.
يقدم امليرسون القوائم املجمعة لكل عنرص من العنارص الثالثة املذكورة أدناه:
 .١الرتاث املهم
 .٢املخاطر
 .٣القدرات
عىل املجموعة اآلن تحديد الرتاث الثقايف األكرث أهمية يف منطقتهم والذي يحتاج إىل الحامية .ويجب
عليهم بعد ذلك تحديد أبرز املخاطر التي تحتاج إىل معالجة ونقاط القوة التي ميكن استغاللها التخاذ
إجراءات وقائية .يتم تسجيل اإلجابات عىل رسم بياين أو عىل مالحظات الصقة.
ثم يُطلب من الالعبني العمل بشكل فردي واختيار أهم  5مالحظات من كل فئة يرغبون يف أخذها بعني
االعتبار للخطوة التالية .مرة أخرى ،ميكن لالعبني استخدام أوراق فارغة إلعداد قوائم فردية أو استخدام
املالحظات الالصقة.
ثم يتم تقسيم الالعبني إىل مجموعتني .يطلب امليرسون من الالعبني يف كل مجموعة مقارنة القوائم
الخاصة بهم وإنشاء قامئة جديدة من األولويات تضم  4موارد تراثية أساسية و  4مخاطر بارزة و  4نقاط
قوة رئيسية.
ثم تتم دعوة املجموعتني لاللتقاء م ًعا كمجموعة واحدة كبرية مرة أخرى.
أخ ًريا ،يُطلب من جميع الالعبني يف املجموعة الكبرية مناقشة األولويات الثالث األوىل يف كل فئة.
ثم يتم استخدام موارد الرتاث الثقايف باإلضافة إىل املخاطر والقدرات اللوايت جعلن أولوية للمشاركة يف
إنشاء خطة عمل من خمس خطوات ليتم تنفيذها من قبل املجتمع بالتعاون مع الحكومة املحلية.
يف هذه املرحلة ،ينبغي إعطاء املجموعة من  10اىل  15دقيقة الختيار أهم خمسة إجراءات عىل األقل
ميكن اتخاذها للتخفيف من مخاطر الكوارث ،بنا ًء عىل أهم  3مخاطر وقدرات وموارد الرتاث التي تم
تحديدها.
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خريطة ملنطقة جورجيا حيث تم اختبار لعبة  inSIGHTألول مرة ميدان ًيا.
املصدر :اللجنة الوطنية للدرع األزرق بجورجيا راشا ليخخومي

حالة دراسية
التجربة من راشا ،جورجيا

كيف لعبناها؟

املكان :راشا هي مقاطعة تاريخية يف املنطقة الجبلية يف شامل-غرب جورجيا ،وجزء من املنطقة اإلدارية لراتشا
ليخخومي وكفيمو سفانيتي (سفانيتي السفىل) .يعترب تراثها املادي وغري املادي أحد نقاط القوة يف املنطقة .تبلغ
مساحتها اإلجاملية  2893كيلوم ًرتا مرب ًعا ،وهي أقل منطقة مأهولة بالسكان يف جورجيا حيث يبلغ عدد سكانها
 29700نسمة.
إنها واحدة من أكرث املناطق عرضة للخطر يف جورجيا ،حيث تتأثر بانتظام بالتدفقات الطينية واالنهيارات األرضية
والفيضانات ،فضالً عن النشاط الزلزايل القوي .تتمتع املنطقة بإمكانية محدودة يف الحصول عىل الرعاية الصحية
والتعليم ،فضالً عن ضعف االتصال .أدى عدم الكفاءة يف التخطيط واستخدام األرايض إىل زيادة تعريض املنازل
والبنية التحتية لالنهيارات األرضية والزالزل.
أيضا بشكل كبري ،حيث يتناقص عدد السكان بسبب الهجرة والشيخوخة.
عالوة عىل ذلك  ،فإن خصائص املنطقة تتغري ً
تشتهر املنطقة بالحصون والكنائس التي تعود إىل العصور الوسطى ،وهي مزينة بالنقوش البارزة والجداريات .وتعود
أقدم الطبقات الثقافية يف إقليم راتشا إىل العرص الحجري الوسيط ،بينام تبني االكتشافات األثرية للمنطقة العلوية
لراتشا وجود مناجم من األلفية الثالثة قبل امليالد وحتى القرن الرابع امليالدي.
تقليديا  ،اشتهرت املنطقة بالنجارة والحدادة .وتتميز منازلها الخشبية املزخرفة بدرجة عالية بقيمة فنية ومعامرية
كبرية .تساهم زراعة الكروم التقليدية يف الحفاظ عىل سبل العيش يف املنطقة.
يف زلزال عام  1991الذي أثر عىل املنطقة بأكملها ،نجت العامرة التقليدية بشكل أفضل من املباين الجديدة اإلستهالكية.
ومع ذلك ،فقد ترضرت خمس كنائس من العصور الوسطى ولوحاتها الجدارية ،و ُدمرت متا ًما أنقاض األبراج والحصون
التي كانت بالفعل يف حالة سيئة.

