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ـ السلطة   كل من على    كنتيجة مترتبة  االطالع الوثائق بغرض    هي توافر ة  تاحاإل  ةالقانوني
 بنشر المعايير   )ICA (رشيف، قام المجلس الدولي لأل    1994منذ عام   و. يجاد وسائل اإل  ووجود
، 1994 عـام    )(ISAD(G)ي  رشـيف  الدولي للوصف األ   التقنين: يرشيف للوصف األ  األربعة

عـائالت   للكيانات االعتباريـة واألشـخاص وال      الدولي للضبط االستنادي األرشيفي   المعيار  و
(ISAAR (CPF)) المعيار الدولي لوصف الوظائف و، 1996 عام)ISDF(  2008 عـام ،

 ،2008 عام   )ISDIAH(ية  رشيفوالمعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات األ       
ـ اإل المعنيـين ب   األساسيينحد العنصريين   أ  التي تعد  ،يجادهذه المعايير وسائل اإل   وتغطي   ة تاح
ة الوثائق  إتاح مبادئبيان  ويؤكد  . ممارسات الوصف  ساهمت في تعديل     نهاإ ، حيث األرشيفية

الـسلطة القانونيـة لتـداول      والذي يتمثل فـي      ،ةتاح لعملية اإل  اآلخرالعنصر  على  ) المبادئ(
  . الوثائق

  

فـي  ف. ة الوثائق إتاحموضوع   ب -ولفترة طويلة - مهتما   رشيفلقد ظل المجلس الدولي لأل    
يون رشـيف ، قـام األ   تـسعينيات ال فـي بدايـة      باوأوراسية التي شهدتها     التغييرات السي  أعقاب

ـ  المعنية ب  الموحدة األوربيةلسياسة  لالخطوط العريضة   " بتطوير   يونبووراأل  "ة الوثـائق  إتاح
اجتمـاع   إطـار  فـي    رشيفوالتي تم اعتمادها باعتبارها االتجاه الخاص بالمجلس الدولي لأل        

 الخطوط العريضة غالبـا   تؤكد  و،  1997دنبرج عام   أد في   السنوي الذي انعق  الجمعية العمومية   
 وذلك عند ذكر    ،الوثائق غير الحكومية   و الوثائق الحكومية كل من   ة  إتاح على   وبصورة كاملة 
 جنبـا إلـى     الخاصةة الوثائق   إتاح لكي تتم    ؛تتم التوصية بوجوب بذل الجهود     ":العبارة التالية 

  ".  ممكناجنب مع الوثائق الحكومية، عندما يكون ذلك
   

عناصـر  حـد  أة باعتبارها تاح اإلأهمية ناإلضافيتا رشيف المجلس الدولي لأل اتؤكد وثيقت 
 رشـيف  العـالمي لأل   واإلعـالن  ،1996 الصادر عام    األخالقياتقانون  : يةرشيفالممارسة األ 
  : 7، 6ين رقم أدمبال على األخالقياتوينص قانون . 2010الصادر عام 

 للمـواد ة الممكنة الواسـعة النطـاق       تاحيين تعزيز اإل  رشيفاأل  على يتعين: 6 رقم   المبدأ
   .تمييز دون نالمستفيدي إلى تقديم الخدمات لكافة ضافة باإل،يةرشيفاأل

  

ـ يين احترام عـاملي اإل  رشيفاأل على   يتعين: 7 رقم   المبدأ  تخـاذ او ،ة والخـصوصية تاح
  .  الالزمة في حدود التشريعات ذات الصلة بالموضوعاإلجراءات
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  :رشيف العالمي لألاإلعالنيالحظ 
 والشفافية، بغرض   ،المحاسبة على   القدرةكفاءة العمل، و   دعم   في للوثائق الحيوية هميةاأل

فهم الماضي وتوثيق الحاضر لكي ل الذاكرة الفردية والجماعية، إلنشاءحماية حقوق المواطنين، 
  . يتم التوجيه في المستقبل

   :  مثل،يينرشيف لألالمهمة األدوارد حأ العالمي اإلعالنكما يحدد هذا 
  .ستخداملالة الوثائق إتاح

 احترام القوانين   معة الوثائق للجميع،    إتاحبالعمل معا من أجل     يين  رشيفوالتعهد بالتزام األ  
  . الملكية والمستفيدينأصحابو، والمنشئين، األفرادذات الصلة بالموضوع وحقوق 

لممارسـات والمعـايير بـالمجلس الـدولي         ا أفضل، طالبت لجنة    2010في ربيع عام     
ـ معوضع   مدى إمكانية يين بغرض مناقشة    رشيفوعة صغيرة من األ   م بتكوين مج  رشيفلأل ر اي

ومـن  .  للمـستفيدين   الوثائق الحكومية وغير الحكومية    جميعة  تاح الجيدة إل  ةخاص بالممارس 
ـ  تمثل مجموعة متنوعة مـن التقاليـد األ     عملمجموعة ال  الجدير بالذكر أن   تـرودي  : يةيفرش

ـ ، األمريكيـة ، الواليات المتحدة )Trudy Huskamp Peterson (هاسكامب بيترسون سم ق
  مثـل سـارة تـشوي      األعضاء إلى   ضافة باإل ، الرئيس الذي شغل منصب   المهنية،   الجمعيات

)Sarah Choy( ،آسـيا شرق ب اإلقليمي المجلس التشريعي في هونج كونج، الفرع أرشيف ،
وانيا، الفرع ت الوطني في ليرشيف، مدير األ)Victoras Domarkas( ركاساموفيكتوراس دو

، هولنـدا،  )Chido Houbraken (تشيدو هـوبراكن و، (EURBICA) األوروبي اإلقليمي
 Silvia Ninita de (مورا استيفاووسيلفيا نينيتا دي و، EURBICA الوثائق، إدارةمستشار 

Moura Estevao(ذوي  مـن األمريكيينيين رشيفاألعية جم، يالبرازيل الوطني رشيف، األ 
بين الـوزارات  المشتركة الخدمات ، )Helene Servant (هيلين سرفانتو الالتينية، األصول

 Maggie (ماجي شابليو، )EURBICA( األوروبيالف رع اإلقلیم ي   ، يفرنساألرشيف الفي 

Shapley(    معاهد البحثيـة  قسم أرشيفات الجامعات وال   سترالية،  ، أرشيف الجامعة الوطنية األ 
(SUV)1 .   

