
  

  المللی بیانیه شوراي بین

  آرشیو

  
کنند. آرشیو تنها راه منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین براي انتقال میراث  ها را ثبت می ها و خاطره آرشیوها، تصمیمات، فعالیت

شود. اسناد، منابع ها حفظ  شوند تا ارزش و مفهوم آن دیگر است. منابع آرشیوي از زمان ایجاد مدیریت می  از یک نسل به نسل
گیرد. آرشیوها با حفظ و کمک به حافظه  هاي اداري پاسخگو و شفاف شکل می فعالیت ها معتبر اطالعات هستند که بر اساس آن

کنند. دسترسی آزاد به اسناد، دانش ما را در زمینه جوامع بشري  فردي و اجتماعی، نقش مهمی در پیشرفت جوامع ایفا می
  بخشد. سی را ترویج کرده، از شهروندان حمایت نموده و کیفیت زندگی را بهبود میافزایش داده، دموکرا

  شناسیم براي این منظور، ما به رسمیت می

هاي  کیفیت منحصر به فرد آرشیو، به عنوان شاهدي معتبر بر فعالیت §
  اداري، فرهنگی و فکري و به عنوان بازتابی از تکامل جوامع؛ 

براي حمایت از کارآیی کسب و کار، پاسخگویی و ضرورت حیاتی آرشیو  §
شفافیت، در حفاظت از حقوق شهروندان جهت ایجاد حافظه فردي و 
جمعی براي درك گذشته، و براي مستندسازي زمان حال در هدایت 

  اقدامات آینده؛

  هاي انسانی؛ تنوع اسناد آرشیوي در ضبط همه فعالیت §

شوند شامل کاغذ،  ایجاد می ها هایی که اسناد به آن شکل تعدد فرمت §
  الکترونیک، دیداري شنیداري و اشکال دیگر؛

دیده با آموزش اولیه و  ها به عنوان متخصصان آموزش نقش آرشیویست §
مستمر، خدمت به جامعه با حمایت از ایجاد اسناد، انتخاب، مرمت و 

  هاست؛ قابل استفاده نمودن آن

سازان،  و تصمیمشهروندان، ادارات دولتی  - مسئولیت جمعی همه §
ها و  صاحبان یا نگهدارندگان اسناد عمومی یا خصوصی، و آرشیویست

  در مدیریت آرشیو. - سایر متخصصین اطالعات

  پس ما متعهد به کار با یکدیگر هستیم تا 

  ها و قوانین آرشیو ملی با هم تطابق داشته و قابل اجرا باشند؛ سیاست §

ه افراد، خصوصی یا عمومی، مدیریت آرشیو ارزشمند است و توسط هم §
  کنند به خوبی انجام شود؛ که در جریان کار خود سند ایجاد می

منابع کافی براي پشتیبانی از مدیریت مناسب آرشیو، از جمله  §
 استخدام متخصصان آموزش دیده اختصاص داده شود؛ 

شوند که از صحت، اعتبار،  اي مدیریت و حفاظت  اسناد به گونه §
  ها اطمینان حاصل شود؛ استفاده بودن آنیکپارچگی و قابل 

شود، در عین حال به قوانین  پذیر  اسناد براي همه افراد دسترس §
مربوطه و حقوق افراد، ایجادکنندگان، صاحبان و کاربران احترام 

  شود؛ گذاشته 

 شود. پذیري شهروندي استفاده  اسناد براي کمک به ترویج مسئولیت §

  
اسلو، در سپتامبر در المللی آرشیو  این بیانیه در مجمع عمومی شوراي بین
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