
 یونسکو براي حفظ ودسترسی بهنامه   پاسداري از حافظه جهانی ـ توصیه
 از جمله میراث مستند دیجیتالمیراث مستند 

 

 پیشگفتار

کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در سی و هشتمین نشست خود که 
 ،شد در پاریس برگزار  2015در نوامبر  سال 

یا دیجیتال، در  آنالوگاعم از میراث  ،در طول زمانو حفظ شده  میراث مستند شدهبا توجه به اینکه 
طول زمان و اعصار به ابزاري مهم براي خلق و بیان دانش و همچنین به بخشی از میراث بشري 

 هاي زندگی انسانی مبدل شده است، تأثیرگذار بر همه جنبه

ها و ها، انسانها، فرهنگمیراث مستند حافظ تفکر و رویدادهاي بشري، تکامل زبان با نظر به اینکه 
 ،اندآنها از جهان هستیعامل شناخت 

میراث مستند در ترویج تبادل دانش براي گفتگو و درك بیشتر با هدف ترویج  با تأکید بر اهمیت 
 ساالري و حقوق و کرامت بشر،صلح و احترام به آزادي، مردم

به میراث مستند متضمن آزادي اندیشه،  دراز مدت  حفظ و دسترسیعین حال با نظر به اینکه در 
 بیان و اطالعات به عنوان حقوق بشر است،

دسترسی جهانی به میراث مستند با ید با رعایت منافع مشروع صاحبان  همچنین با توجه به اینکه
 پذیر شود،امکان حقوق و منافع عمومی در حوزه دسترسی و حفظ این میراث،

هایی از تاریخ و فرهنگ که به شکل میراث مستند هستند شاید به آسانی قابل جنبه با قبول اینکه
 دسترسی نباشند،

بالیاي اي از میراث مستند به واسطه هاي قابل مالحظهدر طول زمان، بخشهمچنین با پذیرش اینکه 
تغییرهاي سریع هاي بسته از بین رفته و یا به واسطه طبیعی یا بالیاي پدیدآمده به واسطه فعالیت
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قوانین مناسب مانعی است براي  عدم وجود  اند و با نظر به اینکهغیرقابل دسترسی شدهآوري فن
و نایاب شدن میراث  ناپذیرحافظه جهانی براي رویارویی با نابودي جبران) حفظ و ترویج(هاي مؤسسه
 مستند،

با هدف ارتقاء  1992یاد شده در سال  براي رویارویی با چالشخاطر داشتن این مطلب که با به
و به منظور تضمین دسترسی دائم و جهانی به این میراث، جهان ها و حفاظت از میراث مستند آگاهی

 د،کریونسکو مبادرت به ایجاد برنامه حافظه جهانی 

آوري و مشکل ایجاد الگوها و فرآیندهایی براي حفظ میراث پیچیده رشد سریع فنه اینکه با توجه ب
، )interactive hypermedia(اي تعاملی اي، مواد چند رسانهدیجیتالی، مانند کارهاي چند رسانه
هاي پیچیده، محتواي موبایل و اشکال دیگر رسانی پویاي سیستمگفتگوهاي برخط و ابزارهاي اطالع

 قابل ظهور در آینده،میراث دیجیتالی 

هاي مرتبط که فهرست آنها المللی و سایر سندها و بیانیهابزارهاي هنجارساز بین همچنین با توجه به
 در ضمیمه این سند آمده است،

و ترویج دسترسی  ،براي حفظاز سوي کشورها، جوامع و افراد اتخاذ اقدامات مناسب  لزوم  با نظر به
 مستند،میراث ارزش 

اي نامهباید موضوع توصیه مسئلهبا اتخاذ این تصمیم در جریان سی و هفتمین نشست خود که این 
 خطاب به کشورهاي عضو تنظیم شود، بایستمیباشد که 

 :ب کردتصوي 2015نوامبر ساال رو را در نامه پیشتوصیه

 تعاریف

که شامل محتواي اطالعاتی دیجیتال یا شود طالق میمتنی ابه » سند«واژه نامه، در این توصیه
سند قابل نگهداري و . اي که به آن مرتبط است نیز در سند مشخص شده استآنالوگ است و حوزه
، تصاویر )مثل متن(تواند به اشکال مختلف به شکل عالئم یا کدها محتوا می. معموالً منقول است