العمل مجموعة   أعضاء، قام   2010 في مايو     الذي انعقد في باريس    األولعقب االجتماع   
الـذي يـوفر     التقني والتقرير   ة الوثائق إتاحمبادئ  بيان  : األساسيتين مسودة الوثيقتين    بصياغة

الكيانـات   عندئذ بدعوة رؤسـاء      عملمجموعة ال قامت  و. تطبيق المبادئ ل الخطوط اإلرشادية 
                                                

بم ا یت ضمنھ م ن    -وأن ھ ذا البی ان   .  الفردیةقد اعتمدوا على خبراتھم العمل مجموعةیرجى مالحظة أن أعضاء    -1
 المؤس سات أو المنظم ات الت ي    الحكومیة أوال یعكس بالضرورة السیاسة الرسمیة أو آراء الھیئات    -ممارسة مھنیة 

  .تابعون لھاھؤالء األعضاء أو  فیھا یعمل
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 والتي غالبا ما    عملمجموعة ال  إطاروالتي لم يتم تمثيلها في      ،  رشيفالتابعة للمجلس الدولي لأل   
 المعنيـين بقـراءة     األفـراد ة بغرض تحديد    تاح الخاصة بها موضوعات اإل    األنشطةتتضمن  

حضور االجتماعات االستشارية المعنية بالمبادئ في باريس فـي         والتعليق عليها،   والمسودة،  
الـذي  ) Didier Bondue( ولقد تضمنت المجموعة االستشارية ديدير بونديو .2011براير ف

 Fatoumatta (فاتومـاتو سـيس  و التجارية، واألنشطة الخاص بالعمل رشيفيمثل قسم األ

Cisse( كيم ابرهارد و، أفريقيا لغرب اإلقليمي بالفرع)Kim Eberhard (رشيففي قسم األ 
ديبورا جينكنز  و العربي،   اإلقليميصوفي فؤاد في الفرع     والدينية،  الخاص بالكنائس والطوائف    

)Deborah Jenkins (جان لومان و ،واإلقليمي المحلي رشيففي قسم األ)Jan Lohman (
 اإلقليمـي  فـي الفـرع   )Ivan Murambiwa (يفان ميارمبيواإوفي قسم المنظمات الدولية، 

 رشيففي قسم األ) Gunther Schefbeck(جانثر ستشفبيك و، أفريقياالخاص بجنوب وشرق 
 رشـيف  في قسم األ)David Sutton ( السياسية والبرلمانات ودافيد ساتونباألحزابالخاص 
 رشـيف وجوب تبني المجلس الدولي لأل     على   لقد وافقت المجموعة االستشارية   .  والفني األدبي

  . وص وثيقتي المبادئ العديد من المقترحات المعنية بنصوإعدادة تاحلمجموعة من مبادئ اإل
. ستشارية للمجموعة اال  تهاإتاحو مسودة للوثيقتين،    إصدار بإعادة عملمجموعة ال  قامت   

 إلى الخطة والجداول الزمنية الخاصـة       ضافةة الوثائق باإل  تاحتم االهتمام بالمبادئ المنقحة إل    و
 وذلك في   رشيفبالمناقشات التي تدور حولها، من جانب المجلس التنفيذي للمجلس الدولي لأل          

 المجلس الخطـة والجـدول الزمنـي        اعتمدلقد  و. 2010االجتماع الذي انعقد في مارس عام       
كما قام المجلس التنفيذي    . لمستفيدينل كبيرة   أهمية لهاة  تاحاإلعملية   نإ حيث   ؛المحدد للتشاور 
  . التعليقات الواردةالمبادئ التي تم تنقيحها مع مراعاة  على كذلك بالتعليق

فـي  وانتهت الفترة المحددة للتعليقات     ؛  2011لمبادئ في أغسطس    ر التعليق العام ل   وصد 
 رشـيف للمجلـس الـدولي لأل      اإللكتروني موقعال على   ت المسودة نشرو. 2012بداية فبراير   

(ICA) أن فتـرة التعليـق ال       ،2012 في يناير     عبر البريد اإللكتروني   ألعضاءا تذكير   ، وتم 
 منظمـة   ةما يقرب من اثنتي عشر    إلى  المبادئ  وات للتعليق على    دعال، وأرسلت   ة مفتوح زالت

 سـبعة    وورد  الجمعيـات البحثيـة؛     مع التركيز علـى    ذات الصلة والجمعيات  من المنظمات   
إيطاليا، وكندا،  وبلجيكا،   ( الوطنية تتعليقات وصلت من األرشيفا   خمس  ، منها   اتعليقًوعشرون  

جمعية  داخل مجموعاتتعليقات من الن من  اعت مجمو ووصلت). باراغواي، والمملكة المتحدة  و
، وجمعية االتحاد الدولي للمكتبات ( ذات الصلةمؤسساتال ن من، وتعليقايناألمريكي األرشيفيين

 التي  ةيطالياإل، باإلضافة إلى بيان من جمعية المؤرخين        )تاريخ العالقات الخارجية األمريكية   
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قـسم  مـن   تعليق  جاء   و .مة لألرشيف اإليطالي   العا اإلدارة الواردة من  تعليقاتال في   أدرجت
وصل أيـضا  و الدولي لألرشيف، س التابع للمجل(SUV) أرشيفات الجامعات والمعاهد البحثية   

بـدول   رشـيفيين األكما وصلت باقي التعليقات من      .  أفريقيا فيمؤرخين   من   اتعليقًأحد عشر   
الواليات المتحـدة   وسويسرا،  وانيا،  إسبوفرنسا،  وأستراليا،  واألرجنتين،  العالم المختلفة ومنها    

علـى مختلـف     (يرشيف الحكـوم  األ في   األرشيفيين الذين يمثلون   مبابوي؛  ياألمريكية، وز 
  .والجامعات) المستويات
قرر  ،جميع التعليقات ومراجعة المسوداتل العمل مجموعةنتهاء فترة التعليق، وقراءة ابعد 
لـذلك أوصـى   بعض القـراء،   ارتباك  دي إلى   تؤالتقنية  رشادات  مل أن وجود اإل    الع مجموعة
 مـن    المنقحـة  النـسخة  وأرسلت. وثيقة منفصلة كالتقنية  رشادات  اإلإصدار  بمل   الع مجموعة
التعليقات  تقديمتم  و. 2012ربيع عام   في   في اجتماعه    لمراجعتها إلى المجلس التنفيذي     المبادئ

  .لمراجعة المبادئمل  العمجموعةإلى لجنة البرنامج والمجلس التنفيذي التي أدلى بها أعضاء 
المبـادئ  جميـع   شرح كل مبدأ، و   ي مبادئ مع تعليق     10تكون من   ت إتاحة الوثائق مبادئ  

