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  ا املدمر لزمالء يف هاييت يف صراعهم للتغلب على آثار الزلزالتساند ااإلفال 

  
  الزمالء األعزاء

لتعامل ا من أجل هاييت الذين جياهدونأقدم أخلص التعازي القلبية لزمالئنا يف رب عن أسفي وعأباألصالة عن أعضاء اإلفال والعاملني ا 
 اد للمساعدة بأي طريقة جيدوا مفيدة وذلك يفوحنن على استعد ،إثر الزلزال املدمر الذي حدث ا مع الدمار الذي حلق حبيام ودولتهم

  .الفترة الطويلة القادمة اليت ترمي إيل التغلب على آثار الزلزال
وسأوافيكم  ،اخلمس املنظمات منمع اللجنة الدولية للدرع األزرق واليت أعدت البيان التايل باألصالة عن أعضائها  طبعستعمل اإلفال بال

 لدولفيليب مارتينيز رئيس قسم اإلفال لقد قام . الدرع األزرقلجنة ب املشاركة اخلاصة الحقاً بكل التطورات اخلاصة بأنشطة اإلفال و
دة وتقترح أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب بتوفري املواقع االلكترونية التالية اليت حتتوي على معلومات خاصة بكيفية تقدمي الدعم واملساع

   :التخفيف من وطأة زلزال هاييت ليت دف إيلااملوجودة يف بالدكم و اإلغاثةعليكم االتصال مبراكز 
   http://www.supportunicef.org اليونيسيف

  مساعدة األطفال املتضررين من الزلزال يف هاييت
  أو

   https://www.pahef.org/donate/donate.asp للصحة والتعليم ةيمريكبلدان األال احتاد
  التخفيف من وطأة زلزال هاييتاإلغاثة و

  
للحفظ و  الترميم وممثل جملس إدارة اإلفال يف يف النشاط الرئيسي سكرتري قسم احلفظ و Danielle Mincio يقوم دانييل مينيشيو

 يةاحلال وصول املساعداتالتأكد من بالتدخل للمساعدة بعد  PACنشاط يف التعريف بكيفية قيام القسم و بدور قيادي PACالترميم 
  .اليت تسعى إيل إنقاذ حياة األشخاص

احتاد املعرفة (( FOKALمن االتصال بزميل من مؤسسة املكتبات  - إلفال ا سياسة ىمستشاركبري  –رت هاميلتون لقد متكن ستيوا
ستضافة أنشطة اإلفال واليت قامت با)) واحلرية وهو احتاد مستقل يف هاييت يدعمه معهد اتمع املفتوح باإلضافة إيل منظمات دولية وحملية

تيبيل  -أن فرانسواز بوليو كما علمت. وعائالم يف أمان وكذلك املبىن اخلاص م FOKAL بـ إن هيئة العاملني. فايف مؤخراً
Françoise Beaulieu-Thybulle حتاول . املدير العام للمكتبة القومية وعائلتها خبريFOKAL املعلومات على هذه  تركيز

على قوائم الناجني، وسيقومون الحقاً ويف الوقت يتركزهم احلايل اهتماموكما هو متوقع فإن ،  on this blogكترونية ونة االلاملد
   .اسب بتحديد املساعدة املطلوبةنامل

، ولكن إذا ما أصبح لدينا فكرة أفضل عن Stichting IFLA Foundationميكن لألعضاء تقدمي تربعام يف أي وقت إىل 
نرحب باملساعدة اليت ميكن أن تقدموها سواء املعنوية أو ن حنو .املساعدة املطلوبة وكيفية مسامهة اإلفال، فسأخربكم باخلطط اليت سنضعها

  .املادية
  

  املخلصة
  سيلني تايإ

  رئيس اإلفال



  حول زلزال هاييت) اللجنة الدولية للدرع األزرق( ICBSالبيان اخلاص بـ 
   ٢٠١٠يناير  ١٥

  
بسبب  دثخسائر يف األرواح والدمار الذي حلوذلك للدرع األزرق عن عميق أسفها وتضامنها مع شعب هاييت الدولية ل لجنةال تعرب

  .يناير ١٢الزلزال الذي وقع يوم 
إن التراث  .إن الثقافة متثل احتياجاً رئيسياً، وما التراث الثقايف إال ضرورة رمزية تعطي معىن حلياة البشر وتربط املاضى، احلاضر واملستقبل

