
 

 

الزعماء الروحیون یلعبون دورا ھاما في الحد من أخطار الكوارث  

Jaya Ramachandranبقلم جایا راماشاندران   

)IDN(جنیف  ، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات )FBOs(أكد كل من ممثلي المنظمات الدینیة  -
حیة المحلیة لتخفیف أخطار التعرض للكوارث، لالستماع إلى أصوات من یتأثرون االكادیمیة  على الحاجة للتشارك مع المجتمعات الرو

.  بتلك الكوارث، وأخذ آرائھم بعین االعتبار، خصوصا النساء اللواتي یكون تأثیر الكوارث علیھن مضاعفا  

المجتمعات الدینیة المحلیة بنشاطات  أكتوبر إلى دعم 13ودعا االجتماع  الذي عقد قبل مؤتمر الیوم العالمي لتخفیف آثار الكوارث في 
، وزیادة حجم المشاركة في فرص األعمال الفیدرالیة من خالل استثمار رؤوس األموال الخاصة )DRR(تخفیف آثار الكوارث 
.  بالمؤسسات الدینیة  

، والتأكید على أن أماكن العبادة كما دعا االجتماع أیضا إلى العمل بجد إلزالة المعتقدات المتجذرة أن تلك الكوارث ھي عقاب من الرب
.  مجھزة لالستجابة للكوارث، لتحسین دور القادة الروحیین في التواصل  

، وھي مبادرة تعلیمیة )SGI(أكتوبر في المركز المسكوني في جنیف، سویسرا، من قبل سوكا غاكاي العالمیة  10تم تنظیم النقاش قي 
مشاركة فرص "حیث تم التركیز على ).  WCC(والمجلس العالمي للكنائس ) JLIF&LC(مشتركة في المجتمعات الروحیة والمحلیة 

".  األعمال الفیدرالیة في إطار سینداي لتخفیف آثار الكوارث  

2015(عاما  15فاقیة طوعیة غیر ملزمة مدتھا ھو ات) Sendai Framework( إطار سینداي لتخفیف آثار الكوارث   وقد ). 2030-
). WCDRR(بعد المؤتمر العالمي الثالث لألمم المتحدة لتخفیف آثار الكوارث  اإلشادة بھا من قبل المجلس العام لألمم المتحدةتمت

لمؤتمر إلى تخفیف آثار الكوارث بشكل كبیر من حیث األرواح، األرزاق والصحة، وفي المجاالت االقتصادیة، الجسدیة، ویھدف ا
. االجتماعیة، الثقافیة والبیئیة لدى األشخاص والشركات والمجتمعات والدول  

رأس مال "أنت الشبكات المترابطة دینیا تمثل ) UNISDR(أشار السید دینیس ماكلین من مكتب األمم المتحدة لتخفیف آثار الكوارث  
، كانت المؤسسات  2013شخصا في دیسمبر  6000في توكلوبان، الفلبین، خالل إعصار التیفون الذي قتل . ال یقدر بثمن" روحاني

. ریة للتعایش مع خسائرھمالدینیة المزود الرئیسي للدعم في تقویة األفراد وإیجاد القوة الضرو  

رییرا	خوسیھUNHCRمسؤول وكالة غوث الالجئین  	والفرص	الدینیة	والمؤسسات	الروحیون،	القادة	یلعبھ	الذي	الدور	أن	على	أكد	سیزان-
اإلنسانیة	المجتمعات	في	كبیر	اعتراف	على	حصل	قد	الكوارث	عن	الناتجة	المصاعب	لتخفیف	التسھیالت	تقدیم	في	الفیدرالیة	المالیة  

فھم یتحدثون إلى قلوب الناس وعقولھم، وھم قادرون على تغییر المواقف .  ممثلو األدیان یتمتعون بثقة كبیرة في معظم االحیان
.  طنیة والخدمیة ضعیفةكما یلعبون دورا ھاما في تحسین األوضاع العامة في االماكن التي تكون فیھا المؤسسات الو.  والسلوكیات

.  الكنائس والمساجد وأماكن العبادة األخرى تشكل منتدیات للناس للتحدث عن آرائھم ومشاركة األفكار التي تخص مصالح المجتمع بأكملھ  

یة والخدمیة تقوم بالفعل بالتشارك مع المنظمات غیر الحكومیة الدین UNHCRوقال السید ریرا سیزان أن مكاتب األمم المتحدة لالجئین 
. 2030ومن المتوقع أن ینمو ھذا التعاون في خطة العمل للتطویر المستدام لعام .  والمجتمعات الدینیة المحلیة والقادة الروحیین  

والسؤال الرئیسي الذي یطرح حالیا لدى شركاء األمم المتحدة ھو كیف یمكن للموارد التي تجلبھا تلك المنظمات   البشریة منھا والمالیة -
والروحیة . أن تفھم بشكل أفضل وأكثر فعالیة من قبل من یقومون بالخدمة في تلك المجتمعات -  

 الخطوط الحمراء التي تعیق التعاون مع ممثلي المعتقدات الدینیة، إذا تم تجاوزھا، تتضمن السلوكیات مثل العداوات أو نبذ أفراد معینین
األفراد والمجتمعات الدینیة األخرى، أو التبشیر أو الضغط لالنضمام إلى دین آخر  من خلفیات دینیة أخرى، أو التحریض أو العنف ضد

. كشرط للدعم المستمر، الزواج المبكر، األفكار الشائعة بخصوص الجنس والوصم أو التمییز الجنسي  

