
 
Iraq Memory Foundation and the Hoover Institution 

Access Criteria and Use Agreement 
 

 رڤهو ومؤسسة العراقية الذاآرة مؤسسة
 الوثائقية للمادة واالستعمال االطالع اتفاقية

 
 
  

1. Material from the Iraq Memory Foundation Collection (consisting of Hizb al-Ba‘th al-‘Arabi al-
Ishtiraki records and Iraq Memory Foundation issuances) housed at the Hoover Institution Library and 
Archives (IMF Collection) may not be photocopied, photographed, scanned, downloaded to electronic 
or digital storage devises, or duplicated in any manner; notes may be made. 

 
 وثائق« (هوڤر مؤسسة في والمحفوظات المكتبة لدى العراقية الذاآرة مؤسسة أودعتها التي الوثائقية المادة باستنساخ يسمح ال. ١

 أو) العراقية الذاآرة لمؤسسة إصدارات ومن اإلشتراآي العربي البعث لحزب عائدة سجالت من المؤلفة وهي» الذاآرة مؤسسة
 يسمح إنما. آافة النقل أشكال من ذلك غير أو اإللكترونية، أو الرقمية الحفظ أجهزة من أي إلى حميلهات أو ضوئيًا مسحها أو تصويرها
 .منها االقتباسات بتدوين

 
2. Quotations from the IMF Collection may be protected by copyright law. The Hoover Institution, 
Stanford University, does not hold copyright to any of the materials in the collection; it is the 
researchers’ responsibility, when necessary, to obtain copyright permission. The Hoover Institution is 
not responsible for any misuse by researchers of quotations obtained from the IMF Collection. 

 
 في المواد لكافة بالنسبة الحقوق هذه وملكية. النشر حقوق ألحكام» الذاآرة مؤسسة وثائق «من المستخرجة االقتباسات تخضع قد. ٢
 أذون على لالستحصال الباحث عاتق على بالتالي تقع والمسؤولية. ستانفورد لجامعة أو هوڤر لمؤسسة عائدة ليست المجموعة هذه

 قبل من» الذاآرة مؤسسة وثائق «من المستخرجة لالقتباسات استعمال إساءة أية عن مسؤولة غير هوڤر ةومؤسس. الضرورة عند النشر
 .الباحثين من أي

 
3. Researchers may not publish, in print, electronic, or digital format or over the Internet, any book, 
article, manuscript, commentary, blog entry, or other written material that cites the actual names of 
persons found in the IMF Collection—with the exception the names of individuals identified in the 
Dujail Tribunals (October 19, 2005–November 5, 2006). Pseudonyms and allegories that protect the 
privacy and identity of private citizens may be created and used.  

 
 أو تعليق أو مخطوط أو مقال أو آتاب أي اإلنترنت على أو إلكترونية أو رقمية أو مطبوعة بصيغة سواءًا ينشر، أن للباحث يجوز ال. ٣

 مؤسسة وثائق «في الواردة األشخاص أسماء ذآر على يأتي ما النشر، وسائل من ذلك غير أو اإلنترنت، على مدونة في تدوين
). ٢٠٠٦/١١/٦ و ٢٠٠٥/١٠/١٩ بين (الدجيل لقضية المحاآم جلسات في ذآرت التي األشخاص أسماء باستثناء وذلك ،»الذاآرة
 .وخصوصيتهم األشخاص هوية حماية شأنها من التي واإلشارات المموهة األسماء اعتماد ويجوز

 
 
 
 
 

 



4. Researchers will not grant interviews or make video or audio reports (including podcasts) or 
commentary for public use in print media or over the Internet that uses or quotes from the IMF 
Collection without prior written permission from the Iraq Memory Foundation. 
 

 وللصحافة العام لالطالع) الپودآاست ذلك في بما( صوتية أو مرئية تقارير إعداد أو مقابلة بأية المشارآة للباحث يجوز ال. ٤
 الذاآرة مؤسسة من المسبقة الخطية الموافقة دون» الذاآرة مؤسسة وثائق «من اقتباسات استعمال تتضمن اإلنترنت، عبر أو المطبوعة
 .العراقية

 
5. The IMF Collection is part of the historic record. The Hoover Institution and IMF do not verify the 
accuracy of the content of these materials. 
 

 صحة من التأآد العراقية الذاآرة مؤسسة أو هوڤر مؤسسة بوسع وليس. التاريخي السجل من جزء هي» الذاآرة مؤسسة وثائق«. ٥
 .المواد هذه في الواردة المعلومات

 
6. Violation of the terms of this agreement or of any of the policies of the Hoover Institution or of 
Stanford University may result in forfeiture of the privilege to access and to use any materials at the 
Hoover Institution Library and Archives. 
 

 بشكل الباحث تخلي بمثابة هو ستافورد جامعة أو هوڤر مؤسسة لدى المرعية ءاتاإلجرا من بأي أو االتفاقية هذه بشروط التقيد عدم. ٦
 .هوڤر مؤسسة في والمحفوظات المكتبة لدى المواد لكافة واالستعمال االطالع صالحية عن آامل

 
7. By signing this agreement, I agree to abide by the agreement’s conditions and to indemnify and hold 
harmless the Iraq Memory Foundation, the Hoover Institution, Stanford University, and their 
principals, staff, and agents from any damages that may result from my access to and use of the IMF 
Collection. 
 

 الذاآرة مؤسسة من آل ذمة براءة وأعلن االتفاقية هذه بشروط التقيد على أوافق أدناه عالموق أنا االتفاقية، هذه على التوقيع خالل من. ٧
 على االطالع عن ينتج قد ضرر أي من لديها والوآالء فيها والعاملين المسؤولين وآافة ستافورد وجامعة هوڤر ومؤسسة العراقية

 .استعمالها أو» الذاآرة مؤسسة وثائق«
 

 
 

__________________________ 
Signature التوقيع 
 
__________________________ 
Name (print) بالكامل االسم  
 
__________________________ 
Date التاريخ 
 

 
 
 
 
 
 

11.21.11 


