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  جهاني يونسكوة  حافظةبرنام
  

  

  ههتاريخچتاريخچ

يگاه جا فرهنگي ازهاي شود كه در حفظ هويت ملل جهان توصيف مية جهاني به عنوان حافظةحافظ

ها و   جهاني را ميراث مستند موجود در كتابخانهةحافظة بخش عمد. اي برخوردار است ويژه

راث مستند بسياري از ملل اغلب به به علت اين كه مي. دهد ها در سراسر جهان تشكيل مي بايگاني

 توجهي قرار گرفته عدم آگاهي در معرض فرسودگي، فراموشي و گاهي بي وغفلت جايي، به جاعلت 

جهاني را ة  حافظة برنام1992يونسكو  براي جلوگيري از نابودي ميراث مستند در سال  ،است

  .تأسيس نمود

ري ميراث مستند جهاني با ايل، حفظ و نگهدبرنامه به عنوان فعاليتي جديد به منظور تسهاين 

افزايش آگاهي در مورد وجود و اهميت ميراث مستند جهاني وهاي مناسب  استفاده از تكنيك

 متشكل يها كه به عنوان بخشآثاري  فهرستي از تمام  همچنيناين برنامه .استشده طراحي 

رم جهاني آ اين ميراث مستند يك  و براي ايجاد ارتباط باهكردتهيه اند  جهاني مشخص شدهةحافظ

  .فراهم ساخته است

م وميراث مستندي كه از طرف هر ملت گردآوري شده به عمتا هاني تالش دارد جة حافظة برنام

  .مردم دنيا معرفي نمايد

  اهداف برنامه

  هاي مناسبايجاد تسهيالت حفظ و نگهداري از طريق روش  •

 از آنجايي كه اين اسناد از .دده تند تشكيل مياصلي ميراث فرهنگي جهان را ميراث مس قسمت 

بعضي از اين ميراث كه به  نيز معرض نابودي و فرسودگي قرار دارد و در  ومواد طبيعي ساخته شده

 موارد، جلوگيري از اين راي ببنا بر اين ،باشد ممكن است از بين برود  موجود مييصورت الكترونيك

  .ميراث فراهم شده است اين اري تسهيالت مناسبي به منظور حفظ و نگهد
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  مكان دسترسي همگاني به ميراث مستند جهان ا •

. شود براي همه ايجاد  عمومدسترسي امكان تاسازد هايي را فراهم مي فرصتجهاني ة حافظة برنام

شنيداري و ة هاي فشردها و نوارهاي ديجيتالي و ديسكت CD-ROM محصوالتي چون ةتوسع

وجود اين محصوالت و مشاركت همگاني . باشد اهكارهاي ارائه شده مياز جمله ر (DVD)تصويري

  .كند يم هاي آتي ايجاد  امكان دسترسي عمومي و انتقال مطالب را به نسل تمامي كشورها

  ميراث مستند جهاني افزايش آگاهي جهاني از   •

 تا بتواند  بيند ي را تدارك مهايير سمينا،به منظور افزايش اطالعات و آگاهيجهاني ة حافظة برنام

  .هاي تجاري و بازرگاني را از اهميت ميراث مستند مطلع سازد ها، مردم و بخش دولت

 هاي ميراث جهانيگسترش برنامه  •

- اي بين جهاني به برنامهةحافظ ،ايهاي ملي و منطقهالمللي كميته بينورتيمش هاي با تشكيل كميته

امكان  ها  سازمان وها دولت كنندگان،  استفادهشود و با مشاركت متخصصان، تبديل مي المللي

  .شود المللي ايجاد ميبين ة گسترش اين برنام

  تعريف ميراث مستند

 دارايي يا بايگاني ة مجموعيا  و منفرد تواند سندشود ميآنچه كه به عنوان ميراث مستند ياد مي

   :  دو بخش استة  هرسندي دربرگيرند.باشد

   پوستر  و روزنامه، كتاب مانند  استالعاتاط ء دربرگيرندهبخشي كه

   مانند كاغذ، پوست و غيره است بخشي كه اطالعات بر روي آن ثبت شده 

  :دبندي شوتواند به صورت زير دستهاين مستندات مي

 مداد ومداد، مركب، جوهر با ي هاي مانند طرحمتني د غيرروام ،كتاب و روزنامه مانند دار د متنروام

طالعات الكترونيكي از جمله صوتي، و ا تصاوير يا موسيقي و  چاپي، نقشهآثار ن و همچنيرنگي