حوزه موضوعی ممکن است . دارد رایا انتقال و صداها باشد که قابلیت کپی شدن و ) ثابت یا متحرك(
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ارتباط میان محتوا و حوزه . ، فرهنگی و یا فنی باشدهاي خاصی از نظر زیبایی شناختیداراي ویژگی
 .تواند ارتباطی تصادفی یا کامل باشدموضوعی می

کشور عبارتست از تک سندها یا گروههایی از اسناد که براي جوامع، یک فرهنگ، یک  میراث مستند
ب یا از بین رفتن آنها به طوري که تخري ،و ماندگار دارد براي بشریت ارزش ویژهبه طور کلی و یا 

در گذر زمان مشخص  فقط ،گونه از میراثاهمیت این. دارد به دنبالباري را براي بشریت کاستی زیان
عنوان بخشی از  همه میراث مستند مهم از منظر ملی و تاریخی باید توسط کشور عضو به. شودمی

 .هاي آینده منتقل شودمیراثی که باید به شکل کامل به نسل ـ میراث مستند جهانی شناخته شود

طور کامل حفظ و براي همه نگهداري شود، میراث مستند جهانی به همه بشریت تعلق دارد و باید به
هاي فرهنگی توجه ویژگی ها وطور کامل به همه جنبهضمن اینکه در نگهداري از این میراث باید به

میراث مستند ابزاري . گونه ممانعتی براي همه قابل دسترسی باشندشود و این میراث باید بدون هیچ
میراث . کندکمک می تاریخ فرديو  تاریخ جوامعسیاسی،  و هستند که به درك بهتر تاریخ اجتماعی

میراث مستند هر کشوري . ر باشدتواند عاملی براي ترویج راهبري خوب و توسعه پایدامستند می
 .استکننده جایگاه آن کشور در جامعه جهانی بیانگر هویت و حافظه ملی آن کشور است و تعیین

هاي ها و سایر مؤسسهها، موزهآرشیوها، کتابخانه تواند شامل حافظه می) حفظ و ترویج(هاي مؤسسه
 .شودپژوهشی، فرهنگی و آموزشی شود اما به آنها محدود نمی

 شناسایی میراث مستند -1

گذاري در هاي حفظ و ترویج خود براي سیاستبه حمایت از مؤسسهرا  کشورهاي عضو  -1-1
هاي مبتنی بر مشاوره  هاي انتخاب، گردآوري و حفاظت از طریق پژوهش و فعالیتزمینه

 .کندمبتنی بر استانداردهاي معتبر حاکم بر قلمروشان، تشویق می

اي در حفاظت باید به نحوي باشد که با گذشت زمان خدشهها و مجموعهمدیریت این اسناد 
اصول تعریف شده باید دربرگیرنده راهکارهایی براي . و دسترسی به آنها وارد نشود

 .رسانی باشدندي و تهیه پایگاههاي اطالعبشناسایی، فهرست/کشف
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آوردن و دستگذاري، تدوین سازوکارهاي مناسب و تعیین معیارهاي انتخاب، بهسیاست -1-2
هاي ذیصالح حفظ و ترویج میراث مستند باید به وسیله مؤسسه) deselecting(ردکردن 

ا نه فقط به اسناد در این رابطه الزم است ت. حافظه خود با همکاري جامعه مدنی انجام شود
هاي شاخص. هاي اجتماعی توجه شودکلیدي بلکه به محتواي ساختاري آنها از جمله رسانه

ها باید انتخاب. دور باشند و به وضوح تعریف شده باشندباید از هرگونه تبعیض بهانتخاب می
اي حوزه اي برهنري و تاریخی بدون برتري حوزه, هاي علمیها از جمله حوزهدر همه حوزه

، )اندموقتی(به علت ماهیت اینگونه از میراث که ذاتاً عمر کوتاهی دارند . دیگر صورت پذیرد
گیري در مورد میراث دیجیتال باید یا در زمان ایجاد آنها و یا قبل از ایجاد آنها هرگونه تصمیم

 .انجام شود

شوند تا آن دسته از میراث مستند خود را که در معرض خطر کشورهاي عضو ترغیب می -1-3
الوقوع قرار دارند شناسایی و آنها را سریع به مراجع ذیصالح معرفی کنند تا براي نابودي قریب