13

.خريطة تسليط الضوء عىل منطقة يف جورجيا التي كانت اللعبة انسايت اختبار الحقل األول (رشا -ليخخومي (
املصدر :اللجنة الوطنية الجورجية للدرع األزرق

من قام باللعب؟
تم اختيار الالعبني من خلفيات مختلفة يف أوين وأمربوالوري ،البلديتني البارزتني يف املنطقة .يشملوا:
السلطة املحلية (مقسمة إىل ثالث مجموعات) وتضم  15مشاركاً ( 7ذكور و  8إناث).
متطوعون من املنظامت غري الحكومية املحلية (مقسمون إىل مجموعتني) يتألفون من  9مشاركني
( 7ذكور و  2إناث).
الحرفيون (مبا يف ذلك عامل األخشاب وعامل النسيج والحرفيني  -مقسمون إىل مجموعتني) ،ويتألفون
من  9مشاركني ( 5رجال و  4إناث).
مزارعون وصناع نبيذ ،ويتألفون من  9مشاركني ( 5ذكور و  4إناث(.
الوقت 3 :جلسات موزعة عىل  3أيام ملدة  4-3ساعات يف اليوم
مقياس الخريطة واملواد
تم اختيار مقياس الخرائط من قبل كل مجموعة وترتاوح من قرية معينة (مثل قرية غبي) إىل منطقة
يف اإلقليم (مثل راشا العليا) .تم توفري مجموعة واسعة من املواد للتمرين عىل رسم الخرائط ،مبا يف ذلك
مكعبات البناء  ،عجينة اللعب ،أقالم التلوين ،أقالم التخطيط ،الورق امللون ،امللصقات ،املكعبات الخشبية،
وما إىل ذلك .طُلب من املشاركني تحديد كيفية استخدام هذه املواد وماذا سوف متثل (انظر الصورة أدناه).
امليرسون
قام أعضاء اللجنة الوطنية الجورجية للدرع األزرق ،وهي منظمة غري حكومية مكرسة لحامية الرتاث الثقايف
من الكوارث والنزاعات ،بدور امليرسين ومدوين املالحظات .تضمنت خلفياتهم املهنية خربة سابقة يف حامية
الرتاث والحد من مخاطر الكوارث.

