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 خلفیة:

مجموعة عمل دولیة مخصصة    هي من إعداد المبادئ التوجیهیة للمالذات اآلمنة للمحفوظات المعرضة للخطر  
 بیس.  مكونة من ممثلین عن مؤسسات دولیة وحكومیة وغیر حكومیة �التنسیق مع منظمة سو�س

 . .CC BY NC 4.0 الرخصةمرخصة تحت لمجلس الدولي لألرشیف لحقوق الطبع والنشر 

 وتضم مجموعة العمل ممثلین عن المؤسسات التالي بیانها:

األمم    منظمةالدولیة للصلیب األحمر،    ، اللجنةللسجالت واألرشیف  الدولي  المجلسالمؤسسات الدولیة:   −
 المتحدة للتر�یة والعلم والثقافة (الیونسكو) 

الفنلند�ة،   − الوطنیة  المحفوظات  الحكومیة:  في    المحفوظات المؤسسات  الوطنیة  للشرطة  التار�خیة 
 المحفوظات الوطنیة في اسكتلندا،    السجالت تار�خیة في �ولومبیا،  الوطني للذاكرة ال  المر�زغواتیماال،  

 الشؤون الخارجیة االتحاد�ة السو�سر�ة  وزارةاالتحاد�ة السو�سر�ة، 

جامعة أمم للتوثیق واأل�حاث،    منظمة المؤسسات غیر الحكومیة: المعهد الدولي للتار�خ االجتماعي،   −
 تكساس في أوستن 

 هوسكامب بیترسون، د�فید ساتون فرادى الخبراء: ترودي  −

لتنسیق مجموعة العمل الدولیة   بیس  منظمة سو�س  بتفو�ض وزارة الشؤون الخارجیة االتحاد�ة السو�سر�ة    قامت 
 .ووضع هذه المبادئ
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 تمهید 

 المحفوظات/ السجالت فیما یتعلق �الحاجة إلى نهج عام لحما�ة    ممارسي القانون ثمة توافق متزاید في اآلراء بین  
 المعرضة للخطر.

للمحفوظات المعرضة للخطر، التي تستند إلى مجموعة واسعة من    للمالذات اآلمنةتوفر المبادئ التوجیهیة  
على حد سواء فیما �خص الحاالت    المضیفةوالمؤسسات    لمرسلةا الخبرات الدولیة القائمة، إرشادات للمؤسسات  

عملیات    فيعن طر�ق نقلها إلى مكان آخر التي �مكن أن تساهم فیها حما�ة النسخ األصلیة أو النسخ األمنیة  
الحفاظ على المحفوظات/ السجالت التي تتطلب اتخاذ إجراءات فور�ة لحمایتها من  في  أو    مع الماضي  التعامل
 كوارث الطبیعیة. آثار ال

تتناول حقوق الضحا�ا والمجتمعات �كل في معرفة مصطلح  �شیر   التعامل مع الماضي إلى العملیات التي 
االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدولي إثر  الحقیقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار  

مواد ال هي  المحفوظات/ السجالت  و هذه الجرائم.  وقوع    تیسرلفساد  لمن أشكال خطیرة    اوما یتصل به اإلنساني  
ا الحفاظ علیها جهودً و�التالي یتطلب    ،�مكن االستغناء عنها للعملیات الجار�ة والمستقبلیة للتعامل مع الماضي

 خاصة. 

، من بینها األفعال  عدة  ألسباب شو�ه  لمخاطر التلف أو الت  السجالت عرضة  /ما تكون هذه المحفوظات   وغالًبا
الكوارث  �المحفوظات/ السجالت مهددة  و الواعیة والالواعیة أو اإلهمال أو التخز�ن في ظروف غیر مناسبة.  

في  ل ارتفاع مستو�ات میاه البحر والزالزل واألعاصیر. و آثار تغیر المناخ، مثالتي �ثیًرا ما تعزى إلى  الطبیعیة،  
في  ، و�ثیر غیرها، استجا�ة سر�عة لحما�ة الوثائق المعنیة  المواقفتتطلب هذه األنواع من  من األحیان،    كثیر

الحما�ة  هذا النوع من  �غیة إتاحة  مجموعة من المبادئ    إرساءالوثیقة التالیة  وتتوخى  .  البالد   مالذات آمنة خارج
 للمحفوظات المعرضة للخطر.