هاي الزم است تا کشورهاي عضو مؤسسه ،مورددر این . حفظ آنها اقدام الزم صورت پذیرد
را در داخل کشور، هرجا که عملی و مناسب باشد، حمایت و  حافظه خودحفظ و ترویج 

تقویت و مالکان خصوصی را تشویق کنند تا از میراث مستندي که در اختیار دارند به نفع 
هاي دولتی و خصوصی نیز به همین ترتیب، از مؤسسه. عموم مردم به خوبی نگهداري کنند

 .کنند را تضمین کننده خود تولید میرود که مراقبت از اسنادي  كانتظار می

باید با هدف افزایش آگاهی در مورد میراث مستند و ترویج حفظ و نگهداري کشورهاي عضو  -1-4
از این میراث، مراجع ذیصالح داخلی را به شناسایی و معرفی میراث مستند براي ثبت در 

 .هانی تشویق کنندالمللی حافظه جاي و یا در فهرست بینهاي مرتبط ملی و منطقهفهرست

هایی براي هاي آموزشی و برنامهشود تا نسبت به تدوین برنامهاز کشورهاي عضو دعوت می -1-5
 .سازي به منظور تضمین شناسایی، نگهداري و دسترسی به میراث مستند اقدام کنندظرفیت

 میراث مستند ت ازظاحف -2

ها، راهکارها و ، روشهاحفاظت از میراث مستند به معنی در اختیار داشتن تکنیک -2-1
د در وهایی از هر دو نوع درمانی و پیشگیرانه است که به حفظ اسناد و اطالعات موجآوريفن

 .کندآنها کمک می
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آنالوگ و دیجیتال ) اسناد(فاظت فرآیندي جاري و ساري است که الزمه آن مدیریت اشیا ح -2-2
میراث . آموختگی ممکن استآوري و دانشو تقویت این مدیریت در سایه علم، فن است

آثار هنري و یا اشیا حاوي اطالعات  هاي اصیل و موثق،آنالوگ هم در جایی که به عنوان اصل
در ارتباط با اسناد دیجیتال، به منظور ارتقا شرایط . ارزش پیدا میکنند باید حفاظت شوند

هاي حفاظتی باید از ها و مدیریت مناسب خطرهاي احتمالی، اقدامهمدیریت، کاهش هزین
الزم است تا همکاري  .دآوردن سند اتخاذ و به اجرا گذاشته شودستلحظه ایجاد یا لحظه به 

 .حافظه و بخش خصوصی تقویت شود) حفظ و ترویج(هاي ها، مؤسسهین دولتب
) منبع آن(لت آن و قابل اطمینان بودن هاي حفاظتی، یکپارچگی سند، اصادر پیشبرد اقدام -2-3

ها و ارائه گذاريالزم است تا به دنبال قانون. گر در نظر گرفته شودباید به عنوان اصول هدایت
حافظه، ) حفظ و ترویج(هاي المللی از سوي مؤسسههاي بهینه بینها، راهکارها و اقدامتوصیه
بایست در نقش سازوکاري براي ترویج مینی برنامه حافظه جها .هایی ملموس اتخاذ شوداقدام

 .هاي بهینه عمل کندگذاردن اقداماستانداردهاي مرتبط و به اشتراك

آگاهی به عنوان عاملی مهم در  ءگذاري براي ارتقابه اتخاذ اقدامات و سیاستکشورهاي عضو  -2-4
اي در حرفههاي آموزشی براي افراد امر حفاظت و همچنین به ترویج پژوهش و تدوین برنامه

تشویق و فراهم کردن ملزومات و تسهیل این آموزش و پژوهش،  حوزه میراث مستند
هاي بهینه در حوزه سرپرستی و هاي تدوین شده باید با در نظر گرفتن اقدامبرنامه. شوندمی

هاي حقوقی و قانونی و هاي جاري و در حال ظهور، مهارتآوريگري میراث مستند، فنمتولی
و مهندسی تدوین شود تا به این واسطه  آوريهاي مرتبط علوم، فناي پایه در حوزههمهارت

دائم در طور بهها در مورد اهمیت اتخاذ اقدام حفاظتی به موقع در فضایی که به ارتقا آگاهی
 .حال تغییر است، کمک کنند

