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  "بسم هللا الرحمن الرحیم"
 "قـل اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنون"

 *صدق هللا العظیم*
 والتطیب.. إلھي ال یطیب اللیل إال بشكرك وال یطیب النھار إلى بطاعتك 

 وال تطیب الجنة إال برؤیتك.. وال تطیب اآلخرة إال بعفوك .. اللحظات إال بذكرك 
 ."هللا جل جاللھ"
 إلى نبي الرحمة ونور العالمین.. ونصح األمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

 ".سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم"
 إلى.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كللھ هللا بالھیبة والوقـار 

ً ق.. سمھ بكل افتخار إمن أحمل   د حانأرجو من هللا أن یمد في عمرك لترى ثمارا
 قطافھا بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد

 ..وإلى األبد
  .أھدیھذاالعماللمتواضعإلىأبیالذیلمیبخلعلییوماًبشيء

 إلىمنكاندعائھاسرنجاحیوحنانھابلسمجراحیإلىأغلىالحبایبو 
 .أمیالحبیبة

 والمعرفةأنتموھبتمونیالحیاةواألملوالنشأةعلىشغفاالطالع: أقوللھم
ً إخوتیأسرتیووإلى   .أكونمثألیشيءمأكونأناوبدونكمدربیفیھذھالحیاة،معكاءورفق جمیعا

ثمإلىكلمنعلمنلنجاحیبنظراتاألملمالنبیلةإلىمنتطلعتمعلىمواقفكمفینھایةمشواریأریدأنأشكرك
 یحرفاًأصبحسنابرقھیضيءالطریقأمامي

 .إلىمنعلمنیالنجاحوالصبرو
 إلىزمالئیوزمیالتي

  المتواضعراجیاًمنالمولىعزوجألنیجدالقبولأھدیھذاالبحث
والنجاحإلىمنكانوایضیئونلیالطریقویساندونیویتنازلونعنحقوقھمإلرضائیوالعیشف

  .یھناء
  .وزمالئي في العمل إلىأساتذتیالكراموكلرفقاءالدراسة

وفیاألخیرأرجوامناللھتعالىأنیجعلعملیھذانفعایستفیدمنھجمیعالطلبةالمتربصین
 .لینعلىالتخّرجالمقب

  



 نوار ھشام

  
   

  
  

  "بسم هللا الرحمن الرحیم"
 

اْشَرْحلِیَصْدِري" َْمِري* َربِّ ْرلِیأ َِّسانِي* َوَیسِّ نل ُْلُعْقَدًةمِّ   ".َیْفَقُھواَقْولِي*  َواْحل

 بعدرحلةبحثوجھدواجتھادتكللتبإنجازھذاالبحث،نحمداللھعزوجل

 علىنعمھالتیمَنبھاعلینافھوالعلیالقدیر،

ولشكرواالمتنانإلىكلمنساعدنامنقریبأومنبعیدعلىانجازھذاالعملوفیتذلیلمانتوجھبجزیال
نذیر المحمد الدكتور عبد هللا ثاني"منصعوبات،ونخصبالذكراألستاذالمشرفجھناھ

 .الذیلمیبخلعلینابتوجیھاتھونصائحھالقیمةالتیكانتعونالنافیإتمامھذاالبحث

األرشیف مجلس القضاء غلیزان، شراك بغداد ، مفالح   والیفوتناأننشكرموظفي
  .جمال

الذي " كمال عرقوب"اللذان ساعدانا في فترة التربص المیداني وإلى ابن خالتي 
  .ساعدني في كتابة المذكرة

 



  

  

  

  .الحمد هللا الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافیة
  :أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى

  .إلى من أحسن إلّى أبي أطال اهللا في عمره
  .إلى من أنارت في قلبي حب العلم أمي

لى الدكتور عبد اهللا الثانی   محمد النذیروإ
  ونوارالكریمین من العائلتین بشیخ،  إلى الوالدین

لى إلى سیادة النائب العام، المساعد األول بن أحمد ، شراك و جمال مفالح  :القدیرینوإ
  .بغداد المكلفین بمصلحة األرشیف

  .إلى كل األصدقاء و الزمالء وكل من قدم ید المساعدة من قریب أو من بعید
  

  بشیخ غالم اهللا

  

  

  

  



  

  

  كلمـة شكر    

هذه النعمة الطیبة و النافعة نعمة نشكر اهللا وأحمده حمدا كثیرا مباركا على 
  .العلم و البصیرة

ید ثناء الخالص و التقدیر إلى من مدیشرفني أن أتقدم بالشكر الجزیل و ال
  :المساعدة و ساهم معنا في تذلیل ما واجهتنا من صعوبات ونخص بالذكر

الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته  محمد النذیرانیالدكتور عبد اهللا الثاألستاذ المشرف 
رشاداته القیمة و الذي مد ید العون و المساعدة إلنجاز هذه المذكرة بنصائحه  وإ

  .واقتراحاته

  .كل األساتذة القائمین على كلیة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة قسم المكتبات

ت التكنولوجیـا و كل الزمالء و الطلبة سنة ثانیـة ماستــر، نظم المعلوما
  .التوثیق

  بشیخ غالم اهللا



  



 

    

  

ات ــــــــو املحتـــــــــ  قائمــــــــــــــــــــــة



  قائمة المحتویات

  

  إھداء

  شكر و تقدیر

  واألشكال قائمة الجداول

  أ............................................................................مقدمــــة 

  

  اإلطار المنھجي للدراسة: الفصل األول 

  04ص...............................................................الموضوع تحدید -1
 04ص.............................................................الدراسات السابقة -2
 07ص......................................................................اإلشكالیة -3
 11ص.................................................... اإلجرائیةتحدید المفاھیم  -4
 13ص................................................................أھمیة الدراسة -5
 14ص................................................................أھداف الدراسة -6
 15ص......................................................أسباب إختیار الموضوع -7
 16ص.................................................................منھج الدراسة -8
 17ص...............................................................الدراسةمجتمع  -9

 19ص......................................................جمع البیانات تاوأد -10
  

  

  



  تقییم الوثائق و الخدمات األرشیفیة :الفصل الثاني 

  24ص...................................ماھیة التوثیق وتقییم الوثائق: المبحث األول

  24ص......................................مفھوم التوثیق والوثائق : المطلب األول 

  26ص........................................تقییم الوثائق وإتاحتھا: المطلب الثاني 

 32ص.............................تقییم الوثیقة األرشیفة وخدماتھا: المبحث الثاني

  32ص.................تقییم الوثیقة األرشیفیة خصائصھا ومبادئھا: المطلب األول 

  36ص.....................ماھیتھا ،أنواعھا: الخدمات األرشیفیة : المطلب الثاني 

  47ص....................التشریعات القانونیة لألرشیف القضائي : المبحث الثالث

  47ص..................................التعریف باألرشیف القضائي: المطلب األول 

  49ص............التشریعات القانونیة لألرشیف العام و القضائي: المطلب الثاني 

  

  الھیكل التنظیمي للمؤسسات القضائیة: الفصل الثالث 

  57ص......................................ھیكلة القضاء الجزائري: المبحث األول 

  58ص...............................أجھزة النظام القضائي العادي:  المطلب األول 

  63ص...............................أجھزة النظام القضائي اإلداري: المطلب الثاني

  69ص......................المستخدمون القضائیون في الجزائري: المبحث الثاني

  70ص..........................................................القضاة: المطلب األول

 72ص.............................................أعوان ومساعدي : طلب الثانيالم

  



  دراسة میدانیة بمجلس قضاء غلیزان: الفصل الرابع 

  83ص..........................................مجلس قضاء غلیزان : المبحث األول

  84ص.......................................التعریف بمكان الدراسة: المطلب األول 

  86ص.......تقییم حالة مصلحة األرشیف بمجلس قضاء غلیزان: المطلب الثاني 

  93ص............منھجیة العمل األرشیفي بمجلس قضاء غلیزان: المبحث الثاني 

  93ص...................................عملیة المعالجة األرشیفیة:  المطلب األول 

  95ص..................................عملیة البحث و االسترجاع: المطلب الثاني 

  101ص.........................إحصاء الرصید الوثائقي لألرشیف: المطلب الثالث 

 116ص...........................تحلیل البیانات و نتائج الدراسة: المبحث الثالث 

  116ص.....................................تحلیل و تفسیر البیانات :المطلب األول 

  125ص.....................................تحلیل محاور اإلستبانة: المطلب الثاني 

 144ص..............................................نتائج الدراسة: المطلب الثالث 

  150ص...........................................................................خاتمة

  153ص.....................................................قائمة المصادر و المراجع

  .المستخلص

  .المالحق

  

 



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  املـــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   



 مقـــــــدمــة
 

  أ
 

  :مقدمة 

تعتبر الوثیقة مصدرا مهما من مصادر المعلومات لمختلف التخصصات؛ لذلك كان من  
الواجب على من یمتلكها توفیرها للباحثین في كل التخصصات ، وتعد دراسة الوثائق جسرا 

لذلك . لفهم الماضي ، كما أنها تساعد على تهیئة الفرد وتفسیره للحاضر الذي یعیش فیه 
  .الوثائقي و التأكید على أهمیتها علیها في إطار صون التراثوجب الحفاظ 

األهمیة للحفظ األرشیفي بالنسبة لإلدارة المنتجة لها، وهذا تهیأ الوثائق ذات القیمة و     
اث ومواكبة العصرنة، وعلیه فاألرشیف ال یمكن إعتباره نتاج ذكریات الماضي دلمسایرة األح

لتؤدیة ومنا هذا ماهي إّال تحصیل مكمل لما سبق من وثائق فقط ألن الوثائق المتداولة في ی
وأنها تساهم وظیفتها التاریخیة بالنسبة لألمة ، فمن الضروري الحفاظ على هذه الثروة خاصة 

تساعد في حل اإلشكاالت المطروحة بالنسبة لمختلف المؤسسات، في التخطیط الناجح و 
د في دور الذاكرة الحیة للتحصیل و نتاج فجل ماتحویه المؤسسات من وثائق أرشیفیة یتجس

، بدلیل أن الوثائق األرشیفیة تحوي على إثباتات لحقوق االمؤسسة و ما تقدمه المؤسسة
  .إلتزاماتها غرار عقود البیع والشراء ، و القرارات التشریعیة و اإلتفاقیات

وقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة منا للوقوف و التعرف على الدور الفعال الذي یلعبه 
األرشیف القضائي الذي یشهد بدوره في عنایة الوثیقة األرشیفیة، إقباسا للمهمة القضائیة في 
العهد العثماني التي تكامل نشاطها بفضل الودائع األرشیفیة لتمثل مرجعا وثائقیا في عصرنا 

إذ یتلخص موضوع الكتب القضائیة ، لقوانین والمراسالت والفتاوى والدفاتر و رار اغالحالي 
التخصص في تفسیر الظواهر و األحداث و جوانب قطاع العدالة و دراستنا في معالجة 

التغیرات التي تتأرجح في ظل تقییم الخدمات األرشیفیة بالمؤسسات القضائیة مجلس قضاء 
سن التصرف من قبل مسیري رفعال في تثمین جهود القطاع وحغلیزان نموذجا، لما له من دو 

المحرك ، كما وأنه مقبلي مصلحة األرشیفات بلتقیم الخدمة على حسب طلاألرشیف، 



 مقـــــــدمــة
 

  ب
 

یقبع ویحفظ بمخزن األرشیف تحت رقابة المكنى بالوثائقي الرئیسي للمجلس ألن كل منتج 
  .أمین محفوظات

لها فصل اإلطار المنهجي للدراسة الذي إنحصر یتقسم موضوع دراستنا إلى أربع فصول ، أو 
محتواه في تحدید إشكالیة الدراسة و الفرضیات والمنهج التبع وأداة الدراسة ودراسات المستبق 
ذكرها، لتكون المنطلق التمهیدي للخوض في غمار التحلیل والتفسیر النظري و التطبیقي 

  .لمراحل دراسة الموضوع

و التمییز بینها وبین  الفصل النظري فقد تطرق بدوره الى التعریف بأوصل الوثائق اأم
ونوعیة الخدمات األرشیفیة، ففي الفصل الثاني تم تقییم معنى الوثیقة األرشیفیة الوثائق و 

  .الهیكل النظامي لقطاع العدالة وتحدید مستخدمي القضاء 

لفصل الرابع المیداني من خالل التعریف أما الجانب التطبیقي فقد إكتمل بذكر تفاصیل ا
بمكان الدراسة و دراسة النشاط والمهمة األرشیفیة التي احصرت بین المعالجة وسبل البحث 
عنها وسبل إسترجاعها والتطرق لذكر نوعیة الرصید الوثائقي بمصلحة األرشیف لدى مجلس 

  .قضاء غلیزان

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل األول 
  اإلطار المنھجي للدراسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للدراسة  المنهجياإلطارالفصل األول :  

 
 
 

[4] 
 

 تحديد الموضوع : -1

و ما يشتمل عميو من معمومات جديدة  ،االرشيف مصدرا اوليا حسب مضمونو يعتبر     

جمع البيانات و  ،االحصاءو التجريب  ،تصورات تفسيرات الحقائق استنادا الى المالحظة

اذ يبقى  ،ئج جيدة وحقائق غير معروفة سابقايستعمميا الباحثون لمخروج بنتاالميدانية 

 اجتيادات لممؤسسات. لما ىو محصول عن نشاط الحضارات و االرشيف خزان 

فمجمل قولنا  ،فقد حاولنا التطرق الى تقيم الخدمات االرشيفية في المؤسسات القضائية     

 خدماتية في ميدان االرشيف بمجمس قضاء غميزاندراستنا تتركز عمى اىم الوظائف منيا الو 

اىتمامنا بما يجري في قطاع العدالة ترافق دراستنا الى رغباتنا كما باعتباره محطة استميام و 

ومدى سير الخدمة  ،الضوابط القانونية التي تحكم سير االرشيفو  وقد حاولنا معرفة الشروط

 وارتباطات شؤون المصالح األخرى بيا. ،رشيفية ليتم تقييميا حسب مردودىااأل

 : الدراسات السابقة -2

 :تحت إشراف الدكتور عبد اإللو عبد  من إعداد الطالب بن شييدة محمد، الدراسة األولى

 القادر.

اإلنسانية تحت و  مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير بجامعة وىران كمية العموم اإلجتماعية

 مجمس قضاء مستغانم نموذجا" -القضائيعنوان: "تسيير األرشيف 



 للدراسة  المنهجياإلطارالفصل األول :  

 
 
 

[5] 
 

طرحت إشكالية موضوع دراستو كاالتي: ماىو واقع األرشيف القضائي ضمن اإلصالحات  

ىي التدابير المتخذة من طرف وزارة العدل من جل  ما العدالة وتوجياتيا المستقبمية ؟ و

 حماية وتسيير األرشيف القضائي ؟

التحميمي حيث تطرق إلى تحديد جوانب النظام إعتمد في موضوعو عمى المنيج الوصفي 

القضائي ومعاينة التجارب التي سادت في مجال تسيير األرشيف فمن أىم النتائج المتوصل 

 إلييا: 

اإلطالع عمى الييكل التنظيمي لمقضاء الجزائري من خالل عصرنة وتحديث قطاع  -

 العدالة.

براز القواعد القانونية التجارب الجزائرية في مجال تسيير النشاطات و  - األرشيف القضائي وا 

 لو.

 من إعداد الطالبة زيان حسيبة تحت إشراف الدكتور عبد اإللو عبد  : الدراسة الثانية

مصمحة -األرشيف القضائي  تقفي أثر تحت عنوان :" رسالة الماجستير القادر.

كيف يمكن  : آلتي كامجمس قضاء وىران نموذجا" عالجت إشكالية دراستيا  ،األرشيف

؟  وما ضرورة وجودىا تتبع المسار الذي تسمكو  الوثيقة القضائية بين مختمف المصالح،

 ومدى  مساىمتيا في حسن أداء المصالح وبالتالي خدمة مصالح المواطنين؟



 للدراسة  المنهجياإلطارالفصل األول :  

 
 
 

[6] 
 

ىذه الدراسة الباحثة في رسمتيا عمى المنيج التحميمي الوصفي المباشر، تسعى  اعتمدت     

ين مختمف المنتجات الوثائقية الصادرة من المصالح القضائية إلى حو إلى إخصاء الممفات 

 فمن نتائج ىذه الدراسة: ،إتباع أثرىا في مصمحة األرشيف

والحصيمة الوثائقية وتحديد وسائل  بتحديد النظام القانوني لو،تقديم مصمحة األرشيف - 

 حفظيا.ييزات تييئتيا و وتج

التعرف عمى مختمف أشكال تكوين الممف القضائي و تباع مرحل تقفي أثر الممفات بإ -

 القضايا.

