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  مشروع قرار 
  

  التراث التاریخي والثقافي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمرالحفاظ على 
  
  
  

  إن مجلس المندوبین،
  

ت الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر  بالقیمة العالمیة للتراث التاریخي والثقافي لمكوناإذ یقر
لصلیب األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات ا، أي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، ")الحركة"في ما بعد (

  والھالل األحمر والجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر ؛
  

 عبر كل الوسائل براز قیمتھي والتعریف بھ وإ األھمیة الفائقة لصون ھذا التراث اإلنسانیشدد علىوإذ 
المالئمة بھدف تعزیز الفھم ألدوار مكونات الحركة وھویتھا وتوعیة الجیل الحالي واألجیال القادمة بغیة 

  حثھا على االنخراط في العمل اإلنساني خدمة للمستضعفین أفرادًا وجماعات؛
  

ا المیدانیة عنصر أساسي في المداوالت الراھنة بأن معرفة تاریخ مكونات الحركة وتجاربھر وإذ یذّك
  والمقبلة بشأن عملھا اإلنساني وطرق تنفیذه؛

  
 المسؤولیة المشتركة لكل مكونات الحركة في ضمان الحفاظ على التراث التاریخي والثقافي یشدد علىوإذ 

 حتى اآلن من أجل  بالجھود الدؤوبة التي بذلتھا مكونات الحركةویذّكرللحركة وصونھ وإبراز قیمتھ، 
  جعل ھذا التراث متاحًا ألكبر عدد ممكن من الناس؛

  
 بدور المتحف الدولي للصلیب األحمر والھالل األحمر في تعزیز أھمیة التراث التاریخي یذّكروإذ 

  والثقافي للحركة وتأثیره،
  
 الحفاظ على تراثھا  بعالقة التعاون التي أقامھا المتحف مع الجمعیات الوطنیة لمساندتھا فيیرحبإذ و 

  الخاص وإبراز قیمتھ في المتاحف وغیرھا من المؤسسات التراثیة في بلدانھا ومناطقھا؛
  

القواعد والمبادئ القانونیة واألخالقیة التي تنظم، على الصعیدین الوطني والدولي، حمایة أھمیة وإذ یدرك 
ایة البیانات الشخصیة وإمكانیة اإلطالع البیانات التاریخیة وتوثیقھا ونشرھا والسیما في ما یتعلق بحم

  علیھا؛ 
  

 بالتجربة الواسعة لمختلف مكونات الحركة وخبراتھا في ما یتعلق بصون التراث التاریخي وإذ یقر
   ؛براز قیمتھوالثقافي للحركة والحفاظ علیھ وإدارتھ ، وما یتعلق كذلك بالتعریف بھذا التراث وإ

  
الدولیة ألسرى الحرب في سجل ذاكرة العالم لمنظمة األمم المتحدة بإدراج أرشیف الوكالة وإذ یرحب 

  ؛2007في العام ) الیونسكو(للتربیة والعلم والثقافة 
  

جمیع مكونات الحركة رفع درجة األولویة الممنوحة لمسألة صون واستخدام تراثھا  یطلب إلى-1
ضل من خالل المتاحف  والسعي إلى التعریف بھ وإبراز قیمتھ بصورة أف،التاریخي والثقافي

والمعارض وسجالت األرشیف وغیرھا من المؤسسات التراثیة ومن خالل األنشطة الترویجیة، 
؛ال في أنشطتھا اإلنسانیة الحالیةواستعمال ھذه المعارف والخبرات الواسعة على نحو فع
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ثقافي جمیع مكونات الحركة على تبادل خبراتھا في الحفاظ على تراثھا التاریخي والیشجع -2
، والتماس المساعي الحمیدة للمتحف الدولي للصلیب األحمر والھالل األحمر في وإبراز قیمتھ

جنیف، وخبرات االتحاد الدولي واللجنة الدولیة عند االقتضاء؛ 
  

 لمتحف الدولي للصلیب األحمر والھالل األحمر، واالتحاد الدولي، واللجنة الدولیة،اإلى یطلب -3
تقدیم توصیات بشأن الحفاظ على التراث التاریخي والثقافي ات الوطنیة، وبالتشاور مع الجمعی
، على أن یستند ھذا التقریر إلى تجارب 2015إلى مجلس المندوبین لعام  للحركة وإبراز قیمتھ

