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لمحة عامة
ُولدت مبادرة »من األقوال إلى 

األعمال« من الفرضية القائلة إن 
الحلول الُمستدامة لمواجهة 

التحديات اإلنسانية التي تفرضها 
الكوارث، والنزاعات، وأعمال العنف 

هي الحلول التي تتولى زمامها 
المجتمعات المحلية.
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 تهدف المبادرة إلى ما يلي: •

األهداف

 تحديد االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا،  •
والحلول المحلية القائمة التي يمكن التوسع 

فيها، وإيجاد حلول جديدة مبتكرة.
 التعامل مع جمهور عريض، يشمل ممثلين عن  •

الصليب األحمر والهالل األحمر، وممثلين عن 
الحكومات، وأفراد من المجتمعات المحلية 

وقادتها، والجهات اإلنسانية الفاعلة المحلية، 
وصّناع القرار الحكوميين، وأجهزة اإلعالم 

المحلية وجهات أخرى قبل حلول المؤتمر الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر )المؤتمر الدولي(، 

وأثناء انعقاده وبعده.
 إلقاء الضوء على الواقع الذي تعيشه المجتمعات  •

المحلية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي.
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المنهجية
استطاعت مبادرة »من األقوال إلى األعمال« 

منذ شهر آب/ أغسطس حتى تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2015 جمع أصوات، وأفكار، 

وحلول لقضايا اإلنسانية من خالل خمس 
فعاليات إنسانية )ُعقدت في النمسا، 

وبنغالديش، وهندوراس، ولبنان، وليبيريا(، 
 وقنوات التواصل عبر اإلنترنت )موقع

 www.voicestoaction.org ومنصات 
التواصل االجتماعي(، وطرق المشاركة 

التقليدية  )الدراسات االستقصائية المباشرة، 
ومجموعات التركيز وغير ذلك(.

ال تقدم مبادرة »من األقوال إلى األعمال« 
بيانات شاملة مفصلة، بل تهدف إلى التفاعل 

مع المجتمعات المحلية التي عادة ال تصل 
أصواتها إلى المحافل الدولية.
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 ُنظمت

5 فعاليات إنسانية 
حول العالم: في ليبيريا، 

وهندوراس، ولبنان، 
وبنغالديش، والنمسا

الُمخرجات
األرقام الخاصة بمبادرة »من األقوال إلى األعمال« )يتم التزويد بالرسم التوضيحي والخريطة الحًقا(:

شهدت هذه الفعاليات 
ُمشاركة نحو

 300  شخص، 
من بينهم ممثلين للمجتمع المحلي، 

وموظفي الصليب األحمر والهالل 
األحمر ومتطوعيهم، وممثلين عن 
سلطات محلية وجهات حكومية، 

وجهات إنسانية فاعلة محلية.

 7157
شخًصا شاركوا من

دولة179

3885 
شاركوا بالطرق التقليدية
)المقابالت المباشرة وجًها لوجه، أو 

مجموعات التركيز من جميع أنحاء العالم(.

2972
شاركوا عبر 

اإلنترنت. جاءت أكثر 
المشاركات من 

أسبانيا، وكولومبيا، 
واليمن، والمكسيك، 

وباكستان، وكوريا 
الجنوبية، والواليات 

المتحدة، وفرنسا، 
وسويسرا

مستوى المشاركة 
على منصات التواصل 

االجتماعي:

3735
تغريدة على تويتر

67
منشوًرا على فيسبوك1

3885
تعليًقا على فيسبوك

1 ُتحسب فقط المنشورات الصادرة 
من حسابات عامة
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حالة تفّشي فيروس

في حال تفّشى فيروس في 
البلدة التي ُتقيم فيها، ما 
الذي سيكون مصدر القلق 

األكبر لك؟

إمكانية الحصول على الطعام 
والماء:

30,3%
التواصل مع العائلة واألصدقاء:

30,7%

ما الذي يمكنك أن تقوم به 
أنَت أو اآلخرون للتصّدي لحالة 

تفّشي الفيروسات أو لمنع 
وقوعها؟

 
التطّوع:

19%
تعلُّم اإلسعافات األّولية: 