 من إعداد الطالب عبد اليادي عبد العالي ،تحت إشراف الدكتور عبد   : الدراسة الثالثة

رقمنة األرشيف القضائي : مصمحة  رسالة الماجستير تحت عنوان " القادر.اإللو عبد 

العمل ىي المنيج طريقتو المنيجية في ىذا  ،" أرشيف مجمس قضاء وىران نموذجا

القضائي من خالل حيث طرحت الدراسة مشروع رقمنة األرشيف  .الوصفي التحميمي

قواعد المعطيات بإدخال التكنولوجيا الحديثة عمى الشبكات و و  التقنية الولوج إلى عالم

 مستوى الجيات القضائية فمن نتائج ىذه الدراسة :

قدم وينتج من وثائق بمجمس قضاء وىران بإحصاء الممفات حوصمة عامة تصف ما ي -

 حسب كل مصمحة .

 أصول القرارات بمجمس القضاء.مشروع الرقمنة عمى وثائق و  اقتصر -
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الضياع جراء حمايتو من التمف و الحفاظ عمى التراث األرشيفي لموثائق الورقية و  -

 اإلستعماالت اليومية.

 خالصة عامة:

أداء المصالح ،فقد ظيرت حاليا يعتبر األرشيف الذاكرة الحية والنشطة لتغطية ميام و     

الحساسة إلدرة  أسرار الييئة العميا و  ي قطاع العدالة،بوادر التقدم ونجاح المية األرشيفية ف

 الدولة وقضاياىا .

في  سبق نستخمص أن التجربة  القضائية في مجال تسيير األرشيف وعمى ضوء ما      

ذوي التخصص  فأة لتسييره يتطمب،اإلطارات الكمحوظ نظرا لتوفر كل اإلمكانيات و تطور م

وقت ممكن برقمنة كل ما التجييزات التقنية التي سيمت حالية في أداء العمل بأقل جيد و و 

الوثائق و وتتبع حركة الممفات  عمى أصمو الورقي لتوضع كنسخ إحتياطية ألمر طارئ، كان

 الحماية.توفير سبل األمن و و المراد حفظيا 

 اإلشكالية:3- 

إن سير الميام اإلدارية يترتب عمى تحديد ىوية الوثائق الفعالة في نشاطيا وتحقيق       

 استمراريتيا إذ تبقى كمرجع ارشيفي بوصفو لمجموعة من الوثائق بمختمفيا حسب تواريخيا 

عام في  معنوي خاص أو وأمميا ثم إحداثيا  او تمقييا من قبل شخص عادي حواواشكاليا و 

كل ىذا يتمخص عن  ،احل حياتية من الوثائق األرشيفيةتحدد بمر إطار العمل الذي يقوم بو، 
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النشاطات اليومية مدونة في شكل معمومات وبيانات موثوق في صحتيا الممارسات و 

محممة عمى وسائط تسجيل  ،العمل المؤسساتيمحددة حسب قانون ومصداقيتيا ذات قيمة 

ىو ورقي أي مادي ممموس وآلي مخزن عمى وسيط الكتروني، ممفات، سجالت  منيا ما

تحفظ لتؤدي دور الذخيرة المعموماتية والحافظة لممنتجات الوثائقية الخاصة  منشورات،

 بالمؤسسة كل ىذا يتوج بمجيودات الوثائقي أمين المحفوظات.

ضاياىا وجل السبيل لحل قحد اىم أسالك الدولة الجزائرية و لعدالة من افقطاع ا     

اإلجتماعية فاألرشيفي ىو المكمف الحامي ألسرارىا التي تبقى كمراجع المنازعات السياسية و 

 بجمعومتداولة إذ وجب عميو إيالء العناية الخاصة لتحسين وضعية  األرشيف التوثيقي 

اّل ولن تحقق ىذه الغاية إ ،عند اإلقتضاء استغاللوبحيث يسيل  ،وتنظيمو ومعالجتو وحفظو

مكانيات أداء المي ة وتدريب وتكوين ذوي ممن خالل السير عمى تييئة كل ظروف وا 

 التشريعية المتعمقة بالوظيفة في ذات القطاع .وحسن تسييره وفق المقاييس و  االختصاص

ميام وربط ، صالح ىياكل الدولةإصالح العدالة يتجسد ضمن البرنامج الشامل إل      

 سمة متكاممة إال إذا تكاتفت جيود االطراف فيما بينيا كما المصالح ببعضيا البعض في سم

التابعة لسمطة المؤسسات القضائية قد ال تتحقق المبتغى المرجو بموغو  ألرشيفان مصمحة و 

دون مراعات مناخ وظروف األحوال المادية وغيرىا الكفاءة المينية وتردي األوضاع و  النعدام
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ومقاييس البناء المتفق عمييا  مع معايير ىفاالمخزون الوثائقي لألرشيف يتن واستقرارفظ ح

 دوليا.

 الحضاري المييأ ألداءئية مسايرة نكب التجديد الميني و وبيا تتبع الجيات القضا      

عداد توجيات مستقبمية الحديثة التي ساىمت  بظيور عالم التقنية والتكنولوجيات ،الوظيفة وا 

حداث تغيرات جديدةبدورىا في عصرنة ق تسعى دراستنا إلى تقييم خدمة سير  .طاع العدالة وا 

معتمدين في صياغة اإلشكالية عمى دراسات سابقة خصصت باإلىتمام  الوثائق األرشيفية،

 في ميدان األرشفة.

عمى  الجيا موضوع بحثنافإن اإلشكالية الرئيسية التي يعوعمى ضوء تحصيل تقديمنا      

سات القضائية ؟ مدى فاعمية وأداء الخدمات األرشيفية في تسيير المؤس ما -:  النحو التالي

 التحديثات الجديدة السائدة في قطاع العدالة ؟ وماىي التغييرات 

حددت معالم  ،لتساؤالت لإلحاطة بجوانب الدراسةجممة من ا ارتأيناسبق  وبناء عمى ما     

 اإلشكالية في جممة من التساؤالت الفرعية عمى النحو التالي:

إليضاح جودة  المعايير األنسبوأي من   ساس تقيم الخدمة األرشيفية؟أي ا عمى -1

 الخدمة ؟

 واالحتياطاتىل توفر النصوص والتشريعات الحالية المسيرة لمقطاع الشروط  -2

 المطموبة لعممية الحفظ الجيد لألرشيف ؟
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 ىو تصنيف ودور األرشيفي ضمن أعوان ومساعدي القضاء؟ ما -3

 الدفعات الوثائقية من مختمف المصالح القضائية؟ الستقبالماىي اإلجراءات الالزمة  -4

 :الفرضيات

وىذه الفرضيات يتم فحصيا في العادة. فيي إما  الفرضيات ىي تخمينات ذكية،     

فيي تيدف إلى اإلجابة عمى  ،تظير لنا العالقة بين المتغيرات فرضيات وصفية أو أنيا

  ىي اإلجراءات الواجب  تقرر الحقائق التي نبحث عنيا وماوىي  األسئمة البحثية،

 1. استخداميا

حيث أن الميام  ،ة عمى حسب أداء الخدمة األرشيفيةتحدد قيمة الوثيق الفرضية األولى:

 .التاريخيةالنشطة، ذات القيمة اإلدارية والقانونية و الحية و  األرشيفية تقتصر عمى وقع الوثائق

إصالح قطاع العدالة مرىون بالتحديثات جديدة التي  مست جل  :الثانية الفرضية

المستوى  ارتقاءالمؤسسات القضائية بخمق نظام موحد لتسيير الممفات القضائية ، ما يعني 

إليجاب عمى أداء الميمة األرشيفية في الخدماتي لكل فروعيا ومصالحيا كل ىذا يعود با

 أحسن الظروف.
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 تحديد المفاهيم اإلجرائية : -4

 1"... إن التقييم ىو محاولة لفيم االختصاص عمى كل شيء من جزء األداء. " التقييم: -

    المعمومات فيي كافة اإلجراءات حسب مجال عمم المكتبات و  :الخدمات األرشيفية -

مصادرىا أحسن  استخداماألرشيف من أجل تقدميا مراكز المعمومات و ف التي الوظائو 

اإلمكانيات المادية والبشرية التي تسخرىا من أجل تطوير الجو ، فيي كل األنشطة و استخدام 

 .2المناسب لوصول المستفيد إلى مصادر المعمومات بأسرع الطرق

األمر. فكما ىو الحال  arkhéh، إلى بالمعنى الناموسي arkhéيشير إلى   :األرشيف -

)كممة تستعمل في صيغة المفرد  – archivumوكممة  الالتينية archivumبالنسبة لكممة 

فإن  ( ،  un archiveمثمما كانت تستعمل سابقا الكممة الفرنسية في صيغة المفرد المذكر

 تعني: التي  arkheionالمعنى الوحيد يأتي من الكممة اليونانية أرخيون  archiveمعنى 

 3، األرخيونات أولئك الذين كانوا يأمرون.سكنى كبار القضاة ،مسكن عنوان ،بيت ،أساسا

حفوظة الم،)المحفوظات( و تطمق عمى الوثائق غير الجارية لييئة أو إدارة أو ديوان      

ىي مجموعة من  .، أو المحفوظاتوتسمى أحينا المواد األرشيفية ،لقيمتيا التاريخية الدائمة

                                                           
1 L'évaluation modèles et pratiques  ,  disponible à l'adresse: 

http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa, le jour   11/02/é2017 à l'heure 20 :27 
 .202.ص1999ر،عمان : دار الفك علٌان ربحً مصطفى ، مقدمة فً علم المكتبات و المعلومات. 2
 .9..ص2003دمشق : دار الحوار، . حمى األرشٌف الفروٌدي . درٌدا، جاك  3
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الوثائق تسممتيا أو وضعتيا شخصية معنوية أو مادية عامة أو خاصة و مقدرا ليا بطبيعتيا 

 عمى أن يكون قد أحسن تنظيميا. أن تحفظ بواسطة ىذا الشخص نفسو أو الييئة ،

من انشطة  –او اكثر  –الشخص المسؤول الذي يعمل في احد االنشطة  رشيفي:أل ا -

 -الوصفالترتيب و  -لقيد، الحفظ والصيانةاالضافة وااالرشيف مثل الفرز، التنظيم، 

 نشر الوثائق . -المعارض -تقديم الخدمات المرجعية لمباحثين

. اي حفظ التي اصبحت غير ذات فائدة جارية تخزين الوثائقعممية حفظ و  :رشفةأل ا -

 .1الوثائق التي سوف تستعمل في البحث التاريخي

وقضيت بين  الحكم واإللزام مثل قضيت عميك بكذا،ىو  إذا فالقضاء لغة : :القضاء -

 والقضاء لغة بمعنى األداء. الخصمين وعمييما

  : ثالث مجاالت وىيالى  معنى القضاء اصطالحاً  يتصرف :اصطالحا

  . األلوىيةفي التوحيد والعقيدة : بمعنى إن القضاء من خصائص   -1

العبادة وجد فيو سبب وجوبيا وقيل إتيان  فقو العبادات : القضاء التي وقعت بعد وقتيا،  -2

 .العبادات من الفواتوقتيا المقدر استدراكًا لما فات بمعنى قضاء  دبع

 

                                                           
 .9..ص1982قاموس مصطلحات الوثائق و األرشٌف . القاهرة : دار الثقافة للطباعة و النشر، .، سلوىعلً المٌالد 1
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القضاء في الفقو المذىبي لمجميع : والقضاء في الفقو عند المذاىب بمعنى الحكم بين  -3

 .1الناس

 أهمية الدراسة : -5

 تقترن صورة األرشيف دائما بذاكرة الشعوب لما يحتويو من وثائق ذات قيمة          

 تاريخية ال تقدر بثمن التي ترمز لنشاط اإلدارات الرسمية المركزية والمحمية وكذا 

 قطاع في كبيرة أىمية الدراسة هذهالمؤسسات اإلقتصادية، الصناعية والخدماتية تبرز 

أرشيف الدولة وىو  ،منو ميممن نوع  واإلستفادة  اإلستخدام  مدى وىياألرشيف أال 

لشخصية، وحد فاصل لكل ، وحماية الممكية اأسرار العامةالمبني عمى حفظ  الجزائرية

الخالفات تحت لواء القضاء ،النموذج الحي لما يبرزه يتمخص بأىمية األرشيف النزاعات و 

 يمي : تكمن أىميتو فيما ودوره،

 يدة تستجيب لحاجيات المستفيدين المتزايدة والمتنوعة.خمق خدمات جد -

العمم بكل منتجاتيا واإلطالع عمى أىم النقاط وتحديد بين مختمف المصالح و  التنسيق -

 األخطاء المينية عند فحص والخوض في تفاصيل المحتوى األرشيفي.

أرشيفات المؤسسات القضائية تختص في القضايا الحية التي تشيد الحركة الدائمة ألغمب  -

 الممفات بإستثناء الممفات المفصول في أمرىا.
                                                           

 .159. ص.101الكرٌم. نظام القضاء فً اإلسالم. مجلة كلٌة األدب . ع عبد القادر، أنورعبد  1
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 أهداف الدراسة : -6

 يمي : ييدف ىذا البحث الى جممة من األىداف ننجزىا فيما    

 إبراز قيمة ونوعية الخدمات األرشيفية المتاحة لإلطالع. -

 مراعاة القوانين الضبطية لسير مينة األرشيفي .تقدير و  -

 التجييزات البرمجية الخدمات األرشيفية بأحسن السبل و المساىمة في ترقية  -

 اإلطالع عمى البيئة مكان عمل األرشيفي.التعرف و  -

 معرفة مدى ووعي المسؤولين والموظفين لقيمة نشاط األرشيفي داخل مجالس القضاء. -

المودع لدى مخازن ىو منتج من المصالح األخرى و  األمن وسالمة كل ما تحقيق -

 األرشيف.

 وى الخدمات األرشيفية في المجالس والمؤسسات القضائية.تمعرفة مس -

ىو جديد في ميدان  التعرف عمى قدرة القائمين عمى مصمحة األرشيف في تقديم كل ما

 العمل.
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 أسباب إختيار الموضوع : -7

جل شيد قطاع العدالة نكبة من التغيرات وأىم المستجدات العممية حيث تمتاز     

تقيد اإلنضباط في العمل كل ىذا يتمخص في أطار الالمؤسسات القضائية بالصرامة و 

كويني لذوي التلنموذج األمثل لإلستناد البحثي و ، ليبقى أرشيفيا ابالقانون التشريعي الجزائري

حثين وفق تحديدنا لموضوع دراستنا حسب عدة أسباب تتمخص البااإلختصاص من الطمبة و 

 في نوعين ىما:

 أسباب موضوعية : -ا

تمف المصالح المعروفة اختيارنا ليذا الموضوع كان بمجرد معرفة مجمل ما تنتجو مخ     

أن  فعاليتيا لكل سند وثائقي وتحديد وجيتو الحركية المالزمة لقيمتو بإعتباربأدوارىا و 

 ألرشيف الجامع الوحيد لحفط وحماية الوثيقة و استقرارىا داخل المخازن األرشيفية.

يتمخص ذلك بغية محاولة معرفة وزن المينة األرشيفية في الوسط القضائي داخل حيز التفيذ 

 الميني.

 أسباب ذاتية : -ب

تجربة ، سبقتيا البي ظل تزايد إىتمامنا بيذا الجانميولنا فترجع الى رغبتنا الخاصة و        

كتساب الميارة الذاتية التي توحي مستقبال بمؤشرات نجاح تجعل و الحنكة في ميدان العمل و  ا 
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المؤسسات ومحركيا ميما كانت نوعيتيا يل العون الميني لمختمف الجيات و من األرشيفي دل

قبال المكاتب و  خاصة أو عمومية لتدخل حيز  المصالح األخرى.اإلىتمام وا 

 الدراسة :منهج  -8

المناىج تختمف من دراسة الى أخرى و  نيإن أي بحث عممي يحتاج الى إتباع منيج مع      

وذلك حسب طبيعة الموضوع والمنيج ىو طريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكل من 

كتشافيا.  أجل الوصول إلى الحقيقة وا 

ا باإلضافة عمى المالحظة بأنواعييعتمد إذ  ،إعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي       

أكثر مناىج البحث  فيواإلقصاء مع بيان وتغير تممك العمميات الى عمميات التصنيف و 

 ويأتي عمى مرحمتين ىما: ،بيل لفيم الظواىر واستخالص سماتومالئمة لمواقع اإلجتماعي كس

تراث العموم  الصياغة التي تؤدي بدورىا ثالث خطوات في تمخيصمرحمة اإلستكشاف و      

اإلستثناء الى ذوي الخبرة العممية والعممية بموضوع ماعية فيما يتعمق بموضوع البحث و اإلجت

 اأم الدراسة ثم تحميل بعض الحاالت التي تزيد من إستبصارنا بالمشكمة وتمقي الضوء عمييا.