  . بالمصطلحاتاالبيان قاموس ، ويتضمن الممارسة المهنيةوالتعليقات تشكل بيان
فـي  أن معظم الحكومات والعديد من المؤسسات لديها تاريخ غني        مل   الع مجموعة ويدرك

 تكملـة   ويعـد  ، الممارسة المهنيـة   يقدمبيان  ال لتلك المؤسسات األرشيفية، وهذا      اإلتاحةرة  إدا
ألن ذلـك  و .وتحـسينها  المؤسـسات ممارسـات  قياس  ب لألرشيفيين ويسمحلعمليات القائمة،   ل

مـل   العمجموعـة إرشادات يعتقد بيان يوفر ال، وضعيفة تلك المؤسسات    ممارسات اإلتاحة في  
  .مهنة األرشيفيةاللى ع بالنفع نها تعودأ
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األجيـال الحاليـة    من حفظ الوثائق في إتاحة استخدامها من قبـل           األساسييتمثل الهدف   
 المعلومات للمستفيدين   توفر فهي   ،بالمستفيدينة بربط الوثائق    تاحكما تقوم خدمات اإل   . والقادمة

حماية عن   المسئولينفي  مستفيدين  ال ثقة على    تؤثر أنها، كما   ومقتنياتهاحول الجهات المختلفة    
 ولكـنهم   ،يون بدعم ثقافة االنفتاح   رشيفويقوم األ . يقدمونهاية والخدمات التي    رشيفالمؤسسة األ 

الجهـات   شـروط  أو   األخالقيـات و،  ىاألخريفرضون القيود التي تمليها القوانين والسلطات       
 القيـود تلـك   تتسم أنجب ، ي المفروضة على الوثائقتجنب القيودوفي حالة صعوبة  . المانحة

 علـى    المسئولة األطرافيون  رشيفويشجع األ . ن تكون محددة المجال والزمان    أ و ،بالوضوح
، ولكن في حالة غياب الخطـوط       تابوث بوضوح ةتاحاإلكل مصادر السلطة وقواعد     صياغة  

 األخالقيـات  النظر فـي  من خالل   المالئمة  ة  تاحيون اإل رشيف األ يوفراالسترشادية الواضحة،   
مهمة تطبيق قيود   يون  رشيف األ يضمنكما  . لبات القانونية طتالموالعدالة،  والمساواة،  والمهنية،  

 يتم السماح باالسـتخدام الممكـن        وفي الوقت نفسه   ،الوثائق المقيدة ة  إتاحعادلة ومنصفة في    
تي لـم   للقيود ال  السريعة   واإلزالة االلتزام بالقيود المفروضة     مع وذلك   ، للوثائق ا نطاقً واألوسع

 فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ الـسياسات       ة الوثائق إتاحمبادئ  يون ب رشيفويلتزم األ . يعد لها مبرر  
  .ةتاحالخاصة بعملية اإل

  

  :ة الوثائقإتاحمبادئ  من الغرض
 لقياس سياستهم المتبعة في     ا رسمي ا دولي ا أساسي اخطًيين  رشيفلأل ة الوثائق إتاحمبادئ   تقدم

ـ  قواعـد اإل  ووضع إطار الستخدامهم عند تبني،تهم وممارساعملية اإلتاحة   أو ة الجديـدة تاح
  . تعديل القواعد الحالية

  

  :ة الوثائقإتاحمبادئ نطاق 
 والمسئوليات التي يتوالهـا   بالمستفيدينة الخاصة   تاح حقوق اإل  ة الوثائق إتاحمبادئ  تشمل  

  . ا بهالمتعلقةة الوثائق والمعلومات إتاحيون فيما يتعلق برشيفاأل
ـ  تقييـد عمليـة اإل     أيضاة قد تتضمن    تاح اإل إدارة نأ المبادئ   تدرك وفقـا   وذلـك    ،ةتاح

  . لمعلومات المدرجة في الوثائقل
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إال أنها أحيانا قد تتعارض مـع         عدة قوانين لتقنين إتاحة الوثائق     يوجد بالكثير من الدول    
رلمانـات  البو بتـشجيع الحكومـات،     -وبصورة فاعلـة  -يون  رشيفاألويقوم   .بعضالبعضها  

  . ةتاحوالمحاكم  بغرض التنسيق بين قوانين اإل
والوثـائق العامـة    . الوثائق الحكوميـة وغيـر الحكوميـة      كل من     على  تنطبق المبادئ   

  . بشكل مختلفها يتم تنفيذومن الجدير بالذكر أن المبادئ قدوالخاصة، 
ثـائق ذات   يين يشتركون بصورة فعالة في ضمان انتقـال الو        رشيف األ أنتفترض المبادئ   

 بدرجـة   المستفيدين إلى   تهاإتاح حيث تتم    ،عهدة األرشيف  الكبيرة بصفة مستمرة إلى      األهمية
  . األصلي المنشأ لدىكبر مما لو تم االحتفاظ بها أ

كما إنهـا ال تغطـي       ،ةالخدمتقديم  معايير   و تغطي الخدمة المرجعية العامة    المبادئ ال    إن
  . هاتنفيذالالزمة ل بالمصادرالمرتبطة المسائل 

 ال تنطبق علـى     حقوق الطبع والنشر   ألن   ؛المبادئ قضايا حقوق الطبع والنشر     ال تغطي 
كما . يتم إال وفقا لقانون حق المؤلفال  النسخ ومن الجدير بالذكر أن. بهالمواد غير المسموح ا

احة مع إمكانية إت   -في الوقت نفسه  -، لكن    األصلية بالحاجة إلى حماية المواد   المبادئ  تعترف  
  .بتلك الموادالمرتبطة للمعلومات إتاحته و بشكل محدود، األرشيفي ألصول المواد

  . ة الوثائقإتاحمبادئ بمثابة وتعليقاتها  المبادئ وهذهالتعليق الخاص به، يضم  أكل مبد
  

  :ة الوثائقإتاحمسئوليات تنفيذ مبادئ 
ارنة سياسات إتاحتهم مع     على مق  يةرشيف المعنية بحفظ المقتنيات األ    مؤسساتال يتم تشجيع 

. المبادئ، واالعتماد على تلك المبادئ كدليل مهني إلتاحة المواد األرشيفية المحفوظة لـديهم            
والجهـات  يين،  رشـيف األو،  اإلداريين الخاصة بتنفيذ المبادئ بين      األوليةالمسئوليات  وتشترك  
  . رشيف األعهدةى  والموظفين العاملين بالمؤسسات والمعنيين بنقل الوثائق إلالمانحة،
 كما  ، مسئولية القيادة  األمالشركة   أو    الموظف داخل المؤسسة األرشيفية    ى يتول نأيجب  * 
 هذا الموظف أنومن الجدير باإلشارة . ةتاحمج اإلرنا يتعرض للمحاسبة فيما يتعلق بب    نأيجب  