المحفوظات  �شأن  العالمي  للخطر اإلعالن  للمحفوظات المعرضة  للمالذات اآلمنة  التوجیهیة  المبادئ  تراعي 
وحقوق الضحا�ا والمجتمعات و�ذلك التزامات الدول المنصوص علیها في القانون الدولي: تحدیًدا في اإلعالن  

 نسان والعهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیات جنیف األر�ع. العالمي لحقوق اإل

المستوفاة من المبادئ المتعلقة �حما�ة حقوق اإلنسان وتعز�زها من خالل اتخاذ إجراءات لمكافحة المجموعة  
اهتمام خاص    إیالء  ، إلى18إلى    14من    في المبادئتشیر  ،  اإلفالت من العقاب الصادرة عن األمم المتحدة

السجالت من    /ألف المحفوظات في سیاق هذه المبادئ، تتو السجالت في التعامل مع الماضي.    /لمحفوظات ل
 أي نوع من األدلة الوثائقیة التي توفر معلومات ذات صلة �التعامل مع الماضي.

وفي ظروف استثنائیة، �صبح الخطر الذي تواجه هذه المحفوظات/ السجالت جدي ومباشر �حیث یتطلب  
استمرار وجودها إرسال المحفوظات/ السجالت نفسها أو نسخها األمنیة إلى مالذات آمنة �ما في ذلك، عند  
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ألخالقیة والعملیة، فإن إرسال ن هذا النوع من اإلجراءات یثیر مجموعة من القضا�ا األ بلد آخر. و إلى  الضرورة،  
. �اإلضافة إلى  اأخیرً   امالذً اللجوء إلیه فقط بوصفه  ینبغي  البالد  خارج  إلى  عنها  المحفوظات األصلیة أو نسخ  

في ضوء المخاوف  و . ، تدبیًرا مؤقًتااألصلیة إلى مالذ آمن، حیثما أمكنالمحفوظات  نقلأن �كون  نبغي ذلك، ی
 مجموعة من المبادئ المحددة بوضوح.دائًما إلى  قبیل  من هذا الاإلجراءات  ستند  تأن  نبغي  المشار إلیها أعاله، ی
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 التعار�ف(أ) 
أو خاصة، في  �انت  تلقاها شخص أو عائلة أو منظمة، عامة  یعدها أو  �: المواد التي  المحفوظات/ السجالت

تحتوي على معلومات ذات قیمة حین  محفوظات/ سجالت  بوصفها  هذه المواد  وتحفظ  تسییر شؤونهم.  سبیل  
 .تلقاها أو  من أعدها ومسؤولیات مهام أو دلیل على  دائمة

هو مفهوم �ستهدف االعتراف �أن التدخل، من أي نوع، في سیاق ما (نزاع ما) �صبح  و :  ضررعدم إلحاق ال
السیاق.   تقلیل الضررجزًءا من هذا  إلى  المفهوم  أدنى حد   و�رمي  ینشأ  ،إلى  تقد�م    والذي قد  عرًضا لمجرد 
 المساعدة في حالة نزاع. 

لنزاع إلى فهم �یفیة تفاعل األنشطة مع النزاع في سیاق معین، لتخفیف  لحساسیة  ال: تشیر  لنزاع لحساسیة  ال
 إ�جابي على النزاع حیثما أمكن.  اآلثار السلبیة غیر المقصودة لألنشطة على السیاق، وممارسة تأثیر

العنا�ة و الحفظ العنا�ة  اإلشراف:  التأمین والمحافظة؛ الوصا�ة. وهذا �شمل المسؤولیة عن  ، خاصة من أجل 
�الوثائق على أساس حیازتها الماد�ة. وال �شمل مفهوم الحفظ في حد ذاته الملكیة القانونیة أو الحق في التحكم  

 في الوصول إلى السجالت. 

: �شیر التعامل مع الماضي إلى العملیات التي تتناول حقوق الضحا�ا والمجتمعات �كل التعامل مع الماضي
و�ذلك التزامات الدول فیما یتعلق �معرفة الحقیقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار إثر االنتهاكات الجسیمیة  

صل بها من أشكال خطیرة للفساد تیسر وقوع هذه لحقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني وما یت
 الجرائم. 

: �شیر مصطلح "مؤسسة مضیفة" إلى منظمة/ مؤسسة حكومیة أو غیر حكومیة مهتمة  المؤسسة المضیفة
 آمن للمحفوظات/ السجالت المعرضة للخطر أو التي تقدم ذلك �الفعل.  بتقد�م مالذ 

الك هو شخص أو عائلة أو منظمة، عامة �انت أو خاصة، : الحق في الملكیة أو صفة المالك. والمالملكیة
 یتمتع �الحق القانوني أو الشرعي في شيء ما، أي الشخص الذي تعود إلیه ملكیة ذلك الشيء.

