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 تقرير مرجعي

 

 الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي

 للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

  وجزم

المتعلق بالحفاظ على التراث التاريخي والثقافي و 2011مجلس المندوبين لعام للقرار الذي اعتمده متابعة 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر)، توجهت 6للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر (القرار رقم 

والمتحف  (االتحاد الدولي)، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (اللجنة الدولية)،
إلى كل ) 2013تموز/يوليو  18برسالة مكتوبة (رسالة بتاريخ  ،ر والهالل األحمرالدولي للصليب األحم

جمعية وطنية  40ها في هذا المجال. وقدمت حوالي تاخبرممارساتها ولسؤالها عن الجمعيات الوطنية 
المشاورات تقريراً يلخص منظمو وضع والقرار. الخطوات التالية في تنفيذ معلومات واقتراحات بشأن 

لى الجمعيات الوطنية التي شاركت في المشاورات. ُعرض بعد ذلك عاإلجابات والتوصيات المطروحة 
تسهيل تبادل تتعلق بطريقة المشاورات ويقدم عدداً من االقتراحات تلك ويعرض هذا التقرير نتائج 

 والتعريف به.  القيّم للحركة الحفاظ على التراث التاريخي داخل الحركة بهدف تحسين خبراتال
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من  جمعية وطنية 39 وأجابت عن أسئلة االستبيان 2013تموز/يوليو  18على الرسالة الموجهة في ردت 
ألمانيا، وأندورا، والمملكة العربية السعودية، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبوروندي،  :البلدان التالية

والبرازيل، والكاميرون، وكندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية كوريا، والدانمرك، والسلفادور، 
تو، والمغرب، وموناكو، ومصر، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، والهند، واليابان، واألردن، وليسو

يلند، اربيا، وسيشيل، وسويسرا، وسوازيلند، وتندا، والنرويج، والبرتغال، وص، ونيوزيلالجبل األسودو
(الوضع في تموز/يوليو شتي، وترينيداد وتوباغو، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوروغواي يوتيمور ل

2014 .( 

 والتنظيم والتعاون  المحفوظاتخدمات 

 وبصور وأفالم.  ةورقي محفوظاتعيات الوطنية تقريباً وثائق تتعلق بتأسيسها. وتحتفظ عموماً بكل الجمل

الجمعيات الوطنية  خصصبينما ت محفوظاتجمعية وطنية أجابت عن االستبيان قسماً لل 18وتملك 
األمانة العامة غالباً إداري أوسع (تنظيم في إطار حفظ الوثائق مهام من أجل الموارد بعض عادة األخرى 

 أو قسم االتصاالت).

تفويضاً  ،والجبل األسود ،وفنلندا ،والدانمرك ،وكندا ،والنمسا ،وأعطت الجمعيات الوطنية في ألمانيا
عدة ها. كما تتعاون محفوظاتمن األعظم قسم البإدارة  محفوظاتللمراكز الوطنية لمتخصصة أو ل اتلشرك

، أسترالياأكاديمية متخصصة ( اتأو مع مؤسس ةالوطني المحفوظاتمع  شكل دائمجمعيات وطنية ب
 وجمهورية كوريا، وإستونيا، وفرنسا، والنرويج، وتايلند، والمملكة المتحدة، وصربيا، وسويسرا). 

 عمليات الجرد وحفظ الوثائق والتحويل الرقمي

وتنفذ بانتظام أعمال  ،بجرد محفوظاتها المحفوظاتقسماً خاصاً بلها نصف الجمعيات الوطنية التي تقوم 
أصبحت صيانة لحفظ تراثها التاريخي (وترميمه أحياناً). وتحتفظ اآلن عشر جمعيات وطنية بمحفوظات 

تحويل محفوظاتها في بينما أشارت خمس جمعيات وطنية إلى نيتها  ،رقمية في جزء منها أو في معظمها
ة التي ال تقوم بمثل هذه اإلجراءات فتكمن أما الجمعيات الوطنيإلى وثائق رقمية في المستقبل القريب. 

