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آرشيو جهانی بيانيه خاستگاه /پيدايش  

 
 

 آرشيوها درباره کبک بيانيه از گرفته الهام•

 
 انجمن های بخش )ICA( آرشيو بين المللی شورای 2007 سال در•

  با آرشيوها درباره جهانی بيانيه تهيه مسئول را )(SPA حرفه ای

 .نمود کبک بيانيه مدل به توجه
 

 .شد ايجاد 2007 سال در بين المللی کارگروه يک•
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آرشيو جهانی بيانيه گسترش   
 

 مشورت ذينفعان با کارگروه :2008-2009•
 هويت يک کرد؛ تهيه را سند پيش نويس و کرد

 .تبليغاتی ايده های از فهرستی و ديداری

 
 شورای عمومی جلسه در سند :2009 نوامبر•

 -شد ارائه مالتا در آرشيو بين المللی
 جزئيات شد اعالم اما شد تصويب آن اصول
   .دارد بيشتر بررسی به نياز

 
 شورای عمومی جلسه در آراء اتفاق به•

 .رسيد تصويب به اسلو در آرشيو بين المللی
 

 عمومی کنفرانس ام 36 جلسه در پاريس در•
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  چالش ها

 
 چالش ها•

 سنتی چند فرهنگی، چند زبانه، چند - 
 بينابين زمينه به دستيابی - تعادل برای تالش - 

 آرشيوی سنت های تعدد•

 سياسی واقعيت های تعدد•

 رقابتی انتظارات تعدد•

 اسناد متفاوت نگهداری روش های با مختلف مکان های•

 
 رويکردها•

 باشد باال سطح آرمان های بر متمرکز و مختصر - 
 بيانيه اصلی مخاطبان اين که از آگاهی اساس بر شده هدايت - 

 هستند تخصصی حوزه اين از خارج
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يونسکو تأييد اهميت  

 
 يونسکو آرشيو، جهانی بيانيه تأييد در•

 :کرد ذکر را زير موارد
 

 به مربوط قدرتمند اعالميه های ساير•
 ميراث حفظ منشور مانند اطالعات و دانش

 جهانی حافظه برنامه و ديجيتالی
 يونسکو اساس نامه•
 بشر حقوق بيانيه•

 
  شوندمی  تشويق يونسکو توسط عضو دولت های•

 اجرای و برنامه ريزی زمان در که
 وسيله به ملی برنامه های و هاراهبرد
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آرشيو جهانی بيانيه اهداف  

  گستردگی و ارزش هدف، جهانی پذيرش و درک از اطمينان•

 آرشيويست ها و آرشيوها

 :در آرشيو نقش ارتقاء•
 بشر حقوق کامل تضمين–

  جمعی حافظه ايجاد–

 شفاف و پاسخگو یدولت پايه گذاری–
  توسط بايد چرا و هستند بفرد منحصر هاآرشيو که اين شرح•

 شود مديريت آموزش ديده کافی اندازه به و حرفه ای آرشيويست های

 کند تشويق آرشيو از استفاده به•

 عموم و تصميم سازان دولت ها، مشارکت برای -اقدام به دعوت•

 )شماست درباره آرشيو( آرشيوی مسائل در مردم
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  :آرشيو جهانی بيانيه 

 مقدمه

  .می کند ثبت را خاطره ها و اقدامات تصميمات، آرشيوها،•
  به نسل يک از و بوده جايگزين قابل غير و بفرد منحصر آرشيو•

   .می شود منتقل ديگر نسل
  مفهوم و ارزش تا می شوند مديريت ايجاد زمان از آرشيوی اسناد•

 .شود حفظ آن ها
  فعاليت های آن ها اساس بر که هستند اطالعات معتبر منابع اسناد،•

   .می گيرد شکل شفاف و پاسخگو اداری
 و فردی حافظه گذاشتن اشتراک به و حفاظت با آرشيوها•

 .می کنند ايفا جوامع توسعه در مهمی نقش اجتماعی،
  بشری جامعه مورد در را ما دانش آرشيو، به آزاد دسترسی•

 شهروندان حقوق از کرده، ترويج را دموکراسی داده، افزايش

 .می بخشد بهبود را زندگی کيفيت و نموده حمايت
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 بيانيه
 ..... می شناسيم رسميت به ما منظور، اين برای

 
 فعاليت های بر معتبر شاهدی عنوان به آرشيو، بفرد منحصر کيفيت•

   جوامع؛ تکامل از بازتابی عنوان به و فکری و فرهنگی اداری،

 

کار، و کسب بهره وری از حمايت برای آرشيو حياتی ضرورت  

 ايجاد جهت شهروندان حقوق از حفاظت در شفافيت، و پاسخگويی

  مستندسازی برای و گذشته، درک برای جمعی و فردی حافظه

 آينده؛ اقدامات هدايت جهت حاضر حال

 

انسانی؛ فعاليت های همه ضبط در آرشيوی اسناد تنوع 
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 بيانيه
 ..... می شناسيم رسميت به ما منظور، اين برای

 
 شامل می شوند ايجاد شکل ها آن به اسناد که فرمت هايی تعدد•

 ديگر؛ اشکال و شنيداری ديداری الکترونيک، کاغذ،

 
  تحصيالت با آموزش ديده متخصصان عنوان به آرشيويست ها نقش•

 نگهداری انتخاب، و اسناد توليد از حمايت با که مداوم، و اوليه

 خدمت خود جامعه به استفاده، برای آن ها نمودن دسترس پذير و

 می کنند؛

 
  و عمومی ادارات مديران شهروندان، -همه جمعی مسئوليت•

 خصوصی، يا عمومی اسناد نگهدارندگان يا صاحبان تصميم سازان،

 .آرشيو مديريت در -اطالعات متخصصان ساير و آرشيويست ها و
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 بيانيه
 ..... تا هستيم يکديگر با همکاری به متعهد ما پس