ضمان مع ب  في الوقت المناسمن إتاحة الوثائقمكنه تبسلطة كافية يتمتع  )أو مجموعة العمل (
  مسئوال عن دعـم    األمتوفير الحماية الكافية للمعلومات، ويكون الموظف التنفيذي في الشركة          

 وضمان تلقي   ، التمويل الالزم لذلك   توفيرلمؤسسات األرشيفية، مما يعني     في ا ة  تاحاإل امجنبر
الح الموظفين للدعم والتدريب المهني الالزمين لممارسة الواجبات الخاصة بهم بكفـاءة لـص            

  . ، والجهات المانحةمنشئ الوثائقو،  الجارية، والوثائق األرشيفيةالوثائقوالمستفيدين، 
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 علـى   ويتعين. وتنفيذها وصيانتها   تصميم نظم ضبط اإلتاحة    ن عن ويون مسئول رشيفاأل* 
 مـن اآلالحاجة إلـى التـداول      وة،  تاح الخاصة بعملية اإل   األساسية المبادئ   فهمكل الموظفين   

المعلومات إلى  عن   اإلفصاح والمسئولية الخاصة بعدم     ،لخاضعة للعديد من القيود   للمعلومات ا 
 ويجب على األرشيفيين الذين يـشاركون فـي         . من خالل عمليات متفق عليها     إعالنها يتم   أن

 فضال عن احتياجـات     اإلتاحةممارسات  لتشريعات ذات الصلة و   لفهم جيد    عملية صنع القرار  
ة إلـى   تاح بخدمات اإل  كل ما يتعلق  على  ن بتدريب الموظفين الجدد     يورشيف ويقوم األ  .الباحثين

  .  التي يمارسونهااألعمال ضيهتتقالحد الذي 
ية رشيف األ المؤسسةعهدة   والموظفون المعنيون بنقل الوثائق إلى       الجهات المانحة  تدرك* 

 فيدينالمـست  تم حجب معلومات معينة عن       إذالذلك  ،  ةتاح اإل هوحفظ الوثائق   من    الغرض نأ
 فرض  أسبابوالمعلومات،  تلك   الواضحة إلى مضمون     اإلشارةمسئولين  البد على ال  فلفترة ما،   

والموظفـون داخـل     الجهات المانحة تفاوض  تكما  . لفترة الزمنية الخاصة بذلك   وايها   عل القيود
 . يين بروح تسودها الثقة والتعاونرشيفالمؤسسة مع األ

المهنيين العاملين في مجـال الكمبيـوتر       ومحامين،  ة من جانب ال   تاحامج اإل نيتم دعم بر   
 علـى    يتعـين  ومن ثم . ة الوثائق إتاح القيود و  بإزالة المعنيين   واألخصائيين األمنيةوالمجاالت  
حيـث يـتم    ؛  يةرشـيف  األ المؤسسةية ودعم   رشيف األ دارةلإل األساسية المبادئ   إدراكالمحامين  

. الواجـب تطبيقـه    القـانوني    اإلطاري ظل   حتياجات المستفيدين والمؤسسات ف   التوازن بين ا  
يين رشـيف  لأل مهمة التأكد مـن إتاحـة جميـع الوثـائق          اآللينظم الحاسب    وويتولى مسئول 
ة غيـر   تاحمن عمليات اإل  المقيدة   المواد إلى ضمان حماية     ضافة، باإل  عند الحاجة  والمستفيدين

تخزين الوثائق،  أماكنول إلى حماية ومراقبة كيفية الوصمهمة  األمن وف موظويتولى. القانونية
 علـى  يجبو. المقيدة  بالمواد التي يتم االحتفاظ فيها  األماكنباإلضافة إلى اليقظة والحذر تجاه      

 التـي   الجهـات الذين ينتمون إلى    –  األشخاص :مثل) سرية الوثائق ( القيود   بإزالةالمختصين  
من أجل احتمـال رفـع       ثائق الو القيود المتعلقة بسرية  مراجعة   يتولون    ممن -ت الوثائق أنشأ

  .وإتاحة المعلومات في الوقت المناسبالسرية عنها، 
  

 إلى المقتنيات األرشيفية " "archives الوثائق"، تشير كلمة  فيما يتعلق بالمبادئ:ملحوظة
  .  في حد ذاتهاالمؤسسة وليست ، مامؤسسةل
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الجهات  على   كما يتعين . الجهات الحكومية وثائق   على    بحق الحصول  نويتمتع المستفيد  -1
 .  درجة ممكنةىألقصهم ة وثائقإتاحوالخاصة العامة 

 ، ومـن الجـدير بالـذكر أن       الـشديدة للمجتمـع    هميـة باأليتسم  الحكومية  إتاحة الوثائق   
توافر الضمان  تتطلب   الجيدة والمشاركة المدنية     اإلدارةوالمسئولية والمحاسبة،   والديمقراطية،  

 إلى الوثائق الخاصة بالجهات الحكوميـة التـي تـم           األفرادل  وصو بإمكانيةي المعني   القانون
 المؤسسات الحكوميـة المحليـة والمؤسـسات      األقاليم ذات الحكم الذاتي و     من جانب    هاإنشاؤ

طبيعي يمارس الوظائف الحكومية من خالل  أو كيان قانوني وأ منظمة أي وأالدولية الحكومية 
 ما لـم يـتم      للمستفيدينلحكومية  ة كل الوثائق الخاصة بالكيانات ا     إتاحتتم  و. التمويل الحكومي 

  . ها بموجب القانونؤاستثنا
ـ لديها التزام قـانوني ب    ال يوجد    التي-  سواء كانت عامة أو خاصة      المؤسسات إن  ة إتاح
تفـرض  و - أو مطلب قانوني   للمستفيدين الخارجيين ما لم تكن هناك تشريعات محددة        وثائقها
 من وثـائق الجهـات الخاصـة        الكثيرتوافر  ومن الجدير باإلشارة أنه ي    . لمسئولية عليهم هذه ا 

قيمة كبيـرة لفهـم التـاريخ االجتمـاعي،         لها   الشخصية التي    واألوراق المؤسسية   والوثائق
.   ودعم عمليـة التطـور  األفكار إلرساءوذلك المجتمعي والشخصي، والديني، واالقتصادي،  و

 بتـشجيع    وإدارة المؤسـسات األرشـيفية     املون في الجهات الخاصـة    يون الع رشيفويقوم األ 
 كانت هذه المقتنيات ستساعد فـي حمايـة         إذا، وال سيما    همة وثائق إتاحالمنظمات التابعة لها ب   