يتم تحديد حجم خريطة
الوطنية الجورجية للدرع األزرق

inSIGHT
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من قبل الالعبني  ،وميكن أن يقترص عىل قرية أو مدينة أو منطقة بأكملها .الصورة :اللجنة

الرؤى املكتسبة SIGHTS
الوضوح بشأن ما يشكل تراث مهم يف راتشا ،حيث اعترب
املشاركون ما ييل هو الرتاث الهام:
الرتاث الثقايف املادي:
 ،Bugeulكنيسة يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش امليالديني  ،Duroiani Sakhliمبنى برج تقليدي موجود يف أعايل راتشا  ،Mindatsikheقلعة من القرون الوسطىالرتاث الثقايف غري املادي:
النجارةالرتاث الشعبيصناعة النبيذ واالطباقالرتاث الطبيعي:
صنع النبيذ هو أحد أهم الرتاث غري املادي يف راتشا ،
جورجيا  .2019 ،الصورة :اللجنة الوطنية الجورجية للدرع
األزرق

 ينابيع املياه املعدنية الكهوف يُنظر إىل املنطقة املناخية لخفانتشكارا ( )Khvanchkaraعىلأنها عنرص مهم يف الرتاث الطبيعي ،حيث توفر للسكان املحليني
فرصة لزراعة العنب وإنتاج النبيذ الجورجي الشهري ،وهو نبيذ
أحمر شبه حلو.

كيف يحدد السكان املحليون الرتاث ويقيمونه ال يتطابق بالرضورة مع التصنيف الذي تستخدمه سلطات
الرتاث الوطني .مثال :اعترب العديد من املشاركني يف مرحلة االكتشاف أن مكتبة ومركز مجتمعي عىل أنهام
تراث مهم بدالً من تراث آخر مدرج رسم ًيا يف املنطقة.
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تعزيز فهم األسباب الجذرية للكوارث يف سياق معني.
من خالل املناقشة والتفكري يف مرحلة االكتشاف ،كان الالعبون يف راتشا قادرين بوضوح عىل تحديد عوامل
الضعف التي تعرض الناس والرتاث للزالزل والفيضانات .عالوة عىل ذلك ،كان املشاركون قادرين عىل فهم
كيف أدت بعض نقاط الضعف أو السياسات النظامية إىل سلسلة من التأثريات  ،والتي بدورها ساهمت يف
التعرف عىل كيفية مساهمة الرتاث يف رفاهية املجتمع واملساعدة يف تقليل مخاطر الكوارث.

ضعف البنية التحتية
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زيادة التعرض للزالزل
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sekauqhtrae ot erusopxe desaercni

التعرف عىل كيفية مساهمة الرتاث يف رفاهية املجتمع واملساعدة يف تقليل املخاطر من الكوارث.
من خالل املشاركة يف اللعبة ،ميكن للسكان وممثيل الحكومات املحلية تقدير مساهمة الرتاث يف القدرات
للحد من مخاطر الكوارث بشكل فعال وتحقيق التنمية املستدامة .عىل سبيل املثال سبل العيش املعتمدة
عىل صناعة النبيذ والنجارة؛ ونظام اإلنذار املبكر املعتمد عىل املجتمع .تضمنت نقاط القوة األخرى التي متت
مناقشتها ما ييل:
 النشاط االجتامعي التقليدي “ساناكشو” ،وهو جزء مهم من الحياة ،حيث يوفر فرصة لتبادل غريرسمي للمعلومات وكذلك يضمن نقل األغاين والرقص التقليدي.
 من أجل التخفيف من مخاطر الفيضانات ،يقوم سكان املنطقة دوريًا بتنظيف قنوات الفيضانوالروافد الصغرية لنهر ريوين الرئييس .يتم جمع جذوع األشجار الخردة والفروع الناتجة عن التنظيف
يف املشغوالت الخشبية .عندما تهطل األمطار بغزارة ،يحذر كبار السن يف القرى الناس الذين يعيشون
يف األرايض املنخفضة أو املناطق املجاورة التي من املحتمل أن يحدث فيها فيضانات .ال تقلل هذه
أيضا للسكان تحذي ًرا مبك ًرا ملثل هذا
املامرسات التقليدية من مخاطر الفيضانات فحسب ،بل توفر ً
الحدث.
أفكار لتعزيز القدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث ،والتي تدمج االهتاممات املتعلقة بالرتاث الثقايف مع
املشاركة الفعالة من املجتمع املحيل.
تشمل اإلجراءات الرامية إىل تعزيز القدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث التي حددها الالعبون ،والتي
سيتم امليض قد ًما بها بالتعاون مع الوكاالت املحلية ذات الصلة ما ييل :تحسني الوصول إىل خدمات الهاتف
املحمول واإلنرتنت والخدمات الرقمية ،فضالً عن تطبيقات التي ميكن أن تستخدم دون انرتنت يف حاالت
الطوارئ؛ برامج التدريب املدعومة من الحكومة لتطوير الحرف اليدوية؛ دعم جذب السياحة يف شكل اإلقامة
مع العائالت أو السياحة التجريبية؛ واملزيد من االستثامر يف التخفيف من املخاطر املجتمعية واالستعداد لها.
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».دورياين سخيل» منزل برج تقليدي يف قرية غيبي  ،أعايل رشا  ،جورجيا 2019 ،
الصورة :ناتيا ميساشفييل