  حجتها الرئيسية في االفتقار إلى الموارد الالزمة.

 للجمهور. المعارض والمتاحفالمحفوظات إتاحة 

للجمهور لغرض البحث. وال يستقبل الزوار إال  ةها مفتوحمحفوظاتأن إلى جمعية وطنية  26أشارت 
حسب الطلب. غير أن هذه  المحفوظاتمنها بينما يتيح البعض اآلخر إمكانية االطالع على  العدد القليل
 ، أو تكون محدودةأن تنحصر في االطالع على محاضر اجتماعات هيئات صنع القرار يمكناإلمكانية 

 ةمفتوح تها ليسمحفوظاتحماية البيانات الشخصية. وذكرت ست جمعيات وطنية أن  حرصاً على
 للجمهور. 

وتدير جمعيتان وطنيتان متحفاً مفتوحاً للجميع (أشار الصليب األحمر األلماني أنه ال يملك متحفاً في المقر 
متحفاً بإدارة على مستوى المنطقة في مختلف أنحاء البالد). وذكرت سبع جمعيات وطنية أنها  15بل 

 عرض). (واجهات تعرض وثائق تاريخية في إطار معرض دائم في المقر 

على مستوى المنظمة. وتحتفظان  محفوظاتوتملك كل من اللجنة الدولية وأمانة االتحاد الدولي قسماً لل
بوثائق تتعلق بتأسيسهما وتاريخهما. ويتعلق عدد كبير من الوثائق بتاريخ الجمعيات الوطنية وتطورها. 

 خاصة محددة. وتخضع إتاحتها للجمهور ألنظمة 
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(المتحف) هو بطبيعته متحفاً عاماً. ويسعى إلى حفظ  األحمر والهالل األحمر المتحف الدولي للصليب
لمعايير التي وضعها مجلس تلتزم بافي أماكن  ها بالعناية المطلوبةويحفظ ،وثائق وتوسيعهامجموعات ال

عشر التي أقام  يالجمعيات االثنمن من كل الجمعيات الوطنية وخاصة  موادوثائق و ولهالمتاحف الدولي. 
 معها شراكة. 

ويقدم المتحف الدولي في معرضه الدائم قطعاً من مجموعاته إضافة إلى المواد التي أودعها االتحاد 
لجمعيات كل جمعية من االذكرى السنوية لحياء إل اً تفاعلي اً زمني الدولي أو اللجنة الدولية. ويستخدم جدوالً 

 تاريخ الحركة.  قائمة األحداث البارزة فيضمن الوطنية 

 والمتابعة  نشودالدعم الم

الستخدام من الخارج اأو  الستخدامها الخاص المحفوظاتخدمات تطوير  تودعدة جمعيات وطنية أعربت 
  :عن االحتياجات التالية ذات األولوية لها

 الوثائق التي تملكها.الدعم التقني لحفظ مجموعات  −
 .التحويل الرقمي للوثائقتبادل الخبرات وإرشادات تقنية بشأن  −

 .لداخلي والخارجي)(ا المحفوظاتإرشادات بشأن االتصاالت والتعريف ب −
 الدعم لتنظيم أو إعداد المعارض أو إنشاء متحف للصليب األحمر/الهالل األحمر. −

واستعدت بعض الجمعيات الوطنية (وخاصة الجمعيات الوطنية في ألمانيا، وجمهورية كوريا، وإسبانيا، 
 :لكة المتحدة) لتقديم الدعم في المجاالت التاليةوالمم
 .وحفظ الوثائق المحفوظاتإرشادات تقنية بشأن إدارة  −

 .التحويل الرقمي للمواد السمعية البصرية −
 حفظ الوثائق وتجنب الكوارث.  −

  :وفيما يتعلق بمتابعة القرار، قدم عدد من الجمعيات الوطنية االقتراحات التالية
 .إلكتروني تُناقش فيه بدقة أكبر االحتياجات واألولويات بالتعاون مع الحركةتنظيم منتدى  −
الفهارس داخل الحركة مع  لصليب األحمر/الهالل األحمرا وضع قائمة باسماء كل متاحف −

والمعلومات عن كيفية االتصال بها من أجل التعريف بالتراث التاريخي وتنظيم محتوياتها ب
 المعارض. 

