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للحد من مخاطر بالمشارآة األبعاد  الخرائط ثالثية . 8
  الكوارث

  
  
  
  
  
  

  "إیمانویل ماسيدا"، و"جين آریستوف جيالرد:  "بقلم
  
  
  
  
  

  مقدمة
من إشراك المجتمعات المحلية هو شرط مسبق 

.  أجل استدامة الحد من مخاطر الكوارث
في وساسية، الضحية األهي المحلية المجتمعات و

لحاالت  من يستجيب أولنفس الوقت هي 
 ولن يكون هناك . الطوارئ عند وقوع الكوارث

من أآثر الحد من مخاطر الكوارث من يهتم ب
 علىورفاهتها  هابقاءيكون ي ت الاتالمجتمع
من مخاطر الكوارث المجتمعي الحد  و. المحك

في تقييم عزز مشارآة المجتمعات المهددة ي
قابلية التضرر ر واخطبما في ذلك األ(المخاطر 
الحد المجتمعي من و . منه، وسبل الحد )والقدرات

مخاطر الكوارث يجب أن يعمل بأقصى المستطاع 
 ةطورموسائل بالمجتمعات المحلية قوية تعلى 
لتعامل مع األزمات الناجمة ل ومقبولة ثقافيا يا،ذات

 Anderson and(عن وقوع األخطار الطبيعية 
Woodrow, 1989  .(ن في آثير من والممارسو

ما يدمجون الحد المجتمعي من مخاطر األحيان 
، تغير المناخللتكيف المجتمعي مع ا ،الكوارث

قدرة الناس على مواجهة التغيرات حيث أن 
القدرة على تتشارك في جذورها مع المناخية 

  .مواجهة األخطار الطبيعية
ادرات الحد المجتمعي من مبحاليا، تنحصر معظم 

المجتمع من المستفيدين على لكوارث مخاطر ا
ومن   .المنظمات غير الحكوميةمن والميسرين 

لحد من مخاطر الكوارث، لتعزيز الزيادة أجل 
ضروري على الحد المجتمعي من مخاطر من الف

بما ثر ما يمكن من المعنيين، أآالكوارث أن يدمج 
لعلماء وتالميذ  المحلية وااتفي ذلك الحكوم

مشارآة العلماء  و. المدارس والجماعات الدينية
الحد المجتمعي من مخاطر والحكومة المحلية في 

الكوارث هو أمر أساسي للدمج المتكامل بين 
الدمج بين المعارف المحلية والعلمية، وآذلك 

".  من القمة للقاعدة"و" من القاعدة للقمة"التدابير 
عن الحد  ونفلاغتا يغالبا مإال أن العلماء 

 اذاتيالمجتمعي من مخاطر الكوارث، باعتباره 
من المنهجيات العلمية حذفوه ، وتماما

المحلية والحكومات .  دقيقةوالبروتوآوالت ال
، "من القمة للقاعدة"غالبا ما تكون مقيدة بسياسات 

وباألطر الوطنية إلدارة الكوارث بالقيادة 
رية آبيرة حوالسيطرة، وهو ما ال يتيح لهم 

المعارف التقليدية بين دمج  وال. لمبادرات بديلة
من "و" من القمة للقاعدة"بين التدابير والعلمية، و
تطلب منهجيات وأدوات توفر ، ي"القاعدة للقمة

وهذا .  المعنيينأرضية مشترآة للحوار بين 
ناء الثقة بين الفاعلين أساسي لبأمر هو الحوار 

  . معاونعمليالذين نادرا ما 
الخرائط ثالثية األبعاد على البحثية هذه الورقة 

وسيلة لتسهيل التكامل بين ، باعتبارها المشارآةب
 ومشارآة مجموعة ،المعارف العلمية والمحلية

في الحد المجتمع المحلي المعنيين من آبيرة من 
نقدم سفي هذه المقال، و.  الكوارثمخاطر من 
رآة المشاب قصيرة لرسم الخرائط ة مقدمأوال
  وبعد ذلك .  الحد المجتمعي من مخاطر الكوارثو
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 الخرائط ثالثية جادممنهجية إلالعملية الصف ن
.  وارثاألبعاد في الحد المجتمعي من مخاطر الك