25,7%

الزلزال

في حال وقوع كارثة طبيعية 
في البلدة التي ُتقيم فيها، 

ما الذي سيكون مصدر القلق 
األكبر لك؟

إمكانية الحصول على الطعام 
والماء:

23,7%
التواصل مع العائلة واألصدقاء:

25,9%

ما الذي يمكنك أن تقوم به 
أنَت أو اآلخرون للتصّدي للكارثة 

الطبيعية أو لمنع وقوعها؟ 
 

ب مجتمعية: االنضمام إلى فرقة تأهُّ

24%
تعلُّم اإلسعافات األّولية: 

28,3%

الحدث العنيف

في حال وقوع حدث عنيف 
في البلدة التي ُتقيم فيها، 

ما الذي سيكون مصدر القلق 
األكبر لك؟

إمكانية الحصول على الخدمات 
الصّحية: 

27%
التواصل مع العائلة واألصدقاء:

29%

ما الذي يمكنك أن تقوم به 
أنَت أو اآلخرون للتصّدي للعنف 

أو لمنع حدوثه
 

االطالع على كيفية حّل النزاعات: 

20,5%
تعلُّم اإلسعافات األّولية: 

25,2%

/1/1/1

/2/2/2
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الفعاليات اإلنسانية 

ليس الغرض من الفعاليات اإلنسانية أن تكون صوًتا 
يعبر عن التحديات التي تواجهها دولة بأكملها، 

بل ركزت على مجتمعات محلية في منطقة 
بعينها، ُبغية تقديم صورة للواقع الذي تعيشه 

المجتمعات المحلية أمام المؤتمر الدولي.
شارك بين 60 إلى 90 شخص في كل فعالية من 

الفعاليات. مثلوا المكّونات المختلفة للمجتمع، 
بدًءا من الموظفين التابعين للصليب األحمر 

والهالل األحمر ومتطوعيهم، مروًرا بأعضاء وقادة 
المجتمع المحلي، والسلطات المحلية، وممثلين 

عن الحكومة، وانتهاًء بأجهزة اإلعالم المحلية 
والجهات اإلنسانية الفاعلة.

وعلى الرغم من التباعد الثقافي، والجغرافي، 
والديني بين الفعاليات اإلنسانية، فمن المهم إلقاء 

الضوء على عدد من أوجه التشابه التي اشتركت 
فيها الفعاليات الخمس:

 أبدى المشاركون في كل فعالية التزاًما  •
ومشاركة حماسية. وذكروا أنه من المهم 

بالنسبة لهم أن يجدوا من ُينصت لهم، وأن 
يعرفوا أن أصواتهم ستجد أذًنا صاغية في 

المؤتمر الدولي.
 ثمة إدراك راسخ لمدى أهمية المبادرة لما  •

تمثله الفعالية من منصة تتيح للناس على 
اختالف خلفياتهم تبادل اآلراء والتشاور على 

قدم المساواة. وأنها مساحة آمنة يستطيع 
المشاركون تبادل اآلراء واألفكار فيها في بيئة 

محايدة.
 من التعليقات التي ترددت في كل الفعاليات  •

أنه عندما تكون المجتمعات المحلية 
طرًفا في المشاورات ويؤخذ برأيها منذ 

المراحل األولى ألي مشروع، فإن هذا يزيد 
من قدرة المشروع على إحداث تأثير إيجابي. 

كما شددت التعليقات على أهمية توّحد 
المجتمعات المحلية وتعاونها.

  أهمية نشر المعلومات. •

تقول »هال« الموظفة باللجنة الدولية للصليب 
األحمر، والمشاركة في الفعالية التي ُاقيمت 

ببيروت:

 »أعرب المشاركون من المناطق المتضررة 
بلبنان عن دهشتهم من امتالكهم هذا 

القدر من الطاقة للتواصل مع أولئك الذين لم 
ُيشاركوا بمعتقداتهم وانتماءاتهم السياسية. 