: �شیر مصطلح "مؤسسة مرسلة" إلى منظمة/ مؤسسة حكومیة أو غیر حكومیة أو شخص  المؤسسة المرسلة
 یبحث عن ذلك.  وجد مالًذا آمًنا لمحفوظاته/ سجالته أو

اآلمن المؤقت  المالذ  الحفظ  أجل  من  المؤسسات  إحدى  تقدمه  آمن  مستودع  هو  اآلمن  المالذ  االئتماني  : 
 خطر في بلد المالك أو المؤسسة المالكة.هي معرضة لللمحفوظات/ السجالت الرقمیة أو الماد�ة التي ل

 المبادئ(ب) 
 مبادئ عامة 

 مبدأ التعامل مع الماضي  -1
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ینبغي دائًما تنفیذ حلول المالذ اآلمن إذا �انت المحفوظات/ السجالت التي تساهم في التعامل مع الماضي  
 معرضة لخطر التلف أو التشو�ه.

 مبدأ المالذ األخیر -2

مستحیًال تخز�ن المعلومات وحمایتها وحفظها �أمان    صبح� �جب تطبیق حل المالذ اآلمن خارج البالد فقط حین  
 داخل بلد المنشأ، وخاصة عند نقل النسخ األصلیة. 

 مبدأ الشفافیة  -3

المتعلقة  واإلجراءات  والعملیات  والمعاییر  والسیاسات  القوانین  جمیع  المضیفة  المؤسسة  توثق  أن  ینبغي 
 حفوظات/ السجالت المعنیة، وأن تجعلها متاحة أمام المؤسسة المرسلة. �الم

 مبدأ الشرعیة واالتفاق  -4

�جب  و المضیفة.  ة  المرسلة والمؤسسة  بین المؤسسیبرم  ینبغي دائًما تحدید أي مالذ آمن في اتفاق ثنائي مكتوب  
المؤسسة   الواردة من  مواد العلى  ستطبق  عكس االتفاق الفهم المتبادل للقوانین والسیاسات واإلجراءات التي  �أن  

یتضمن  و المرسلة.   أن  والمساالتفاق  �جب  والمسؤولیات  واألدوار  اإلجراءات القانونیةولیة  ؤ الغرض  و�ذلك   ،
 القانونیة وغیر القانونیة في حالة االختالف.

 الرئیسمبدأ الهدف  -5

ینبغي دائًما أن تكون أهداف المؤسسة المرسلة في البحث عن مالذ آمن للمحفوظات/ السجالت ذات أهمیة 
 قصوى في تحدید �یفیة تعامل المؤسسة المضیفة مع المحفوظات/ السجالت.

 مبدأ األخالقیات  -6

راسخة  ضمن المبادئ الة  شفافی كون ال، وأن تة محددةأخالقیمدونة  ینبغي أن تكون المؤسسة المضیفة ملتزمة �
المحفوظات/ السجالت ذات الصلة �التعامل مع الماضي غالًبا ما تحتوي على   نألنظًرا  و المؤسسة.  حو�مة  في  

ضحا�ا ومرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان، �جب أن تسترشد المؤسسة �شأن  معلومات شخصیة وحساسة للغا�ة  
 : دهاافم  وأفكار یات المضیفة �أخالق

 ضرر ال إلحاقعدم  )أ

 لنزاع لحساسیة ال )ب

 حما�ة البیانات والحق في الخصوصیة  )ج

 مبدأ االتفاق المنصف  -7

ت   ینبغي دائًما  قوم  أن  المالذ اآلمن  اتفاق  عترتیبات  المحتمل  ، مع  منصفلى  المتكافئ  �الطا�ع غیر  اإلقرار 
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 . التكافؤعدم استغالل الحواجز اللغو�ة، والتخفیف من المخاطر الناجمة عنها وعدم ال سیما ، للعالقة

 مبدأ عدم تحقیق ر�ح مالي  -8

 أال تحقق المؤسسة المضیفة ر�ًحا مالًیا من توفیر مالذ آمن لمحفوظات/ سجالت معینة.  ینبغي