الهالل و للصليب األحمرت الوطنية إلى انتهاز فرصة االحتفال باليوم العالمي دعوة كل الجمعيا −
 المتوفرة لديها وبتراثها التاريخي. المحفوظاتأيار/مايو للتعريف بمواد  8في  األحمر

دعم االتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية الشقيقة للجمعيات الوطنية التي ضمان  −
وإدارة  ،تقنيات حفظ الوثائقتعلّم توفير التدريب، وو محفوظاتقسم للترغب في إنشاء 
 المساحات المتاحة.

أو حلقة عمل لتبادل الخبرات داخل الحركة  ،المحفوظاتتنظيم اجتماع للخبراء المسؤولين عن  −
التحويل الرقمي لمواد علماً أن بشأن التعامل مع المحفوظات، والتعريف بالتراث التاريخي، 

طرحها مثالً على هامش المؤتمر الدولي عن إعادة  –يبقى مسألة تحظى باألولوية  المحفوظات
في أديالييد  ،زندرلالذي ستنظمه جامعة ف للصليب األحمر/الهالل األحمرتاريخ الحركة الدولية 

 . 2016أيلول/سبتمبر  11إلى  9(أستراليا) من 
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 لصليب األحمر/الهالل األحمرتاريخ االمواد المتعلقة ب وضع نظام مركزي موّحد لحفظ −
 في موقعي االتحاد الدولي واللجنة الدولية على شبكة االنترنت).  سجيلها(لت

هذه االقتراحات وتستطيعان لالستجابة لا معن استعداده كل من أمانة االتحاد الدولي واللجنة الدولية علنتو
  :منذ اآلن تنفيذ ما يلي

قدم المعلومات على في الموقع على االنترنت بحيث تُ  المحفوظاتتحديث الصفحة المتعلقة ب −
 مواد التدريب عن المنهجية وأفضل الممارسات في مجال المحفوظات.تُعرض الشبكة و

دعم تدريب العاملين في الجمعيات الوطنية الذين يرغبون في اكتساب الخبرات والمهارات في  −
عند  ،في الميدان (التي يمكن أن تستعين هذا المجال، وذلك من خالل البعثات الموجودة

 في جنيف)، أو ربما باستقبالهم في جنيف. ئهماالقتضاء، بخبرات زمال

من خالل  من األقرانتقني أي دعم فيما يتعلق ب تيسير االتصاالت فيما بين الجمعيات الوطنية −
 تسجيل عناوين جهات االتصال على شبكة فيدنيت.

و تدريب العاملين في الجمعيات أمن جنيف، أو إرشاد انطالقاً تنظيم بعثات محددة الهدف  −
 في أعمال جمع المحفوظات، باالستناد إلى خبرات البعثات اإلقليمية.الذين يشاركون الوطنية 

من الجمعيات الوطنية، للعمل كجهة مرجعية ونقطة اتصال لشبكة طلب أما المتحف فهو مستعد، بناء على 
 هالل األحمر. متاحف الصليب األحمر/ال

 التدريب منفتحاً لكل تبادل للخبرات على الصعيد المهني (بواسطة حلقات العمل، أوويبقى المتحف 
 هامنذ اآلن تقديم الخبرات إلى الجمعيات الوطنية التي ترغب في حفظ وثائقيستطيع وهو  ،الخ..) الداخلي،

إرشادات مركزة أو من خالل زيارات سواء أكان ذلك من خالل  ،أو إنشاء أو تحديث متاحفها الخاصة
 خاصة للجمعيات الوطنية التي تنظم المعارض أو تجددها. 

بكل المتاحف والمعارض الدائمة التي تديرها لوضع قائمة  ،في مرحلة أولى ،ويعلن المتحف عن استعداده
  الجمعيات الوطنية بناء على المعلومات التي تقدمها الجمعيات الوطنية المعنية.
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