وهو ما يثبت أنه ال سبيل لتوحيد جميع 
الجهات الفاعلة في لبنان على المستوى 

اإلنساني إال تحت مظلة المبادئ األساسية«.
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وكانت أبرز التحديات الرئيسية التي ُحددت ما يلي:

في ليبيريا
عدم توفر مياه الشرب اآلمنة، وتردي حالة نظام الصرف الصحي، وعدم 
كفاية المرافق الصحية، وسوء حالة الطرق، وعدم توفر األدوات الزراعية 

والتدريب الذي تحتاجه المجتمعات المحلية، وحمل الفتيات في سن 
المراهقة، وسيادة المركزية في عمليات وضع السياسات وتوزيع الموارد، 

وارتفاع معدل الوفيات بسبب الحمل ووفيات حديثي الوالدة، واألّمية، 
والفساد.

في هندوراس
 انعدام األمن وانتشار العنف، والهجرة، والعنف األسري، والفقر، وعدم توفر 

الخدمات األساسية، وانعدام فرص العمل، والتفكك األسري، وحمل الفتيات 
في سن المراهقة، وإدمان الُمخدرات، والتمييز بسبب المرض أو اإلعاقة، 

والفساد، والتهميش االجتماعي.

في بنغالديش
الحّت النهري الدوري، والفيضانات المتكررة، ومنع تملك األراضي، وعدم 

توفر مياه الشرب اآلمنة، وعدم توفر الخدمات والمرافق الصحية القريبة، 
والمشكالت الصحية التي تتعرض لها األمهات واألطفال، واألمراض التي 

تنقلها المياه واألمراض المرتبطة بنزالت البرد، وسوء حالة الطرق، وعدم توفر 
المنازل المبنية على دعائم حجرية قائمة، وعدم توفر التعليم الكافي، 
وعمالة األطفال، وزواج األطفال، ونظام المهور، وضعف الروابط العائلية 

واالجتماعية، والهجرة إلى المدن الكبيرة، والبطالة، واألّمية، وتردي حالة نظام 
الصرف الصحي.

في لبنان
الفقر، وعدم توفر التعليم الكافي، وأزمة الالجئين السوريين، واالفتقار إلى 

التخطيط العمراني، وعدم توفر الرعاية الصحية، والنزاعات المسلحة ونزيف 
العقول، وأزمة الكهرباء، واألزمة السياسية، واألزمة المرورية، والبطالة، واألزمة 

البيئية.
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الُمشاركة عبر اإلنترنت
استطاعت مبادرة »من األقوال إلى األعمال« جمع أفكار 
وحلول لمواجهة التحديات اإلنسانية المحلية من خالل 

منصة www.voicestoaction.org. يعرض الموقع سيناريوهات 
واقعية للتحديات اإلنسانية. ُتعرض أمام زوار الموقع 

حوادث افتراضية تتنوع بين كارثة طبيعية، أو حالة صحية 
طارئة، و/ أو حادثة عنف، وُيطلب منهم اتخاذ قرار بشأن 

طريقة استجابتهم. كما ُيطلب من الزوار اإلجابة عن ثالثة 
أسئلة، على سبيل المثال: »ما أكثر شيء سيشغل تفكيرك 

في حال تفشي فيروس في بلدتك؟«. وُيطلب منهم 
اإلدالء بتعليقاتهم وأفكارهم حول كيفية مواجهة تحٍد 
كهذا في المنطقة التي يعيشون فيها. وبهذه الطريقة، 

تعمل المنصة على محاكاة األزمات اإلنسانية التي تطال 
ماليين الناس كل يوم، وتقدم قراءة متعمقة في مهارات 

االستعداد التي يجب التزود بها للتعامل مع المشكالت 
اإلنسانية على المستوى المحلي.
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المشاركة بالطرق التقليدية
أسهمت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر 

في مبادرة »من األقوال إلى األعمال« عن طريق إجراء دراسات 
استقصائية ُتجرى وجًها لوجه مع المشاركين ومناقشات 

مجموعات تركيز مع المجتمعات المحلية والمتطوعين. 
وكان من الضروري الحصول على تعليقات وآراء المجتمعات 
المحلية التي يتعذر عليها االتصال باإلنترنت، وال يمكنها زيارة 

المنصة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.

ُطلب من الُمشاركين التفاعل مع األسئلة الرئيسية الثالثة 
ذاتها المطروحة على موقع مبادرة »من األقوال إلى األعمال«، 

ثم ُطلب منهم اإلدالء بآرائهم وأفكارهم بشأن كيفية 
مواجهة التحديات المحلية.