  تصويري، ويديويي و مكتوب

 كه ممكن است به نهادي، مركزي يا شخصي ه  به صورت شخصي گردآوري شد گاهي بعضي از آثار

ن شفاهي كه سناز همچنين بعضي  .شودن آثار نيز به عنوان مستندات ياد مياي زا .تعلق داشته باشد
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ة حافظة برنام.  مي شودميراث مستند  تلقياز  بخشي از نسلي به نسلي ديگر انتقال يافته است

  .شودميها  ن  آنداشت زنده نگه و فرهنگ، آيين و سنتهايي باعث تداوم   با ايجاد طرحجهاني 

  معيارهاي گزينش براي سنجش

 بر شود اي يا ملي انجام ميللي، منطقهالمكه در سطح بينجهاني ة حافظة برنام فهرست تنظيم

اي يا  اساس معيارهاي ارزيابي اهميت جهاني ميراث مستند و نيز تأثيرات آن در بعد جهاني، منطقه

  .گيرد ملي صورت مي

المللي عنوان شده است  بينآثار در فهرست ثبت در چارچوب  تدوين شده توسط يونسكو معيارهاي

با توجه جهاني ة حافظة برنام  انتخاب يك سند در .ستنيز قابل اجرا  ملي  واي منطقهة اما در حوز

ها و شرايط ديگر مطرح ي كلي دستورالعملاهاي آن در مقايسه با معيارهاي گزينش، محتوبه قابليت

  .باشدبرنامه مياين شده  در 

يت فرهنگي وجود  معيار كاملي براي بيان اهمو باشد  نسبي ميآثار  كه ارزيابي شودذكر  است  مالز

ثبت جهاني ة حافظة برنامدر  را ي كه بر اساس آن بتوان سندكلي  معيار يكندارد به همين دليل

  .كرد وجود ندارد

مورد آن  از لحاظ صحت و درستي دشود ابتدا باي مياكانديد در برنامههنگامي كه سندي براي ثبت 

  :بررسي قرار گيرد

ن است؟ اسناد كپي، المثني، جعلي، ساختگي و دروغي ممكن  آن قابل اطميناأيا ماهيت و منش آ -

  .است با سند اصلي اشتباه گرفته شود

 آنعني يالمللي بايد از اهميت جهاني سند مطرح شده اطمينان داشته باشد بينتي مشور ةكميت  -

ث  ميراتضعيف به طوري كه گم شدن يا از بين رفتن آن سبب ،نظير باشدسند منحصر به فرد و بي

  .بگذارد فرهنگي درسطح جهاني از نظر زماني ةتأثير زيادي در يك محدوديا مستند گردد 

   .معيارهاي گزينش را در برگيرد يك مورد  از از بيش  منبعي داراي ارزش جهاني است كه  –
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  : از است معيارهاي مورد نظر عبارت

 نفوذ و تأثير •

  زمان •

  مكان •

  مردم •

  موضوع •

  شكل و سبك •

   اجتماعي و هنگيارزش معنوي، فر •

  

  نفوذ و تأثير

مانند اثرهاي مذهبي   .  كه داراي نفوذ و تأثير بر جهان باشد        استمستنداتي از لحاظ جهاني با ارزش       

  .اندگيري تاريخ مؤثر بودهو يا سياسي كه در شكل

  زمان

اريخ در  نمايد و يا اين كه به شـناخت و آگـاهي از تـ             اي از تغيير در جهان را بيان مي       آثاري كه دوره  

هـاي بحرانـي يـا تغييـرات مهـم اجتمـاعي و              مانند مستنداتي كه دوره    دكناي خاص كمك مي   دوره

  .دهد   نشان مي زماني ةفرهنگي را در يك دور

  .باشد قدمت از ارزش برخوردار نميعلت آثار مستند فقط به :نكته

  مكان

ة بار  اطالعات حياتي در   ة  يرندگ بر باشد و در   اصلي اهميت آن اثر مي     ةمكان تشكيل يك اثر مشخص    

ت ميراثي كه حـاوي اطالعـا     . اي است كه در تاريخ و فرهنگ جهاني داراي اهميت بوده است           منطقه

  است  نقش مهمي را در تحوالت مهم تاريخي ايفا كرده         كهباشد   اي همهم در ارتباط با مكان يا منطق      

   صنعتييا  و ي، كشاورزي انقالب  يا ثار متعلق به اماكن تاريخيمانند آ

  مردم

  .اندكه در تاريخ نقش مهمي را ايفا كرده  بودهيمستنداتي كه در ارتباط با افراد، گروه يا اشخاص 
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  موضوع

 يـا   از رفتـار بـشري و      يهـاي مهمـ   جنبه ة  دهندشرايط و اوضاع اجتماعي و فرهنگي يك اثر نشان          

هاي بـزرگ و  ماهيت حركتة گيرند بر پيشرفت اجتماعي، صنعتي يا سياسي است و ممكن است در        