قامئة املصطلحات
القدرات ( :)Capacitiesتضافر كافة اإلمكانات والسامت ،من قوة وموارد متاحة للمجتمع أوالتجمعات أو املنظامت،
التى ميكن اإلستفادة منها للوصول لإلهداف املتفق عليها من تحديد مواطن الضعف للتعامل معها وتقويتها.
تفاصيل أكرث https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
https://perma.cc/H3BR-UK4J

الكارثة ( :)Disasterاضطراب يف آداء املجتمع أو التجمعات يتضمن خسائر كبرية وآثار سلبية عىل األرواح والنواحي
املادية واالقتصادية والبيئية التي تفوق قدرة املجتمع أو التجمع العمراين املتأثر عىل مواجهتها باستخدام موارده
الذاتية.
تفاصيل أكرث https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
https://perma.cc/H3BR-UK4J

مخاطر الكوارث ( :)Disaster Riskالخسائر املحتملة يف األرواح والوضع الصحي وسبل املعيشة واملمتلكات
والخدمات التي ميكن أن تصيب مجتمع أو تجمع ما بسبب الكوارث ،يف فرتة زمنية مستقبلية محددة.
تفاصيل أكرث https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
https://perma.cc/TZ3-43ZVG

الحد من مخاطر الكوارث ( :)Disaster Risk Reductionاملفهوم واملامرسات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث
من خالل الجهود املنهجية لتحليل وإدارة العوامل املسببة لحدوث الكوارث ،مبا يف ذلك الحد من التعرض لألخطار،
وتخفيف قابلية إلنسان واملمتلكات للترضر ،واإلدارة الحكيمة لألرض والبيئة ،وتحسني مستوى االستعداد ملواجهة
األحداث السلبية.
تفاصيل أكرث https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
https://perma.cc/H3BR-UK4J

مصدر الخطر ( :)Hazardظاهرة أو مادة أو نشاط برشي أو ظروف خطرية ميكن أن تؤدي إىل خسارة يف األرواح أو
إصابات أو آثار صحية أخرى أو رضر باملمتلكات أو خسارة يف سبل املعيشة والخدمات أو خلل اقتصادى واجتامعى
أو رضر بيئى.
تفاصيل أكرث https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
IASC, 2011: https://perma.cc/85SP6-HKW
IFRC, 2017: https://perma.cc/WP7R-ELK8
UNDRR, 2016: https://perma.cc/H3BR-UK4J
الرتاث الثقايف غري املادي ( :)Intangible Cultural Heritageاملقصود فيه املامرسات والتصورات وأشكال
التعبري واملعارف واملهارات  -وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  -التي تعتربها الجامعات
واملجموعات ،وأحيانا األفراد ،جزءا من تراثهم الثقايف .وهذا الرتاث الثقايف غري املادي املتوارث جيال عن جيل ،تبدعه
الجامعات واملجموعات من جديد بصورة مستمرة مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها ،وهو ينمي
لديها اإلحساس بهويتها والشعور باستمراريتها،
تفاصيل أكرث 6JMZ-6HCA/https://perma.cc :
5ZXN-XCPV/http://perma.cc