  يـساعد  هـا لوثائقالمؤسسة  ة  إتاح أن يونرشيفويؤكد األ . الحقوق وتحقيق الفائدة للصالح العام    
 الفريـد  الفهم العام للتاريخ     ىاالرتقاء بمستو و،  للمؤسسةالشفافية والمصداقية    على   اإلبقاءعلى  

الوفـاء بمـسئولياتها   فـي  المؤسـسة   وهذا األمر يـساعد      في المجتمع،    وإسهاماتهاللمؤسسة  
  . لمؤسسةاصورة  تحسينجل الصالح العام وكذلك أاالجتماعية لكي تشارك في المعلومات من 

  

 المواد باإلضافة إلى مقتنيات أرشيفية،   ما يوجد لديها من     ب  األرشيفية المؤسساتتعرف   -2
 . تهاإتاح على  القيود التي تؤثر عن، وتعمل على اإلفصاح)السرية (المقيدة
ية التي  رشيف الخاص بالمؤسسات األ   الموقعتحديد   على   ن قادرين و يكون المستفيد  أنيجب  

األساسـية حـول     المعلومـات    بتوفيرون  يرشيفكما يقوم األ  . هميلإهامة بالنسبة   ال الموادتقتني  
 بقواعد استخدام المقتنيـات وفقـا       نيالمستفيد إخبارويتم  .  لديهم المحفوظةمؤسساتهم والوثائق   
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 نأ ن التأكد مـن   يجب على األرشيفيي  كما  . السياسات واللوائح الخاصة بالمؤسسات   و،  ننياولقل
االلتزام بالمعايير الدولية الخاصة    تسم بالدقة و  تفي الوقت الحالي،     بأرشيفاتهم بطاقات الوصف 

 بطاقـات من  نسخ  لمستفيدين  ليون  رشيفاأليتيح  و.  األرشيفي من أجل تسهيل إتاحتها     الوصفب
  . ة على اإلتاحةين هذا لن يمس أمن الوثائق أو أي قيود ضرورإ حيث ؛األرشيفيالوصف 
. ة التـي تتبعهـا    احتسياسة اإل وفقا ل  وثائق خاصة بها،     ةأي للمستفيدين المؤسسات تتيح    إن

 هناك قيود مفروضـة     توإذا كان ،   في إتاحة الوثائق    العالنية في البداية يون  رشيف األ ويفترض
 من فهمها وتعزيز    المستفيدين قيود بصورة واضحة لكي يتم تمكين        أيةتم كتابة   فتعلى اإلتاحة   

  . تطبيقها
ة محددة، أو ملـف     سلسل -وجدتال  أو  - وجدت ت يتمتع المستفيدون بحق المعرفة سواء كان     

الـرغم مـن حظـر      علـى   ، أو كان قد تم تدميرها، هـذا         أو وثيقة مفردة أو جزء من وثيقة      
 من  توجد) السرية (المقيدة الوثائق   نأيون الحقيقة التي مفادها     رشيفكما يوضح األ  . استخدامها

 حـول  من المعلومـات     ىاألقصة الحد   إتاحيون ب رشيفويقوم األ . خالل عملية الوصف الدقيقة   
عملية الوصف ال تعلـن  ن ؛ حيث إبما في ذلك سبب قيد المواد، وتاريخ إتاحتها    ،  المقيدةالمادة  

  . فرض القيودفي  تكون بمثابة السبب  قدالمعلومات التي
  

  ة تاحإلل نشط نهجعلى ية رشيف المؤسسات المعنية بحفظ المقتنيات األتعتمد -3
معلومـات  الوتوصيل  ،  ة الوثائق إتاح يون بالمسئولية المهنية بغرض تعزيز    رشيفيتمتع األ 

، نترنـت اإلعلـى   نترنت والمنشورات المتاحة     اإل  مثل ،عن الوثائق من خالل وسائل مختلفة     
أن كما  .  التعليمية والتوعية  واألنشطة ة التجاري والوسائل،  العامةالبرامج  والمواد المطبوعة،   و
 تخدام تلك التكنولوجيا المتاحـة     واس االتصالتغيير تقنيات   ب بصفة مستمرة    اهتموا نييرشيفاأل

مع األرشيفات وغيرها من المؤسسات     يون  رشيفويتعاون األ . الوثائقوالممارسة لتعزيز معرفة    
ية بغرض مساعدة المستفيدين في تحديد رشيف األوالبوابات، األدلةو، تسجيالت الموقعفي إعداد 
 كبيـرة   أهميـة تي تكـون ذات      يتيحون بعض مقتنياتهم ال    أنهمكما  .  الخاصة بالوثائق  األماكن
ـ    ميأو الرق  من خالل المنشورات المطبوعة،      للمستفيد ة علـى الموقـع     ة أو المنشورات المتاح

 المستفيدين وذلك عند تحديد كيفيـة نـشر        باحتياجاتيون  رشيفويهتم األ . اإللكتروني للمؤسسة 
  . الوثائق
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 لقيود المفروضـة  ية وجوب وضوح ا   رشيفتضمن المؤسسات المعنية بحفظ المقتنيات األ      -4
 إلـى   ضـافة تشريعات محـددة، باإل    على    والتي تعتمد  ،ة لفترة زمنية محددة   تاحاإلعلى  

  . الوثائق الخاصةمالكي ، وكذلك احترام حقوق حق الخصوصيةاالعتراف ب
 يدركون   في الوقت نفسه    نطاق ممكن، ولكنهم   أوسع على   ة الوثائق إتاحيون ب رشيفيقوم األ 

المعمول السياسات  أو  ويتم فرض القيود من خالل التشريعات     . يودالحاجة إلى فرض بعض الق    
 أو  األم الشركة أو   يةرشيف األ ةوذلك من خالل المؤسس   ويتم فرض القيود،    ،  بها داخل المؤسسة  

 اإلتاحة وقواعد مؤسساتهم بحيث يوضحون      قواعدن نشر   وويضمن األرشيفي . الجهات المانحة 
  .وأسبابها القيود للمستفيدين

حـددت  التـي   حـاالت   الالتي يفرضها القانون أو      قيودال إلى الحد من     يونرشيفألاسعى  ي
 أو قيود خاصة بشرط معين مثـل      لفترة محدودة،   لمصلحة خاصة أو عامة تمنع إتاحة الوثائق        

  .وفاة شخص ما
مع طبيعة المؤسـسة،    بما يتناسب   : يةرشيف المقتنيات األ  جميع على   عامةيتم تطبيق قيود    