رارة في كل من االھتمام والقلق ھذه الزیادة الكبیرة في عدد الالجئین والمھجرین في الشرق األوسط قد أشعل ش"ویضیف ریرا سیزان 
ك بخصوص األدوار التي تلعب من قبل القادة الدینیین، والمنظمات الدینیة والمجتمعات الدینیة المحلیة في تقدیم الحمایة والمساعدة ألولئ

." الالجئین وطالبي اللجوء  

و غوتیریس، األمین العام القادم لألمم المتحدة، إلى في الحقیقة، ھذا ما حث المفوض األعلى لألمم المتحدة في شؤون الالجئین أنطونی
".  اإلیمان والحمایة"بعنوان  2012تكریس الحوار السنوي في مجال تحدیات الحمایة في عام   

http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1514318.pdf
http://www.unisdr.org/
http://www.unhcr.org/


 

 

 CASAجلس كنائس العالم قام بمشاركة النشاطات الجیدة من قبل ھي مبادرة م), EWN( شبكة المیاه المسكونیةدینیش سونا من 
ضرب إعصار كبیر أوریسا وتوفي أكثر  1999في عام ). WCCو ACTالملحق الكنسي لإلجراءات االجتماعیة، العضو في تحالف (

ولعبت دورا فعاال  في عملیة التحضر للكوارث والتخفیف من آثارھا على المستوى االجتماعي CASAشاركت .  شخصا 10000من 
. في زیادة الوعي المجتمعي  

خالل األزمة، كان أحد . الدور الذي لعبھ القادة الدینیون في مقاومة فیروس إیبوال ACT Allianceمن	أرنولد	كریستوف	السید	أوضح
ر والخوف من األطباء  لم یؤمن الناس  بما یقولھ االطباء واستمروا باتباع التحدیات الرئیسیة المستوى العالي من رسائل الوصم بالعا
.  نفس طرق الدفن التي انتشر بسببھا فیروس إیبوال بسھولة  

. ستجابتھا الدینیة اإلنسانیةو ا) LFC(رؤیتھا القائمة على أدلة في المجتمعات الدینیة المحلیة  JLIF&LCشاركت أولیفیا ویلكینسون  
من تجاوز الضعف من خالل قوة الشبكات االجتماعیة المؤسسة وقدرتھا على استخدام الحس المجتمعي لتعزیز قدرة  LFCوقد تمكنت 
. التحمل  

وبالمشاركة مع .  وأضاف ویلكینسون أن السیاق الروحي للكارثة یجب أال یتم تجاھلھ ألنھ جزء ھام جدا من فھم مستویات إدراك المخاطر
المجتمعات المحلیة، یتم فھم ھذه المستویات من اإلدراك بشكل أفضل لتساعد في تقویة مدى ارتباطھا ومناسبتھا للتدخالت لتخفیف آثار 

. الكوارث  

وبعد .  طن الضعففعلى سبیل المثال، في الفلبین، كان التدریب الذي تلقاه القساوسة تحضیرا لتخفیف الكوارث عامال مھما في تجاوز موا
وقد كانت التدریبات خلیطا من .  اإلعصار ھایان، شارك العدید من القساوسة في جھود تحضیریة لتخفیف األخطار في مجتمعاتھم المحلیة

، والتعلم من الكتب واإللھام لتقدیم إدراك شامل في مجال التخفیف من األخطار DRRطرق تفكیرھم، ومعرفة باألمور التقنیة من   

، قامت سوكا 2016وزلزال كاماموتو في إبریل  2011أنھ بعد الزلزال الكبیر شرق الیابان في  SGIل السید نابویوكي أسا منوقا
ت انطلقت من شاحنة واحدة من المساعدا. غاكاي في الیابان بإسكان اآلالف من الناس في مراكز مجتمعیة وقدمت لھم الرعایة والراحة 

كل مبنى مجاور لمنطقة مصابة بعد ساعة واحدة من الزلزال وكانت الجھوزیة العالیة واالستجابة السریعة مفیدة جدا للمجتمعات 
. المتضررة  

وقد تحدث .  في نشاطات المساعدة لدعم المالجئ في كل من سوكا غاكاي ومراكز مجتمعیة أخرى SGIوتطوع العدید من أعضاء 
لجمیع  SGIالناس المتضررین من الزلزال أن تلك المراكز كانت ترحب بھم بشكل خاص بسبب الرعایة المقدمة من أفراد  العدید من

.  األفراد دون أي تمییز  

لیست مذكورة بشكل مباشرفي  FBOوقد الحظ ساسیوات ونغسینسوات المبعوث الدائم لألمم المتحدة في تایالند أنھ على الرغم من أن 
فالكنائس والمساجد والمعابد البوذیة ھي .  اي، إال أن الدور الرئیسي الذي یلعبھ المجتمع المدني تتم اإلشارة إلیھ دوماإطار سیند

.  المؤسسات األقدم ذات الروابط الوثیقة بالمجتمع ویمكنھا أن تحمي الناس وتخفف من معاناتھم  

راھبات في المعابد البوذیة بالقیادة وتقدیم المعلومات بخصوص المفقودین ، قام الرھبان وال2004فبعد تسونامي المحیط الھندي في عام 
وبعد .  وتحولت المعابد إلى مالجئ لمساعدة الناس وتقدیم الدعم النفسي لھم بشكل فوري لتعمیق فھم المنكوبین ألمور الحیاة والموت

-IDN.  [اریتا الدعم الكبیر وتم استخدامھ كمركز تخزین وتوزیعفي الیابات، قدم المعبد التایلندي البوذي قرب مطار ن 2011الزلزال عام 
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https://water.oikoumene.org/en/en/about/who-we-are
http://actalliance.org/
http://jliflc.com/
http://www.sgi.org/