القدرة عىل املجابهة ( :)Resilienceقدرة املنظومة أو التجمع العمراين أواملجتمع املعرض للخطر عىل املقاومة
واالمتصاص واالستيعاب والتعايف من آثار الخطر بالوقت املناسب واألسلوب الفعال ،مبا يف ذلك من خالل الحفاظ
عليه وترميم منشآته األساسية والخدمية.
تفاصيل أكرث https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
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https://perma.cc/H3BR-UK4J

إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2030 – 2015
:Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
يهدف هذا اإلطار عىل الرتكيز عىل اتقاء حدوث مخاطر جديدة ،والحد من املخاطر الحالية وتعزيز القدرة عىل
املواجهة ،فضال وضع مجموعة من املبادئ التوجيهية ،التي من بينها املسؤولية األساسية الواقعة عىل الدول يف اتقاء
مخاطر الكوارث
والحد منها ،ومشاركة جميع املؤسسات املجتمعية وجميع املؤسسات الكائنة بالدولة .يحتوي عىل سبعة.
تفاصيل أكرث :

https://perma.cc/P2XS-DL73
https://perma.cc/MDB-6G5VG

هدف التنمية املستدامة  :)Sustainable Development Goal(13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ
وآثاره من خالل تعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف
جميع البلدان ،وتعزيز القدرة عىل التكيف مع تلك األخطار وإدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات
واالسرتاتيجيات والتخطيط عىل الصعيد الوطني
تفاصيل أكرث :
https://perma.cc/48FM-R4KQ
https://perma.cc/KV79-55BU

الرتاث الثقايف املادي ( :)Tangible Cultural Heritageمرياث املقتنيات املادية التي تخص مجموعة ما أو مجتمع
لديه موروثات من األجيال السابقة ،وظلت باقية حتى الوقت الحارض ووهبت لألجيال املقبلة وميكن االِشارة لها :
تراث ثقايف غري منقول  :أماكن السكن البرشي مبا يف ذلك املباين ؛ القرى .بلدات ومدن؛
•
تراث تقايف منقول :الوثائق واملحفوظات .األعامل الفنية؛ الحرف اليدوية؛ أدوات وآليات.
•
تفاصيل أكرث :

https://perma.cc/6HCA6-JMZ
UNESCO, 2003: http://perma.cc/5ZXN-XCPV
UNESCO, 2009: https://perma.cc/7PRG8-SMV

قابلية الترضر ( :)Vulnerabilitiesسامت وظروف املجتمع أو املنظومة أو املمتلكات التي تجعلها سهلة التأثر
باألخطار .هناك عدة أوجه لقابلية الترضر تنشأ عن عوامل فيزيائية واجتامعية واقتصادية وبيئية مختلفة .ومن
األمثلة عىل ذلك سوء التصميم وضعف املباين والحامية غري الكافية للممتلكات.
تفاصيل أكرث :
https://perma.cc/L8GP-PZN7
https://perma.cc/H3BR-UK4J
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املراجع:
أمانة األمم املتحدة لإلسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ،مصطلحات اإلسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث،
2009
رابط دائم https://perma.cc/L8GP-PZN7 :
مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،2016 ، )UNDRRتقرير فريق الخرباء الحكومي الدويل املعني
باملؤرشات واملصطلحات املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث  ،جنيف  ،الجمعية العامة لألمم املتحدة.
رابط دائم https://perma.cc/H3BR-UK4J :
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)  ،2009 ،إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية  ،معهد
اليونسكو لإلحصاء ،كوبيك ،مونترييال ،كندا.
رابط دائم :
 - https://perma.cc/VTA-6QE8Eباللغة العربية
 - https://perma.cc/7PRG8-SMVباللغة االنجليزية
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)  ، 2003 ،املصطلحات االساسية يف اتفاقية صون الرتاث
الثقايف غري املادي .
رابط دائم :
 - https://perma.cc/6HCA6-JMZباللغة العربية
 - http://perma.cc/5ZXN-XCPVباللغة االنجليزية
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تم تصميم هذا العمل يف إطار برنامج إكروم ( )ICCROMالريادي حول اإلسعافات األولية والقدرة عىل الصمود للرتاث الثقايف يف
أوقات األزمات  ،و بناء القدرات يف مرشوع (الثقافة ال ميكن أن تنتظر( :الرتاث من أجل السالم والصمود  ،بالتعاون مع مؤسسة
بوستكود ( )Postcodeالسويدية  ،جامعة لوبورو  Loughboroughواللجنة الوطنية الجورجية لبلو شيلد .Blue Shield
نرشه املركز الدويل لدراسة الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية وترميمها ( ، )ICCROMفيا دي سان ميشيل  00153 ، 13روما  ،إيطاليا.
© إيكروم )ICCROM(2020