ستكشف نقاط قوتها وأيضا مراجعة نوأخيرا 
خرائط ثالثية األبعاد للحد بعض القيود الرئيسية لل
  .لكوارثالمجتمعي من مخاطر ا

الحد المشارآة وبرسم الخرائط  : خلفيةال
  المجتمعي من مخاطر الكوارث

تستخدم على نطاق واسع من قبل آل إن الخرائط 
ل بالمشارآة، والعمالتعلم ميسري علماء والمن 

أنشطة الحد المجتمعي من مخاطر آجزء من 
المشارآة يمكن وعمل الخرائط ب.  الكوارث

التي د المناطق يالمجتمعات المحلية من تحد
معرضة لألخطار، يعتقدون أنها قابلة للتضرر و

لحد من آذلك تحديد التدابير المطلوبة والمفيدة لو
ئط  رسم الخرااتعومعظم مشر إال أن . المخاطر

 . المشارآة تعتمد على رسم خرائط ثنائية األبعادب
ما يجعل من محدود بي حجم فوعادة ما تكون 

صيل، ا من التفيمستوى عالتوقيع الصعب 
، األفرادعدد (وبخاصة على مستوى األسرة 

، )الخ. . .، وسبل العيش  للتضررنالقابليواألفراد 
في الحد من مخاطر هو ما يشكل أمرا جوهريا و

الخرائط فوعالوة على ذلك،  . ارثالكو
.  فقط لمن قاموا بعملها ةواضحبالمشارآة تكون 

من المعنيين ومن الصعب تعزيز استخدامها بين 
، وخاصة على مستوى السلطة ينمشارآالغير 

من "تدابير الحد من المخاطر إدماج من أجل 
الخرائط آذلك حيث أن و، "القمة للقاعدة

، ع قواعد مقياس الرسمتبعادة ما ال تالتخطيطية 
تكاملها فإنها قد تحدث تشوهات تجعل من الصعب 

  .لمعرفة العلميةمع ا
بالمشارآة ثالثية األبعاد أو النماذج والخرائط 

لتغلب على هذه ا في محاولة يمكن أن تساعد
خرائط إغاثة نطوي على بناء ت يهف.  عيوبال

مواد لها حجم متناسب، وتصنع من ال ةمستقل
كرتون العلى سبيل المثال (محليا متوفرة ال

معلومات من ال، مع طبقات موضوعية )والورق
 ,Rambaldi and Callosa-Tarr(الجغرافية 

 بالمشارآة تمكن الخرائط ثالثية األبعادو).  2002
 الطبوغرافيةريس والمعالم من توقيع التضا
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آب / الشرقية بالفلبين، أغسطس" سامار"، في "دیفينوبو"عمل الخرائط ثالثية األبعاد بالمشارآة في :  1شكل 
2007  
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مالمح ال، ووغطائها اضي واستعمالهاواألر
الضغط دبابيس يلها بيمكن تمث، والتي سكانيةال
والطالء ) خطوطال(زل اغموال) طانقال(
ومن الجدير بالذآر أن الخرائط   31).المضلعات(

معظم األحيان  بالمشارآة تعني في ثالثية األبعاد
ونحن هنا .  النماذج ثالثية األبعاد بالمشارآة

لتفادي " الخرائط"بكلمة " النماذج"ستبدل آلمة ن
ذج اوجية مثل النمالخلط مع األجهزة التكنول

  .الحاسوبية
 منهجية لتكامل الخرائط ثالثية األبعادالعملية ال

بالمشارآة مع الحد المجتمعي من مخاطر 
  لكوارثا

 الخرائط ثالثية األبعادتم مؤخرا تطبيق استخدام 
بالمشارآة في الحد المجتمعي من مخاطر 

 أجريت في اتعومن خالل ثالث مشرالكوارث، 
 في، 2009أوائل  و2007 الفلبين بين عامي

" ماسانتول"، )سامار الشرقية" (ديفينوبو"
، انظر )بانجاسينان" (داجوبان"، و)بامبانجا(

تم تحديد استخدام " ديفينوبو "في.  1جدول 
ن والمسؤول بعد أن ذآر الخرائط ثالثية األبعاد