اث مستند از میر يهاي مختلفهاي احتماالً قانونی براي دسترسی به بخشوجود محدودیت -2-5
 .محدود کند هاي حفاظتیرا براي اتخاذ اقدامحافظه ) حفظ و ترویج( هاينباید توان مؤسسه

نامه مد نظر داشته شود تا این مطلب را حین اجراي این توصیهاز کشورهاي عضو خواسته می
 .روز کنندباشند و قوانین مرتبط ملی خود را با درنظر داشتن این موضوع به
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هایی حافظه خود از کلکسیون) حفظ و ترویج(هاي کشورهاي عضو که در مؤسسهآن دسته از  -2-6
کنند باید تشویق شوند تا که متعلق و یا مرتبط با کشورهاي دیگر هستند، نگهداري می

 .هایی دیجیتال یا کپی این میراث را با گروههاي مرتبط به اشتراك بگذارندبرنامه

هاي را در مؤسسههاي حفاظتی اي مرتبط با اقداماستاندارده کشورهاي عضو باید یکدستی -2-7
مانند تخریب و به سرقت بردن  هاي مدیریت خطراز جمله در حوزهحافظه ) حفظ و ترویج(

الزمه تحقق این . گذاري در زیربناهاي قابل اطمینان فنی را تضمین کنندو سرمایه اسناد
) حفظ و ترویج(هاي سسهمؤها میان هماهنگی و مشارکت ملی و تقسیم مسئولیت ،هدف

 .هاي آنها استبر مبناي نقش، توان و مسئولیتحافظه 

حافظه در ) حفظ و ترویج(هاي شود تا از مشارکت مؤسسهاز کشورهاي عضو خواسته می
 .المللی حمایت کنندتدوین استانداردهاي حفاظتی بین

ري پیوند با براي برقراحافظه ) حفظ و ترویج(هاي مؤسسهکشورهاي عضو به ترغیب  -2-8
شوند تا به این واسطه بتوانند هاي تخصصی مرتبط و برنامه حافظه جهانی دعوت میانجمن

به تداوم فعالیتهاي پژوهشی و ارتقا  وسازي کنند و ارتقا دهند، دانش فنی خود را غنی
 .راهکارها و استانداردهاي مرتبط نیز کمک کنند

هاي درسی دانشگاهی در حوزه حفاظت از رنامهشود تا از تدوین باز کشورهاي عضو دعوت می -2-9
المللی براي اي و بینسازي در سطوح مختلف ملی، منطقهدیجیتال و همچنین شبکه) اسناد(

اجراي هرچه مؤثرتر برنامه حافظه جهانی و همچنین ترویج تبادل تجارب میان کشورهاي 
 .عضو بر مبناي الگوهاي اقدام بهینه، حمایت کنند

 یراث مستند دسترسی به م -3

) حفظ و ترویج(هاي مؤسسههاي حقوقی مناسب براي وبچکشورهاي عضو به تدوین چار -3-1
آوردن امکان دسترسی ها در حفظ و فراهمو همچنین به تضمین استقالل آن مؤسسهحافظه 

میراث انتخاب شده و شیوه /عمومی در ارتباط با مواد اعتمادبه میراث مستند با هدف تأمین 
خود شاهد و  ،فراهم آوردن امکان دسترسی به میراث. شوندنگهداري از آن، ترغیب می

 .هاي حفاظتی استهاي عمومی براي اقدامتوجیهی روشن براي اثبات صرف هزینه
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ستفاده از آن از کشورهاي عضو به ترویج و تسهیل حداکثر دسترسی به میراث مستند و ا -3-2
هاي دقیق و براي تأمین کاتالوگحافظه ) حفظ و ترویج(هاي مؤسسهطریق توانمندسازي 

براي دسترسی به اسناد  روز شده و تأمین اقدامات امدادي، خدمات منصفانه نفر به نفربه
ها، محتواي و ایجاد پرتال ، انتشارات اینترنتیاصلی در صورت لزوم براي امور پژوهشی

به عالوه از . شوندالمللی، تشویق میهاي بهینه بینترونیک و دیجیتالی با استفاده ا ز اقدامالک
حافظه را در تدوین ) حفظ و ترویج(هاي شود تا مؤسسهکشورهاي عضو خواسته می