هذا اإلصدار متاح يف الوصول الحر ( )Open Accessمبقتىض مبوجب ترخيص اإلحالة-غري -التجاريةShareAlike
 4.0الدولية (https://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0 )4.0 CC BY-NC-SA

وباستخدام محتوى هذا اإلصدار ،يقبل امل ُستخدم تلقائ ًيا أن يكون ملز ًما برشوط اإلستخدام ملوارد الوصول الحر املستقبلية إليكروم
( .)ICCROM

إن املسميات املستخدمة وكيفية تقديم املواد بهذا اإلصدار ال يعني التعبري عن أي آراء من قبل إكروم (  ) ICCROMفيام يتعلق
بالوضع القانوين ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو ترسيم حدودها وتخومها.
األفكار واآلراء الواردة يف هذا املنشور هي آراء املؤلفني ؛ ليست بالرضورة تعرب عن إكروم (  ) ICCROMوهي غري ملزمة للمنظمة.

شارك يف هذا األصدار:

املفهوم والنص:
أبارنا تاندون ،مسؤول الربنامج األول ،اإلسعافات األولية واملرونة للرتاث الثقايف يف أوقات األزمات
وحدة الربامج ،إيكروم ،إيطاليا.
الدكتورة كسينيا شموتينا ،محارضة أوىل يف التمدن املستدام واملرن ،جامعة لوبورو ،اململكة املتحدة.
التجربة امليدانية:
التجربة امليدانية:

الباحثون:
تصميم املعلومات:
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مانانا تيفزادزه ،رئيس اللجنة الوطنية الجورجية للدرع األزرق.
مريم كالخيتاشفييل ،منسقة املرشوع ،اللجنة الوطنية الجورجية للدرع
األزرق.
إيراكيل كوبوليا ،مستشار إدارة مخاطر الكوارث ،اللجنة الوطنية الجورجية
للدرع األزرق.

موهونا تشاكرابوريت ،متدربة ،اإلسعافات األولية واملرونة للرتاث الثقايف
يف أوقات األزمات ،وحدة الربامج ،إيكروم ،إيطاليا.
كريستوفر ماالبيتان

التحرير والتنسيق:
إيكروم
ياسمني هاشم ،مساعد برامج ،اإلسعافات األولية واملرونة للرتاث الثقايف يف أوقات األزمات ،وحدة الربامج
إيكروم ،إيطاليا.
ترجمة :هداية غريبة

لعبة تشاركية

A Participatory Game

يف القدرةCapturing
 املجتمعCommunity
 التي ﻤﻳلكهاHeld
رصد املعرفة
املستدام
والرتاث
عىل مواجهة
Knowledge
for الكوارث
Disaster Resilience
and Sustaining Heritage
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