  .في ھذا المجال مختلف مكونات الحركة واإلجراءات الملموسة التي تتخذھا
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أساسیةوثیقة 

  
  

  التاریخي والثقافي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمرالحفاظ على التراث 
  

  المقدمة
  

یشار (والدة الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر  سنة على 150  مرورذكرىیأتي االحتفال ب
 ةمللتفكیر في أھمیة أعمال الحركة الدولیة ومساھجدًا  وقت مناسبفي ) إلیھا الحقًا بالحركة الدولیة

مكوناتھا في التاریخ العالمي خالل الفترات العدیدة من النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف، 
الیوم من أوسع الحركات اإلنسانیة في العالم انتشارًا الحركة الدولیة وتعتبر .  واألمراض،والكوارث

في تشغل موقعًا  وھي .ملھاتمیزھا خصوصیة نابعة عن مبادئھا األساسیة وقیمھا وطرق عووأطولھا عھدًا 
المنظمات جمیع الحكومات والمجتمعات المحلیة وبالنسبة إلى وتشكل مثاًال یحتدى بھ التاریخ ال جدال فیھ 

  .ذات األھداف اإلنسانیة
  

والتعریف بھ علیھ  یتعین الحفاظ، على مّر الزمن، تراثًا فریدا الدولیةحركة المختلف مكونات لقد كّونت 
الحركة الدولیة للصلیب  تاریخ مكوناتذلك أن فھم . واألجیال القادمةبناء الجیل الحالي ألیستلھم منھ 

توجیھ األعمال الحالیة والمقبلة من خالل تمكین أن یساھم في األحمر والھالل األحمر وتجاربھا من شأنھ 
   .األفراد من استخدام ھذه المعارف

  
 المتحف الدولي للصلیب األحمر والھالل  ، أعاد2008م عا ھتأسیسلالذكرى العشرین وبمناسبة االحتفال ب
. 1ل مشروعھ الثقافيب ومستقة المنوطة بھمھمال فحوىفي النظر  ) الدوليالمتحف(األحمر في جنیف

لتراث الحفاظ على اعرض بذل كل ما بوسعھ لتحسین طریقة  ،الموكل إلیھالخاص دور بالنظر إلى ھذا الو
وسعیًا . المھنیةتھ اخبروإتاحة التعرف إلى عملھ إثارة االھتمام بأھمیة في مًال التاریخي والثقافي للحركة، آ

في اتجاه الدولي المتحف تحرك  ممكن، إلى أقصى حدالدولیة تھ مع الحركة اإلى تعزیز عالقفي النھایة 
  .على استقاللھفیھا كل شریك فظ احیشراكات مع مختلف مكونات الحركة إقامة 

  
 تھصیاغستند في ی ،تاریخي والثقافي للحركةالتراث الالحفاظ على بیتعلق  مشروع قرار التقریرھذا ویقدم 

 الحركة في  اجتماعاتفيمدیر المتحف الدولي المساھمات التي قدمھا  عقب أجریت متعددةمشاورات إلى 
ر مع لمشروع المقترح بالتشاوالحق لبتطویر إلى طلب اللجنة الدائمة أیضًا ویستند . 2005سیول عام 

قرارًا بشأنھ مجلس المندوبین لیتخذ ، والجمعیات الوطنیةالدولي، تحاد اال و،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
  .2011عام في اجتماعھ 

  
 المتحف والعمل لذلك مع ،األھداف ھذه  تحقیقمدعوة إلى العمل من أجلجمیعھا إن مكونات الحركة 

  . ممیزًاوشریكًا جھة اتصال رئیسیة باعتباره  الدولي
  

   التراث التاریخي والثقافي للحركة– أوال
  

  ؟"التراث التاریخي والثقافي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر" عملیًا بعبارة ما المقصود
  

                                                
  : تحت عنوان2006أبریل / نیسان24تقریر بالفرنسیة اعتمده مجلس المؤسسة في   1

Avenir 2008. Stratégie générale pour les années 2008-2018,  90 p.   
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اإلشارة إلى "  الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمرالتراث التاریخي والثقافي للحركة"یقصد بعبارة 
على شاھدًا كون تإلى األجیال القادمة حتى  ا ونقلھا علیھبالحفاظ ةعد جدیرت صور، ق أوائوث و أةء مادیاشیأ