 تنفيذ القانونبالمعلومات المعنية و، واألمانالخصوصية البيانات الشخصية و تضمن حمايةفهي 
 يتسم النطاق والزمان الخاصين بالقيود العامـة        أنويتعين  . القومي واألمن التجارية   األسرارو

  . بالوضوح والعالنية 
د يتم تطبيق هذه القيو   بل  ،  من الوثائق معينة   مجموعات على   هناك قيود محددة تنطبق فقط    

 الوصـف   بطاقـات  عبارة واضحة خاصة بقيود محـددة فـي          إدراجكما يتم   . لفترة محدودة 
  . المفروض عليها قيودي العام رشيفاأل

نطـاق   علـى     الشخصية األوراق وكذلك   اآلخرينة الوثائق الممنوحة من جانب      إتاحتتم  
أو ،  الهبـة قود  مثل ع نقل الملكية    الجهات المانحة في وثائق    التي حددتها    وفقا للشروط محدود  
تتـسم  قيود المانحين التـي     يون بالتفاوض وتقبل    رشيفويقوم األ . رسائل المتبادلة ال أو   الوصية

  .  شروط منصفة، وتدار هذه العملية بناء علىبالوضوح وفترة زمنية محدودة
  

  .  تتسم بالمساواة والتكافؤألسسية وفقا رشيفة الوثائق األإتاحتتم  -5
 في الميعاد المحدد وبطريقة تتـسم        دون تمييز  الوثائق للمستفيدين ة  إتاحيون ب رشيفيقوم األ 

من ثم تختلف    و ،يةرشيفالتي تستخدم المقتنيات األ   المستفيدين  فئات   وتتنوع. بالعدالة والمساواة 
 الذين يتم تبنيهم األفراد، و من العامةاألفرادمثال ذلك  (المستفيدينة فيما بين فئات تاحقواعد اإل

الباحثين في مجال الطب الذين     و،  األصليين أبائهممعلومات عن    على   الحصولوالساعين إلى   



  
 

12 

، )اإلنـسانية ضحايا انتهاكات الحقوق   و من سجالت المستشفيات،     إحصائيةمعلومات  يحتاجون  
.  تمييـز  أي داخل كـل فئـة دون        األفراد لجميع  بصورة متساوية  طبيق قواعد اإلتاحة  ويتم ت 

وثيقـة  ال هذه في الوقت نفسه ستتاحنه إ للعامة، فوتتاح، مقيدة مراجعة وثيقة مفردة  تم  تعندما  و
  . المتبعة بالمؤسسةواألحكاملشروط للمستفيدين وفقا ل

 الوثـائق   إن. ةتاح سرعة ممكنة فور تلقي الطلب الخاص باإل       ىبأقصة  تاحوتتم عملية اإل   
-ية رشـيف  األمؤسـسة ال قبل نقلها إلى للمستفيدين تهاإتاح والتي تمت بالهيئات العامةالخاصة  

، تظل متاحـة  - أو غير مصرح بهاته من خالل وسائل غير قانونية     إتاحوذلك باستثناء ما تتم     
 إذا. الفترة الزمنية المحددة   أو   الشكل أو    بعدما يتم نقلها وذلك بغض النظر عن المضمون        ىحت

 حتىات متاحة ته للعامة، ستظل هذه المعلوم أو إتاحكان هناك جزء من المعلومات قد تم نشره      
ـ  وسياسـات اإل   إلجـراءات تخضع  فتها  إتاح المعلومات التي لم تتم      أمابعد عملية النقل،     ة تاح

ن اإلجراءات التشريعية والتنظيمية التي تنص على إتاحة الوثـائق          يشجع األرشيفيو . الموحدة
  .والوقوف أمام محاوالت حجب المعلومات عن المستفيدين

ية للمستفيدين بصورة متكافئة ومتساوية،     رشيف األ مقتنياتهاة  إتاحتقوم المؤسسات الخاصة ب   
 للمؤسـسات والقيـود     الـسرية ومع ذلك، قد تتطلب االتفاقيات الحالية للمانحين واالحتياجات         

كما يتم ذكر المعايير المستخدمة     . يين بالتمييز فيما بين الباحثين    رشيفالمرتبطة بكل هذا قيام األ    
 سياسـيتها العامـة     إطـار ة االنتقائية في    تاحض تحديد اإل  من جانب المؤسسات الخاصة بغر    

 القيام بخفض هذه االسـتثناءات إلـى        على مؤسساتهم   بتشجيعيون  رشيفة، كما يقوم األ   تاحلإل
  .  حد ممكنأقصى

  

لجرائم الخطيرة، بموجب   اضحايا  لية  رشيف المعنية بحفظ المقتنيات األ    مؤسسات ال تضمن -6
 األدلة الالزمة إلثبات حقوقهم اإلنسانية وتوثيـق        توفيرالقانون الدولي إلتاحة الوثائق،     

  . للمستفيدين كانت هذه الوثائق غير متاحة إذا ى، حتانتهاكاتهم
 مـن خـالل     اإلنـسان  للمبادئ والمعنية بحماية وتعزيز حقـوق        الجديدةتعلن المجموعة   

خذها اللجنة العليا   والتي تت ) 2005( من العقوبة    واإلفالت المعنية بمكافحة الحصانة     اإلجراءات
بموجب القـانون   -الجرائم الخطيرة    يكون لضحايا    أن،  اإلنسان المتحدة والمعنية بحقوق     لألمم
 الذي تقوم   الحيويالدور   على   وتؤكد المبادئ . الحق في معرفة حقيقة هذه االنتهاكات      -الدولي

انتهاكـات حقـوق    تحديد الفرد المسئول عـن      وة فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة،      تاحبه عملية اإل  
ـ      ،التعويض المناسب  على   المطالبة بالحصول و ،اإلنسان  ات والدفاع ضد التهم الخاصة بانتهاك
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 اسمها  أو  كان اسمه  إذا كل فرد له الحق في معرفة ما         أن على   وتنص المبادئ . اإلنسانحقوق  
ه  صحة هذ  ى يطعن في مد   أن كان هذا قد حدث، فله الحق في         وإذا،  قد ورد في وثائق رسمية    

ة الوثائق الخاصة إتاح ، ويتولى األرشيفيينيةرشيفالمعلومات وذلك بتقديم بيان إلى المؤسسة األ
   .  بحثيةأغراض، وذلك الستخدامها في بهذا االسم

طعن ال و اإلنسان لحماية حقوق    ة الالزم األدلة على   األرشيفية باستمرار تحصل المؤسسات   
كمـا تـتم    . جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي    التي ارتكبت فيها     اإلنسانحقوق   اكانتهفي  
 والوثائق  اإلنسان الساعين وراء الوثائق الخاصة بحقوق       لألفرادة الوثائق الالزمة بالنسبة     إتاح