 في برامج الحد من اتن وجود فجووالمحلي
على  المشروعلقد عمل و . مخاطر الكوارث

، والحكومة المحلية، اءعلمالالميسرين إشراك 
آانت " ماسانتول"وفي .  ة المحلياتمالمنظو

طلب من بناء على الخرائط ثالثية األبعاد 
ائتالف على بناء ة ساعدلمالحكومة المحلية ل

العلماء والحكومة المحلية ، للمعنيين يتشكل من 
منظمات محلية والحكومية المنظمة غير الو

 وفي .  بالقريةالمدرسة الثانويةي واألهال
 في الخرائط ثالثية األبعادعمل أجري " داجوبان"
من مشروع ضخم للحد متأخر جزء آ" مانجين"

مسؤولين المجتمعي من مخاطر الكوارث، وشمل 
من الحكومة المحلية، ومنظمة غير حكومية 

 مانيال، والعلماء، وأعضاء من المجتمع امقره
  .المحلي

 بالمشارآة للحد المجتمعي ثية األبعادالخرائط ثالو
خمس من تبع منهجية تلكوارث من مخاطر ا

 وبين ،أنشطة رسم الخرائطبين خطوات تمزج 
تقييم مخاطر الكوارث األخرى لأدوات المشارآة 

                                                 
المشارآة بناء الخرائط ثالثية األبعاد بزيد من المعلومات عن للم  31

 Integrated:  (، وآذلك)Rambaldi and Callosa-Tarr, 2002(انظر 
Approaches to Participatory Development (IAPAD) ( على

:  وانظر ايضا.  org.iapad.ppgis://http:  الموقع اإللكتروني
)Rambaldi et al., 2006.( 

، والترتيبائم، وقإعداد المثل (والحد منها 
 ةوالتقويمات، والمقاطع العرضية، وشجر

  ).آلاالمش
آما لف من بناء خريطة اإلغاثة تأ  ت.1الخطوة 

 -Rambaldi and Callosa(يصف ذلك بالتفصيل 
Tarr, 2002( ،) اتعومعظم مشرو).  1شكل 

إلدارة الموارد  بالمشارآة الخرائط ثالثية األبعاد
تستخدم مقياس  ،األراضيحل نزاعات الطبيعية و

.  10000: 1 إلى 5000: 1رسم يتراوح من 
مذآورة هنا، استخدم  الثالث الاتعوفي المشرو

: 1 إلى 400: 1 بدءا منمقياس رسم أآبر 
قابلية تضرر عرض تفاصيل يتيح ل، 2700

 في ومع ذلك .على مستوى األسرةاألفراد 
 آان 2700: 1ثبت أن مقياس " ماسانتول"

 جدا لرسم التفاصيل المطلوبة من قبل اصغير
  .ينمختلفالمعنيين ال
ي وغيرها استخدام األراضتوقيع  ي ه2الخطوة 
 وقام ). 2شكل  (ةجغرافيخصائص المن ال

التي يعتمدون المح تحديد الم بمعتجمأعضاء ال
عليها في معيشتهم، مثل صيد األسماك ومناطق 
الصيد، والحقول الزراعية، والمستوطنات، 

التفريق بين المشارآون في بدأ ثم  . والطرق
مثل (المنازل والمباني العامة أو الخاصة 

وفقا لخصائصها ) لكنائس والمخازنالمدارس وا
متعددة الخرسانية مثل المنازل (المحتملة ومتانتها 

من طابق واحد والمنازل الخرسانية الطوابق، 
على المنازل  وتم توقيع ). خشبيةالمنازل وال

دبابيس، باستخدام أنواع مختلفة من الالخرائط 
والتي من الممكن بعد ذلك تخضع لمزيد من 

 . الحجم واللون لتحديد مواد البناءل من خالتقسيم ال
على وضع ورقة صغيرة ومن الممكن أيضا أن 

الذين يعيشون في آل فراد عدد األتبين دبابيس ال
 وفي .  الرئيسيةالعيشسبل /  الدخلبيت ومصادر

يحدد المشارآون األشخاص األآثر نهاية المطاف 
مثل األطفال الصغار (في المجتمع قابلية للتضرر 