نظمت جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للدول التالية 
دراسات استقصائية مباشرة: بروناي، وبوروندي، وكمبوديا، 

وإندونيسيا، ومدغشقر، وميانمار، والفلبين، ورواندا، وتايالند.

الصليب األحمر الرواندي/ رواندا/ 2015
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أصوات من الميدان
الصحة والصرف الصحي

“عقد دورات تدريبية في 
اإلسعافات األولية كجزء من 

التعليم النظامي. 
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في بيروت، لبنان

“إعداد سجل صحي لكل 
فرد من أفراد العائلة، 

واالستفادة منه.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في بيروت، لبنان

“إنشاء نواٍد مجتمعية 
للدراما تعمل على نشر 

المعلومات الحيوية.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في نيمبا، ليبيريا

“غلي الماء قبل شربه في 
المنزل، والمحافظة على 
نظافة بيئة المنزل لمنع 

تكاثر البعوض.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

“توعية الناس الذين في نيمبا، ليبيريا
يعيشون في أماكن بعيدة 

عن العاصمة في حال 
تفشي أحد األوبئة. 

ُمشاركة عبر اإلنترنت من ليما، بيرو

“يتعين أن يكون في كل 
مجتمع محلي ُمفتش ُمدرَّب 
على تقييم االحتياجات وإبالغ 
المجتمع المحلي كله بهدف 

توجيه المساعدات إلى من 
يحتاجها، سواء أكانت تلك 

المساعدات رعاية صحية، أو 
مواد غذائية أو مياه.

ُمشاركة عبر اإلنترنت من فروتيالر، تشيلي

“تشجيع المجتمعات 
المحلية على ممارسة 

نشاط رواية القصص لنشر 
المعلومات حول الوقاية 

من األمراض. 
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في نيمبا، ليبيريا

“على كل مجتمع محلي 
تحديد أماكن دفن ُمحددة.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في نيمبا، ليبيريا

“على الحكومات وضع خطة 
للميزانية تكفل استعداد 

الخدمات الصحية المحلية 
في حاالت تفشي الفيروسات.

 ُمشاركة عبر اإلنترنت من فيليكو ترنوفو، 
بلغاريا

“تعيين حراسة لمصادر 
المياه لحمايتها.

صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 
في نيمبا، ليبيريا
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أصوات من الميدان
الصحة والصرف الصحي

“اإلسهام الفعال لزيادة 
الوعي الصحي باألمراض 

الوبائية في العالم الثالث 
وفهم مخاطرها.

 ُمشاركة عبر اإلنترنت من بغداد، العراق

“توفير أدوية المالريا 
بسبب معاناة الكثيرين، 

وخاصة األطفال، من 
المالريا في منطقتي. 

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي

“ينبغي أن يتوفر في كل 
منزل أو في كل عائلة 

شخص ُمدرَّب على تقديم 
الرعاية في حاالت الطوارئ، 

بما يؤهله/ يؤهلها 
لممارسة اإلسعافات األولية 
قبل وصول المختصين في 

تقديم الخدمات الطبية.
ُمشاركة بالطرق التقليدية من إندونيسيا

“تعليم جميع األشخاص 
على اختالف خلفياتهم 

االجتماعية ممارسة 
اإلسعافات األولية.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي

“نشر الوعي في 
مجتمعاتنا حول حاالت 

تفشي الفيروسات.
ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي

“تفتقر غالبية المجتمعات 
المحلية التي تشهد أعمال 

عنف إلى مرافق رعاية 
صحية كافية، ال سيما هنا 

في أفريقيا. إذ ال يوجد حتى 
مركبة لنقل المصابين إلى 

المركز الصحي القريب. 
وأسفر هذا عن مشاكل 

صحية عديدة يجب 
مواجهتها.