لتي تم المعمومات اص والوصف وذلك بتحميل البيانات و المرحمة الثانية فيي مرحمة التشخي

 .1جمعيا تحميال إلى إكتشاف العالقة بين المتغيرات وتقديم تغير مالئم ليا

 
                                                           

 1 .60.. ص1999بٌروت : دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر، .. المدخل إلى المنهج العلمً  ، محمدقاص 
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 مجتمع الدراسة: -9

يعرف مجتمع البحث في العموم اإلنسانية بأنو مجموعة منتيية أو غير منتيية من      

 . 1العناصر المتحدة مسبقا والتي تتركز عمييا المالحظات

العالقة بمشكمة الدراسة التي يسعى الباحث الى ان يعمم ىو جميع العناصر ذات       

، لكن الصعوبة ميع افراد المجتمععمييا نتائج الدراسة. لذا فان الباحث يسعى الى اشتراك ج

  تكمن في ان عدد افراد المجتمع قد يكون كبيرا، بحيث ال يستطيع الباحث اشراكيم جميعا

يين المستفدين من خدمة األرشيف التابعة وفي دراستنا يكون مجتمع البحث لبعض المين

 لممجمس القضائي بغميزان 

قد إخترنا مجمس قضاء غميزان كإطار ميداني وميني  بناء عمى بعض اإلعتبارات ىذا و 

 منيا :

تعتبر والية غميزان وجية األقطاب من البمديات التابعة ليا والمحطة اإلدارية األولى     

فروعيا وتعدد مؤسساتيا القضائية التي تؤدي مياميا تحت رقابة بمديراتيا المسيرة لعامة 

األحداث و  سة ميدانية لمتعرف عمى الظواىرالمجمس القضائي وعميو فقد حاولنا إعداد درا

عة ليا السمطة الوالئية عمى المؤسسات التابالمجالس القضائية باإلستقاللية و المينية تتميز 

                                                           
تدرٌبات علمٌة. الجزائر: دار  . منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة :صحراوي، بوزٌدأنجرس ، مورٌس ؛ تر.  1

 .99. ص.2004القصبة، 
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اإلدارية تتحدد ميام كل منيا بإجتيادات أطرافيا وكوادرىا  المحكمةالمحكمة اإلبتدائية و  غرار

   .البشرية

 العينة :  - 

جراء  ،ةىي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم إختيارىا بطريقة معين        وا 

 .1ومن ثم إستخدام تمك النتائج وتعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصمي ،دراسة عمييا

العشوائية ىي طريقنا المعتمدة . تستخدم عموما في الدراسات  العينة القصدية غير       

االستطالعية التي تتطمب القياس أو، اختبار فرضيات محددة، وبخاصة إذا كان مجتمع 

البحث غير مضبوط األبعاد، وبالتالي فال يوجد في إطار دقيق، يمكن من اختيار العينة 

ه البحوث يمجأ الباحث الختيار مجموعة من الوحدات التي تالئم عشوائيا، ففي مثل ىذ

 .2أغراض بحثو

التابعين لممجمس مساعدي العدالة دراستنا إرتقينا فئة من أطراف و وعمى خمفية       

  مستفيديياوظفي المصمحة و من م عضو 33إذ إنصب إختيارنا عمى ، القضائي بغميزان

ختيارنا ليذه الع لتعرف عمى رشيفيين و كان بعد دراسات إحصائية مقتبسة من أراء األينة وا 

                                                           
.عمان:  2ط التطبٌقات .بحث العلمً : القواعد والمراحل ومبٌضٌن. منهجٌة ال ،مقلة، محمد؛ أبو نصارعبٌدات، محمد؛  1

 .84.ص1999 للنشر،  دار وائل
بسكرة : قسم علم النفس جامعة . الدراسات و للبحوث الواحات مجلة العٌنة.عائشة.  ،مرابطً، عادل؛ نحوي 2

 100. ص.4، ع 2009خٌضر،
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نشاط األرشيفي المن  المستخدمين القضائيين في النظام القضائي. يرجع إلى طالبي الخدمة 

 المصالح ومنتدبي أمناء الضبط  .إقبال العاممين من شتى الغرف و بإعتبار محطة 

ومنو فقد حددت خصائص وحاجة مستفيدي عمال المجمس القضائي من خدمات        

 ولالطالعمسري مصمحة األرشيف المرجع الرئيسي وقبمة أعوان ومساعدي القضاء إليداع 

داخل المحيط الميني لممجمس لوحظ لوجية نظرنا أن مصمحة  انتقيناهوحسب ما  ،والتقدمة

 وحركة تتوافق مع نوعية القضايا . األكثر نشاطااألرشيف 

 أدوات جمع البيانات : -11

 حيث بحثو إعداد في الباحث عمييا يرتكز التي الوسائل تمك هيإن أدوات جمع البيانات     

اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ومعرفة مدى تحقق الفرضيات، وقد  لياالخ من يستطيع

عمى طبيعة بحثنا وجب عمينا  بناءاين أكثر من أداة لجمع البيانات و يستخدم في بحث مع

 .1اإلستبيان استخدام

 المالحظة:  -

ة أما المالحظة العممي تعرف المالحظة بأنيا اإلعتبار المنبو لحادثة أوظاىرة أو شيء ما.

 الوصول إلىبقصد تفسيرىا وأكتشاف أسبابيا و  الحوادثفيي اإلعتبار المنبو لمظواىر و 

 القوانين.

                                                           

1  .388.ص. 2006. المكتبات عالم:  عمان. العلمً والبحث والمعلومات المكتبات. مصطفى ربحً ،علٌان 
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 ألغراضوتبعا   متعددة  ويكون ليا وظائف وقد تأخذ مالحظات الباحث عدة أشكال،      

كما  يستطيع السيطرة عمى عناصرىا، الظواىر التيفيقوم بالحظة بعض  وأسموب بحثو،

 .1الطبيعية والتي تقع في حقول العموم رمختبيحدث في التجارب التي يجرييا الباحث في ال

 :االستبيان -

عمى إطار واسع  . وقد يستخدمجمع المعمومات وسيمة من وسائل االستبيانيعد        

ليشمل األمة أو في إطار ضيق عمى نطاق المدرسة، وبطبيعة الحال فيو يختمف في طولو 

لجمع البيانات المتعمقة بموضوع بحث محدد  أداة بأنو االستبيان . ىذا ويعرف2ودرجة تعقيده

 يجري تعبئتيا من قبل المستجيب. استمارةعن طريق 

المفتوح وىو أكثر أنواع  -المقفل االستبيانفي دراستنا عمى  اعتمدناوعميو فقد      

، ويحتوي عمى نوعين من األسئمة : األولى يتضمن اجوبة محددة شيوعا االستبيانات

احداىا والثاني يتوقع اجوبة غير محددة يضعيا المستجيب  لممستجيب سمفا وعميو إختيار

 .3بألفاظو وبعباراتو

 عمى ثالث مراحل كانت كاآلتي : اشتممت  استمارةفي  االستبانةىذا وقد حددت 

                                                           
 واإلنسانٌة. فً العلوم اإلجتماعٌة  أسالٌب البحث العلمً :. ؛..واخرون الحسن ،بكً ؛، نعٌمدهمش، فوزي؛ غراٌبه 1

 .33..ص1977،كلٌة اإلقتصاد و التجارة  عمان :

 

. 53.ص.المرجع السابق  . عبد الحمٌد منذر ،الضامن  2 

3  . 91.ص.نفس المرجع السابق  ؛ بكً، الحسن ؛..واخرون.غراٌبه، فوزي؛  دهمش، نعٌم 
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 أسئمة. 4بو  ،حول تقييم  أداء الخدمة األرشيفية ونوعيتياالمحور األول: 

 أسئمة. 4بو  ،الخدمات األرشيفيةشيفي في تنمية حول دور األر المحور الثاني : 

 أسئمة. 4إلحتياجات وتمبيتيا ليفية شالخدمات األر  تطورحول مدى الثالث :  المحور
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 تمهيد :

نجارات األ تعتبر       مـ والشعوب والتعبير الوثيقة كسند حامؿ لنتائج وتحصيؿ معارؼ وا 

عميو  اإلعتمادىذا ال يعني أف كؿ ما ىو مكتوب وموثؽ يمكف الجـز بصدقة و ، و عف ماضييا

، يتطمب ىذا لما ىو رسمي صادر عف جية معنية فما حاجة البشرية إالا ، كحقيقة عممية

 أودراسة دقيقة فيما يتعمؽ بالحفظ األرشيفي مف الوثائؽ التي يمكف أف تحمؿ قيمة تاريخية 

الوثائقية اإلطبلع ، ىذا مف أبرز ما تناولناه بتحديد الفئات سند متداوؿ يستباؽ الرجوع إليو

 ساسية لموثيقة األرشيفية.  السمات األعمى الخصائص و 

  : ماهية التوثيق وتقييم الوثائقالمبحث األول

  والوثائق التوثيقمفهوم المطمب األول : 

اإلبداعات الفكرية نشأت ما كانت تعرؼ بالمدونات لتييأ العممية و نتيجة اإلشتيادات       

 .الوثائؽ عمـ التوثيؽ و غ ببزو 

 التوثيق أوال: 

حتى أصبح  وقد ساد استخداـ مصطمح التوثيؽ، كممة التوثيؽ مف كممة وثيقة، اشتقت     

وليذا نجد أوصافا تضاؼ  مف المصطمحات الدارجة لدى المعنييف في كؿ مجاالت المعرفة،

التوثيؽ  مثؿ التوثيؽ التربوي، إلى مصطمح التوثيؽ لتخصيص مجاؿ العمؿ الموثؽ وتحديده،

 اإلداري.
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بمعناه الواسع يعني تنظيـ البيانات والحقائؽ وتحميميا والوصوؿ بيا إلى نوع معيف  والتوثيؽ

أف تحقؽ لمباحث مفيومات وحقائؽ جديدة ومفيدة وفؽ قواعد مقننة  ينتظر مف المعمومات،

ويمكف الوصؿ بالتوثيؽ إلى ىذا المستوى بتصميـ نظـ حديثة تمتاز بالدقة  محددة. ومعايير

 .1تخزيف المعمومات وتحميميا وبثيا والسرعة في عمميات

 الوثائق ثانيا : 

يعد مصطمح الوثائؽ مف المصطمحات الشائعة لئلستخداـ لدى الكثير مف الباحثيف         

وفي الوقت نفسو  وليذا إختمؼ الباحثوف في تحديد ماىية الوثائؽ، في مختمؼ المجاالت.

 األرشيؼ، المحفوظات، والسجبلتتعددت المصطمحات المرادفة لمصطمح الوثائؽ مثؿ : 

ونحوىا. ورغـ محاولة بعض الباحثيف في تحديد ماىية كؿ مصطمح بشكؿ مغاير  ، واألوراؽ

 فإننا نجدىا في أغمب األدبيات تأتي مرادفة ومتشابية. لآلخر،

ي قيعبر عنو الوثائ ويبقى لموثائؽ أىمية خاصة بصرؼ النظر عف ماىيتيا، وىذا ما

 العناية بيا مرتبطة إرتباطا و  إف حركة البحث عف الوثائؽ في أروبا "بقولو  روبي بوسنرو األ

 2الوطني". وثيقا بنمو الشعور

 

 

 
                                                           

 
ومنقحة(.الرٌاض: مكتبة الملك فهد )مزٌدة 2ط.إبراهٌم فهد. التوثٌق اإلداري فً المملكة العربٌة السعودٌة  ،العسكري1

 .22..ص ص5551الوطنٌة،
 .23، نفس المرجع .صإبراهٌم فهد ،العسكري 2
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تاحتها.تقييم الوثائق المطمب الثاني :   وا 

 أوال : تقييم الوثائق

كما أنيا تختمؼ مف عصر إلى عصر  تختمؼ عمميات تقييـ الوثائؽ مف بمد آلخر،     

، مف الناحية ؽمف تطورات في عمميات خمؽ الوثائ وما يتبع ذلؾ حسب التطور الحضاري

يد الوثائؽ التي تحفظ بصفة تحد العممية، ويقصد بعمميات تقييـ الوثائؽ،المغوية و المادية و 

، وعادة تحاوؿ األجيزة  ويجري إتبلفيا الوثائؽ التي تحفظ بصفة مؤقتة، والتي تعدـ أو  دائمة

يمكف تقييـ الوثائؽ و   اإلداري لمعمؿ  الضرورية  الميمة أو بالممفات   الحكومية اإلحتفاظ

وعمى ضوء التجارب العممية  ،دور الوثائؽاألجيزة الحكومية و  لتعاوف معبامبكرة  في مرحمة

وضع  ياية الفترة اإلدارية ووضع خطة متكاممة إلدارة الوثائؽ منذ نشأتيا أو حتى ن يمكف

لـ يتحدد  ضع الوثائؽ التيوثائؽ اليامة بالدار المركزية وو تنظـ عمميات حفظ ال جداوؿ

 في مستودعات مؤقتة واستبعاد الوثائؽ غير اليامة. مصيرىا

تي تحمؿ يمكف اإلستغناء عف الوثائؽ ال ال ومف ىنا جاءت النظرية التي تقوؿ بأنو "      

اإلستغناء عف الوثائؽ التي تحمؿ كما يمكف  األفراد أو الدولة ذاتيا،إثباتا لحقوؽ الجماعات و 

ومنيا يمكف أف تستعمؿ في  معمومات وحقائؽ عف ذلؾ الجياز والتي خمقت ألغرض إدارية،

 1ذلؾ مف العمـو اإلنسانية ". وغير الدراسات التاريخية واإلقتصادية واإلجتماعية 

 الفئات الوثائقية القابمة لألرشفة ثانيا : 

 أرشفتها :الوثائق التي من المتوقع  -ا
                                                           

. 22ص.5545األرشٌف : تارٌخه،أصنافه،إدارته.بغدد: )د.ن(، .مالك ،؛محمد محجوب سالم، عبود االلوسً  1  
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 أوراؽ العمؿ الخاصة بالقيادات، الييئة العميا، المجاف اإلدارية الكبرى. المذكرات، -

التنظيمات التي تحكـ الوثائؽ التي تحدد النظـ والقواعد، القوانيف والموائح والتشريعات و  -

 سموؾ المنظمة.

 المنظمة.وغيرىا مف المواد المنشورة التي تعدىا  الفئات الرئيسية مف التقارير -

 اإلجراءات.أدلة السياسات و  -

 مستندات الممكية. العقود، التعاقدات أو -

 النسخ  الرسمية المعتمدة مف وثائؽ اإلحصاءات. -

الكشافات الموضوعية، قوائـ و  الفيارس، السجبلت، الممفات، برامج التصنيؼ، المكانز -

 الممفات.

 تمؾ التي تتعمؽ بإنشاء األقساـ الخاصة وما في حكميا. وثائؽ المشاريع الخاصة أو -

 الوثائق التي من الحتمل أن تكون أهميتها مؤقتة : -ب

 الوثائؽ الروتينية التي تتعمؽ بشراء المواد و التجييزات. -

 عقود الخدمات أو التجييزات الروتينية. -

 التوصيات. -

 1الفواتير، قوائـ الفواتير. -

  ثالثا: مبادئ إتاحة الوثائق

                                                           
 .15..ص5552ناهد حمدي، أحمد. المقتنٌات األرشٌفٌة تنمٌتها وتكوٌنها .القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرٌة ، 1
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يتمتع المستفيدون بحق الحصول عمى وثائق الجهات الحكومية. كما يتعين عمى   -

 .العامة والخاصة إتاحة وثائقهم ألقصى درجة ممكنة الجهات

 إتاحة الوثائؽ الحكومية يتسـ باألىميػة الػشديدة لممجتمػع، ومػف الجػدير بالػذكر أف     

 والمشاركة المدنية تتطمب توافر الضماف واإلدارة الجيدةالمسئولية والمحاسبة،  و الديمقراطية

 القانوني المعني بإمكانية وصوؿ األفراد إلى الوثائؽ الخاصة بالجيات الحكوميػة التػي تػـ

 مف جانب األقاليـ ذات الحكـ الذاتي والمؤسسات الحكوميػة المحميػة والمؤسػسات إنشاؤىا

قانوني أو طبيعي يمارس الوظائؼ الحكومية مف  الدولية أو أي منظمة أو كياف الحكومية

 التمويؿ الحكومي.  خبلؿ

 تعرف المؤسسات األرشيفية بما يوجد لديها من مقتنيات أرشيفية، باإلضافة إلى المواد  -

 المقيدة )السرية(، وتعمل عمى اإلفصاح عن القيود التي تؤثر عمى إتاحتها.