نين والنساء الحوامل، واألشخاص ذوي والمس
 باستخدام نوع ،)المزمنةض امراألذوي اإلعاقة و
عندها يمكن و . بألوان مختلفةالدبابيس آخر من 

الموارد المحلية لمواجهة األخطار الطبيعية توقيع 
مثل الزوارق والسيارات ومضخات إطفاء (

شكل ( دبابيس ضغط إضافية باستخدام) الحريق
3.(  
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  2009 و2007والتي أجریت في الفلبين بين عامي لخص المشروعات الثالث للخرائط ثالثية األبعاد بالمشارآة للحد المجتمعي من مخاطر الكوارث، م : 1جدول 

  2009) بانجاسينان" (داجوبان" 2009 - 2008) بامبانجا" (ماسانتول" 2007) سامار الشرقية" (دیفينوبو"  
  دلتا سهلية مستوية  دلتا سهلية مستوية  يرة الجزر الصغ  السياق البيئي 

  )والموارد الحضريةالصيد الزراعة و (ةمتعددمجتمع له سبل عيش   مجتمع صيد وحياة بحرية  ةلوعزمجتمعات الصيد الم  السياق االجتماعي 
ر الطبيعية اخطاأل

  الرئيسية 
  عاصفة أمواج بحرية•  - إعصار استوائي • 
  تسونامي•  - زلزال • 

) النهرومطر والالمد والجزر الناتجة عن (يضانات الف• 
  تسونامي•  - زلزال•  -  إعصار استوائي•  -

• إعصار استوائي • -)نهر والمطرالناجمة عن ال(الفيضانات • 
  تسونامي • زلزال 

نشأة مشروع الخرائط 
ثالثية األبعاد للحد 

المجتمعي من مخاطر 
  الكوارث

مشروع الحد المجتمعي من مخاطر • 
اقترحه لخرائط ثالثية األبعاد الكوارث وا
وجود الحكومة المحلية أن حددت العلماء بعد 

  فجوة في إطار الحد من مخاطر الكوارث

 طالبت القيادات المجتمعية المحلية والحكومة المحلية •
  بمشروع للحد المجتمعي من مخاطر الكوارث

  الخرائط ثالثية األبعادوا اقترحالعلماء • 

الضخم للحد مشروع في ال غير الحكومية الشريكة المنظمات• 
  المجتمعي من مخاطر الكوارث

  الحكومة المحلية•  - الشعبيةالتنظيمات •   المشارآون
  العلماء • 

المنظمات غير •  -المدرسة •  - الشعبيةالتنظيمات • 
  العلماء •  -الحكومة المحلية •  -الحكومية المحلية 

الحكومة • -نظمات غير الحكومية الوطنية الم• -شعبيةتنظيمات الال• 
  العلماء • -المحلية

  500: 1  2700: 1  400: 1  الخریطة مقياس رسم 
نظم المعلومات مكون 

  الجغرافية
  نعم للحكومات المحلية  ال  نعم ولكن للعلماء

التي المشاآل الرئيسية 
  واجهها

عدم وجود منظمات غير حكومية محلية • 
للخريطة وضمان ظم منتتحديث الالللقيام ب

  استدامتها

على م يتح توقيع التفاصيل صغير جدا لرسم مقياس • 
سبل آسب العيش والموارد لمواجهة (مستوى األسرة 

  )األخطار
ولم يكن هناك ما عدد آبير جدا من القرى، تم تغطية • 

بالتالي لم تكن هناك المشارآين من آل قرية ومن يكفي 
  األسر المحليةعن معرفة آافية 

   دبابيس الضغطتوافر• 

  بيانات على مستوى األسرةتوقيع العدم آفاية الوقت ل• 

   داخلىعالقات القوتوقع أهمية •  أهم الدروس المستفادة 
ر يأهمية الخرائط ثالثية األبعاد  في تصو• 

  األراضي
األخطار توقيع استخدام البعد الثالث في • 

  على الخرائطوتدابير الحد من المخاطر 

المشارآين من أن يكون طالب المدارس  الممكن من• 
  ينهامال
  إمكانيات دمج التفاصيل على مستوى األسرة• 
 الحد المجتمعي من مخاطر الكوارث إمكانيات دمج• 