مكونات الحركة كل من  المعرف في ممارسات ماديالغیر التراث أیضا  یشملو. عمل الحركة وتاریخھا
 والتعبیرات وكیفیة رؤیتھا لألشیاء،، واألشخاص والجماعات المحلیة المستفیدة من المساعداتالدولیة 

  .  اإلنسانیةتھا وأنشطھاالحیة التي تستخدمھا والمعارف والمھارات الكامنة في طرق عمل
  
مكون من  ھاعد أالتيوالوثائق شیاء األ تراث الصلیب األحمر والھالل األحمرفي التعریف الضیق ل ذكرون

 معین أثناء قیامھ بعمل حركةأحد مكونات ال ظھرُتالتي تلك ، أو )ملصقات إعالمیة مثال (الحركةمكونات 
  ؛)صور لعملیات میدانیة مثال(
  

لصلیب األحمر الحركة الدولیة لذات الصلة بفیشمل الصور التمثیلیة والرموز المادیة التعریف األوسع أما 
الصلیب األحمر والھالل مستوحاة من فكر فنیة أعمال  (ةاإلنسانیبأنشطتھا أو ومكوناتھا الل األحمر والھ

  .)مثالاألحمر 
  

  التحديقلب ھذا  الصلیب األحمر والھالل األحمر في –ثانیا 
  

براز  وإفي الحفاظ على تراث الحركة التاریخي والھالل األحمرللصلیب األحمر المتحف الدولي یسھم 
 ،ت والصور واألفالممجموعات كبیرة من الملصقا 1988منذ أن افتتح عام قد استطاع أن یضم و. قیمتھ

یحتفظ بعدد كبیر من كما أنھ . اي تولى االتحاد الدولي جمعھتالوالجمعیات الوطنیة ج اتمعظمھا من إن
من الھدایا  من مجموعة فریدةاإلغاثة والمساعدة باإلضافة إلى ومواد لطوابع البریدیة الوثائق التاریخیة وا

عن  تعبیرلل ال، مثخالل زیارات اللجنة الدولیة إلى السجون ،قدموھا ،من المساعداتمستفیدین صنع 
  . شكرھم

  
عام ح تفتسُیو. عارة وخدمات اإلمنشوراتالمعارض والمن خالل ویبرز المتحف الدولي ھذا التراث 

التحدیات الرئیسیة التي ویعرض  المھمة من تراث الحركة موادبعض الیقدم معرض دائم جدید  2013
  .  في عالمنا المعاصر  العمل اإلنسانيیواجھھا

  
بالتعاون  2005المتحف الدولي منذ عام یعمل  طابعھا الدولي، الحفاظ علىوراء المجموعة  إثسعیًا إلىو

المتاحة المجموعات ھذا التعاون  يغنوی. تنوع الحركةتمثل تم اختیارھا ل من الجمعیات الوطنیةعدد مع 
  . اإلنسانیة المعاصرةتشھد على األنشطة  ووثائق ًاوصور مضیفًا إلیھا أشیاء ،لدیھ

  
. في غایة األھمیة تراثیًا ًاأرشیف شكلت، 1863 عام اللجنة الدولیة للصلیب األحمرذ أن تأسست ومن

 على نحو طویلال مداألفي مؤسسة  الة بصیانة ذاكر1990عام  ھااعتمدتفي سیاسة التوثیق التي  التزمتو
ویضم . خ العمل اإلنساني  یدعم اتخاذ القرارات وتأمین الفعالیة في عملیاتھا الحالیة ویعزز التعریف بتاری

األشخاص الذین أفادوا من وبتھا بأنشطالمتعلقة  المكتوبة الوثائق مجموعة من  اللجنة الدولیةتراث
 وتحتفظ.  تلك الوثائق أفالمًا وتسجیالت صوتیة وصورًا ومنشورات مختلفةإلى جانبویشمل . ھامساعدات

انتاجاتھا وانتاجات بصریة، وغیرھا من – سمعیة تضم كتبًا ومنشورات ، وموادمكتبة باللجنة الدولیة 
  .خرىاأللحركة مكونات ا