 أف يكوف المستفيدوف قادريف عمى تحديد الموقع الخاص بالمؤسسات األرشيفية التي يجب    

 تقتني المواد اليامة بالنسبة إلييـ. كما يقوـ األرشيفيوف بتوفير المعمومػات األساسػية حػوؿ

  مؤسساتيـ والوثائؽ المحفوظة لدييـ. ويتـ إخبار المستفيديف بقواعد استخداـ المقتنيػات وفقػا

والسياسات والموائح الخاصة بالمؤسسات. كما يجب عمى األرشيفييف التأكد مػف أف  انيفلمقو 

بطاقات الوصؼ بأرشيفاتيـ في الوقت الحالي، تتسـ بالدقة وااللتزاـ بالمعايير الدولية 

الخاصة بالوصؼ األرشيفي مف أجؿ تسييؿ إتاحتيا. ويتيح األرشيفيوف لممستفيديف نسخ مف 
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رشيفي  حيث إف ىذا لف يمس أمف الوثائؽ أو أي قيود ضرورية عمى بطاقػات الوصؼ األ

   1 .اإلتاحة

 نهج نشط لإلتاحة. تعتمد المؤسسات المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية عمى  -

     ، وتوصيؿ المعمومػات يتمتع األرشيفيوف بالمسئولية المينية بغرض تعزيز إتاحة الوثائؽ     

وسائؿ مختمفة، مثؿ اإلنترنت والمنشورات المتاحة عمػى اإلنترنػت عف الوثائؽ مف خبلؿ 

والتوعية. كما أف  ، والبرامج العامة، والوسائؿ التجارية واألنشطة التعميمية  والمواد المطبوعة

األرشيفييف اىتموا بصفة مستمرة بتغيير تقنيات االتصاؿ واستخداـ تمؾ التكنولوجيا المتاحػة 

رفة الوثائؽ. ويتعاوف األرشيفيوف مع األرشيفات وغيرىا مف المؤسسات الممارسة لتعزيز مع

، والبوابات األرشيفية بغرض مساعدة المستفيديف في  ، واألدلة في إعداد تسجيبلت الموقع

تحديد األماكف الخاصة بالوثائؽ. كما أنيـ يتيحوف بعض مقتنياتيـ التي تكػوف ذات أىميػة 

الرقمية أو المنشورات المتاحػة عمػى  ، أونشورات المطبوعةكبيػرة لممستفيد مف خبلؿ الم

الموقػع اإللكتروني لممؤسسة. وييتـ األرشيفيوف باحتياجات المستفيديف وذلؾ عند تحديد 

 .2الوثائؽ كيفيػة نػشر
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تضمن المؤسسات المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية وجوب وضوح القيود المفروضـة    -

، باإلضـافة إلـى  زمنية محددة، والتي تعتمد عمى تشريعات محـددةعمى اإلتاحة لفترة 

 ، وكذلك احترام حقوق مالكي الوثائق الخاصة. االعتراف بحق الخصوصية

بإتاحة الوثائؽ عمى أوسع نطاؽ ممكف، ولكنيـ في الوقت نفسو يدركوف  يقوـ األرشيفيوف

الحاجة إلى فرض بعض القيود. ويتـ فرض القيود مف خبلؿ التشريعات أو السياسات 

، ويتـ فرض القيود، وذلؾ مف خبلؿ المؤسسة األرشيفية أو  المعموؿ بيا داخؿ المؤسسة

شيفيوف نشر قواعد اإلتاحة وقواعد مؤسساتيـ الجيات المانحة. ويضمف األر  الشركة األـ أو

 القيود لممستفيديف وأسبابيا. بحيث يوضحوف

 تتم إتاحة الوثائق األرشيفية وفقا ألسس تتسم بالمساواة والتكافؤ. -

 يقـو األرشيفيوف بإتاحة الوثائؽ لممستفيديف دوف تمييز في الميعاد المحدد وبطريقة تتػسـ

 فئات المستفيديف التي تستخدـ المقتنيات األرشيفية، ومف ثـ تختمؼ وتتنوع .بالعدالة والمساواة

ويتـ تطبيؽ قواعد اإلتاحة بصورة متساوية لجميع  ،إلتاحة فيما بيف فئات المستفيديفقواعد ا

  .األفراد داخؿ كػؿ فئػة دوف أي تمييػز

ستتاح ىذه  ، وتتاح لمعامة، فإنو في الوقت نفسو وعندما تتـ مراجعة وثيقة مفردة مقيدة

 .1لممستفيديف وفقا لمشروط واألحكاـ المتبعة بالمؤسسة الوثيقػة
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 .حق المستفيدين في التقاضي بسبب منع إتاحة الوثائق لهم -

جراءات التقاضي في حالػة رفػض إتاحػة الوثائؽ  لدى كؿ مؤسسة أرشيفية سياسية واضحة وا 

وح مػف خػبلؿ صياغة بوضوعندما يتـ رفض طمب إتاحة الوثائؽ، قد يذكر أسباب ذلؾ 

المستفيديف  ارإخبمكتوبة يتـ نقميا إلى الشخص صاحب الطمب في أسرع وقت ممكػف. ويػتـ 

طمب اإلتاحة، بحقيف في التقاضي وطبيعة اإلجػراءات الواجب  الذيف تـ إغفاؿ حقيف في

 اتخاذىا والفترة الزمنية المحددة لذلؾ.

قيام المؤسسات المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية بضمان أن القيود العمميـة ال تمنـع  -

  .إتاحة الوثائق

حؽ إتاحة الوثائؽ األرشيفية ال تكوف مجرد مساواة فػي المعاممة، تتضمف  في إف المساواة 

 أيضا المساواة في االستفادة مف الوثائؽ األرشيفية.

يفيـ األرشيفيوف احتياجات كؿ مف الباحثيف الحالييف والمحتمميف، ويساعد ىذا الفيـ فػي 

لقيود المفروضة عمى تقمؿ ا السياسات والخدمات التي تمبي تمؾ االحتياجات و تطوير

أو األمييف الذيف يجدوف صعوبات   اإلتاحة خاصة أنيا تساعد ذوي االحتياجات الخاصة

 .1كبيرة في استخداـ الوثائؽ

  .إتاحة األرشيفيين لموثائق األرشيفية المقيدة والقيام بالمهام األرشيفية الالزمة لذلك -

  الوصوؿ إلى كؿ الوثائؽ األرشيفية المقيدة بغرض تحميميا، وحفظيا يمكف لؤلرشيفييف

وترتيبيا ووصفيا، وذلؾ مف أجؿ إضافتيا إلى عيدتيـ والتعرؼ عمػى األسػباب الخاصػة 
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بفرض قيود عمييا. وتساعد ىذه المياـ األرشيفية في عدـ اإلضرار بالوثائؽ أو إىماليا 

ماف الحفاظ عمى المقتنيات األرشيفية. إف حفظ بقصد أو بدوف قصد كما إنيا تسيـ في ض

المقتنيات األرشيفية ووصفيا يساىماف في تعزيز الثقة العامة في المؤسسة األرشيفية والمينة 

   األرشيفية، حيث إنيا تمكف األرشيفييف مف مساعدة المستفيديف في متابعة المواد المقيدة 

 .1كيؼ ستتـ إتاحتيا وتوضػيح متػى و

 
 وخدماتهااألرشيفة  الوثيقةالمبحث الثاني: تقييم 

 ومبادئها خصائصها تقييم الوثيقة األرشيفيةالمطمب األول : 

  تقييم الوثيقة األرشيفيةأوال :  

        : لجنة المصطمحات المنبثقة مف جمعية األرشيؼ األمريكي التقييـ بأنو عرفت      

ا يتـ بواسطتيا تقدير قيمة ومكانة الوثائؽ اعتماداإلجراءات التي مجموعة مف العمميات و  "

  فضبل عف قيمتيا اإلثباتية وأىميتيا البحثية  ،عمى قيمتيا اإلدارية الجارية والقيمة القانونية

رتباطيا بغيرىا مف الوثائؽا ترتيبيو   ". وا 

ثائؽ التقييـ وفرز الو  لية األساسية التي تشغؿ األرشيفيوف في معظـ الدوؿ ىي عميةو المسؤ 

تاريخي أو إلثبات وىذا يعني اختيار الوثائؽ إما لمحفظ ألجؿ إحتياجات البحث ال ،األرشيفية

 . الباقي يتمؼ عمى األقؿ عمى المدى الطويؿحؽ مف الحقوؽ و 
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تعتبر مسألة تقييـ الوثائؽ األرشيفية مف أصعب المسائؿ التي تواجو األرشيفييف في       

منذ أياـ الثورة الفرنسية حاوؿ األرشيفيوف إيجاد حؿ ليذه المسألة الصعبة وال  كؿ العصور

فإف  تزاؿ الدراسات مستمرة وفقا لظروؼ كؿ بمد ووفقا لتجارب العامميف في ىذا الميداف.

 يجب اإلحتفاظ  بو. يجب إتبلفو أكثر مف معرفة ما األرشيفي منشغؿ حتما في معرفة ما

مف خبلؿ خبلؿ  ـ و1976في الممتقى الدولي لواشنطف في عاـ وقد طرحت ىذه اإلشكالية 

األرشيفات الجديدة المدروسة  ىذه المحاور اليامة تعد عممية التقييـ أكبر إشكاؿ وىذا بظيور

المسألة  يوجد ىناؾ أي تقنييف عالمي مطبؽ في عممية فرز الوثائؽ  أظيرت الدراسات أنو ال

كمفة بالتحميؿ الذي يعتبر أساس عممية الفرز األرشيفي تبقى عمى األقؿ مفتوحة لممصالح الم

 1وأساس كؿ تقنيف.

 الوثيقة األرشيفية :مبادئ تقييم ثانيا:  

تتشكؿ مبادئ التقييـ بشكؿ تقميدي عف ضوء اإلحتياجات المحمية لؤلرشيفات خاصة       

القانونية في و  المشروعةبادئ العامة واألساسية إال أنو رغـ ذلؾ فيناؾ عدد مف الم الحكومية،

 تقييـ كؿ والوثائؽ.

تعرؼ  نح نعمـ أف لموثائؽ خاصيتيف أساسيتيف تقرراف ما إذا كانت أولـ تكف الوثائؽ أرشيفية،

 البرىانية أو التوثيقية أو اإلثباتية وتعرؼ الثانية بالقيمة القانونية. أو األولية، بالقيمة : األولى
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  : تقـو عمى أساس وظيفة الوثيقة التي كانت تؤدييا بالنسبة القيمة اإلثباتية لموثائؽ

لممكتب أو الشخص الذي أنتجيا أو استخدميا وىناؾ ثبلث فئات مف الوثائؽ ليا ىذه 

 ىي: القيمة اإلثباتية

 قانوني أومالي دائـ سواء بالنسبة لمكياف الذي  الوثائؽ التي ليا إستخداـ إداري أو

 أنتجيا أو لدى كيانات أخرى.

 ،قراراتو  سياستو، وظائفو، بنائو، الوثائؽ التي ينعكس فييا التطور التاريخي لمكياف

 أعمالو المميزة ، أتمؾ التي تحفظ التدرج الوظيفي لؤلفراد واىتماماتيـ وأنشطتيـ.

 كيات أو أو المم الوثائؽ ذات التفاصيؿ والتي تخدـ في حماية حقوؽ المواطف القانونية

 المجتمعات بشكؿ عاـ.و  غيرىا مف حقوؽ األفراد

  إعبلمية )قيمة ثانوية( : الوثائؽ التي ليا قيمة ثانوية تعرؼ بأنيا تمؾ الوثائؽ التي

أيضا الباحثيف مف مختمؼ تشتمؿ عمى معمومات تيـ ليس فقط منتجيا ولكنيا تيـ 

مثؿ ىذه الوثائؽ تشتمؿ عمى معمومات تجمع عضويا لسبب مف األسباب  ،التخصصات

     عقود الممكية  عف السبب الذي انتجت مف أجمو مثؿ ممفات الضرائب يختمؼ تماما

اإليجار التي تسخدـ أساسا مف أجؿ جمع الضرائب وفيما بعد تستخدـ مف أجؿ دراسة و 

 1التغيرات في اليياكؿ اإلقتصادية.

 خصائص  الوثائق األرشيفيةثالثا : 

 تتميز الوثائؽ األرشيفية بخصائص عديدة وىي : 
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بحث يتـ تحريرىا بكؿ موضوعية مف جانب الجية   :Impartialityعدم التحذير  - أ

الرسمية التي تنتجيا، وبيذه الصفة تعتبر جزءا ىاما ال يتجزأ مف نشاط الييئة الرسمية 

 التي أنتجتيا أو تمقتيا.

خالية مف  وتعني اشتماليا عمى معمومات  صحيحة  :autneticityالمصداقية   - ب

مف الجية الرسمية التي أنتجتيا  legal custoodyخضعت لموصاية  الشؾ لكونيا قد

 أو مف ينوب عنيا شرعيا.

الجيات   تتكوف الوثائؽ األرشيفية طبيعيا مف خبلؿ ممارسة :Naturalnessالطبيعة  -ج

 الرسمية ألعماليا وأنشطتيا اليومية المستمرة.

ترتبط الوثيقة األرشيفية بعبلقات وطيدة  :Interrelationship العالقات المتبادلة  - د

أو خارجيا. لذلؾ يكوف  سواء أكانت داخؿ المجموعة األرشيفية   مع بقية الوثائؽ األخرى

  مف الصعب فيـ محتويات وثيقة ما بدوف الرجوع إلى الوثائؽ األخرى التي ترتبط معيا

ذ بمبدأ المنشأ أو األصؿ في تـ األخ، ولممحافظة عمى وحدة الوثائؽ األرشيفية وعدـ تفرقيا 

 ترتيبيا في األرشيؼ العاـ.

ضافة إلى الخصائص العامة يمكف تحديد بعض السمات الخاصة التي تساعد في      وا 

 .1تحديد ماىية وصفة الوثائؽ الرسمية
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 المطمب الثاني : الخدمات األرشيفية : ماهيتها ،أنواعها.

عمى عدة جوانب تصؼ نوعية المتنوج الى حيف تقديمو حسب ما  أبانت الخدمة اأٍلشيفية

 تحدده أنواع الخدمات. 

 مفهوم الخدمة األرشيفية أوال : 

يتـ تداوليا  عرفت الجمعية األمريكية الخدمة بأنيا عبارة عف منتوجات غير ممموسة،       

 الخدمات يصعب في أغمب األحياف تحديدىا أو معرفتيا ، و المستعمؿرة بيف المنتج و شمبا

قت الذي يتـ شرائيا أو إستيبلكيا، كما يتطمب في تأديتيا ضرورة مشاركة نيا تظير في الو أل

 .1بطريقة فعالة الزبوف 

اإلجراءات والوظائؼ التي تقػدميا أما في مجاؿ المكتبات والمعمومات فيي كافة         

 اسػتخداـ، فيػي كػؿ األنشػطة مصادرىا أحسف  رشيؼ مف أجؿ استخداـ مراكػزالمعمومات واأل

واإلمكانيات المادية والبشرية التي تسخرىا مف أجؿ توفير الجو المناسب لوصوؿ المسػتفيد 

 .2إلى مصادر المعمومات بأسرع الطرؽ

  :أهمية الخدمات األرشيفية -

 :التاليةتتمثؿ أىمية الخدمات األرشيفية في العناصر 

 .توفير مختمؼ مصادر المعمومات تناسب احتياجات المستفيديف -

  .اإلحاطة السريعة بمصادر المعمومات -
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  .متابعة احتياجات المستفيديف التي تتغير حسب ظروؼ الحاجة إلى المعمومات -

  .مراعاة الدقة في تقديـ الخدمات -

ت اإلنتاج الفكري فالمعمومات كشمساعدة المستفيديف في تخطي الحواجز لموصوؿ إلى  -

 .1وحواجز المغة وغيرىا

 أنواع الخدمات األرشيفية  ثانيا:

تاحتيا  ييدؼ العمؿ األرشيفي إلى حفظ الوثائؽ ذات القيمة التاريخية و العممية دائما      وا 

 ، أو البحث داخؿ مراكز األرشيؼتقديـ الوثائؽ في قاعة المطالعة لئلستخداـ، وتتضمف

 المعمومات مف الوثائؽ نفسيا، ويمكف تقسيميا إلى نوعيف ىما :وتقديـ 

 الخدمات األرشيفية المباشرة: -أ

 : تسيير اإلطالع الداخمي 

 تشتمؿ مراكز األرشيؼ عمى قاعات لمبحث بحيث يستطيع المسػتفيدوف اإلطػبلع عمػى     

 عنوانػو استمارة يسجؿ فييا إسمو ئد بمموقراءتيا واإلفادة منيا، أيف يقوـ المستفيالوثائؽ 

  .بيانات عف الوثيقة المطموبة والغرض مف اإلطبلع عمى الوثيقة، و

يمكف اإلستعانة باألرشيفي عند الضرورة مف خبلؿ إرشاد المستفيديف حوؿ الوثػائؽ   كما    

ث التػي التي تفيدىـ في بحوثيـ، وكيفية ترتيبيا، واألدلة والحواصر والقوائـ، وأدوات البحػ

والتنظيمات التي تساىـ فػي   وضع الموائح  تساعدىـ في الحصوؿ عمى الوثائؽ، مع ضرورة

  .مف جية أخرى الحفاظ عمى الوثائؽ مف جية، والسير عمى توفير الجو المناسب لممطالعة 
                                                           

 . 22-22.ص ص 2113أحمد نافع. الخدمات المكتبٌة والمعلوماتٌة للمستفٌدٌن.)د.م(: المعتز، ،المدادحة  1
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 71-36أما في فيما يخص بعممية اإلطبلع عمى األرشيؼ في الجزائر فنجد أف األمر      