   التنميةاتفي تخطيط
  ر المخاطريأهمية الخرائط ثالثية األبعاد في تصو• 
  المعنيينأهمية الشراآة مع العديد من • 

 جدا في التغلب على أوجه القصور اتمع المحلي خالققد يكون المج• 
  التقنية

  دائمالتحديث الأهمية • 
  دور الزعماء المحليين• 
في تخطيط  الحد المجتمعي من مخاطر الكوارث دمجة إمكاني• 

  التنمية
القمة إلى "بين دور نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق التكامل • 

إجراءات الحد من مخاطر ي ف" القاعدة إلى القمة"و" القاعدة
  الكوارث
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تحديد المناطق المعرضة للخطر ل يه 3الخطوة 
على أساس معرفة المشارآين وخبراتهم الخاصة 

فجوة واضحة هناك " ديفينوبو "في ). 4شكل (
 ،بين هضبة الجزيرة والقرى المنخفضة المحيطة

 في . سهل تعريف المناطق المعرضة للخطرت
 القرية التفريق بين ثالثة قرر سكان" ماسانتول"

فيضانات األنهار  : أنواع من الفيضانات
 . ر، وفيضانات المد والجزرامطوفيضانات األ

هذه األنواع الثالثة من الفيضانات والمناطق و
قد أغفلت تماما في المختلفة التي تتضرر منها، 

وبمجرد  . الخريطة الرسمية التي رسمها العلماء
إضافة لة، يمكن للعلماء االنتهاء من هذه المرح

  .ألخطار الطبيعيةبا الخاصة ةالمكانيتهم معرف
تدابير الحد من مخاطر التخطيط ل ي ه4خطوة 
مجموعات للمعنيين مناقشات ال أجريت . الكوارث

تحديد ثم  ،باستخدام الخريطةالمتعددين 
، "ديفينوبو "في .  الواجب اتخاذهااإلجراءات
 في ةالزراعيل هالي على حماية الحقووافق األ

الخرائط ثالثية األبعاد  و. اإلعصارحال وقوع 
تحديد ورسم التدابير التي يتعين من  هممكنت

استخدام  ومن خالل . اتخاذها في أوقات األزمات
أعضاء المجتمع في المناقشات تشارك الخريطة، 

تغطية منطقة التي تستطيع إشارات اإلنذار حول 
آون بتوقيع بعض  وقام المشار.  بأآملهاالمشروع

األماآن ذلت الصلة على الخرائط مثل أماآن 
شكل (وطرق اإلخالء اآلمنة والمالجئ التجمع 

قام المشارآون بتحديد " ماسانتول "في و). 5
 . األماآن لتثبيت عالمات الفيضاناتنسب أ

ضفاف  على طول ةفيضعالط انقالوحددوا أيضا 
نهار تحت وطأة تي آثيرا ما تبرآة السمك ال

يؤدي مياه المد والجزر، مما أو مطار الغزيرة األ
للقرى إلى حدوث فيضانات على المدى الطويل 

فراد من األقرروا تشكيل فريق مع آما .  المتاخمة
مع تقويتها ، ضفاف البرآةمختلف القرى لمراقبة 
  .واألعاصيرالعالية في أوقات المد والجزر 

ئط البيانات من الخرا إمكانية إدخال  :5خطوة 
نظم المعلومات الجغرافية إلى ثالثية األبعاد 

 . الستخدامها من قبل الحكومات المحلية أو العلماء
رقمنة بالحكومة المحلية قامت ، "داجوبان"في 

  لتحديثها وإضافة المرجعيات الجغرافية الخريطة 
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.  التفصيلية، وإضفاء الصيغة الرسمية لمعلوماتها
 الخرائط ثالثية األبعاد تساعد" ديفينوبو "فيو

على التعامل هالي قدرة األحول دراسة علمية في 
  .ر الساحليةاخطمع األ
لخرائط ثالثية األبعاد في الحد من لقوة نقاط ال