 الخـاص   الوضـع  وينطبق. مستفيدينمتاحة لل  ركانت هذه الوثائق غي    وإذا ى، حت ذات الصلة 
   . أيضا لخاصة واالعامةالوثائق على  اإلنسانة وثائق حقوق إتاحب

  

  .لهمالوثائق ة إتاح منعحق المستفيدين في التقاضي بسبب  -7
وإجراءات التقاضي في حالـة رفـض إتاحـة          سياسية واضحة    ةلدى كل مؤسسة أرشيفي   

 ذلك بوضـوح مـن خـالل        أسبابذكر  ة الوثائق، قد ي   إتاحطلب  عندما يتم رفض    و الوثائق،
 إخبـار ويـتم   .  وقت ممكـن   أسرع في   صاحب الطلب الشخص  صياغة مكتوبة يتم نقلها إلى      

 اإلجـراءات ة، بحقهن في التقاضي وطبيعة      تاح حقهن في طلب اإل    إغفالالمستفيدين الذين تم    
  . الواجب اتخاذها والفترة الزمنية المحددة لذلك

، قد تتواجد عدة مستويات للتقاضي مثل عملية االستعراض الداخلية          العامةبالنسبة للوثائق   
.  بموجب القانون كخطوة ثانية    هاإنشاؤاضاة هيئة مستقلة وغير متحيزة تم        ثم مق  ىأولكخطوة  

 أنالمستوي الداخلي، ولكنها يجـب       على   تتم عملية التقاضي   ، قد العامةبالنسبة للوثائق غير    و
  .  العامة للتقاضياإلجراءاتتتبع نفس 

ت المختصة  يون المشاركون في حالة الرفض المعلومات الالزمة إلى الجها        رشيفويقدم األ 
 بـإجراءات بعملية االستعراض والمراجعة، ولكنهم ال يشاركون في صنع القرارات الخاصـة     

  .التقاضي
  

 تمنـع  القيود العمليـة ال      أن المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية بضمان       مؤسساتقيام ال  -8
 . ة الوثائقإتاح
ـ ة الوثائق األرشيفية ال تكون    إتاحالمساواة في حق     إن  بـل ، ي المعاملـة مجرد مساواة ف

  .  في االستفادة من الوثائق األرشيفيةالمساواة أيضاتتضمن 
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فـي  الفهم  ، ويساعد هذا    من الباحثين الحاليين والمحتملين    احتياجات كل    نيفهم األرشيفيو  
اإلتاحـة،   على   المفروضةل القيود   ت التي تلبي تلك االحتياجات وتقل     تطوير السياسات والخدما  

صعوبات كبيـرة فـي      ن االحتياجات الخاصة أو األميين الذين يجدو      ذوي تساعد   أنهاخاصة  
  .الوثائقاستخدام 
من األفراد الذين يرغبون في إجراء       رسوم   أي ال تتقاضي    العامةية  رشيف المؤسسات األ  إن

، كمـا يجـب     دخـول ية الخاصة رسوم    رشيفبينما تتقاضي المؤسسات األ   . بحوث في الوثائق  
بمثابة عائق  المفروضة   تكون هذه الرسوم     الأيجب  ، و الدفع  على مراعاة قدرة صاحب الطلب   

  .  الوثائقاستخداميحول دون 
ية قـد   رشـيف  المعنية بحفـظ المقتنيـات األ      مؤسسات المستفيدين المقيمين بعيدا عن ال     إن 
مختلفة تتناسب مع القدرات التقنية للمؤسسة األرشيفية        من الوثائق بصيغ  نسخ   على   نيحصلو

 علـى   رسوم معقولة بغرض الحصول    ويتم فرض .  زيارات شخصية  بأيةقيام  وذلك بدال من ال   
  . نسخ في ميعاد محددال

 المقيدةالوثيقة  أو  للملف   بالنسبة   إليهاالوثائق بمثابة وسيلة يتم اللجوء      أجزاء من   ة  إتاح عدت
وردت في عبارات أو صـفحات  ية معلومات حساسة   رشيف األ الوثيقةعندما تتضمن   ف. )السرية(

المستوي العملـي، ال     على   .للمستفيدين الوثيقةة باقي   إتاح هذه المعلومات و   حجب، تتم   ةمحدد
 إذا النسخ المنقحة، ومع ذلـك،       إلعداديون تنقيح الوثائق بسبب العمالة الالزمة       رشيفيرفض األ 

يون بتنقيحها وستظل رشيف، لن يقوم األالوثيقة المفردة أو تسببت عملية التنقيح في تشويه الملف
   . ير متاحةغ

  

  . لذلكية الالزمة رشيف والقيام بالمهام األالمقيدةية رشيفلوثائق األل يينرشيف األإتاحة -9
، وحفظهابغرض تحليلها،  المقيدةية رشيفكل الوثائق األ  الوصول إلى يين  رشيفيمكن لأل 

 الخاصـة   األسـباب  وذلك من أجل إضافتها إلى عهدتهم والتعرف علـى        ترتيبها ووصفها،   و
بقصد  إهمالها أو    بالوثائق اإلضرارية في عدم    رشيفوتساعد هذه المهام األ   . عليها قيودبفرض  

المقتنيات  ظ حف إن. يةرشيفالمقتنيات األ  على    تسهم في ضمان الحفاظ    إنها كما   أو بدون قصد،  
، يةرشيفمهنة األ الية و رشيف األ ةية ووصفها يساهمان في تعزيز الثقة العامة في المؤسس        رشيفاأل

ـ وتوضـيح    المقيدة الموادمتابعة  في   المستفيدينيين من مساعدة    رشيف تمكن األ  نهاإحيث    ىمت
 قيود أي أو القومي باألمنتتسم بتصنيفات خاصة  المقيدة كانت الوثائق إذا. تهاإتاحوكيف ستتم 

الوضـوح الـشديد لكـي تـتم       بيون  رشيف تتطلب حالة خاصة من الوضوح، سيلتزم األ       ىأخر
   . ةتاحاإل
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 . ةتاحاإلب الخاص  صنع القرارعملية يين فيرشيفاألمشاركة  -10
ـ  الخاصة باإل  واإلجراءات السياسات   وضع في   هممؤسساتيون بمساعدة   رشيفم األ اق ة تاح

وأفـضل  الخطوط االسترشادية   القوانين و وكذلك استعراض الوثائق لكي يتم عرضها بموجب        
ـ    رشيفويتعاون األ . ةتاحالحالية الخاصة بعملية اإل   الممارسات   شأن يون مع المحامين وغيرهم ب