هـاي خـاص    تواند بيانگر پيـشرفت    موضوع يك مستند مي    .دهاي مهم باش   نمايانگر تأثير افراد و گروه    

  .هاي مختلف باشدتاريخي يا فكري در زمينه

  شكل و سبك

شناسي و شناسي، زباناي از جمله سبكهاي برجستهميراث مستند ممكن است داراي ارزش 

 شده يا در حال نابودي د هاي نابو واقعي از آداب و رسوم و يا قالبةو به عنوان نمونبوده اسي زيباشن

     هاي روي برگ و پوستنويس دست مانندباشد

  :مي شودهاي زير نيز در نظر گرفته گزينه

  .شودي كمياب در نوع و زمان خود مطرح محتوا و ماهيت فيزيكي سند به عنوان اثر  :نادر بودن

 صدمه ديده يا ، اثر بجا مانده كامل است يا خير  آيا ،هاي فيزيكيبا توجه به ماهيت  :امل بودنك

، اگر اثر از خطر مصون است آيا باشدبقاي ميراث مطرح شده در خطرمي ، آياتغيير كرده است

  .تمهيداتي براي تداوم اين اثر صورت گرفته است

هاي  روشدادن اهميت ميراث مستند با توجه به   نشاناي به منظور برنامهآيا  : مديريتيةبرنام

  مناسب براي حفظ و دستيابي به آنها وجود دارد؟

  ها كميته

  مناسـبي  ساختار مـديريتي طراحي  به منظور دستيابي به اهداف خود نيازمندجهاني ة  حافظة  برنام

  :زير استة سه كميتة گيرند بر باشد كه درمي

  المللي  بينتي مشورةكميت  -

  اي ه جهاني ملي و منطقة حافظهاي كميته  -

  دبيرخانه  -
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   بين الملليتي مشورءكميته

  كميته در اين در اولين نشست.المللي تأسيس شد بينمشورتية  يك كميت1993در سال 

  :موارد زير مطرح شد ) لهستان(وسك كپول

 هايها، سازمانين دولتنهادي كه باعث گسترش هماهنگي ب و كنندهيونسكو به عنوان هماهنگ  -

  .. انتخاب شدشودالمللي خصوصي و عمومي ميبين

ديگري براي بررسي بازاريابي  مربوط به برنامه و ضوابطاي هردو زيركميته يكي براي ارزيابي دو  -

  .شودمحصوالت برنامه در سراسر جهان تأسيس  براي

همچنين . ها در فهرست جهاني ارائه نمود  و ثبت آنراثهايي را به منظور  گزينش آاين كميته توصيه

  .ها را به طور كلي بر عهده گرفتمسئوليت نظارت بر برنامه

  باشـد كـه از هـر كـشور فقـط يـك عـضو تعيـين                 نفـر مـي    15 تا   10اعضاي اين كميته متشكل از      

  آنـان بر اساس صـالحيت شخـصي  و  مديركل يونسكو    ة  مسئوليت انتخاب اين اعضا بر عهد     . شودمي

هاي خود را بر اين كميته فعاليت  . باشد چهار سال با امكان تجديد يك بار مي        ه مدت زمان دور   .است

  .دهدانجام مي اساس مقررات تدوين شده توسط يونسكو

 (ILA) ها المللي بايگانيبا شوراي بين و (IFLA) اه ه كتابخانءاتحاديهالمللي يونسكو با فدراسيون بين

  از را، فهرستيها اي و بايگانيهاي كتابخانه هر يك در خصوص مجموعهقراردادي را منعقد ساخت تا

   .د، تهيه نماي استكه دچار صدمات زيادي شدههايي  مجموعه

   جهانية حافظةاي و ملي برنامهاي منطقهكميته

كه در چارچوب   راهايي فعاليت وهامسئوليت دقيق طرحجهاني ة حافظة برنام ملي ايه كميته

  :ا ه از جمله وظايف اين كميته.ام مي گيرد بر عهده داردبرنامه انج

 ثبت در فهرست به منظورالمللي بين تيمشور ةكميتدر شناسايي و نامزد كردن ميراث مستند   -

  جهاني

  تيمشور ة ارائه پيشنهادهايي مبني بر حذف موارد مزبور از فهرست به كميت وتعيين موارد  -

 المللي بين
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 هاي دولتي و غيردولتيهمكاري نزديك با سازمان  -

 ها در سطح ملي ها و فعاليتمديريت كلي و هماهنگي طرح  -

 .شده است هايي كه در چارچوب برنامه انجامهاي ملي و فعاليتنظارت دقيق از طرح  -

 در طرحمشترك را  دو يا چند كشور خواهد بود كه يك هدف وي مركب از افراد ا هاي منطقه كميته