  مخاطر الكوارث
من حيث ومجدية ثية األبعاد فعالة الخرائط ثال

 آما أن . التكلفة وتعزز استخدام المواد المحلية
 هامنهجية بناء الخريطة أيضا من السهل إعداد

تعمل الخرائط ثالثية األبعاد و.  هانتاجعادة إوإ
مشارآة جميع قطاعات المجتمع، حتى على تيسير 

تلك التي غالبا ما تكون مهمشة، مثل األطفال 
وخ والنساء والمعوقين، من خالل مشارآتهم والشي

للحد طويلة األمد قوية المباشرة في بناء أداة 
  .المجتمعي من مخاطر الكوارث

بمقياس رسم دقيق، أبعاد وبثالثة بناء الخريطة و
لحد من مخاطر للتقييم وأساسي لهو أمر 
آذلك أمر االرتفاع العمودي  و. الكوارث

فهم المناطق ل من أجالخرائط بناء ضروري عند 
مرجعية تطلب التي تالمعرضة للخطر 

طبوغرافية، على سبيل المثال للفيضانات 
البعد  وآذلك . واالنهيارات األرضيةالتسونامي و

أيضا لتحديد مواقع المالجئ مهم العمودي 
 . مناطق المرتفعةعلى الخالء اإلومناطق 

البرآانية ثورات نادرة مثل الالر اخطمواجهة األول
من جانب غاضي عنها زالزل، والتي يمكن التأو ال

الخرائط ثالثية مقياس رسم السكان المحليين، فإن 
لعلماء ترسيم المناطق يجب أن يتيح لاألبعاد 
على الخرائط والذي عادة ما يتم  ،المهددة

الطبوغرافية أو باستخدام األدوات المعتمدة على 
تحديد لمهم الرسم الدقيق مقياس  و. الكمبيوتر

للتهديدات تبعا  ،ابير الحد من مخاطر الكوارثتد
أتاح " ديفينوبو "فيو.  قابلية المجتمع للتضررو

أن تكون فيما بعد لخريطة الرسم الدقيق لمقياس 
جدار  (نشائيةمفيدة جدا في تخطيط التدابير اإل

السياحية وقاعة نزل لحماية الالرامية ) البحر
  .متعددة األغراضالمناسبات 

وقابلية التضرر عادة ما تظل مفاهيم إن األخطار 
.  مجردة وال تصبح واقعية إال عند حدوث األخطار

المناطق المعرضة للخطر وخصائص وإظهار 
للناس تحديد تيح نفس الخريطة يعلى المجتمع 
.  في بيئتهمكبيرة لخطورة الالمعرضة لالمناطق 

سرعان ما " ماسانتول"في لى سبيل المثال، ع
  في إحدى القرى آان هناك  األهالي أنهأدرك 
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التي تمثل (العديد من األعالم الصغيرة الملونة 
مثل ت(ية يس أسطوان، ودباب)قابلة للتضررالفئات ال
منطقة المعرضة الداخل ) قابلة للتضررالمنازل ال
هذه إلى أن هذا ما دفعهم للنظر  و. للفيضانات

 . لمخاطرفي التعرض لمنطقة ذات أولوية عالية 
من الممكن أيضا أن تكون الخرائط ثالثية األبعاد و

لمجتمعات المهمشة، مثل أولئك الذين ل جدا مفيدة
 الصغيرة أو في المناطق يعيشون في الجزر

الذين هم من بين أآثر الفئات والريفية النائية، 

 . األخطار الطبيعيةقابلية للتضرر من 
 عدد قليل من الرجال ءوباستثنا" ديفينوبو"فيو

الجزيرة ألغراض بالذين آانوا على دراية 
لم فإن معظم األهالي الزراعة وصيد األسماك، 

 . ألراضيها تقييم آامل وملموس هميكن لدي
اآتشف معظم المشارآين الشكل والتضاريس و

 ،استخدام األراضي في الجزيرةآيفية الحقيقية و
  .لخريطةئهم لعند بنافقط 
   مشارآة مجموعة تعززالخرائط ثالثية األبعاد و
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التعاون بين العلماء آذلك ، والمعنيينواسعة من 
 آما . والمسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية

من الممكن أن يتناقش وفر أداة ملموسة أنها ت
األآثر تهميشا، بما في ذلك األميين هالي األحولها 