اي که شدهالمللی براي دسترسی و استفاده از استانداردهاي شناختهاستانداردهاي بین
) interoperability(گذاري بینابینی براي انتقال و به اشتراك کننده عملکردتضمین

در صورت نیاز، محتوا باید به شکلی ساخته شود که قابل خوانش و . هستند، حمایت کنند
 .پیوند توسط ماشین باشد

و گسترش اطالعاتی و ارتباطی  آوريرشد فنمسیرهاي دسترسی به میراث مستند با  -3-3
روبه افزایش  و همکاران آنهاحافظه ) حفظ و ترویج(هاي مؤسسههاي جهانی در میان شبکه

 outreach( دسترس هاي دور-تدوین برنامهاز کشورهاي عضو باید  .هستند

programmes( برگزاري نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور، از ، حمایت کنند و به ویژه
ط، به نمایش گذاشتن تولیدات هاي رادیویی و تلویزیونی، تهیه نشریات مرتبتدوین برنامه

هاي از طریق رسانه ،)در فضاي مجازي(رسانی به شکل برخط کنندگان، اطالعمصرف
هاي آموزشی، رویدادهاي ویژه و دیجیتالی نمودن ها، برگزاري برنامهاجتماعی، سخنرانی
 .محتوا از فضاي مجازي، حمایت و تشویق کنند دانلودمحتوا براي سهولت 

ي تدوین شده هاتوان برنامهمشارکت بخش خصوصی و دولتی می ویژهمشارکت، بهدر سایه  -3-4
در صورتی که مسئول و منصف باشند، از . دسترسی به میراث دیجیتال را تسهیل کردبراي 

 .هایی را ترغیب و ترویج کنندشود تا اجراي چنین برنامهکشورهاي عضو دعوت می

ت انسانی، ایمنی، رازداري و یا هر دلیل مشروع جایی که پاسداري از فضاي خصوصی، امنی -3-5
ها باید به روشنی دسترسی به میراث مستند را ایجاب کند، این محدودیت دیگري محدودیت

هاي است که اقدامالزم . بیان و تشریح شود و دوره محدودیت دسترسی نیز باید کوتاه باشد
 .هش در مورد آنها، قانونمند شونددر سایه ایجاد سازوکاري قانونی براي پژومحدود کننده 
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روز رسانی و یا وضع قوانین و مقررات جدید که دسترسی به میراث مستند را به هنگام به -3-6
بایست ضرورت افزایش دسترسی به میراث دهد، کشورهاي عضو میمی تحت تأثیر قرار

. م بگذارندمستند را مد نظر داشته با شند و در عین حال به حقوق مشروع صاحبان حق احترا
شوند تا دسترسی عمومی به میراث مستند را به حدي ارتقا دهند کشورهاي عضو تشویق می

که کشورهایی نیز که با آنها میراث مشترك دراند بتوانند به آن میراث دسترسی  داشته 
 .باشند

با تدوین را میراث مستندشان دسترسی به آگاهی و شود تا از کشورهاي عضو دعوت می -3-7
گذاري در رمایهسو برنامه حافظه جهانی مرتبط  با ر مطالب انتشادسترس و  هاي دور-برنامه

میراث، که اکنون  ایندسترسی به فراهم آوردن امکان زمینه دیجیتالی کردن محتوا با هدف 
کشورهاي عضو باید از دسترسی  .ارتقا دهند  از مسائل مهم در حوزه حافظه جهانی است،

پذیر باشد باید عمومی به میراث مستند حمایت و آن را ترویج کنند و هرکجا که امکان
 .هایی مانند دسترسی آزاد را ترغیب کنندحلراهکارهایی مانند ارائه مجوز عمومی و یا راه

 گذاريسیاست -4

باید و ببینند باارزش اي شوند تا میراث مستندشان را سرمایهکشورهاي عضو تشویق می -4-1
هاي توسعه و در دستورکارهاي ، سیاستهاي ملی خودگذاريچنین دیدگاهی را در سیاست

ضرورت شوند که به اهمیت به عالوه، کشورهاي عضو تشویق می. نیز منعکس کنندمرتبط 
حفظ اشکال مختلف سندهاي اصل آنالوگ به در زمینه در درازمدت هاي جدید گذاريسرمایه