اين . ها ها و فعاليت  طرحپيگيري به منظور  به همكاريتمايلنمايد و يا پيگيري ميها  ها و فعاليت

ممكن است بر مبناي جغرافيايي ايجاد شود يا گروهي از افراد از كشورهاي دور و پراكنده   ها كميته

  .اما در منافع يك ميراث مستند خاص سهيم باشند

 عضويت در كميته. دوش هاي ذيربط تأسيس ميركشو لي توسط مناطق واي و مهاي منطقهكميته

 قواعد اجرايي توسط .گردد اي بر طبق شرايط خاص كار هر كميته تعيين مي هاي ملي و منطقه

  .شوداي و ملي تدوين مي  جهاني و نيازهاي منطقهة حافظةاي منطبق با اهداف برناماي ملي و منطقه كميته

اي پيرامون  هاي ملي و منطقه  يونسكو گزارشي رسمي توسط كميته،عموميفرانس كنپيش از هر 

 ةسپس توسط كميت. كند المللي ارسال مي بينمشورتي ةي تهيه و براي كميتا منطقه ملي وة برنام

  . شودالمللي گزارشي جامع به كنفرانس ارائه مي بينتيمشور

  دبيرخانه

   :هده داردرساني عمومي را بر عمسئوليت اطالع اين بخش

 المللي  بينمشورتي كميتةاي به  ارائه خدمات دبيرخانه •

   جهانية تأسيس و نگهداري به روز فهرست حافظ •

  هاي برنامهارائه فعاليت •

   جهانيةصندوق حافظه دارا •

  برنامه نظارت دقيق •

  مراحل گزينش براي ثبت در فهرست جهاني

د موار. ت در فهرست جهاني معرفي نمايدتواند ميراث مستند را براي ثب  مييهر سازمان يا شخص

دبيرخانه . هاي نامزدي در بر داشته باشد مطابق با ساختار فرم را ارائه شده بايد حداقل اطالعاتي

  .دهدها را مورد ارزيابي قرار مي  آن، تكميل شدهي هايافت فرمرپس از د
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  :ارزيابي هاي موردگزينه

   اطالعات ارائه شده .1

   ارائه شدهآثاراي در مورد  هاي ملي و منطقه يته اظهار نظر كم .2

  المللي ارائه بينمشورتية ، اثر ارائه شده براي بررسي به كميتتوسط دبيرخانهارزيابي  پس از 

  .داولويت قرار دار دراي عنوان  هاي ملي و منطقه كميته پيشنهادات. گرددمي

   تيمشورهاي   و تحت شرايطي كميتهدداراي وجود ن هاي ملي و منطقه ر بعضي موارد كميتهد :نكته

  .دنماي لمللي بنا به صالحديد خود ميراثي را به عنوان اثر به فهرست جهاني معرفي ميا بين 

   جي  جيكةجايز

  .ريش تعلق گرفتت به مجموعه آرشيو ا 2007سال   در جي جيكة جايز

 ،دهوري كره برگزار ش در شهر چونگ جيو در جم2007ي كه در چهارم سپتامبر  سال اسمطي مر

  .جي را دريافت نمود  جيكة جايزةريش گواهينامتمجموعه آرشيو آكادمي علوم ا

پا   بركنندگان ويژه شركتاز در سالن بزرگ مركز هنرهاي چونگ جيو با دعوت  كه اين مراسم در 

جنوبي  ة  وزير فرهنگ كر،كي مو كل سازمان ملل بان  دبير،ماتسوراچيرو يئكل يونسكو كو  مدير،شد

  . حضور داشتند استان چونگة و فرماند

به   2004ريل و كه توسط يونسكو در آاست ميراث مستند ةاولين جايزه در زمين ،جي جيكة جايز

  . جهاني تأسيس شدة حافظفهرست جي در  جيكة  كتيبدنبال ثبت

زايي در سي كه سهم بسال يكبار به افراد يا مؤسسات  هر دو،  دالر آمريكا000/30 مبلغ هاين جايزه ب

  .شوداند اهدا مي  نگهداري و دستيابي به ميراث داشته

 2005  جهاني در سال ةجي حافظ  جيكةيزجاة كنند   اولين دريافت، ملي جمهوري چكةكتابخان

   .بوده است

هاي بيشتر و گسترش    فعاليتدادن جايزه كمك مناسبي براي انجام اين  هاي حاصله از ارزيابي

 ملي ة ارتباطات بيشتر با مؤسسات خارج از اروپا مانند كتابخانزمينه را براي و شدامه اهداف برن

  برقرار نمودة  ملي قزاقستان چين و كتابخان