طرح عبر اإلنترنت من واري، نيجيريا

“بذل الدعم الكامل 
لتلبية االحتياجات الصحية 

وتقديم المواد الالزمة 
للخدمات الصحية.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من الفلبين

“الحث على مزيد من 
التعاون بين خدمات 

الرعاية الصحية، ال سيما 
فيما بين الدول المتقدمة 
والدول النامية، األمر الذي 

من شأنه إحداث فارق 
حقيقي في مجال ضمان 

االستجابة السريعة في 
حاالت الكوارث الطبيعية 

أو تفشي األمراض. وهو ما 
يظهر مردوده في خفض 
عدد الوفيات نتيجة تلك 

الكوارث.
 ُمشاركة بالطرق التقليدية من رواندا
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HOLT, Kate/ اللجنة الدولية/ بوروندي/ 2015
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 /MATSHA-CARPENTIER, Benoit
االتحاد الدولي/ تونس/ 2011

أصوات من الميدان
أزمة الهجرة

“خلق مساحات آمنة 
لتبادل الخبرات المتعلقة 

بالهجرة والدعم 
المتبادل.

صوت من ُمشارك في الفعالية 
اإلنسانية في تيجوسيجالبا، هندوراس

“اعتبار المهاجرين 
والالجئين مصدًرا للفرص 

بدًلا من اعتبارهم مشكلة.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في فيينا، النمسا

“تعزيز التعاون )بين 
النظراء( بين المدن 

الُمهاَجر منها والُمهاَجر 
إليها.

صوت من ُمشارك في الفعالية 
اإلنسانية في فيينا، النمسا

“يكمن حل أزمة الهجرة 
في القضاء على األّمية، 
وتوفير التعليم الالئق، 

وتحقيق الحكم الرشيد، 
والتماسك االجتماعي، 

والشعور بالوطنية.
مشاركة عبر فيسبوك من بوجومبورا، 

بوروندي

“بوسع كل عائلة 
استضافة فردين أو ثالثة 

أفراد في منزلها.
مشاركة عبر فيسبوك من 

كيتسالتينانجو، جواتيماال
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أصوات من الميدان
السياقات التي ينتشر فيها العنف

“السيطرة على انتشار 
األسلحة وتعزيز ثقافة 

السالم في المدارس.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في بيروت، لبنان

“حتى أفراد الشرطة وفرق 
التعامل مع اإلصابات 

البالغة ليسوا مدربين 
بشكل كاٍف للتعامل مع 

حالة طوارئ ناجمة عن 
أعمال عنف. لذا يجب عقد 
ورش عمل للجميع بصورة 

منتظمة.
طرح عبر اإلنترنت من إسالم أباد، باكستان

“يجب االهتمام بقضية 
االتجار بالبشر لتكون إحدى 

أولويات التحرك.
ُمشاركة بالطرق التقليدية من الفلبين

“الحماية الجماعية: يتعين 
على الجيران التشارك في 

وضع قواعد سالمتهم.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في تيجوسيجالبا، هندوراس

“التوعية بالحوادث األمنية التي 
وقعت في السابق وعواقبها 

واستخالص العبر منها عن 
طريق عرض هذه الحوادث 

ومناقشتها مع األطراف 
المعنية في مناطق النزاع. 

صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية في 
بيروت، لبنان

“زيادة الضغط لمواجهة 
الجرائم ضد اإلنسانية، ال 

سيما جرائم االغتصاب 
وإساءة معاملة األطفال.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من رواندا

“غالًبا يجد العنف بيئة مواتية 
ينمو ويزدهر فيها في الدول 

التي تعاني من عدم االستقرار 
االقتصادي والفقر. لذا يجب 

التصدي لمشكالت عدم 
االستقرار االقتصادي، والفقر، 
وعدم المساواة االجتماعية 

لوأد العنف.
طرح عبر اإلنترنت من فيليكو ترنوفو، بلغاريا

“علينا تعزيز ثقافة نشر 
القانون الدولي اإلنساني. ومن 
الضروري فعل ذلك في وقت 

السلم للحفاظ على سالمة 
األشخاص، وتخفيف المعاناة 

في وقت الحرب.
طرح عبر اإلنترنت من بويبال، المكسيك

“االستثمار في البنية 
التحتية الصحية ليس فقط 
قبل النزاعات وبعدها، لكن 

كذلك أثناء وقوعها في 
الوقت الذي تكون حاجة 

السكان المحليون للرعاية 
الصحية ماسة بشكل أكبر 

من أي وقت آخر.
صوت ُمشاركة عبر اإلنترنت من أوسلو، 

النرويج
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أصوات من الميدان
حماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث

“لفت انتباه السلطات 
المختصة إلى المشكالت 
المتعلقة بالحّت النهري، 

وإطالق حمالت توعية 
مجتمعية. 

صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 
في رانجبور، بنغالديش

“تحديد المنظمات غير 
الحكومية المحلية التي 
تكون على دراية بسياق 

المدينة أو القرية. 
ُمشاركة عبر اإلنترنت من أباالك، النيجر

“جعل مهمة متابعة 
السدود والحواجز المائية 

وصيانتها جزًءا من 
مسؤوليات المجتمع 

المحلي. 
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في رانجبور، بنغالديش

“تكوين لجان إلدارة 
الكوارث التي تتعرض لها 

القرى.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في رانجبور، بنغالديش

“تركيب اآلبار األنبوبية 
على أرض مرتفعة فوق 

مستوى الفيضان.
صوت من ُمشارك في الفعالية 

اإلنسانية في رانجبور، بنغالديش

“تحسين ظروف أماكن 
اإلخالء. انخفاض درجات 

الحرارة يشكل خطًرا كبيًرا 
على حياة األطفال وكبار 

السن. الوقاية من األمراض 
أمر بالغ األهمية.

 ُمشاركة عبر اإلنترنت من كونسيبسيون، 
تشيلي

“إطالق حمالت لزرع األشجار. 
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في بيروت، لبنان

“زيادة استخدام التحويالت 
النقدية لتلبية احتياجات 

الناس. 
 ُمشاركة عبر اإلنترنت من كوااللمبور، ماليزيا

“يجب أن تكون خطط 
االستعداد متاحة أمام عامة 
الجمهور، ويجب عقد دورات 

تدريبية موجهة للمجتمعات 
المحلية حول اإلسعافات 

األولية لجميع المجموعات 
الُمستهدفة.

ُمشاركة عبر اإلنترنت من بوالخ، سويسرا

“تطبيق معايير البناء 
وقوانينه في جميع أنحاء 

العالم لمواجهة المشكالت 
اإلنشائية. يمكن تنفيذ 

هذا بجهد من متطوعين 
محلّيين ُمدربين بإمكانهم 

تعريف األشخاص الذين يبنون 
منازلهم بأنفسهم كيف 

يمكنهم إكساب هذه المنازل 
قدرة أكبر على مقاومة 

الكوارث )كالرياح، والفيضانات، 
والزالزل وغير ذلك(.

ُمشاركة عبر اإلنترنت من ميسوال، الواليات 
المتحدة
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أصوات من الميدان
حماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث

“وضع أنظمة لإلنذار المبكر 
للتوعية ونشر المعلومات 

قبل وقوع الكوارث وأثنائها 
وبعدها.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من كمبوديا

“تسليح المجتمعات 
المحلية بالمعرفة واألدوات 

التي تحتاجها في حاالت 
وقوع الكوارث، أو الحوادث 

الُمفجعة، أو التفشي 
الوبائي. 

ُمشاركة بالطرق التقليدية من الفلبين

“تخصيص أو إنشاء مركز 
إخالء في كل بلدية. 

ُمشاركة بالطرق التقليدية من الفلبين

“أسيس منصة عالمية 
للحد من مخاطر الكوارث، 

تُتخذ من خاللها قرارات 
قوية حول الوقاية 

من الكوارث الطبيعية 
والتعامل معها، 

بهدف حماية األفراد 
الُمستضعفين.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي

“مضاعفة الجهود 
المبذولة في مجال حماية 

البيئة، ومكافحة آثار التغير 
المناخي، ال سيما في الدول 

النامية، كسبيل للحد من 
مخاطر الكوارث.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من رواندا

“الدراسة المتعمقة 
ألسباب تحول األراضي 

الزراعية تدريجًيا إلى أراٍض 
جدباء بسبب التغير 

المناخي، والتفكير بجدية 
في طرق لحماية البيئة. 