ومـن  . يون بتنفيـذها  رشيف وكذلك تفسير القيود التي يقوم األ      ،بالعمل الخاصة   تالقرارااتخاذ  
ة، تاحاإلبالقيود الخاصة   وية،  رشيفعلم بالمقتنيات األ   على    يكونوا نييرشيف األ الجدير بالذكر أن  

 حول هذا الموضوع وتتعلق الفعلالمعلومات المتاحة بو هم،متطلباتو الشأنأصحاب واحتياجات 
عند اتخاذ القرارات الخاصة بعملية     هذه األمور   معرفة  من  يون  رشيف األ ويستفيد،  بتلك الوثائق 

  .  في تنفيذ القراراتةيون المؤسسرشيفكما يساعد األ. ةتاحاإل
 القيود التي لـم     وإزالة الوثائق القيود، مما يعني استعراض      بمراجعةيون  رشيفيقوم األ و

 .  قابلة للتطبيقتعد
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، معجـم  7تؤخذ جميع التعريفات من كتيبات سلسلة المجلـس الـدولي لألرشـيف، المجلـد              

، ما لـم  K.G. Saur( ،1988(ساور . ج.ك: المصطلحات األرشيفية، الطبعة الثانية، ميونيخ
  .يرد خالف ذلك

  
الوثائق األرشيفية لالطالع بناء على التـرخيص       / الجارية توافر الوثائق    ):Access(ة  تاح  اإل

  . القانوني ووجود وسائل اإليجاد
  

 أو /السرية في إرفاق معلومات معينة و أو  درجة الخصوصية):Confidentiality(السریة 
  .تهاإتاح، مما يحد من الوثائق

  
اد الخاصـة بجمـع    الحماية القانونية لحقوق األفـر ):Data protection(حمای ة البیان ات   

  .ة مثل هذه البياناتإتاحفي شكل مقروء آليا وها  وتخزينتهامعالجيانات الشخصية والب
  

 إزالة جميع القيـود الـسرية المفروضـة علـى           ):Declassification(رفع ال سریة عنھ ا      
  .الوثائق أو المعلومات

  
لبلدان قبل بدء عمـل   وثيقة مختومة، كانت تعد في كثير من ا):Deed(وثیقة دبلوماتیة /عقد  

 أو كاتب العدل، وهذه الوثيقة لها األثر القانوني عند تقديمها، وتتضمن عـادة اتفاقـا شـرعيا           
  .تصرفا قانونيا بين طرفين

  
  . هي عملية تسكين الوثائق في المستودع دون نقل ملكيتها القانونية): Deposit(الودیعة 

  
  . المصدر الذي يهب هدية):Donor(الواھب 
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 وحدة منظمة من الوثائق جمعت معا إما بغرض االستعمال الجاري من جانب             ):File(ف  المل  
 أو  النـشاط  أو   عند القيام بعملية الترتيب األرشيفي بسبب تعلقها بنفس الموضـوع          أو   المنشئ
التقنين الدولي للوصـف    : المصدر. [الملف هو الوحدة األساسية ضمن سلسلة الوثائق      . العمل

  ]الثانيةاألرشيفي، الطبعة 
  

 هااوسيلة استدالل أهد أو  مصطلح عريض يغطي أي وصف):Finding aid(وسیلة اإلیجاد 
. الفكري للمواد األرشـيفية    أو   تلقاها أي مرفق أرشيفي أثناء القيام بإنشاء الضبط اإلداري        أو  

  ]التقنين الدولي للوصف األرشيفي، الطبعة الثانية: المصدر[
  

الوسيط التي نشأت بطريقة     أو   الوثائق بغض النظر عن الشكل     مجموع   ):Fonds(المتكامل ة   
 أو  هيئة خالل نـشاطات    أو   أسرة أو   جمعت واستخدمت بواسطة شخص معين     أو   /عضوية و 

  ]التقنين الدولي للوصف األرشيفي، الطبعة الثانية: المصدر. [وظائف هذا المنشئ
  

ـ قانوني يتمثل في  مفهوم الحق ال):Freedom of information(حری ة المعلوم ات    ة إتاح
غير الجارية تمييزا لها عن الحـق        أو   المعلومات الواردة في الوثائق الجارية، وشبه الجارية      

  .ة الوثائقإتاحالقانوني المتمثل في 
  

 إضافة إلى المقتنيات المحفوظة بالمستودع دون مقابل مادي وتـصبح ملكيـة             ):Gift(ھدی ة   
  .ذلك عقدا باإلهداء لنقل الملكيةيشمل ما خاصة لمتلقي الهدية، وعادة 

  
 أصغر وحدة أرشيفية غير قابلة فكريا للتجزئ على سبيل المثال خطـاب،             ):Item(المف ردة   

التقنـين الـدولي للوصـف      : المـصدر . [ة فوتوغرافية، تسجيل صوتي   رمذكرة، تقرير، صو  
  ]األرشيفي، الطبعة الثانية

  
لمعلومات غير المصرح بها، الواردة      الحق في ضمان عدم إفشاء ا      ):Privacy(الخ صوصیة   

  .الوثائق األرشيفية والتي تتعلق بموضوعات شخصية وخاصة/ في الوثائق الجارية
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تهـا  إتاحمة في وثيقة قبل     همإزالة المعلومات ال   أو    هي عملية إخفاء   ):Redaction(التنق یح   
  ]بعة الثالثة، الط)ARMA (معجم مصطلحات إدارة الوثائق والمعلومات. [لالستخدام العام

  
الوثـائق  / ة الوثـائق الجاريـة  إتاح وجود قيود على ):Restricted access(ة تاح  تقیید اإل
 أو  معلومات من نوع معين، التي تفرضها لـوائح عامـة          أو   الوثائق الشخصية  أو   األرشيفية
  .ةتاحاالستثناءات العامة لإل أو ةتاحد تاريخ اإلخاصة تحد

  
الوثـائق  /  عملية فحص الوثائق الجاريـة     ):creeningS(فح ص للحظ ر     / اس تعراض للحظ ر   

  .تهاإتاحمعلومات محظور  أو األرشيفية لتقرير وجود وثائق
  

ـ  القيود المفروضـة علـى   ):Security classification(تصنیف السریة  ة الوثـائق  إتاح
إلى تلك  ويشار  . هاواستخدام المعلومات المتعلقة باألمن القومي    أو   الوثائق األرشيفية / الجارية

 .المعلومات السرية أو المعلومات بالوثائق السرية أو الوثائق األرشيفية/ الوثائق الجارية
 