  
وأنشطة  یة الموجھة إلى الجمھور عمومًاإلعالما ةنشطاألوأرشیفھا من خالل  اللجنة الدولیة، عىوتس

 ھویتھاھا، وتاریخإلى نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني والمبادئ األساسیة للحركة، ب التعریف
  . بكل مكوناتھاالدولیة  الحركةالتعریف با وكذلك عملھو
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 عالمالفي سجل ذاكرة  2) 1923-1914(لدولیة ألسرى الحرب ة اأرشیف الوكال 2007عام  درجأوھكذا 
في   المستمرة للجھود الحثیثةًاتتویج وشكل ذلك. )الیونسكو(األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة لمنظمة 

المساھمة في الحفاظ على ذاكرة الحرب العالمیة وأو اإلتالف  الخرابمن شیف األرھذا  حمایةسبیل 
عمل اإلنساني استمراریة الشاھدًا على ، بالنسبة إلى الحركة الدولیة، تلك المحفوظاتأیضا  شكلُتو. األولى

 مناألشخاص المتضررین  وحمایة ، والبحث عن المفقودین،إعادة الروابط العائلیةللحركة في مجاالت 
تنفذ الیوم  مجموعة من األنشطةتلك المھمة وال ال تزال ھذهو . المسلحة وغیرھا من حاالت العنفالنزاعات

  .في مختلف أنحاء العالم
  
الملفات وتنظیم وحمایة  بجمع 1919 عام ء المنظمة منذ إنشافي االتحاد الدولي مركز األرشیف ضطلعیو

 وأنشطة الجمعیات الوطنیة أنشطة االتحاد الدوليبالتي تحتوي على معلومات تتعلق والمنشورات 
الوثائق االطالع على  عامة جمھورالجمعیات الوطنیة والبفضل تلك الجھود ، تستطیع و. األعضاء فیھ

 كما یستخدم موظفو االتحاد الدولي المعلومات ،التحاد الدوليتاریخ اتعزیز معرفتھا بوالمحفوظة 
  . الحالیةة المتخذم القرارات یدعتلالتاریخیة 

  
بناء القدرات، وعمل  والتنظیمیةتنمیة الالحكم ، وأجھزة  : یغطي ھذا األرشیف المجاالت الرئیسیة التالیةو

األمراض  ولصالح الالجئین، الطبیعیة، والعملیات الكوارثأعقاب عملیات اإلغاثة في المتطوعین، و
الصحة ونقل الدم، و/التبرع بالدم و والسیما تدریب الممرضین العامةالصحةوانتشار األوبئة، و

 السلم في تحقیق الصلیب األحمر والھالل األحمرمساھمات أعمال  وشباب الصلیب األحمر، و،االجتماعیة
  . والتنمیة واالستقرار

  
 استعمالھ في إطار أنشطة من أجلفي المتحف الدولي أرشیفھ السمعي البصري التحاد الدولي اوقد أودع 

  .المتحف
  

، باعتبارھا المكونات األساسیة في الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، یات الوطنیةالجمعأما 
من ھذه تتزاید باستمرار  ًاداعدأ نجدو. إبراز قیمتھو  تراث الحركةالحفاظ علىفي  تؤدیھ دور مھمفلدیھا 

ھا أسس بعضقد ف. ماضيآثار من تاریخھا ال خطوات ترمي إلى الحفاظ على  تتخذالجمعیات الوطنیة
 مكانیاتاإل وتخصیص لحفاظ على التراث داخل متاحفا البعض اآلخر ارتأىبینما ، أقسامًا للمحفوظات 

جل التعریف بتاریخ جمعیتھ أویبذل البعض جھودًا حثیثة، أحیانًا بموارد محدودة، من .  لذلكالالزمة
  . وبالحركة الدولیة ككل

  
مختلف ل تؤثر حاضرًا ومستقبًال في العمل اإلنساني للحركة الدولیة وثمة أحداث معینة من الماضي ال تزال

الذي یحیي ذكرى والدة ) مایو/ أیار8(فھنالك الیوم العالمي للصلیب األحمر والھالل األحمر . مكوناتھا
وھنالك حدث . ھنري دونان، مؤسس الحركة ویوفر للجمعیات الوطنیة فرصة ثمینة للتعریف بأنشطتھا