المفاهيم هم معرفة ضئيلة بديالذين قد يكون ل
الحد من مخاطر الكوارث يتناقشون حول العلمية، 

ديهم مع العلماء، الذين من ناحية أخرى قد يكون ل
يمكن لجميع هكذا و . لسياق المحليلسوء فهم 

 . معرفتهم باستخدام أداة واحدةالمعنيين اإلسهام ب
السكان تحظى بثقة الخرائط ثالثية األبعاد و

 ا الذين بنو)بما في ذلك تالميذ المدارس(المحليين 
وقعوا عليها معظم المعلومات، وبثقة الخريطة و
ذين من الممكن المحلية المثلي الحكومة مالعلماء و

عليهم بسهولة توقيع بياناتهم وخططهم على 
ر الحكومية وتعمل المنظمات غي.  الخريطة

  .مشرف الوسيطميسر والالالشريكة بمثابة 

مع " القاعدة إلى القمة"مداخل دمج جراءات إ
خالل من ، تم التيسير له "القمة إلى القاعدة"

نظم تكامل بيانات الخرائط ثالثية األبعاد مع 
معارف ، من أجل تثبيت المعلومات الجغرافية

اء نقام ببالسكان األصليين خارج المجتمع الذي 
هذه البيانات مفيدة بشكل خاص  و. الخريطة

ي المناطق الفقيرة والمهمشة للحكومات المحلية ف
على شراء صور األقمار  لهم القدرة الذين ليس
 لتحديثلأسهل وأقل تكلفة هذا مكلفة، والالصناعية 

معلومات توفر الخرائط ثالثية األبعاد  و. تظمالمن
 ها ألنه يمكن،االستشعار عن بعديوفره مما أآثر 

أنواع توقيع خصائص معينة على األرض مثل 
وأخيرا،  . لمزروعة في منطقة معينةالمحاصيل ا

تستطيع أن تدمج الحد من الخرائط ثالثية األبعاد 
مخاطر الكوارث ضمن إطار العمل األوسع 

ن ولمشارآ، آان ا"ماسانتول "في . عملية التنميةل
 الستخدام الخريطة لتحديد أفضل مكان ونخططي
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القرى بقية مع لبناء جسر يربط ست قرى معزولة 
الجسر احتياجات  وسيخدم هذا . لديةلبالتابعة ل

الء خمثل اإل(مخاطر الكوارث ذات الصلة 
، وأيضا احتياجات القرويين )اإلنقاذوصول فرق و

 الخدمات إلىالذين يحتاجون إلى الوصول يوميا 
آما يمكن استخدام  .  التجاريةناطقالعامة والم
لتسوية النزاعات بين مجتمعات أيضا الخريطة 

، "داجوبان"في  . ق الصيدالصيد على مناط
ن الخريطة إلجراء والسكان المحلياستخدم 

  .الصحية وبرامج التغذيةمسوح ال
  القيود واآلفاق

مكن أن تكون أداة من المالخرائط ثالثية األبعاد 
مرحلة  و. قوية ولكن يجب استخدامها بحذر

مع جميع الشرآاء المحتملين تمهيد التشاورية ال
شارآة أآبر عدد ممكن أمر حاسم في ضمان مهي 
، بما في ذلك المهمشين، الذين غالبا المعنيينمن 
جيدة المعرفة الو . داخل المجتمعال ينظر إليهم ما 
 وإجراء تقييم ،المجتمع المحليتمهيدية عن ال

الحتياجات وتطلعات جميع المشارآين واعي 
هذه ومع أداء .   آذلكضروريهو أمر المحتملين 

الخرائط ثالثية األبعاد فإن اية، األنشطة األولية بعن
سواء  -تهميشا أولئك األآثر قد تساعد في تمكين 

 إلى المعرفة العلمية، هموصولتيسير من خالل 
مصداقية المعرفة على لعلماء من خالل التدليل لو

هدف إلى تالخرائط ثالثية األبعاد  و. المحلية
بين السكان المحليين تبسيط الفروق القوية 