حفظ و (هاي مؤسسهبا در این راستا توجه کنند و  زیرساخت  و مهارتها-شکل دیجیتالی-
 .حافظه همه گونه همکاري کنند و منابع الزم را در اختیار آنها قرار دهند) ترویج

هاي وضع شده براي میراث ملی خود، کشورهاي عضو به در عین حال، در چارچوب سیاست -4-2
تشویق حافظه ) حفظ و ترویج(هاي مؤسسهنسبت به نیازهاي  جهانیاتخاذ دیدگاهی 

عالوه بر این، کشورهاي عضو . استفراتر از تمهیدات زیرساختی  اغلبشوند که این نیازها می
ها با سایر نهادها براي ارائه به برقراري پیوندهاي همکاري منطقی و همچنین به تقسیم هزینه

در حوزه میراث (شترك و ارائه خدمات مشترك امکانات مشترك و اجراي فرآیندهاي م
 .شوندتشویق می) مستند
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هاي با ارزش در اختیار دارند به اي که کلکسیونهاي خصوصی و محلیافراد و مؤسسه -4-3
هاي مرتبط ملی حمایت و تشویق عمومی و همچنین حضور مناسب و کافی در فهرست

 .احتیاج دارند

کان دسترسی به میراث مستند باید نهادهاي ذیربط سازي امکشورهاي عضو به منظور بهینه -4-4
و میراث مستند را به ایجاد اشکال و ابزارهاي نوین آموزشی و همچنین به پژوهش در زمینه 

 . دکننهاي عمومی، تشویق واردکردن آنها در حوزه

گذاري و وضع قوانین مربوط نسبت به شود که از طریق سیاستاز کشورهاي عضو دعوت می -4-5
هاي مالی، بنیادها و یک فضاي پایدار و توانمندکننده که براي حامیان و اعطاکنندهایجاد 

) حفظ و ترویج(هاي مؤسسهبخش باشد و آنان را به حمایت از سایر گروههاي خارجی الهام
گذاري در پاسداشت  میراث مستند و دسترسی به آن سرمایهبراي و همکاري با آنان حافظه 

 .کند، اقدام کنندبه نفع عموم، تشویق 

شوند گذاري تشویق میاي قوانین حق مؤلف و قوانین سپردهکشورهاي عضو به بازبینی دوره -4-6
ها و با وجود محدودیتتا از کفایت این قوانین براي حفظ و دسترسی به میراث مستند 

 از دیگر مواردي که به کارآیی این .در هر شکلی که باشند، کسب اطمینان کننداستثناها و 
سازي مقررات و همسوسازي آنها در میان کشورهاي عضو کند هماهنگقوانین کمک می

 .است

هاي آوريافزارها و یا سایر فنجایی که حفظ و دسترسی به میراث مستند نیازمند کاربرد نرم -4-7
هاي حق مؤلف هم به که در تبصره) proprietary technology(وابسته به مالکیت باشد 

 هاي بازِبه قوانین، کلیدها و نسخهتسهیل دسترسی آنها اشاره نشده باشد، کشورهاي عضو به 
 .شوندبدون اخذ هیچ سودي، تشویق میمحور ـ هاي مالکیت آوريفن

 والمللی شده بینشناخته افزاریهاي منبع آزادکاربرد نرمتوسعه و کشورهاي عضو باید  -4-8
کنند و از همکاري رغیب براي مدیریت میراث مستند دیجیتال تاستانداردهاي مشترك را 

هاي آورياي در استخراج داده و محتوا از فنافزارهاي رایانهافزارها و سختکنندگان نرمتدوین
حافظه ) حفظ و ترویج(هاي مؤسسهبه همین ترتیب، الزم است تا . محور بهره ببرند ـ مالکیت
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ها و استانداردهاي آوردن قابلیت استفاده از روشالمللی و فراهمبه استانداردسازي بیننسبت 
 .نویسی به جاي هم، اقدام کنندفهرست

افزایی و همکاري میان برنامه حافظه جهانی شود تا در ایجاد هماز کشورهاي عضو دعوت می -4-9
هاي شتري میان فعالیتهاي میراث مشارکت کنند تا همسویی و انسجام بیو سایر برنامه