" الفیاكوالتا"ن المبادرات العدیدة التي تنفذھا الجمعیات الوطنیة في مختلف أنحاء العالم ھو بارز من بی
في الحركة وھي مناسبة لحشد أعضاء  یونیو من كل سنة في سولفیرینو/شھر حزیرانالتي تجري في 

 كان عملھ العظیم الذي وألھمت ھنري دونان في 1859إحیاء ذكرى معركة سولفیرینو التي وقعت عام 
  . یستشرف فیھ المستقبل

  
   لدفعھا على استعمال تراثھا التاریخي والثقافي وإبراز قیمتھ الحركةتعبئة  –ثالثا 

  

                                                
 ، بعد أول  معارك الحرب العالمیة األولى التي أدت إلى اعتقال عدد كبیر من األسرى، أنشأت اللجنة الدولیة في 1914أكتوبر /  في تشرین األول2

ھم، وأتاحت للعائالت أثناء النزاع قائمة من حوالي ملیوني أسیر حرب، وزارت عددًا كبیرًا من  ؛ ووضعتالوكالة الدولیة ألسرى الحربجنیف 
  . إمكانیة إرسال طرود من مواد اإلغاثة
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والتشدید على الضرورة الماسة  ،إبراز التراث التاریخي والثقافي لمكونات الحركة الدولیةسعیًا إلى 
األنشطة اإلنسانیة التي  أمین الوضوح فيتوالستخدام األرشیف في دعم العمل الفعال واتخاذ القرارات 

الجیل الحالي وإلھام توعیة  یجب االستفادة من كل الفرص المتاحة ل،تنفذھا الیوم مكونات الحركة الدولیة
   .لمقبلةاواألجیال 

  
ذكرى سنویة أو االحتفال بحدث لوسوف نجد خالل السنوات العشر المقبلة مناسبات مھمة عدة من إحیاء 

  :ذكر منھا على سبیل المثال ما یلين ومثل ھذه الفرص ،أنھا إتاحة من ش ،بارز
  
  .عمل التطوعيالسنة الدولیة لل: 2011 -
  
   . سنة على تأسیس اللجنة الدولیة للصلیب األحمر150االحتفال بذكرى مرور : 2013 -
  
وذكرى مرور  ،تفاقیة جنیفاعتماد الصیغة األصلیة ال سنة على 150االحتفال بذكرى مرور : 2014 -

   .اندالع الحرب العالمیة األولىتأسیس الوكالة الدولیة ألسرى الحرب في أعقاب  سنة على 100
  

 سنة على تأسیس االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل 100االحتفال بذكرى مرور : 2019
  .اتفاقیات جنیفاعتماد  سنة على 70ور  وذكرى مر،األحمر

  
 السنوات القادمة بذكرى تأسیس عدد من الجمعیات الوطنیة، أو تنظم احتفاالت إحیاًءكما سیحتفل خالل 

  .لذكرى أحداث تاریخیة لعبت فیھا الجمعیات الوطنیة دورًا مھمًا
  
االضطالع مستندة إلى تاریخھا، بغیة إن مكونات الحركة الدولیة مدعوة جمیعھا إلى اغتنام تلك الفرص و
وینبغي أیضًا االستفادة من .  والتعریف بھلحركةلعلى التراث التاریخي والثقافي تھا إزاء الحفاظ امسؤولیب

تلك االحتفاالت التي ستشارك فیھا في كثیر من األحیان الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة أو 
منظمات أخرى استلھمت عملھا من تجربة الصلیب األحمر والھالل األحمر، من أجل التذكیر بالموقع 

  .بتراثھا التاریخي والثقافي میز للحركة الدولیة والم
  

للجمعیات الوطنیة للصلیب  واالتحاد الدولي ،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ودت، وتحقیقًا لھذا الھدف
وجمعیات   في أسترالیاللصلیب األحمر والھالل األحمر والجمعیات الوطنیة ،األحمر والھالل األحمر

 ا وتركیافي أسترالیا وبریطانیا والصین وكولومبیا وفرنسا وصربیاألحمر الھالل والصلیب األحمر 
  . على مجلس المندوبین للموافقة علیھعرض مشروع القرار التالي 

  
  
   