  حث عمى حرية، ومجانية اإلطبلع عمى الوثائؽ المكونة لمؤسسة الوثائؽ الوطنية وذلؾ 

   : " إف األوراؽ والوثائؽ المكونة لمؤسسػة  والتي تنص عمى ما يمي المادة الرابعة فػي

الوثػائؽ الوطنية يجوز اإلطبلع عمييا بكؿ حرية ومجانا، وليس ليذا الحؽ حد إال إذا تعمؽ 

 .1مارسة اختصاصات الحكومة واإلدارة، والنظاـ العاـ، وشرؼ المواطنيفبصػيانة م

   والمبلحظ في ىذا األمر أنو لـ يحدد اآلجاؿ التي ال يسمح فييا بحريػة اإلطػبلع      

     الوثائؽ وكذلؾ الشروط التي يجب توفرىا في المستفيد مف ىذه الوثائؽ، ولـ يحػدد  عمػى

  .استنساخيا أو تصويرىاأيضػا مدى إمكانية 

   ومف ىذا التاريخ تضافرت الجيود في إطار تنظيـ وثائؽ الدولة لتقـو بدورىا في       

خدمػة الميداف الثقافي والبحث العممي والتاريخي لتكمؿ بصدور مرسـو يتعمؽ بالوثائؽ 

حيث نص في الفصؿ  1977مارس  20المؤرخ في  77-67الوطنية وىو مرسـو رقـ 

عمى حرية  90، و89، و88س المعنوف باإلطبلع عمى األرشيؼ، وفي المواد رقـ الخام

المصادر الوثائقية، وامكانية اإلطبلع عمى الوثائؽ التي تتناوؿ الحياة الخاصة  اإلطػبلع عمػى

وعمى بعض سبلسؿ الوثائؽ المعتبرة بأنيا تتميز بسريتيا بالنسبة لمسياسة  باألشػخاص

  .و السياسة الخارجية لمدولةأ الداخمية أو الػدفاع

                                                           
 إلطالع على األرشٌف.ا. خاص ب212.ص5535جوان  15.54. العدد 35-22األمر .الجرٌدة الرسمٌة  1
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 اإلطبلع عمػى سبلسػؿلممحفوظات الوطنية بأف يأذف ب المجمس اإلستشاري كما أجاز   

فترة عدـ جواز اإلطبلع عمييا لمحػددة   المصادر الوثائقية ألغراض عممية حتى قبؿ إنقضاء

 .1قانونا بخمسة وعشريف سنة

 :خدمة اإلستنساخ و التصوير 

 ساعدت تكنولوجيا التصوير واإلستنساخ في إتاحة نصوص الوثائؽ عمى أوسػع نطػاؽ    

المستفيد عمى السواء، فمـ يعد األرشيفي بحاجة إلى  ويسرت ميمة كؿ مف األرشيفي و

ليـ ما  ، بؿ يصورفي الوثائؽ إلستخراج المعمومات المحددة لتقديميا لمباحثيف الغوص

مستفيدوف بحاجة إلى نسخ الوثائؽ بأيدىـ لساعات نصوص، كما لـ يعد ال فميريدوف 

  .طويمة

وبصفة عامة فإف الوثائؽ األرشيفية لمجموعة مف األسباب يمكف استنساخيا واإلفادة     

  جػدا ببل حدود وال قيود، فيي عادة ال تخضع لقوانيف حؽ المؤلؼ مع إستثناءات قميمة  منيا

بعض القيود والشروط. فالوثائؽ بصفة عامة ال الوثائؽ الخاصة يمكف أف يوضع ليا  أمػا

ىنا فيي  ، ومفليا خاصة في حالة الوثائؽ العامة التي تأتي لنشاط مجتمع بأسره مؤلػؼ

الكتب والدوريات  ، كما ىو الحاؿ في  يطالب بحماية حقو فييا لشخص لوحده و ليست ممؾ

ظر اإلطبلع عمييا، والتػي قػد جية أخرى فالوثائؽ ال تتاح إال بعد مضي فترة ح وغيرىا، ومف

 . 2إنشاءىا  نصؼ قرف مف تاريخ تتجػاوز
                                                           

 .112.ص.5533أفرٌل  12.العدد .33-23الجرٌدة الرسمٌة. المرسوم  1
أحمد. المعنى اإلجتماعً للمكتبة : دراسة ألسس الخدمة المكتبٌة. القاهرة : مكتبة التهضة المصرٌة،  أنورعمر، 2

 .21.ص.5542
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 : خدمة اإلحاطة الجارية 

حاطة المسػتفيد عنو ميقصد باإلحاطة الجارية تتبع ما ينشر عف موضوع معيف و        ف ا 

 .1معمومات إلستخداميا مف قبؿ األفراد والباحثيف في إعداد البحوث وكتابة المقػاالت

بالنسبة لموثائؽ األرشيفية ال تشمؿ فقط الوثائؽ الجديدة التي تصؿ واإلحاطة الجارية       

نما كذلؾ بالنسبة  ،عشوائية ، قانونية أو، أو غير عاديةحديثا سواء إستقباليا كدفعات عادية وا 

 ، خاصة منو المتراكـ. لمرصيد المعالج حديثا

 وىناؾ عدة أساليب تعتمد عمييا ىذه الخدمة منيا :

 إصدار نشرات اإلحاطة الجارية. -

 البث اإلنتقائي لممعمومات. -

 ، وحتى استخداـ األنترنت مف خبلؿ البريد اإللكتروني.ة والزياراتالمكالمات الياتفي -

 : خدمة البث اإلنتقائي لممعمومات 

ىي خدمة تقدـ داخؿ المؤسسة الواحدة والتي تعنى بتوجيو ما يرد حديثا مف المعمومات     

 تيدؼ ىذه الخدمة إلى : ،2أيا كاف مصدرىا

 توفير وقت المستفيد في اإلطبلع عمى الموضوعات التي تيمو في مجاؿ إىتمامو. -

جديد مف معمومات ووثائؽ في  ىوالوقت والجيد عمى المستفيد بحثا عف ما توفبر -

 مجاالت تخصصو واىتمامو.

                                                           
 .222 -221.ص ص 5541حشمت ، قاسم. حدمات المعلومات : مقوماتها وأشكالها. القاهرة: مكتبة غرٌب،   1
 .252.ص.2151مهنة و الرسالة. القاهرة: دار العلم و اإلٌمان، السعٌد مبروك ، إبراهٌم . أخصائً المكتبات بٌن ال  2
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 لمبث اإلنتقائي لممعمومات ىما: كما أف ىناؾ أسموبيف

 .األسموب اليدوي: وتعد فيو خدمات المعمومات يدويا إذا كاف المستفيد محدودا 

 : حقؿ متطمبات ىذه الخدمة نجد حقميف في منتيى األىمية وىما: األسموب األلي(

 المستفيد / حقؿ فئة المستفيد(.موضوعات 

 : خدمة البث اآللي 

عمى توفير ىذه الخدمة نظرا لما تتميز بو ىذه  حيث تعمؿ معظـ مراكز األرشيؼ     

 المستفيديف لمحصوؿ عمى حاجاتيـ لربحونة وسيولة في مساعدة الباحثيف و الخدمة مف مر 

التعرؼ و  بالمراكز مف أي مكاف، وذلؾ مف خبلؿ تمكيف الباحثيف باإلتصاؿ الجيدالوقت و 

 عمى األرصدة المحفوظة بيا بسيولة ويسر.

  : الخدمة اإلعالمية 

 األنشطة و البرامج التي تقوـ بيا مراكز األرشيؼ إلجتذابوىي مجموعة مف األساليب و      

 التعريؼ بسياستو وبرامجو وأنشطتو المختمفة، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التالية :المستفيديف و 

 1جذب أكبر عدد مف المستفيديف. -

 مف الصداقة بيف مراكز ، خمؽ جووالبرامج واألنشطة المختمفة التعريؼ بالسياسة -

والمستفيديف مما يساعد عمى تحسيف أدائو بشكؿ أفضؿ مع  والتعاوف بيف المراكز

 كسب مجتمع إضافي مف المستفيديف.

                                                           
القاهرة : دار  النواسٌة، غالب عوض. خدمات المستفٌدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات : المكونات و الخدمات. 1

 .553..ص2151الصفاء، 
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 : خدمة الرد عمى اإلستفسارات 

يعمؿ األرشيفي عمى اإلجابة عمى أسئمة المستفيد، كما يعمؿ عمى تحديد حاجة  حيث      

المستفيد بدقة مف أجؿ إمكانية تمبيتيا مف خبلؿ الرجوع لوسائؿ البحث بمركز األرشيؼ 

 عمى إحالتو إلى وثائؽ مكممة متوفرة بمراكز أخرى. والعمؿ

 : خدمة التوجيه و اإلرشاد 

األرشيؼ بيذه الخدمة بيدؼ مساعدة الباحثيف عمى استخداـ مراكز ـ حيث تقو       

فيذه الخدمة تنطوي عمى تقديـ المعمومات  بالمراكز لئلستفادة منيا، المعمومات المتوفرة

المساعدة عمى استخداميا، واستخراج المعمومات واإلرشاد إلى المصادر المبلئمة و المطموبة 

 .1منيا

 : خدمة العرض 

أو المستفيد المجيء  القارئلـ تعد مراكز المعمومات واألرشيؼ بمختمؼ أنواعيا تنتظر       

 مف تمقاء نفسو، بؿ أصبحت تبحث عف كؿ الطرؽ واألدوات التي تساىـ في الوصوؿ إليػو

بيف ىذه األدوات المساعدة في تطوير الخدمات، ولعؿ أىميا إقامة المعارض، حيث  مف

ظار القراء إلى مجموعات معينة، وموضوعات مختمفة، ويكوف يمكف استخداميا لتوجيو أن

العرض عمى مناضد، أو عف طريؽ وضع الوثائؽ في لوحات زجاجية، ويمكػف أف يقػوـ 

                                                           
 .21أنور عمر، أحمد. المرجع السابق.ص.  1
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مركػز األرشيؼ بإقامة المعارض بربطو ببعد وطني، أو بمناسبة ذكرى شخص مػا، أو 

 1يتحدث عنو الجميع. موضػوع

 : خدمة تدريب المستفيدين 

تقوـ مراكز االرشيؼ بخدمة تدريب المستفيديف بحيث تعتبر مف أىـ الخدمات التي      

تقدميا وتعرؼ خدمة تدريب المستفيديف عمى أنيا : عبارة عف برامج تعدىا مراكز المعمومات 

كساب المستفيديف ى، و بيدؼ تنمية الميارات األساسية لمتعامؿ مع مختمؼ المراكز االخر  ا 

المحتميف القدرة عمى تحقيؽ اإلفادة الفعالة مف مصادر المعمومات، واالستفادة مف و  الحالييف

الخدمات المعموماتية، وتمكينيـ مف القياـ بكافة خدمات البحث العممي ومتطمباتو وتعتبر 

، حيث تسعى ىذه الخدمة إؿ تحقيؽ مجموعة مف 2برامج تدريب المستفيديف في غاية األىمية

 األىداؼ منيا: 

مراكز مؽ روح إيجابية لدى المستفيد تجاه تمقي المعمومات بشكؿ عاـ وتجاه خدمات خ -

 االرشيؼ بشكؿ خاص .

 .و لمحصوؿ عمى المعمومات البلزمةتييئة المستفيد لمتعرؼ عمى كافة االمكانات المتاحة ل -

 الوسائؿ المثمى لمحصوؿ عمى المعمومات .تعريفو باألساليب و  -

 الجيود العممية بسيولة. يؼ يقوموف بإنجاز األعماؿ تعميـ المستفيديف ك -

                                                           
 .22عمر، أحمد. نفس المرجع . ص. أنور 1
 .41.ص النواسٌة،غالب عوض. المرجع السابق. 2
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األرشيؼ عمى المستفيديف لتعريفيـ بأقساـ اضرات يمقييا أخصائي المعمومات و إلقاء مح -

 .  1المركز وكيفية اإلفادة منو

  :خدمة الترجمة وقراءة الخطوط 

تعد الترجمة وسيمة ىامة مف وسائؿ بث المعمومات مف لغة يجيميا المستفيد إلى لغة      

، كما تعتبر قراءة الوثائؽ يؿ الوصوؿ لممعمومات التي يريدىاأخرى يعرفيا، بيدؼ تسي

، إذ تعتبر مف الخدمات الميمة ر مألوفة لدى الكثير مف الباحثيفالمدونة بخطوط قديمة غي

، فالحوافز المغوية مف أكثر المعوقات التي تعرقؿ تداوؿ ميا مراكز األرشيؼقدالتي يجب أف ت

صات بالمغة التي ، أو عمى االقؿ إعداد ممخالمستفيديف  حيث البد مف ترجمتياالوثائؽ بيف 

، وتجنبو الوقوع في كثير مف الخطأ ودراسة الخطوط تحفظ لمباحث القت .يفيميا المستفيد

وط العربية تحتاج قراءة بعضيا إلى التعميـ والتدريب الذي يفتقده لذلؾ فإننا نجد بعض الخط

، ثـ إتاحتيا إلى داد قراءة ليا مف جانب المتمرسيفالكثير مف المستفيديف لذلؾ يتطمب إع

 .2المستفيديف 

  : خدمة نشر وتحقيق الوثائق 

أحد تحرص غالبية مراكز األرشيؼ عمى القياـ بخدمة نشر الوثائؽ مف أجؿ تحقيؽ       

، وحفظيا المتعمقة بالتاريخ الوطني لمدولة، وىي جمع الوثائؽ أىدافيا التي أنشأت مف أجميا

     وتسيير دراستيا والعمؿ عمى نشرىا وذلؾ خدمة لمباحثيف والدارسيف وتسيير االطبلع عمييا 
                                                           

 .41بن سبتً ، عبد المالك، ؛ حافظً، زهٌر. مرجع سابق . ص. 1
حافظً، زهٌر. األنظمة األلٌة و دورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة: دراسة تطبٌقٌة بأرشٌف بلدٌة قسنطٌنة. دكتوراه:  2

 .25. ص. 2114علم المكتبات. جامعة، قسنطٌنة،
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  ، وذلؾ باالعتماد عمى متخصصيف تتوفر لدييـ القدرة عمى دراسة مف محتواىاواالستفادة 

      ، وتقترف ىذه العممية تقويميا باعتبارىا شاىدا تاريخياالوثائؽ كي يتحققوا مف صحتيا و 

، حيث يجب عمى أخصائي المعمومات خرى تتمثؿ في تحقيؽ نصوص الوثائؽبعممية أ

 والوثائؽ أف يقرأ الوثيقة ويقدـ ليا نصا واضحا وكامبل  . 

، ويتأكد مف المعمومات الواردة فييا الذي أنشأت فيووأف يحافظ عمى طابع العصر      

 .  1البناء التاريخيريخي الذي يقـو بعممية التركيب و لمواقع  وبذلؾ يميد الطريؽ لمباحث التا

 خدمة المرجعية : ال 

ات المقدمة بالمؤسسات تعد الخدمة المرجعية ىي األخرى واحدة مف أىـ الخدم        

مف أجؿ تمبية احتياجات المستفيديف وذلؾ باإلجابة عمى أسئمة توجو مف قبميـ األرشيفية 

 ويجب اإلجابة عمييا بغض النظر عف طبيعتيا وىي أنواع : 

اإلجابة عمى األسئمة المرجعية التي يتقدـ بيا المستفيدوف                           خدمات مباشرة : تتمثؿ في   - 

 بشكؿ  خدمات منيا : 

 تعميـ وتدريب المستفيديف عمى استخداـ المراجع المختمفة  - 

 الخدمات األرشيفية غيرالمباشرة : -ب  

حيث تقوـ مراكز  ،2معيفوىي عبارة عف قوائـ وصفية لئلنتاج الفكري مرتبة وفؽ نظاـ       

 األرشيؼ أيضا بيذه الخدمة إلى جانب الخدمات األخرى التي التقؿ أىمية عنيا.

                                                           
 .31. -32.ص ص5554أبوشعٌع، مصطفى. دراسات فً الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقٌة. القاهرة : العربً،  1
 .25.ص.5552علٌان ربحً، مصطفى؛ النجداوي، أمٌن. مقدمة فً علم المكتبات و المعلومات. عمان: دار الفكر، 2
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 : خدمة إعداد وسائل البحث 

، حيث يقـو األرشيفي  ائج المعالجة الفنية لموثائؽ األرشيفيةتىذه الخدمة تنبثؽ مف ن      

بأنواعيا الداخمية  التاريخية و اإلدارية.بإعداد وسائؿ البحث المختمفة الخاصة باألرصدة 

المتمثمة في : والخارجية  ،جدوؿ الدفع –سجؿ الدفع  –الشامؿ المتمثمة في: محضر الجرد 

مف أجؿ تسييؿ عممية   الفيارس، الجرد التحميمي، دليؿ األرشيؼ، الكشافات، المستخمصات.