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي

“يجب تعليم طالب 
المدارس كيفية التصرف 

في حاالت الطوارئ، كالزالزل، 
وأمواج تسونامي، والحرائق، 

والفيضانات وغير ذلك. 
مشاركة عبر فيسبوك من كيلبوي، تشيلي

“وضع سياسة مستدامة 
من حيث حماية البيئة، 

وحماية الحقوق والكرامة 
اإلنسانية.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي
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YAZDI, Pedram/ اللجنة الدولية/ ليبيريا/ 2012

أصوات من الميدان
حماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث

“االطالع على أنشطة 
االستجابة للكوارث 

واالستعداد لها من دول 
أخرى حول العالم.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بروناي

“مضاعفة الجهود 
المبذولة في مجال حماية 

البيئة، ومكافحة آثار التغير 
المناخي، ال سيما في الدول 

النامية، كسبيل للحد من 
مخاطر الكوارث.

 ُمشاركة بالطرق التقليدية من رواندا

“إنشاء صندوق مجتمعي 
ُيستخدم في أوقات 

الكوارث لدعم الضحايا. 
تكون إدارة هذا الصندوق 

مشتركة بين السلطات 
الحكومية ولجنة محلّية 

معنية بإدارة الكوارث 
تتولى أيًضا جمع التبرعات 

لهذا الصندوق.
مشاركة عبر فيسبوك من باماكو، مالي

“من الضروري تمكين 
الجمعيات الوطنية ليكون 

لديها قنوات اتصال 
جماهيري خاصة )إذاعية 
أو متلفزة( تستطيع من 
خاللها بث رسائل وأخبار 

غير متحيزة حول القضايا 
اإلنسانية ومناقشتها.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من رواندا

“وضع آلية عالمية 
للتنسيق للوقاية من 

الكوارث الطبيعية 
واالستجابة لها.

ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي
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Voices from the field 
Fundamental Principles

DALL, Jakob/ الصليب األحمر الدنماركي/ كينيا/ 2011

“تبني أشكاًلا أكثر مرونة 
للخدمات التطّوعية بهدف 
زيادة عدد المتطوعين، بمن 
فيهم المتطوعون من بين 

المستفيدين من خدماتنا. 
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية في 

فيينا، النمسا

“تقييم أثر عدم التحيز 
والحياد في حماية القيم 

اإلنسانية بشكل أفضل.
ُمشاركة بالطرق التقليدية من بوروندي

“يسهم تجديد كوادر 
المتطوعين بضم أفراد 

جدد في جلب أفكاٍر 
جديدة، ويساعد في إبقاء 
المبادئ األساسية حاضرة. 

إال أن ذلك يتطلب منا 
تنظيم أنفسنا بأساليب 

جديدة. 
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في فيينا، النمسا

“إدراج التربية على العمل 
التطوعي في المناهج 

المدرسية.
صوت من ُمشارك في الفعالية اإلنسانية 

في فيينا، النمسا
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الخطوات القادمة
ستصب المخرجات التي حققتها مبادرة »من األقوال إلى األعمال« 

حتى اآلن في حوار يجري في مسار مواز مع المؤتمر الدولي 
تحت عنوان: »حوار بشأن العمل اإلنساني: فضاء بلورة الرؤى«. األمر 
الذي يوفر منبًرا لتبادل اآلراء واألفكار بين المشاركين في المؤتمر 

الدولي، واألفراد والمنظمات األخرى.

ومن المقرر أن يستند المشاركون في المؤتمر الدولي - ضمن 
سياق »الحوار بشأن العمل اإلنساني« - إلى ُمدخالت مبادرة »من 

األقوال إلى األعمال« للخروج بأفكار وحلول إبداعية لالستجابة 
للحاجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا للسنوات األربع القادمة وما 
بعدها. وقد تشكل بعض هذه األفكار مصدر إلهام لألفراد، 

ومكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 
والمنظمات الحكومية، والشركات وواضعي السياسات الذين 

يمكنهم -على أساس طوعي- ترجمتها في صورة تحرك 
ملموس على مستوى المجتمعات المحلية قبل حلول موعد 

المؤتمر الدولي المقبل في 2019. وقد تسهم هذه األفكار 
الجديدة في النهاية في صياغة جداول أعمال المؤتمرات الدولية 

الُمستقبلية.