بين دمج لالعقبات الرئيسية لهي إحدى  ووالعلماء،
  .رف المحلية والعلميةاالمع

آما هو الحال مع جميع األنشطة المشارآة 
)Chambers, 2008( ، الخرائط ثالثية األبعاد فإن
على سبيل المثال،  . اتخالقياألثير قضايا ت

البيانات المرسومة على الخريطة ليست مجهولة، 
زوجات الل موقع معلومات حساسة جدا مثهناك و

يتعرضن للضرب يجب استبعادها من الالتي 
 ومن الذي يملك ومن الذي ال يملك . الخريطة

 ، حيث أن الخريطةأيضاهو أمر أساسي خريطة ال
ستخدم للحصول على تفي نهاية المطاف قد 

في بعض تقدم أجل إحراز الن مالتمويل أو 
تحوالت حدوث من المهم توقع  و. اتالسياس

 على - السياسية التي قد تؤدي اتي القيادمحتملة ف
المنتظمة تحديثات ال إلى التخلي عن -سبيل المثال 

 و أاستخدام الخريطةعن تحول الخريطة أو إلى لل
  .هاأهداف

ومن الضروري أن نتذآر أن الخرائط ثالثية 
تضمن ال ت فهي . األبعاد ليست أداة قائمة بذاتها

هالي على آل أبعاد قابلية التضرر وقدرات األ
بشكل األخطار الطبيعية وغيرها، ومواجهة 

.  ةاالجتماعيالقدرات / خاص قابلية التضرر
البنى التحتية والمنازل واألراضي توقيع و

عالقات توقيع أنماط المن أسهل آثيرا الزراعية 
عدم المساواة بين أو ، مسؤولين والرعيةالبين 

اوت  آما أن تف. الشبكات االجتماعية، أو الجنسين
قابلية التضرر والقدرات باختالف األوقات وفقا 

، )وخاصة في المدى القصير(لتنقالت األهالي 
على هي قضية أخرى يجب أن تتناولها الخرائط، 

المنزل إلى أماآن تنقالت األفراد من سبيل المثال 
لهذه األسباب، الخرائط ثالثية األبعاد .  العمل

مالمح لاالتقويمات، وب ةكون مقترنتيجب أن 
وغيرها من جوالت االستعراضية، ، والالعامة

الشائعة لتحليل قابلية التضرر والقدرات، األدوات 
 ,Wisner(وآذلك مداخل التعلم والعمل بالمشارآة 

2006.(  
للحد المجتمعي من لخرائط ثالثية األبعاد افائدة إن 

مقياس آبير على تعتمد إلى حد لكوارث مخاطر ا
 وعما إذا آان ،طةيخرلره لالذي تم اختياالرسم 

 ومن الواضح .  فيهاهناك مساحة متاحة للتخزين
رسم لهذا الغرض يتراوح من أفضل مقياس أن 

الحجم أن الرغم من ، ب1000: 1 إلى 500: 1
هذه الخرائط يقصر استخدامها على مجتمع لالكبير 
جدا يتيح العمل الرسم الصغير مقياس  و. واحد

 يتطلب وجود عدد  ولكنه،على مستوى األسرة
 أو ،آاف من المشارآين في المجتمع المحلي

بيانات السلسلة من الجلسات للحصول على 
هذه الخرائط يتم أن أيضا  ومن المفترض . كافيةال

البنى التحتية والظروف حيث أن  بانتظام اتحديثه
 ومن الممكن تحقيق . االجتماعية تتغير بسرعة

عة والتحديث تعتمد المتاب ماعندأفضل استدامة 
ميسري من لخريطة على مشارآة طويلة األجل ل

 .  المحليةالمنظمات غير الحكومية أو الحكومات
ولذلك فمن األهمية بمكان أن تكون هذه الجهات 

ألنشطة الخرائط ثالثية من المنظمين القياديين 
  .على المستوى المحليممن هم األبعاد 

ت أن يكون هناك مزيد من مشروعاومن المقرر 
الخرائط ثالثية األبعاد في المستقبل القريب في 

 وأيضا في إندونيسيا وجزر القمر والرأس ،الفلبين
جب أن تساعد على خبرات ياألخضر، وهذه ال

  .منهجيةللتحسين الصقل ومزيد من ال
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