 مختمفة لممستفيديف.الرجوع إلى الوثائؽ المحفوظة تمبية لمطمبات المتعددة وال

 : خدمة بناء وتنمية المجموعات 

     والثانوية  ،الرئيسيةوأساس ىذه الخدمة ىو تجميع الوثائؽ األرشيفية مف مصادرىا        

األرشيؼ منيا مف  وقصد بالمصادر الرئيسية المصالح المنتجة لموثائؽ، حيث يتـ إستبلـ

خبلؿ تنظيـ عممية الدفع وفقا إلجراءاتو القانونية، لكف ىناؾ مصادر أخرى ثانوية تساىـ في 

تنمية المجموعات األرشيفية تصؿ لممؤسسات األرشيفية كدفعات غير عادية مف خبلؿ 

 الطرؽ األخرى لئلقتناء وىي :الشراء، اإلىداء، التبادؿ، اإلبداع، اليبة بالوصية.

 ة صيانة وترميم الوثائق :خدم 

تعتبر صيانة وترميـ الوثائؽ مف أىـ الخدمات الرئيسية الي تقوـ بيا مراكز األرشيؼ       

 .1فالصيانة ىي اإلجراءات التي تتخذ مف أجؿ المحافظة عمى الوثائؽ أثناء التداوؿ والحفظ

                                                           
 .12علً مٌالد، سلوى . المرجع السابق .ص 1
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كما أف تحديد أسباب تمؼ الوثائؽ يعتبر مرحمة سابقة لعممية الترميـ التي يجب أف تعرؼ 

 .1عمى أسبابيا لتوفير األمف والصيانة ولسبلمة الوثائؽ

 التشريعات القانونية لألرشيف القضائيالمبحث الثالث : 

 المطمب األول : التعريف باألرشيف القضائي 

 األرشيف القضائي  أوال :

وكذلؾ القوانيف  القضائية،يضـ وثائؽ وزارات العدؿ والمحاكـ والييئات التشريعية و و         

 .2القضاة وما الى ذلؾوما يتصؿ برجاؿ القانوف و  األنظمة والمحاكـ الخاصة،و 

األرشيؼ ىو ")الديواف( الذي تـ االحتفاظ بالوثائؽ المتعمقة بالمحاكمة وظائؼ إدارية        

حيث يتـ تسجيؿ خطوات المحاكمة تتكوف مف قوائـ  ،األحكاـ في ميداف القضاء بإصدار

الرسائؿ واألسرى و  الصورةوالضامنة لشيود الوقؼ و  مختمفة مساعدي القضاء والمحاميف

 .3المراسبلت الرسمية المكتوبة في سياؽ

وى اليياكؿ ستىذا وقد حرص األرشيؼ الوطني عمى تعميـ العمؿ باألرشيؼ عمى م        

جميع القطاعات ومف بيف ىذه اإلجراءات يتوخى قبؿ الشروع في إبراـ والجيات القضائية و 

 ىذه العقود وبصورة أساسية مايمي:

                                                           
 .55حمودة، محمود عباس . أمن الوثائق : الحفظ، التصوٌر، الترمٌم، الصٌانة .القاهرة : مكتبة غرٌب،)د.ت(.ص. 1
 .12.ص.5535الحرٌة ، إدارته. بغداد: دار أصنافه، عبود االلوسً، سالم؛ محمد محجوب، مالك. األرشٌف: تارٌخه، 2

3  Tillier , Mathieu .Le statut et la conservation des archives judiciares. (S .L) : Publication de 
la Sorbonne ,2009 .p1 
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 المؤسسة الخاصة المكمفة بتنظيـ األرشيؼ  إدراج بند خاص في عقد الخدمة يتضمف إلتزاـ

بضرورة العمؿ عمى إستشارة المؤسسة الوطنية لؤلرشيؼ في كؿ مراحؿ ىذا العمؿ 

 اإلطبلع عمى األرشيؼ.يمي وخاصة قبؿ الشروع في العمؿ و التنظ

  إدراج بند خاص ينص عمى منع نقؿ األرشيؼ إلى أي مكاف ال تممكو المؤسسة المالكة

 لؤلرشيؼ.

 تنظيـ األرشيؼ إدراج بند خاص في العقد يتضمف إلتزاـ المؤسسة الخاصة المكمفة ب

الصادرة  المناشيرباألرشيؼ وكذا جميع التعميمات و  التنظيمات الخاصةبتطبيؽ القوانيف و 

 عف المديرية العامة لؤلرشيؼ الوطني.

  األرشيؼ إدراج بند خاص في العقد يتضمف إلتزاـ المؤسسة الخاصة المكمفة بتنظيـ

اإللتزاـ بتطبيؽ لمديرية العامة لؤلرشيؼ الوطني و بقبوؿ أي عممية تفتيشية تقررىا ا

 .1التوصيات التي تقدـ إلييا عممية التفتيش

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  المدٌرٌة العام لالرشٌف الوطنً.2113جوان54المؤرخ فً 112المنشور رقم   1
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 المطمب الثاني : التشريعات القانونية لألرشيف العام و القضائي

 :تعريف التشريع األرشيفي أوال: 

ي تحكـ عمميات حفظ وصيانة وحماية األرشيػؼ ة التواألنظم القوانيف مجموعةوىو       

 1 . ام بمد في عميياالوثائؽ لئلطبلع  ةابميـ دار األرشيؼ وقوتنظ

كساقصد بالتشريع كذلؾ سف القواعػد و وي وفقا  مختصة سمطػة طريؽ عف اإللزامية، تياقو بيا ا 

  2. لجراءات معينة

   :مبادئه - 

   مف كغيره األرشيفي والتشريع تشريع، أي تطوير ميياتوجد عدة مبادئ يعتمد ع       

 التاريخية الوثائؽ تجميعىو ، و عمى مبدأ أساسي عند صياغتو وسنو التشريعات يحافظ

 ئػؽ الموجودة لػدى مراكز التوثيؽووضع اإلجراءات القانونية البلزمة إلسترجاع الوثا تياوصيان

 ىذا تتناوؿاألجنبية ، والعمؿ عمى مراجعة النصوص القانونية التي تتعاطى و والمتاحؼ 

 في ويساىـ العصر، معطيات مع ينسجـ بما تياصياغ إلعادة الدوؿ مختمؼ في المجاؿ

 المؤسسات بقية وبيف ،نيابي فيما واألرشيؼ التوثيؽ مجاؿ في العامة المؤسسات عبلقة تنظيـ

النصوص  مف لئلستفادة العربية الدوؿ بيف المعمومات وتبادؿ الحكومية، وغير الحكومية

 .3العربية األقطار بعض في بياالتشريعية الجديدة المعموؿ 

                                                           

.25.ص.5551الن ، بٌتر. معجم المصطلحات األرشٌفٌة : إنجلٌزي ،عربً، فرنسً :الدار العربٌة للعلوم ،ف  1  
 2 .22.ص.2112دار العلوم ،)د. ن(:  الوجٌز فً القانون الدستوري . حسنً.ر، بودٌا 

دراسة حالة مصلحة أرشٌف بلدٌة وادي  التشرٌعات األرشٌفٌة ومدى تطبٌقها بمصالح األرشٌف: أمٌنة. ،مسٌلً 3

  .55..ص2152تخصص تقنٌات أرشٌفٌة. علم المكتبات: : جامعة منتوري قسنطٌنة:ماستر العثمانٌة.
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 تشريع األرشيف في الجزائر ثانيا:

تـ بذؿ مجيودات معتبرة في اتجاه تنظيـ  1962ةاسترجعت الجزائر سيادتيا في سن بعد أف

قد أولت في ميداف األرشيؼ و  يخص بمسألة التشريعاألرشيؼ و كاف أيضا االىتماـ فيما 

الدولة الجزائرية عناية خاصة في ىذا الميداف بداية مف السبعينيات مع صدور المرسـو رقـ 

فرعية عمى مستوى مدير  المتضمف إنشاء مديرية  1970نوفمبر سنة 16المؤرخ في 88/09

المتضمف  1971جواف سنة 3المؤرخ في  36-71األرشيؼ ثـ يميو األمر رقـالوثائؽ و 

 تأسيس رصيد األرشيؼ الوطني.

 : و نذكر أيضا المراسيم و القوانين التالية 

 -  المتضمن إنشاء مجمسا  1974افريل سنة  25المؤرخ فى  74/75مرسوم رقم

 استثنائي لألرشيف 

   المتضمن األرشيف الوطني  1977مارس  20المؤرخ فى  77/76المرسوم رقم 

   المتضمن تأسيس األرشيف  1987جانفي  6المؤرخ فى  87/11المرسوم رقم

 الوطني .

المتضمف األرشيؼ الوطني الذي يتضمف  1988جانفي   26المؤرخ في 88/09القانوف رقـ 

د وردت عمى قفية تنظيـ و تسيير أرشيؼ العاـ والخاص، و مجموعة مف المواد تنص عمى كي

 تعريؼ القانوني لموثائؽ األرشيفية حسب المشرع الجزائري  3و2 وجو الخصوص في المادة

المتمثمة في الوثائؽ تي يتكوف منيا األرشيؼ العمومي و الوثائؽ ال 5تحديد في المادة و 
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         المؤسسات الجماعات المحمية و المنتجة والمسممة مف طرؼ ىيئات الحزب والدولة و 

التي تؤكد عمى ضرورة االشتراؾ مع  08دة  مف موادىا اليامة الماالييئات العمومية. و و 

 .1التاريخية الوثائؽ عديمة القيمة اإلدارية و مؤسسة األرشيؼ الوطني في إقصاء 

 التشريع و االرشيف القضائي:-1

 المراسيم:

غـشـت  3المـوافق  1429مؤرخ في أّول شعبان عام  242 -08مرسـوم تنـفيذي رقم 

المهـنـة الموثق وممارستها ونظامها التأديب التأديبي  يحدد شـروط االلـتحاق 2008 سـنة

 .وقواعد تنظيمها

 حػسب الشػروط المحددة أدنػاه أنو يجوز لمموثقيف أف يكونوا 11فحسب ما نصت عميو المادة 

 شركات مػدنية ميػنية أو مكاتب مجمعة.

وبعد  واحد،بدائرة اختصاص مجمس قضائي  أكثر أو لموثقيف اثنيف : يجوز12أما المادة 

أف يػؤسسػوا شركة مدنية مينػية تخضع لؤلحكاـ  حػافظ األخػتاـ، ترخيص مف وزير العػدؿ،

يػتولى  18ىذا وقد حددت تنطيـ مينة الموثؽ حسب المادة .المطبقة عمى الشركات المدنية

 .2تنظيـ ميػنة الموثؽ مجمس أعمى لمتوثيؽ وغرفة وطنية وغرؼ جيوية لمموثقيف

                                                           
 .  525.المتعلق باألرشٌف الوطنً.ص .5544ٌناٌر  22ممضً فً  15-44رقم  القانون 1
2

. 2114 سـنة غـشـت 2 المـوافق 5125 عام شعبان أّول فً مؤرخ 212 -14 رقم تنـفٌذي مرسـومالجرٌدة الرسمٌة .  

 وقواعد التأدٌبً التأدٌب ونظامها وممارستها الموثق المهـنـة االلـتحاق شـروط ٌحدد .1.ص 2114أغشت  12. 11العدد

 تنظٌمها.
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، يحدد كيفيات تسيير 1996ماي سنة  13مؤرخ في  168 – 96رقم مرسوم تنفيذي 

 االرشيف القضائي و حفظه.

كيفيات ايداع بعض سـو قواعد حفظ األرشيؼ القضائي و المادة االولى : يحدد ىذا المر 

يضبط القواعد التي يتـ ، و القضائية لدى المؤسسة المكمفة باالرشيؼ الوطني الوثائؽ

 انقضاء مدة استعماليا او حفظيا.بمقتضاىا اتبلفيا عند 

: يتكوف االرشيؼ القضائي مف مجموعة الوثائؽ التي انتجتيا المصالح القضائية او  2المادة 

 في اطار ممارسة اعماليا. استممتيا

بقرار  السمطة الوصية عمى المؤسسة المكمفة باألرشيؼ الوطني: يحدد وزير العدد و  3المادة 

واجاؿ مدة حفظيا عند الجيات القضائية اعبله و  2ي  المادة ؽ المذكورة فطبيعة الوثائ

 ايداعيا لدى المؤسسة المكمفة باالرشيؼ الوطني.   اجاؿ اتبلفيا او

اعبله تحفظ نسخة منيا لدى  3: في حالة ايتبلؼ وثيقة ما حسب مفيـو المادة  4المادة 

 القضائية المعنية. الجية

القضائية الجيات القضائية مسؤولوف عف حفظ  : مسؤولو كتابات ضبط الجيات 5المادة 

 وثائؽ االرشيؼ التابعة لمجيات القضائية التي ينتموف  الييا.

             المحاكـ و تتولى ما يأتي ئية  و المجمس القضا: تحدد لجاف في المحكمة العميا و  6المادة 

 التعرؼ عمى الوثائؽ و فرزىا. -

 فرز الوثائؽ المطموب اتبلفيا. -
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 تنظيـ عممية ايداع بعض الوثائؽ لدى مراكز الفرز االولي لبلرشيؼ. -

الكيفيات المحددة في القرار المذكور في المادة ذه المجاف اعماليا طبقا لمشروط و تباشر ى -

 اعبله. 3

 : تتكوف المجنة التي تحدث في المحكمة العميا مف االشخاص االتية صفاتيـ :7المادة 

 وؿ لممحكمة العميا او ممثمو، رئيسا.الرئيس اال-          

 النائب العاـ لدى المحكمة العميا او ممثمو    -          

 ممثؿ االدارة المركزية في وزارة العدؿ.  -          

 ممثؿ المؤسسة المكمفة باالرشيؼ الوطني.  -          

 مسؤوؿ عف كتابة الضبط في المحكمة العميا.  -          

 تتكوف المجنة التي تحدث في المجمس القضائي مف االشخاص االتية صفاتيـ : :8المادة 

 رئيس المجمس القضائي او ممثمو، رئيسا. -           

 النائب العاـ لدى المجمس القضائي او ممثمو. -           

 ممثؿ االرشيؼ في الوالية. -           

 المجمس القضائي.المسؤوؿ عف كتابة الضبط في  -           

 : تتكوف المجنة التي تحدث في المحكمة مف االشخاص االتية صفاتيـ : 9المادة 

 رئيس المحكمة او ممثمو، رئيسا . -           

 وكيؿ الجميورية او ممثمو . -           
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رئيس المجمس الشعبي البمدي او ممثمو في البمدية التي يقع فييا مقر  -           

 المحكمة.  

، تحرير  : يترتب عمى ايداع الوثائؽ او اتبلفيا وفؽ ما قررتو المجنة المختصة10المادة  

ترسؿ نسخة منو الى وزارة العدؿ ارشيؼ الجية القضائية المعنية و  محضر يحفظ في مصمحة

  .1ىذا المرسـو في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية: ينشر 11المادة 

 قانون العقوبات : 

سنوات كؿ مف يتمؼ او يشوؼ او يبدد او  10الى  5: يعاقب بالسجف مف  158المادة 

ينتزع عمدا اوراقا او سجبلت او عقود او سندات محفوظة في المحفوظات او اقبلـ الكتاب 

 المستودعات العمومية او مسممة الى اميف عمومي بيذه الصفة.او 

اذا وقع االتبلؼ و التشويو او التبديد او االنتزاع مف االميف العمومي او بطريقة العنؼ و     

 سنة  20سنوات الى  10ضد االشخاص فيكف السجف مف 

اف االتبلؼ او اشير الى سنتيف اذا ك 6: يعاقب االميف العمومي بالحبس مف  159المادة 

 . 2التشويو او التبديد او االنتزاع قد وقع نتيجة اىمالو

 

 

 
                                                           

 تسٌٌر كٌفٌات ٌحدد .5-4.ص ص21.العدد5552ماي سنة  51 . 524 – 52مرسوم تنفٌذي رقم  الرسمٌة. الجرٌدة   1

 .حفظه و القضائً االرشٌف
 2ص. 3.العدد5542فٌفري 52المؤرخ فً  11-42القانون رقم  .الجرٌدة  الرسمٌة  2
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  : لثالفصل الثا
الھیكل التنظیمي للمؤسسات        

 القضائیة
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 :تمهيد 

        اتواصؿ اومشوار اإلنسئن  بمشئكلو دحداث واووائع  ي  دروب اودحائة و األ تتراود       

، يئوسلطة ضئء اوذي اعتبر مدحطة دحؿ اونزاعئتبكؿ خاليئتو اوى اوق مسئعاو اواوماة والجأو 

ضئ مدحاطئ ااجئبائ تقض  أائدا مخلصئ مف طرؼ أبنئء اوقطئع و تقض  عمال ج اوقضئعاة

ىذا اومدحاط ش ي  مدحاط تتعئمؿ معو تؤثر ياو وتتأثر بو و اوسلطة اوقضئعاة تعاو  ويذا اوبنئء

نوعاة اووع   مستوىء مف اوجو اوسائس  واالجتمئع  واالاتصئدي واوجو اوثقئي  و ىو جز 

نصوص ولتساار اإلداري ولمدحئكـ  األداء اكوف بتخصاصولري  مف مستوى ما  و ودى اوج

اوصالدحائت مف ت وواوض  يئصؿ باف اومسؤووائت و اومجئوس اوقضئعاة وتدحداد اوصالدحائو 

 أجؿ دي  أاوى ويذه اوجيئت ولقائـ بواجبيئ .