 .مربوطه ایجاد کنند

 المللیهاي ملی و بینهمکاري -5

المللی، به ویژه از طریق بسیج ملی و بین هايو تبادل هابا نظر به ضرورت تقویت همکاري -5-1
منابع مادي و انسانی براي ترویج پژوهش و حفظ و پاسداري از میراث مستند، کشورهاي 

ژوهشی، انتشارات و اطالعات؛ تبادل و آموزش پرسنل متخصص هاي پعضو باید از تبادل داده
هاي آموزشی و ایجاد گروههاي کاري متمرکز بر ها، دورهو تبادل ابزار؛ برگزاري نشست

در خطر و  نویسی، مدیریت خطر، شناسایی میراث مستندهاي خاص مانند فهرستموضوع
 .هاي مدرن، حمایت کنندپژوهش

هاي پژوهشی دوجانبه و چندجانبه و تدوین دف اجراي برنامهکشورهاي عضو باید با ه -5-2
گذاري و تدوین الگوهایی براي اقدام بهینه، نسبت به ترغیب راهکارهایی براي سیاست

ها، نهادها و سازمانهاي تخصصی مرتبط با حفظ و دسترسی به میراث ها با مؤسسههمکاري
 .مستند اقدام کنند

هایی از میراث مستندي که در خواهیم نسبت به تسهیل تبادل کپیاز کشورهاي عضو می -5-3
واسطه ارتباط آن میراث کشور آنها مورد حفاظت قرار گرفته است در میان کشورهاي دیگر به

را ها کشورآن بخشی از میراث و تاریخ مشترك به این دلیل که و یا ها با فرهنگ آن کشور
ژه با توجه به ماهیت مشترك تاریخی آن اثر و یا در چارچوب گردآوري ويبهدهد تشکیل می

هاي میراث مشترك تأثیري بر مالکیت اصل تبادل نسخه. مجدد اسناد پراکنده اقدام کنند
 . اسناد ندارد

هاي الزم را براي حفظ میراث مستندشان کشورهاي عضو باید تا جایی که در توان دارند اقدام -5-4
اي که احتمال دارد در معرض آن قرار بگیرند، اتخاذ خطر طبیعی و انسانیدر مقابل هرگونه 

به همین ترتیب، . هاي مسلحانه، استاین خطرها شامل خطرهاي ناشی از درگیري .کنند
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شود و یا از کشورهاي عضو باید از هرگونه اقدامی که به تخریب میراث مستند منجر می
 سنادسازد، اعم از اینکه این اآنها را محدود و ناممکن میکاهد و استفاده از هاي آنها میارزش

 .، پیشگیري کنندنگهداري شوند و یا در کشور دیگري باشنددر قلمرو کشور عضو مربوط 

شود در صورت اعالم نیاز به کمک از سوي کشور عضو دیگري، از کشورهاي عضو خواسته می -5-5
طریق دیجیتالی کردن یا هر روش تا براي پاسداري از میراث مستند در معرض خطر از 

 .المللی شرکت کنندهاي بیندیگري، در همکاري

هاي ملی حافظه جهانی هر فهرستها و خواهیم تا با تأسیس کمیتهاز کشورهاي عضو می -5-6
حفظ و (هاي زمان که الزم باشد ارتباطات خود را با برنامه حافظه جهانی از طریق مؤسسه

 .دحافظه خود تقویت کنن) ترویج

نامه را در رابطه با حفظ و کند که کشورهاي عضو باید مفاد این توصیهتوصیه میکنفرانس عمومی 
دسترسی به میراث مستند با اتخاذ هرگونه راهکار قانونی و یا انجام هر اقدامی که الزمه این کار است 

ها و هنجارهاي امواسطه آنها اصول، اقدو البته در چارچوب قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا به
 .االجرا شودنامه در قلمرو کشورشان الزممشخص شده در این توصیه

ن و نامه را در اختیار مسئوالکند که این توصیهکنفرانس عمومی به کشورهاي عضو توصیه می
 .نهادهاي مربوط قرار دهند

هاي ه روشهاي مشخص شده و بکند که در تاریخکنفرانس عمومی به کشورهاي عضو توصیه می
اند، به االجرا کردن این توصیه نامه در کشورشان اتخاذ کردهتعیین شده در مورد اقدامی که براي الزم

 خ./کنفرانس عمومی گزارش دهند

 

 مهرناز پیروزنیک: مترجم

 کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران 
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