 
 

 شود؛ اجرا و تصويب آرشيوی مناسب قوانين و سياست ها•
 
 بخش های افراد همه توسط بايد و است ارزشمند آرشيو مديريت•

 و توليد خود کار پيشبرد برای را اسناد که عمومی و خصوصی
 شود؛ انجام می کنند، استفاده

 
 جمله از آرشيو، مناسب مديريت از پشتيبانی برای کافی منابع•

   شود؛ داده اختصاص آموزش ديده متخصصان استخدام
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 بيانيه
 ..... تا هستيم يکديگر با همکاری به متعهد ما پس

 
 
  اعتبار، صحت، از که  شوند نگهداری و مديريت به گونه ای آرشيوها•

 شود؛ حاصل اطمينان آن ها بودن استفاده قابل و يکپارچگی

 
  و قوانين به حال عين در  شود، دسترس پذير همگان برای آرشيو•

 احترام کاربران و صاحبان ايجادکنندگان، افراد، به مربوط حقوق

  شود؛ گذاشته

 
 شهروندی مسئوليت پذيری ترويج به کمک برای آرشيو•

 . شود استفاده
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تعهد و پيشرفت  

 شده گرفته نظر در آرشيو جهانی بيانيه•
 :در شود استفاده تا
  دهد شرح را آن ها ارتباط و آرشيوها•

 )پيشرفت(
  درباره فعال تصميم گيری تشويق برای•

 )تعهد( آرشيو
 

 طور به می تواند آرشيو جهانی بيانيه•
 :توسط شود استفاده يکسان

 )سطوح همه( آرشيوی مؤسسات•
   گردآورنده مؤسسات•
  مديريت انجمن های و حرفه ای آرشيوهای•

 اسناد
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آرشيو جهانی بيانيه چاپی نسخه  
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 مختلف اشکال و زبان ها به نسخه های
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  آرشيو جهانی بيانيه ترويج برای ايده هايی

شما منطقه در  

 
 مشارکت آن در اشخاص مؤسسات، ، حرفه ای انجمن های دولت ها،

 کنند
  اسناد ارتباط و نقش درباره مباحثه گشودن برای آرشيو جهانی بيانيه از•

 کنيد استفاده آرشيوی
  به مربوط سازمان يا مؤسسات کنيد برگزار بيانيه معرفی برای رسمی مراسم•

  توسط آرشيو جهانی بيانيه اخيرا -کنند تأييد را آن آرشيو جهانی بيانيه

 است شده تأييد )اسپانيا( کاتاالن پارلمان
 

 دهيد قرار خود وب سايت در را آرشيو جهانی بيانيه
 دهيد قرار سازمان وب سايت روی بر را آن•
 توئيت يک ارسال فيسبوک، بسازيد بيانيه معرفی برای وب سايت يک•

 
 کار اين انجام برای ديگران تشويق و آنالين نام ثبت

  شرايط در يا مجازی( کنند نام ثبت می توانند افراد و انجمن ها مؤسسات،•

 )واقعی ثبت نام يا و محلی
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  آرشيو جهانی بيانيه ترويج برای ايده هايی

شما منطقه در  

 
 تهيه کاالهايی و آگهی ها بروشورها، موجود، طراحی از استفاده با

 کنيد
 

 کنيد منتشر و طراحی بيانيه طرح با پستال کارت يک•
 دهيد تغيير طرح صورت به را  ايميل پس زمينه•

 
 نماد مقابل را بيانيه عکس - 'جهان سراسر در آرشيو جهانی بيانيه‘

 دهيد قرار مختلف سرزمين های
 

  آرشيوها، پارلمان، جلوی در را پوستر که افرادی يا گروه ها از عکس هايی•

 کنيد ارسال وب در را عکس ها اين .بگيريد داشته اند نگه نمادين مکان های
 
 /آرشيوی - جلسات کنفرانس ها، در آرشيو جهانی بيانيه درباره

 کنيد صحبت تاريخی /اطالعاتی
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  آرشيو جهانی بيانيه ترويج برای ايده هايی

شما منطقه در  

 
 فرهنگی و تخصصی شبکه های طريق از ترويج

 
 مربيان وکال، شجره شناسان،•

 
 آموزشی فعاليت های

 
  را آرشيو جهانی بيانيه تا کنيد تشويق را )رشته ها ساير و آرشيو( مربيان•

 دنکن وارد درسی برنامه های به
 دانشجويان، و دانش آموزان سطوح همه برای آرشيو جهانی بيانيه مسابقات•

 کنيد برگزار اوليه و تکميلی دوره های
 
  ژوئن 9 -آرشيو جهانی روز تبليغات در استفاده
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شود؟ انجام شما منطقه در می تواند کاری چه   

 
  …… شما عهده به•

 
 

 آرشيو جهانی بيانيه می توان چگونه می کنيد فکر شما 

 کرد؟ ترويج شما منطقه در را
 

  تماس آرشيو بين المللی شورای مشاوره گروه با لطفا خود، نظر ارسال و کمک برای

 .بگيريد
 

 
 2016 مارچ در شده روز به      
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