 . هيكمة القضاء الجزائري :المبحث األول 

واووسط  ،اومدحئكـ ي  ائعدة اويـر، تق  ىاكؿ اوقضئء اوجزاعري ي  شكؿ ىـراظير         

  .ي  امتو اومدحئكـ اوعلائاومجئوس اوقضئعاة و 

اوت   تق  مقراتيئ بمقرات اووالائت ،مجلسئ اضئعائ 48ر اوتراب اووطن  تتوزع عب       

اتتب  كؿ مجلس عدد اومدحئكـ اوت  تترب  داخؿ تراب اووالاة و  1984دحددىئ اوتقساـ وسنة 

كذوؾ االختصئص وأمئكف مقرات ىذه اومجئوس واومدحئكـ و  مجلساوت  اغطايئ اختصئص او

 .1اومتضمف اوتقساـ اوقضئع و  1984اوناو  23قئنوف اومؤرخ ي  االالام  بموجب او
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 1965داسمبر  15اوموايؽ ؿ  1985اومؤرخ ي   278-65بمقتض  األمر راـ و 

 . 1اومتضمف اوتنظاـ اوقضئع و 

اودووة اوجزاعراة عف بعضيئ اوبعض إال متكئملة انفصئؿ سلطئت ورغـ استقالؿ و       

 تصوت علايئ . وتشراعاة تعد أو تشرع اوقواناف و األووى اوسلطة ا

  .، اوسلطة اوقضئعاة تطبؽ األدحكئـ على مف اخترايئاوتنفاذاة تنفذ وتطبؽ اوقواناف أمئ اوسلطة

 أجهزة النظام القضائي العادي   المطمب األول :

اوقضئع  اوعئدي اومدحئكـ اوت  تشكؿ اوقضئء مف اودرجة األووى و اوجد اشمؿ اونظئـ      
ي  عنئؼ وألدحكئـ اوصئدرة عف اومدحئكـ، و بعد ذوؾ اومجئوس اوقضئعاة اوت  تمثؿ ىاعئت االست

اوياعة اومنظمة ونشئط  1996أعلى اويـر توجد اومدحكمة اوعلائ اوت  تمصؿ بموجب دستور 
ور معائرائ مف خالؿ اوسير على دحائد اوقضئء ي  إطئر تمئرس أاضئ داومجئوس و اومدحئكـ و 

 2صدر نظئميئ اوداخل مة اوعلائ االستقالواة اومئواة واوتساار و إصالح اوعداوة تـ منح اومدحك
 17/07/2005اومؤرخ ي   11-05مف اوقئنوف اوعضوي  03دحسب مئ نصت علاو اومئدة 

 اومتعلؽ بئوتنظاـ اوقضئع  اوعئدي . 

 المحاكم  أوال:

ى  اوجيئت اوقضئعاة اوقئعداة اومتواجدة عبر غئوباة اودواعر ووكؿ مدحكمة اختصئص  
 إالام  اغط  عدد مف اوبلدائت اومدحصورة بموجب ائنوف اوتقساـ اوقضئع  

                                                           
1 

يتضوي القاًوى  1440سبتوبر سٌة  42هـ الووافق لـ 1011 رجب عام 11هؤرخ في  11-40القاًوى العضوي رقن 

  األساسي للقضاء.
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أوؿ درجة ولتقئض : ي  غئوب اوقضئائ تفصؿ اومدحكمة ي  اوقضئائ اومدناة واألدحواؿ 
واوعقئراة وكذا ي  اوقضئائ اومصنفة مف اومخئوفئت  اوشخصاة واالجتمئعاة واوتجئراة واوعمئواة

واوجنح ي  اومواد اوجزاعاة بمعنى أف أدحكئميئ ائبلة والستعنئؼ أمئـ اومجلس اوقضئع  تضـ 
 كؿ مدحكمة جية ولدحكـ وجية ولنائبة وثئوثة وكتئبة اوضبط وضمف كؿ جية عدة مصئوح.

شراؼ ووكاؿ اوجميوراة ي  اإل اوتقساـ اإلداري ولمدحكمة : اشترؾ كؿ مف رعاس اومدحكمة
، وبذوؾ يإف ميمة اإلشراؼ على اضئة اودحكـ وعلى أعمئويـ على اوتسار اإلداري ولمدحكمة

واوموظفوف اوعئملوف بأاسئـ اومدحكمة اضطل  بيئ رعاس اومدحكمة ي  دحاف اشرؼ وكاؿ 
مئواة اوجميوراة على بقاة اوموظفاف واتووى تساار ومتئبعة اومسئعؿ األخرى اومئداة واو

عداد تقئرار بشأف كؿ إخالؿ اصدر  ولمدحكمة ووو سلطة اومدحئيظة على إنضبئط اوموظفاف وا 
عنيـ واخض  رعاس اومدحكمة ) اورعاس ووكاؿ اوجميوراة ( ولسلـ اوتدراج  ورعاس  اومجلس 

 اوقضئع  ) اورعاس واونئعب اوعئـ (. 

 المجالس القضائية ثانيا: 

ي  اإلستعنئيئت وى  اودرجة اوثئناة مف اوتقئض  ي   تختص بصفة أسئساة بئونظر واوفصؿ 
اومسئعؿ اومدناة واوجزاعاة واوتجئراة وبذوؾ يي  اوت  تعلوا اومدحئكـ وتعاد اونظر ي  أدحكئميئ 
سواء بئونسبة ولوائع  أو اوسالمة ي  تطباؽ اوقئنوف، اومجئوس تقض  بتشكالة متكونة مف 

 . 1كمةثالث اضئة بدؿ ائض  وادحد على مستوى اومدح

اعد اومجلس اوقضئع  جية استعنئؼ  11-05مف اوقئنوف اوعضوي راـ  16نصت اومئدة 

 وألدحكئـ اوقضئعاة اوصئدرة مف اومدحكـ وكذا ي  اودحئالت األخرى اومنصوص علايئ ائنونئ 

مف ائنوف اإلجراءات اومدناة تختص اومجئوس اوقضئعاة بئونظر ي   05اومئدة  كمئ نصت

                                                           
 .31-32-72المرشد المتعامل مع القضاء . مرجع السابق.ص ص ص  1



 الهيكل التنظيمي للمؤسسات القضائية الفصل الثالث : 

 
 

 

[60] 
 

ف وجد  إستعنئؼ األدحكئـ اوصئدرة مف اومدحئكـ ي  جما  اومواد ي  اودرجة االووى دحتى وا 

خطأ ي  وصفيئ وتبعئ وذوؾ تعد اومجئوس اوقضئعاة كقئعدة عئمة  ولجية اوقضئعاة ي  اونظئـ 

 اوقضئع  اوعئدي ذات اودرجة اوثئناة .

مف اومرسـو راـ اقسـ اومجلس اوقضئع  بموجب اومئدة االووى  تنظيم المجمس القضائي : -

إوى أرب  غرؼ مدناة جزاعاة غرية اتيئـ غرية  1966-06-08اومؤرخ ي   66-161

 إداراة . 

تضئؼ إوايئ غرية وألدحداث اومنصوص علايئ ي  ائنوف م  إمكئناة تقسامايئ إوى يروع و 

 اإلجراءات اوجزاعاة .

ى  و  1966ـو عاة غرؽ وـ تذكر ي  مرسواالدحظ أنو اد أنشأت ي  أغلب اومجئوس اوقضئ

 . 1اوغرية اوتجئراة و غرية األدحواؿ اوشخصاة و اوغرية اإلجتمئعاة

وى اوغرؼ اومدناة واإلستعجئواة وشؤوف األسرة يمف ميئـ غرييئ : اوغرية اومدناة تتو 

اوطعوف بئالستعنئؼ اومقدمة ضد  واوبدحراة واوتجئراة بئوفصؿ ي اوعقئراة واالجتمئعاة و 

ختصئص ئـ اوممئثلة ومدحئكـ اودرجة األووى اوتئبعة وداعرة ااألدحكئـ اوصئدرة عف األاس

ي  دحئوة عدـ وجود ىذه اوغرؼ على مستوى اومجلس اوقضئع  اومجلس اوقضئع  اإلالام  و 

يئوغرية اومدناة ى  اوت  تكوف مختصة بئوفصؿ ي  جما  اوطعوف اومريوعة ضد تلؾ 

 ناة و اإلداراة .مف ائنوف اإلجراءات اومد 34األدحكئـ و ذوؾ طبقئ ومئدة 
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تختص بئوفصؿ ي  اوطعوف بئالستعنئؼ اومثئرة أمئميئ ضد األدحكئـ  الغرفة الجزائية : -أ

ؾ اوصئدرة عف اوصئدرة مف اوقسـ اوجزاع  ومدحئكـ اودرجة األووى ي  مواد اوجنح بمئ يايئ تل

ت  مواد اومخئوفئت اوت  صردحت دحضورائ أو غائبائ بعقوبة اودحبس اواألاطئب اومتخصصة و 

مف  416ذوؾ طبقئ ولمئدة دانئر و  100ة اومئواة اوت  تفوؽ أائـ أو عقوبة اوغرام 5تتجئوز 

 ائنوف اإلجراءات اوجزاعاة 

مف ائنوف اإلجراءات اوجزاعاة اعاف وزار اوعدؿ  472بمقتض  اومئدة  غرفة األحداث : -ب

تختص بئونظر ، يبدورىئ كثر مف باف أعضئء اومجلس اوقضئع بموجب ارار مستشئر أو أ

سـ األدحداث بمدحئكـ اودرجة ي  اوطعوف بئالستعنئؼ اومريوعة ضد األدحكئـ اوصئدرة مف ا

امتد ىذا اومجلس اوقضئع  ي  مواد اوجنح واوجنئائت و  ، اووااعة ضمف اختصئصاألووى

االختصئص واشمؿ تلؾ األدحكئـ اوصئدرة أاضئ مف اسـ اومخئوفئت دحانمئ اتعلؽ األمر 

 مف ائنوف اإلجراءات اوجزاعاة . 466/ 03لمئدة بئألدحداث طبقئ و

مف ائنوف اإلجراءات اوجزاعاة تشكؿ ي  كؿ مجلس  176ويقئ ولمئدة  غرفة االتهام : -ج

ومدة مستشئرىئ بقرار مف وزار اوعدؿ و ع  غرية اتيئـ وادحدة على األاؿ واعاف رعاسيئ و اضئ

مف اوقضئة اوتدحقاؽ و  ريوعة ضد أوامرتختص بئوفصؿ ي  االستعنئيئت اوم سنوات 3

ة اوقضئعاة أثنئء تأداة ميئميئ اختصئصيئ أاضئ اونظر ي  كؿ إخالؿ منسوب وضبئط اوشرط

اومؤات وري  اورائبة اوقضئعاة اإليراج الف اومتعلقة بإجراءات اوتدحقاؽ و ي  طلبئت اوبطو 

 رد األشائء اومدحجوزة و غارىئ .تدحقاؽ و تنئزع االختصئص باف اضئة اوو 
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مف ائنوف اإلجراءات اوجزاعاة  249و 248بمقتضى نص اومئدتاف  جنايات:محكمة ال -د

يمدحكمة اوجنئائت ى  اوجية اوقضئعاة اومختصة بئوفصؿ ي  األيعئؿ اوموصوية جنئائت ي  

ائنوف اوعقوبئت وي  أي نص خئص، وكذا جما  اوجنح واومخئوفئت اومرتبطة بو واومدحئوة 

موجب ذوؾ كئمؿ اووالاة ي  اودحكئـ جزاعائ على إوايئ بقرار مف غرية االتيئـ، وويئ ب

األشخئص اوبئوغاف ودحتى على اوقصر منيـ اوذاف بلغوا مف اوعمر سنة عشرة سنة بتئراخ 

 .1ارتكئبيـ أيعئال إرىئباة أو تخراباة، واومدحئواف إوايئ كذوؾ ارار مف غرية االتيئـ 

 المحكمة العميا  :ثالثا

ى  مدحكمة ائنوف تختص بئونظر ي  اوجو اوطعف اومشئرة  مف دحاث اومبدأ إف اومدحكمة اوعلائ

بخصوص اومسئعؿ اوقئنوناة اومدحضة، ومف ثمة يي  غار معناة بإجراءات اوتدحقاؽ أو 

، أف تلجأ ىذه اوجية إوى بعض  اإلنئبة اوقضئعاة. غار أنو اد تدحدث ي  دحئالت معانة

مف ائنوف  531ولمئدة إجراءات اوتدحقاؽ ي  اضئائ خئصة  اوتمئس إعئدة اونظر طبقئ 

اإلجراءات اوجزاعاة واوتعواض عف اوخطأ اوقضئع  وكذوؾ دحئوة اوتدحقاؽ دحوؿ طلب اإلخراج 

إذا كئف األمر اتعلؽ بئوطعف مف دحكـ صئدر مف مدحكمة اوجنئائت، دحتى تتووى اوغرية 

وف مف ائن 128اوجنئعاة ودى اومدحكمة واوعلائ اوفصؿ ي  طلبئت اإلخراج طبقئ ألدحكئـ اومئدة 
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اإلجراءات اوجزاعاة بعد اوتدحقاؽ أو بدونو، أاف اجوز ولقئض  اومقرر اولجوء إوى طراؽ 

 .1ؽ.إ.ج 138اإلنئبة اوقضئعاة عند االاتضئء ضمف األوضئع اومنصوص علايئ ي  اومئدة 

اوذي ادحدد تنظاـ  2011اوواو  26اومؤرخ ي   12-11مف اوقئنوف اوعضوي راـ  2يئومئدة 

اونظئـ اوداخل  كافائت اومدحكمة  2مليئ واختصئصيئ دحاث توضح اومئدة اومدحكمة اوعلائ وع

اونظئـ اوداخل  كافائت تنظاـ وسار  2اوعلائ وعمليئ واختصئصيئ دحاث توضح اومئدة 

اتووى اورعاس األوؿ ولمدحكمة  4وعلى مئ جئء ي  اومئدة  اومدحكمة اوعلائ وىائكليئ اإلداراة.

مئع ورعئستو وتساار ىائكليئ بمسئعدة مكتبيئ وجمعاتيئ اوعلائ استدعئء مكتب اومدحكمة والجت

 .2اوعئمة

 المطمب الثاني: أجهزة النظام القضائي اإلداري

اومتعلؽ بئوتنظاـ اوقضئع  على مئال  "  11/05مف اوقئنوف اوعضوي  4نصت اومئدة  -

 اشمؿ اونظئـ اوقضئع  اإلداري مجلس اودووة واومدحئكـ اإلداراة".

