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البحث الدويل عن 

قاعات التجمعات العاملية 

لرتشيحات منظمة اليونسكو للرتاث العاملي

نحن بحاجٍة إىل مساعدتك!

املهّمة
املائة  األفراد خالل  وحياة  الوطنية  والجمعيات  الدولية  العالقات  تشكيل  يف  ساهمت  التي  الرئيسية  القوى  إحدى  العاملية  الحركة  تُعد 

والخمسني عاًما املاضية. 

الحركة  تتمتع  للقوة،  املتقاضون ألجٍر كمصدٍر مركزّي  بالعاّمل  املعنية  املنظاّمت  باإلضافة إىل  الحرية واملساواة والتكافل  بناًء عىل قيم 

الُعاملية بقيمٍة عاملّية بارزة بصفتها ظاهرة اجتامعية وثقافية. ومن خالل الجهد الدويل املبذول بقيادة الدمنارك، يجري إعداد ترشيحاٍت 

لقاعات تجمعاٍت عامليّة، وذلك لوضعها عىل قامئة منظّمة اليونسكو للرتاث العاملي.

حّدَد بحٌث سابق عدًدا من قاعات التجمعات العاملية وقاعات النقابات املهنيّة وقاعات النقابات العاملية والهياكل العاملية والثانويات 

الفنية والعاملية، والتي ما تزال قامئة إىل يومنا هذا، يف جميع أنحاء أوروبا الغربية وأسرتاليا وأمريكا الشاملية. 

من خالل تجميع قامئة باملباين التي تشهد عىل كل من األهداف املشرتكة للمجتمع والرفاهية والدميقراطية، وكذلك عىل الخصائص اإلقليمية 

للحركة العاملية، فإننا نأمل يف املساعدة يف الحفاظ عىل هذا الرتاث الفريد ومنح األجيال القادمة مصدًرا للتأمل والتفّكر خالل رحلة تشكيل 

عاملهم.

نحتاج اآلن إىل مساعدتك يف تحديد قاعات التجمعات العاملية، خاّصًة يف آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا وأوروبا الرشقية. تتمثل 

النقطة املركزية يف ترشيح منظمة اليونسكو بإظهاِر الحضور العاملّي للحركة العاملية، وكذلك توضيح كيفيّة تطّور تنظيم العامل تحت 

تأثري الظروف املحليّة واتخاذه مظاهر مميزة يف أجزاء مختلفة من العامل.
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كيف ميكنَك تقديُم املساعدة؟
إذا كنت عىل علم بوجود قاعة تجمع عاميّل أو مبنى يُستخدم كمكاِن اجتامٍع للعامل يف بلدك أو منطقتك، فام عليك إال تشجيَع ماليّك املبنى 

أو إدارته عىل التواصل معنا عىل الربيد اإللكرتوين mbr@arbejdermuseet.dk. يرجى االطالع عىل تفاصيل االتصال اإلضافية أدناه.

سنبدأ بعد ذلك حواًرا مع ممثيل املبنى من أجل توضيح مدى استيفائه للمعايري الشاملة التي تنطبق عىل مواقع منظمة اليونسكو للرتاث 

لقاعات  بقامئة  االحتفاظ  من  سنتمكن  بذلك  ألننا  بنا،  االتصال  يف  ترغب  ال  املبنى  إدارة  كانت  لو  حتى  معنا،  تواصلك  يسعدنا  العاملي. 

التجمعات العاملية التي ال تزال قامئة.

ال ترتدد يف مشاركة هذه الوثيقة مع األشخاص واملنظاّمت التي تعتقد أنها ستكون مهتمة. ويُرجى إخبارنا إذا كان هناك أي يشء 

مُيكننا القياُم به لدعم مساهمتك يف البحث.

حّتى تكون املباين ذاَت صلٍة باملرشوع، يجب أن تتوافَق مع املعايري التالية: 

تم إنشاء املبنى من قبل العامل و/ أو من أجلهم وبدعٍم من الحركة العاملية.

تم استخدام املبنى لألنشطة اليومية للحركة العاملية، ويشمل، بشكل منوذجي، مرافَق، مثل قاعة لالجتامعات ومكاتب ورمبا مرافق 

التواصل  العامل وشبكة  واجتامعات  والثقافية  االجتامعية  والتجّمعات  العامل  وتعليم  السياسية  االجتامعات  لدعِم  مطبخ، وذلك 

االجتامعية.

حتى وإن مل يُعد املبنى مستخدًما كقاعة للتجمعات العامليّة، فال يزال يتعنّي أن تظهَر عليه سامُت التصميم املعامري، والتي تشهد 

عىل استخدامه كقاعٍة للتجمعات فيام مىض. 

بشكل عام، يجب أن يكون املبنى قد استُخِدم من قبل الحركة العاملية قبل عام 1950. ولكن ونظرًا الختالف تطّور الحركة العاملية 

باختالف البلدات، فقد تكون املباين التي تم إنشاؤها بعد عام 1950 مناسبًة إذا كانت تشهُد عىل إنشاِء حركٍة عامليٍة يف بلٍد معني.
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من يقف وراء املرشوع؟
يف عام 2018، أُدرج االقرتاح يف القامئة الدمناركية املؤقتة ملواقع اليونسكو للرتاث العاملي، كام ويتوىّل متحف العامل يف كوبنهاغن بالدمنارك 

عملية تنسيق املرشوع. تتيح الوكالة الدمناركية للثقافة والقصور، بوصفها جهة معنية، التقديَم املشرتك للرتشيح عىل الصعيد الوطني يف 

املستقبل. 

تشارك قاعات التجمعات الخمس التالية يف املرشوع:

Paasitorni 
هلسنيك، فنلندا. تّم بناؤها يف عام 1908. 

www.paasitorni.fi

Feestlokaal van Vooruit 
غينت، بلجيكا. تّم بناؤها يف عام 1913.

www.vooruit.be

The Victorian Trades Hall 
ملبورن، أسرتاليا. تأسست يف عام 1859.

www.weareunion.org.au

Broken Hill Trades Hall 
بروكن هيل، أسرتاليا. تّم بناؤها يف الفرتة من 1898 إىل 1905. 

The Workers’ Assembly Hall 
كوبنهاغن، الدمنارك. وأصبحت اليوم متحف العامل. تّم بناؤها يف عام 1879. 

www.arbejdermuseet.dk

http://www.paasitorni.fi
http://www.vooruit.be
http://www.weareunion.org.au
http://www.arbejdermuseet.dk
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املزيد من املعلومات
www.arbejdermuseet.dk/unesco/ :اقرأ املزيد عن هذا املرشوع من الرابط التايل

https://www.facebook.com/groups/235650211682186 :مجموعتنا عىل الفيسبوك

املوعد النهايئ هو يوم األحد 1 أغسطس/ آب 2021. سيجري اختيار املجموعة النهائية من املباين خالل خريف عام 2021.

معلومات االتصال
يرجى توجيه أية استفسارات حول املرشوع إىل:

The Workers Museum
Rømersgade 22

DK-1362 Copenhagen K
Denmark

.Att. Marie Brøndgaard, Project Leader, M.A
  mbr@arbejdermuseet.dk :الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف: 91896774 )45(+

مع أطيب التحّيات

مورتن سكوف كريستيانسن

رئيس مجلس إدارة متحف العامل، نائب رئيس االتحاد الدمناريك لنقابات العامل

د. سورين باك ينسن

أستاذ الفنون، مدير متحف العامل

كوبنهاغن، نيسان 2021 

http://www.arbejdermuseet.dk/unesco/
https://www.facebook.com/groups/235650211682186