 مبادئ �شأن جوهر االتفاق 

 مبدأ العملیات الواردة في االتفاق  -9

أن �حدد االتفاق القواعد واإلجراءات الالزمة إلرسال المحفوظات/ السجالت و�عادتها، وقواعد الوصول   ینبغي
إلى المحفوظات/ السجالت في المؤسسة المضیفة، وسیاسات النشر والخصوصیة الخاصة بها، و�ذلك المعاییر  

 ونقلها.وتخز�نها وحفظها  ومناولتها ظات/ السجالت المحفو  لوصفالفنیة التي تستخدم 

 مبدأ الملكیة -10

بینما تصبح المؤسسة المضیفة هي الجهة الود�عة للمحفوظات/ السجالت، فإن هذا ال یؤثر على ملكیتها، ال  
سیما جمیع حقوق التصرف فیها، ما لم ینص على خالف ذلك في االتفاق. و�شمل هذا األمر التزام المؤسسة  

 ة �إعادة السجالت إلى بلد المنشأ، إذا طلبت المؤسسة المرسلة ذلك. المضیف

 مبدأ المدة  -11

أن تراعي صعو�ة التخطیط لمدة الترتیب وأن تدرج خیارات    ألطرافل  ینبغيعند التفاوض على شروط االتفاق،  
اتخاذ احتیاطات فیما یتعلق �التغییرات المحتملة للحكومات في �ال البلدین،    و�نبغي تضمن التمدید واإلغالق.  

 األمر الذي �مكن أن �عرض المحفوظات/ السجالت للخطر.

 لوراثة مبدأ توقع ا -12

ع  و أو خضما انتهى وجود أي منهما  سة المضیفة على ما سیحدث إذا  المؤسسة المرسلة والمؤس  تتفق�جب أن  
 . خطوط المسؤولیةفي  �بیرةلتغییرات أي منهما 

 مبدأ الروح المنشئة  -13

 توقیعه.  وقت االسترشاد بروح االتفاق  ألطرافل  ینبغيعند تفسیر االتفاق، 

 مبادئ �شأن خصائص المؤسسات المضیفة 

 مبدأ المناخ القانوني  -14

أن   �سلطة قضائیة    شكلتینبغي  یتمتع  إطار مؤسسي  یتجزأ من  المضیفة جزًءا ال  مستقلة  فعالة  المؤسسات 
في إدارة المحفوظات/ �صورة غیر مالئمة تدخل الدولة حول �صورة منطقیة دون ما سی، واحترام لسیادة القانون 

اللذان تتبعهما فیما �خص  دعم من التسلسل الهرمي التنظیمي والهیئة اإلدار�ة  �ال  تحظى  أن  نبغي�و السجالت.  
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 أنشطة المالذ اآلمن. 

 مبدأ اإلشراف على المواد -15

الوصول،   األمن ومراقبة  أن تخضع جمیع مرافق    ینبغيألغراض  والحفظ  و�مكانات  دائمًا  والتخز�ن  التجهیز 
بوضوح لإلشراف المباشر للمؤسسة المضیفة، ما محل االستضافة  المحفوظات/ السجالت    إدارةفي  المستخدمة  

 لم ینص على خالف ذلك في االتفاق. 

 مبدأ الخصائص الماد�ة  -16

  و�نبغي ة،  أن تكون المؤسسات المضیفة موجودة في منطقة آمنة في مبنى ذي بنیة تحتیة ماد�ة مناسب  ینبغي
التنظیمیة والقانونیة والمالیة الالزمة لتوفیر حل تلبیة الشروط  على المدى    مناآل  المالذ   أن تكون قادرة على 

 الطو�ل.

 مبدأ المعاییر المهنیة  -17

 أن تعمل المؤسسات المضیفة وفًقا للمعاییر المهنیة المعترف بها دولًیا.  ینبغي

 مبدأ �شأن االستجا�ة السر�عة

 مبدأ االستجا�ة السر�عة  -18

وجیهیة  حتى إذا �انت هناك حاجة لالستجا�ة السر�عة، �جب أن �سترشد حل المالذ اآلمن بروح المبادئ الت
أو    ضرورة قصوى التي تنطوي على  للمحفوظات المعرضة للخطر. وفي الحاالت االستثنائیة    ةاآلمن  ات للمالذ 

الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لحل   ، توفر المبادئ التالیة، التي اتفقت علیها جمیع األطراف،خطر شدید 
 إرجاء المبادئ األخرى للتنفیذ في وقت الحق.�جوز و  1.)10، و8، و7، و6، و 5، و 2المالذ اآلمن (
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