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 مشروع قرار

 الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي

 للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 إن مجلس المندوبين،

 ،للصليب األحمراللجنة الدولية و ،جمعيات الوطنيةال من دعد هإلى العمل الذي أنجز إذ يشير مع التقدير
والمتحف الدولي للصليب األحمر والهالل  ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 ، 2011لعام  6متابعة تنفيذ قرار مجلس المندوبين رقم  في ،األحمر

 التوصيات الواردة في التقرير المقدم إلى المجلس، وإذ يؤيد

 قطعوال الصور مجموعاتعلى  والحفاظ للمحفوظات نظام امةإقكل الجمعيات الوطنية على  ويشجع
  ،والوثائق ذات القيمة التاريخية

الوطنية بجمعية المتاحف الوطني في بلدها أو  رشيفاألبقسم  تصالالجمعيات الوطنية باال يوصي -1
لمتاحف، وإقامة أواصر تنظيم االمحفوظات والمتعلقة بمعايير المهنية قواعد والالمعنية لمعرفة ال

 المجاالت؛ هذه فيومتطوعيها تعاون من أجل تدريب موظفيها ال

المهنية الدولية مثل مجلس  جمعياتالبالبحث عن المعلومات المفيدة لدى الجمعيات الوطنية  يوصي -2
 ؛في هذا الميدان بغية تطوير خبراتها الخاصة الدولي لمتاحفاأو مجلس  الدولي لمحفوظاتا

لحركة الدولية للصليب األحمر لالتاريخي والثقافي الجمعيات الوطنية بتعزيز التراث أيضاً  يوصي -3
المنظمة احتفاالً باليوم والهالل األحمر (الحركة) عبر أنشطتها اإلعالمية والسيما في األحداث 

جمع أيار/مايو، وفي حمالتها الترويجية وحمالت  8العالمي للصليب األحمر والهالل األحمر في 
 القتضاء، حسبالتبرعات، 

وتعرض  تاريخهاعلى االنترنت تتناول تخصيص صفحة على موقعها  ىلإالجمعيات الوطنية  يدعو -4
البحوث  تشجيعل االطالع عليها عبر االنترنت عند االقتضاء، وقوائم الجرد لمجموعاتها وتسهّ 

 التي تستند إلى سجالت محفوظاتها؛ المؤلفاتونشر 

عدد من الجمعيات الوطنية لمساعدة الجمعيات واستعداد اللجنة الدولية واالتحاد الدولي ب علماً  يحيط -5
 إلىالجمعيات الوطنية هذه  دعووي؛ هامحفوظات الوطنية الشقيقة في المسائل المتعلقة بإنشاء وحفظ

 هذه الخبرات؛ب االستعانة

ن من الدولي بذلك كي يتمكّ  إلى إبالغ المتحفخاص ال هامتحف تديرالجمعيات الوطنية التي  يدعو -6
في مجال تنظيم متاحف الصليب األحمر والهالل  توجيهوال تصالاالتوفير القيام بدوره الكامل في 

إنشاء متحف إلى االتصال بالمتحف الدولي تعتزم الجمعيات الوطنية التي  لك ويدعواألحمر؛ 
 في هذا الصدد؛المطلوب للحصول على الدعم العلمي 

المؤتمر الدولي  انعقادالدولي، إلى انتهاز فرصة  لمتحفوا الدولي، واالتحاد الدولية، اللجنة يدعو  -7
 أدالييد، فليندرزالمعني بتاريخ الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في جامعة 
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 الجهود لتشجيع، من أجل تنظيم فعالية جانبية 2016أيلول/سبتمبر  11إلى  9(أستراليا) من 
 .له والترويج لمكوناتها التاريخي التراث على الحفاظ إلى والهادفة الحركة داخل المبذولة
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