إن التراث  .الشعوب على املضي قدماً نيعوت باحلياة الطبيعيةالشعور  حساس أواإلالثقايف مبثابة مرجع ملئ بالقيم اليت تساعد يف إستعادة 
  .الثقايف له أمهية رئيسية يف إعادة بناء هوية، كرامة وأمل اتمعات بعد وقوع أي كارثة

 والكوارث الطبيعية أواع املسلح، رتالعمل على محاية التراث الثقايف للعامل الذي يهدده ال "ة للدرع األزرق هي يالرئيسوالرسالة إن املهمة 
ب على العثور على املفقودين ومساعدة اجلرحى تنص وتقدر أن األولوية حالياً تدرك اللجنة رغم أن ".تسبب فيها اإلنسانياليت تلك 

أعضائها من املنظمات حتت تصرف زمالئهم من هاييت ملساعدم يف عملهم قدوا منازهلم، إال أا تضع خربة وشبكة اتصال والذين فَ
ر اللذان حلقا بالتراث الثقايف لدولتهم والذي يتضمن املكتبات، املتاحف، اآلثار واملواقع األثرية وما يتبع االساعي إيل تقدير الضرر والدم

  . هذا من إجراءات اإلنقاذ، الترميم واإلصالح
سواء – احلالية أقصى املساعدة املمكنة إيل اجلهود ميتقدلاألزرق اتمع الدويل، السلطات املسئولة، والشعوب احمللية تناشد جلنة الدرع 
  .إنقاذ التراث الثري والفريد هلاييت/ واليت تسعى إيل محاية  -الرمسية أو التطوعية

 لٍزمالء يف هاييت للحصول على مزيد من املعلومات حول كُويف الوقت احلاضر فإن املنظمات األعضاء للدرع األزرق على اتصال مع ال
  .نوع املساعدة املطلوبة لتحريك شبكات االتصال اخلاصة بنا بناًء على هذه املعلوماتاملنطقة، واالحتياجات املممكنة و من املوقف يف

  .يتم من أجل تسهيل التعاون ات، والعمل الذيحول الدمار، االحتياج أكثر مشوالً واكتماالً قريروسيتم الحقاً نشر ت
  

  الدرع األزرق

املعاهدة الدولية الرئيسية اليت تصيغ القوانني ميثل وهو  ،١٩٥٤الدرع األزرق هو الشعار أو الرمز الواقي ملؤمتر هاج الذي عقد يف عام 
تتعامل مع املتاحف،  من منظماتتتكون شبكة اتصال الدرع األزرق . نزاع مسلح يف حالة حدوثوالقواعد الىت حتمي التراث الثقايف 

  .السمع بصرية، املكتبات، اآلثار واملواقع األثريةمؤسسات دعم للوسائل  األرشيف،
  

تعمل يف هذا   (NGOs)من مخس منظمات غري حكومية وتضم ممثلني ١٩٩٦يف  (ICBS)تأسست اللجنة الدولية للدرع األزرق 
  :اال

 The International Council on Archives لألرشيف الس الدويل •

 The International Council of Museumsالس الدويل للمتاحف  •

  nts and SitesThe International Council on Monumeلآلثار واملواقع األثرية  الس الدويل •

Associations and  The International Federation of Libraryاملكتباتمؤسسات معيات واالحتاد الدويل جل •

Institutions 
uncil of Audiovisual Archives ordinating Co-The Coملؤسسات األرشيف السمع بصري سقنالس امل •

Associations 



ستقوم مؤسسسة  ).حتت التأسيس جلنة ١٨جلنة، وهناك  ١٨مت تأسيس (لقد مت تأسيس جلان قومية للدرع األزرق يف عدد من الدول 
اجلهود حلماية بالتنسيق مع اجلهود الدولية وتقوية هذه  ٢٠٠٨سست يف عام تأواليت   (ANCBS)اللجان القومية للدرع األزرق 

واملقر الرئيسي ملؤسسسة اللجان القومية . مري أثناء حدوث نزاع مسلح أو كوارث طبيعيةين من خطر التداملمتلكات الثقافية اليت تعا
  .هو اهلاج (ANCBS)للدرع األزرق 

  eld.museumsecretariat.ICBS@blueshi: لالتصال
 

  :ألزرق علىا ميكن متابعة أعمال جلنة الدرع اكم
    international.org-http://www.blueshield االلكتروينموقعنا  •
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