امثؿ اوقضئء اإلداري ي  اوجزاعر بئومدحئكـ اإلداراة كدرجة أووى ومجلس اودووة كجية  -

استعنئؼ ي  اومنئزعئت ذات اوطئب  اإلداري كمئ وردت األدحكئـ اومتعلقة بئوقضئة واومدحئكـ 

اومتعلؽ بمجلس اودووة  01/98ي  اواناف مختلفة ومتفراة، دحاث نظـ اوقئنوف اوعضوي راـ 

                                                           
 . 723. قسنطٌنة: كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة . ص. شهرزاد، بن مسعود اإلنابة القضائٌة. الماجستٌر: جامعة منتوري  1
 العدد. 3077ٌولٌو سنة  32الموافق  7223شعبان عام  32المؤرخ فً  73-77لجرٌدة الرسمٌة.قانون العضوي رقم ا 2

   .الذي ٌحدد تنظٌم المحكمة العلٌا وعملها واختصاصها. 2. ص 3072ٌونٌو  72. الصادرة فً  22
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اومتعلؽ  03/98اومتعلؽ بئومدحئكـ اإلداراة، واوقئنوف اوعضوي  02/98وي راـ واوقئنوف اوعض

 .1بدحكمة اوتنئزع

اخض  اوقضئء اإلداري إوى عدة اواعد اجراعاة بذات اومبئدئ اوعئمة وتأماف دحسف سار       

اوعداوة وضمئف مصلدحة األطراؼ م  تنوار اوقئض  واشكؿ سبب أووائ وتودحاد ىذه اوقواعد 

اسرى على مجرائت اودعوى اإلداراة واودعوى  -ائنوف اإلجراءات اومدناة-اونصيإف ذات 

متمازة عف  داراة تستمر ي  اوخضوع اوقواعداوعئداة وعلى اورغـ مف ذوؾ يإف اودعوى اإل

اوقواعد اإلجراعاة اوعئداة دحاث تبرز يضال عف ذوؾ، عدـ اومسئواة ي  وضعاة األطراؼ 

 .2وصئوح اإلدارة

تعد اومدحئكـ اإلداراة جزءا مف ىاعئت اوقضئء اإلداري ي  اوجزاعر  م اإلدارية:المحاك -أوال

وى  صئدحبة االختصئص اوعئـ، ي  اونظر واوفصؿ ي  اومنئزعئت اوت  تكوف اإلدارة اوعئمة 

طريئ يايئ ي  ظؿ اونظئـ اوقضئع  اوجزاعر اوجداد، دحاث دحلت ىذه األخارة مدحؿ اوغرؼ 

و مف خالؿ استقالويئ بئونزعئت اإلداراة اومدحلاة تسيؿ على اإلداراة بئودور اوذي ستؤدا

اومتقئض  م  اإلدارة معرية اوجية اوقضئعاة اوت  ادحرؾ أمئميئ دعواه اوقضئعاة ضد أعمئؿ 

وتصريئت اوشخص اإلداري اوعئـ، واجنبو اومعئنئة ي  اوبدحث عنيئ بإدحقئؽ اودحقوؽ، ودحمئاة 

 يئ.اودحرائت اوت  كئنت اإلدارة اد اعتدت علا

                                                           
1

الجزائر ًووذجا.  -هبدأ استقاللية السلطة القضائية في الٌظام القاًوًية العربية: دراسة تحليلية وتتويوية. عوار ،كوسة 

       .03ص. كلية الحقوق والعلوم السياسية،: 1جاهعة سطيف
   .13.. ص7332دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  :أحمد. المنازعات اإلدارٌة. الجزائر ،محٌو 2
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وتدحدد اواعد اختصئص اومدحئكـ اإلداراة اوت  تكلؼ بئوفصؿ ي  اومنئزعئت اوت  تكوف  -

األشخئص اإلداراة طريئ يايئ وال اتدحقؽ اوفصؿ ي  اونزاع اوذي تكوف اإلدارة طريئ ياو إال 

بئتبئع أسئواب اضئعاة تسمى اودعئوى اإلداراة، وىذا يقد دحدد معئاراف اوعضوي واوموضوع  

 ختصئص اومدحئكـ اإلداراة.كأسئس اال

وبئالعتمئد على اومعائر اوعضوي اوشكل ، اعتبر كؿ تصرؼ أو عمؿ  المعيار العضوي: -أ

صئدر مف اإلدارة اوعئمة نشئطئ إدارائ ادحكمو وانظمو اوقئنوف اإلداري، واخض  ي  منئزعئتو 

اإلجراءات مف ائنوف  7الختصئص اوقضئء اإلداري إال ي  دحئالت استثنئعاة طبقئ ولمئدة 

اومدناة اوملغى. بئعتمئد اوبلداة معائر االختصئص اومدحئكـ اإلداراة أاضئ اوت  جئءت مدحؿ 

 اوغرية اإلداراة اومدحلاة وكذا اووالاة.

مثئال على ذوؾ اووالاة: وجود اوشخص اوعضوي اوعئـ بجما  ىاعئتو ومصئودحو اوداخلاة سواء 

والع  أو ىاعة اوتنفاذ )اوواو  واومصئوح تعلؽ األمر بياعة اومداووة )اومجلس اوشعب  او

 اإلداراة اوتئبعة وو(.

اعتبر اومعائر اوموضوع  مقائسئ اعتمد علاو ي  كؿ األدحواؿ اوت   المعيار الموضوعي: -ب

-98تكوف يايئ اإلدارة طريئ ي  اونزاع ودحسب مئ نصت علاو اومئدة األووى مف اوقئنوف راـ 
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" تنشأ مدحئكـ اإلداراة كجيئت اضئعاة ولقئنوف اوعئـ ي   1اومتعلؽ بئومدحئكـ اإلداراة  02

 اومئدة اإلداراة".

 2مف ائنوف اإلجراءات اومدناة واإلداراة 801اتضح اومعائر اوموضوع  اوذي تنئووتو اومئدة 

بئونص علاو كمئ ال :" تختص اومدحئكـ اإلداراة واودعئوى اوتفساراة ودعئوي يدحص 

اومشروعاة ولقرارات اوصئدرة عف: اووالاة واومصئوح غار اومركزة ولدووة على مستوى اووالاة، 

 اوبلداة واومصئوح اإلداراة األخرى ويئ.

 ثانياـ مجمس الدولة :

وة ضمف اويائكؿ اوجدادة اوت  أنشأىئ اوتعداؿ استدحدث اومشروع اوجزاعري مجلس اودو     

واوت  تيدؼ أسئسئ إوى تعزاز اوسلطة اوقضئعاة ودحمئاة اونظئـ  1996اودستوري وسنة 

 اوقئنون  ولدحقوؽ واودحرائت األسئساة.

واد أنشئ مجلس اودووة واكوف جية اضئعاة إداراة علائ متخصصة اضمف تودحاد      

إلداراة وواكوف جيئزا مستقال عضوائ ووظافائ. وي  دحكـ االجتيئد اوقضئع  ي  اومسئعؿ ا

آخر اضت اومدحكمة بأف اومنئزعة ي  ارارات اونقؿ واوندب ولموظفاف اوعموماف تدخؿ ي  

                                                           
 المتعلق بالمحاكم اإلدارٌة. .2.ص7332ٌونٌو 07.المؤرخة فً 21.العدد 03-32قم الرسمٌة. القانون  الجرٌدة 1
 .33.ص.3002قانون اإلجراءات المدنٌة، 2
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االختصئص اووالع  اومدحئكـ مجلس اودووة دوف غارىئ وأسست ىذا اوقضئء على أف مدحئكـ 

 .1ئت اإلداراةمجلس اودووة تختص دوف غارىئ، بئوفصؿ ي  سئعر اومنئزع

 ىذا واد دحددت يايئ اومنئزعئت بئعتبئرىئ تنفاذاة وواتاة وتقسـ بذوؾ إوى اسماف:

منئزعئت موضوعاة : ى  اوت  اطلب يايئ اودحكـ ي  موضوع اومنئزعئت، ومثليئ دعوى  *

 بطالف إجراء مف إجراءات اوتنفاذ.

واتاة: وى  اوت  اطلب يايئ اودحكـ بإجراء وات  إوى دحاف اوفصؿ ي  موضوع  * منئزعئت

 . 2اومنئزعة وتسمى ىذه اومنئزعة اوواتاة بإشكئالت اوتنفاذ

، 1998مئي  30( اومؤرخ ي  01-98مف اوقئنوف اوعضوي ) 02ىذا واد ريت اومئدة      

اودووة ىاعة مقومة اومتعلؽ بئختصئص مجلس اودووة وتنظامو وعملو، على أنو مجلس 

 ألعمئؿ اوجيئت اوقضئعاة اإلداراة وى  تئب  ولسلطة اوقضئعاة.

اتضمف تودحاد االجتيئد اوقضئع  اإلداري ي  اوبالد واسير على ادحتراـ اوقئنوف اتمت  مجلس 

اودووة دحاف ممئرستو اختصئصئتو اوقضئعاة بئالستقالواة، تستمد وجودىئ اوقئنون  مف نص 

                                                           
. نظام مجلس الدولة فً القضاء الجزائري.  اطروحة الدكتوراه : جامعة بن ٌوسف بخدة ، الجزائر:  جازٌة ، شصا 1

  .73السباسة.ص.كلٌة الحقوق و العلوم 
 . 13-17، ص3002المستعجلة فً قضاء مجلس الدولة. مصر: دار الكتب القانونٌة،  الطلبات .عبد السالمجاب ،حسٌن  2
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ستور اوت  جئء يايئ " اوسلطة اوقضئعاة مستقلة، وتمئرس ي  إطئر مف اود 156اومئدة 

 .1اوقئنوف دحاث سبؽ اوقوؿ أف مجلس اودووة تئب  ولسلطة اوقضئعاة

بئونسبة وتنظاـ مجلس اودووة اوممئرسة ميئمو اوقضئعاة يقد  تنظيم مجمس الدولة : -ثالثا

رؼ وأاسئـ، وبنئءا على على تقسامو إوى غ 01-98مف اوقئنوف اوعضوي  14نصت اومئدة 

اونظئـ اوداخل  ومجلس اودووة اوسئري اومفعوؿ دحئوائ يإف مجلس اودووة اتكوف ي  اووات 

 اوراىف مف خمس غرؼ تنقسـ على اوندحو اوتئو :

 * اوغرية األووى: وتنظر ي  مئدة اوصفقئت واوقضئائ اوخئصة بئومدحالت واوسكف.

ومئدة اوتوظاؼ اوعموم  ونزع اوملكاة مف أجؿ  * اوغرية اوثئناة: وتنظر ي  مئدة اوجبئعاة

 اومنفعة اوعئمة. اومسؤوواة اإلداراة ومئدة اوبنئء واوتعمار واالاتراؼ بئودحقوؽ واإلاجئر.

* اوغرية اوثئوثة: وتنظر ي  مئدة اومسؤوواة اإلداراة ومئدة اوبنئء واوتعمار واالاتراؼ بئودحقوؽ 

 واإلاجئر.

 .مئدة اوعقئراة* اوغرية اورابعة: وتنظر ي  

 * اوغرية اوخئمسة: تنظر ي  اومئدة االستعجئواة وي  اومنئزعئت اومتعلقة بئألدحزاب اوسائساة.

                                                           
الماجستٌر: جامعة محمد خٌضر، بسكرة :كلٌة الحقوق  لوافً، سعٌد. الحماٌة الدستورٌة للحقوق السٌاسٌة فً الجزائر. 1

 .13ص.والعلوم السٌاسٌة: قسم الحقوق.
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مف ائنوف  2بئونسبة ألعضئء مجلس اودووة وتشكالو كياعة اضئعاة يقد نصت اومئدة 

 187-89ودحسب اوتشكالة اإلسماة ألعضئعو اومدحددة ي  اومرسـو  01-98اوعضوي 

عضو وىـ على اوتواو  رعاس مجلس اودووة، نئعب اورعاس، رؤسئء اوغرؼ،  44واومقدر بػ 

مدحئيظ  دووة مسئعداف وكليـ خئضعاف  9مستشئر دووة، مدحئيظ دووة،  20رؤسئء أاسئـ، 

 .1ولقئنوف األسئس  ولقضئء

 

 المبحث الثاني: المستخدمون القضائيون في الجزائري

دور ميف اومسئعدة ولقضئء كفت  اومازاف، إذ يسدت إدحداىمئ اختلت اوعداوة يي   اشبو      
تبن  اومجتم  وتضمف دحقوؽ أيراده دوؿ اومسئس بئومدحئكمة اوعئدوة. وعئدة استدحسف اوقضئة 
عف أداعيـ ميئميـ ي  كثار مف األدحائء، بئوعداد مف اصدحئب االختصئص اوذاف انتموف 

ئ إوى جملة مف اومبئدئ ضبطيئ اواناف خئصة، كمئ استياف إوى ميف مختلفة اخض  كؿ مني
اومتقئضوف ببعض أصدحئب اوميف ذات اوصبغة اوقئنوناة أو اوفناة إلثبئت دحقوايـ او اوقائـ 

 بئإلجراءات اوقئنوناة أمئـ اومدحئكـ.

وتتعدد ميئـ مسئعدي اوقضئء، يكتئبة اوضبط أدحد أىـ مكونئت منظومة اوعداوة ألنيئ تقوـ 
كبرى، ابتداء مف انعقئد اوجلسئت وي  كؿ اومرادحؿ إوى دحاف صدور اودحكـ وتبلاغو  بئدوار

                                                           
 .2-1لزرق، سمٌة .تنظٌم مجلس الدولة. الجزائر: المدرسة الوطنٌة لكتابة الضبط. ص ص 1
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وتنفاذ كمئ وأف مسئعدي اوقضئء اتدحملوف مسؤوواة أخطئعيـ إذ اعرضوف على اومجئوس 
 .1اوتأداباة مف أجؿ اوتوباخ واالستفسئر واوتوااؼ

 المطمب األول: القضاة

 تمئرسيئ عف طراؽ يعتاف مف اوقضئة ىمئ:تدحتكر اودووة سلطت  اودحكـ واالتيئـ، 

اضئة اودحكـ وتطلؽ علايـ تسماة " رجئؿ اوقضئء اوجئوس" ألنيـ اؤدوف أعمئويـ وىـ  -أ
 جلوس وىـ بئوترتاب اآلت :

ي  اومدحكمة اوعلائ : اورعاس األوؿ، نئعب اورعاس، رعاس اوغرية، رعاس اسـ، ومستشئر ودى 
 اومدحكمة اوعلائ.

 : رعاس اومجلس، نئعب اورعاس، رعاس اوفراة، ومستشئر ودى ي  اومجلس اوقضئع -
 اومجلس اوقضئع .

 ي  اومدحكمة : رعاس اومدحكمة، نئعب اورعاس، واوقئض . -

أعضئء اونائبة اوعئمة: وتطلؽ علايـ تسماة " رجئؿ اوقضئء اووااؼ" ألنيـ اؤدوف  -ب
 أعمئويـ وىـ واوؼ، وىـ بئوترتاب اآلت :

 اونئعب اوعئـ، نئعب عئـ مسئعد، ومدحئم  عئـ. ي  اومدحكمة اوعلائ: -

ي  اومجلس اوقضئع : اونئعب اوعئـ ودى اومجلس، اونئعب اوعئـ، اومسئعد األوؿ، ونئعب  -
 عئـ مسئعد.

                                                           
. بتارٌخ  www.maghress.com. مساعدو القضاء...مهن تمتحن العدالة. متاح على الرابط : خالد، العطوي 1

 .30:32على الساعة  01/02/3071
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ي  اومدحكمة: وكاؿ اوجميوراة، اومسئعد األوؿ ووكاؿ اوجميوراة، ووكاؿ اوجميوراة  -
 .1اومسئعد

 شروط تعيين القضاة :

ضئة اتدحدد باد عدد مف اوصكوؾ اودوواة اوت  تتضمف بعض اوشروط اوواجب تعااف اوق     
مراعئتيئ ي  عملاة تعااف اوقضئة وبخئصة دور يروع اوسلطئت األخرى ي  عملاة اوتعااف ، 

 .2بئإلضئية اوى خصئعص اوياعة اومسؤووة عف اوتعاانئت اوقضئعاة

 ئةوتوظاؼ اوطلبػة اوقضػ  04/11مف اوقئنوف األسئس  ولقضئء راـ  37اشترطت اومئدة      
اوتمت  بئوجنساة اوجزاعراة األصلاة أو اومكتسبة، أمئ اوشروط األخرى يتدحػدد عػف طراػؽ 

 .اوتنظاـ

اومتضػمف  2005/08/2005اومؤرخ يػ    05/303واد صدر اومرسـو اوتنفاذي       
اد كافائت سارىئ وشروط االوتدحئؽ بيئ ونظػئـ اودراسػة يايػئ تنظػاـ اومدرسة اوعلائ ولقضئء وتدحد

منو زائدة على اوشرط اومنصوص علاػو   28ودحقوؽ اوطلبة اوقضئة وواجبئتيـ وتنص اومئدة 
  :على اوشروط اآلتاة 04/11ي  اوقئنوف اوعضوي راـ 

سف اوقئنوناة سنة على األكثر عند تئراخ اومسئبقة وبذوؾ يإف او (35) بلوغ خمس وثالثاف /1
أربعاف  40سنة بدال مف  35اومشترطة ي  اومتر شح تغارت ، يأصبدحت ي  دحدىئ األاصى 

سنة وىو مئ اضمف خدمة اوقئض  ولعداوة بخمس سنوات إضئياة، و ي  اومقئبؿ أوغى اودحػد 
بثالثة وعشراف سنة، وىو دواػؿ علػى أف  89/21األدنى بعد أف كئف مدحددا ي  ظؿ ائنوف

  .أصبح اعط  االعتبئر وكفئءة اوقضئة أكثراوقئنوف 

                                                           

 .772محمد مقران، بوبشٌر. مرجع السابق. ص. 1 
جنٌف : )د.ن(  . المبادئ الدولٌة المتعلقة باستقالل ومسؤولٌة القضاة والمحامٌن، وممثلً النٌابة.07دلٌل الممارسٌن رقم  2

 . 22.ص.3001



 الهيكل التنظيمي للمؤسسات القضائية الفصل الثالث : 

 
 

 

[72] 
 

/ دحائزة شيئدة بكئوورائ اوتعلاـ اوثئنوي وشيئدة اولاسئنس ي  اودحقوؽ أو شيئدة تعئدويئ، وىو 2
شرط ثئن  اؤدي إوى إاصئء اومتدحصلاف على شيئدة اولاسئنس بعد دحصوويـ علػى شػيئدة 

 . 1اوتكواف اومتواصؿ مف اوسف

 اعدي القضاءالمطمب الثاني: أعوان ومس

انضـ أعواف اوعداوة إوى اوياعة اوقضئعاة بمجرد تعانيـ بعد اف اؤدوا اواماف بدحفظ سراة 
 اووثئعؽ اوت  وصلت إوى عمليـ.

 أوال: أعوان القضاء )أمناء الضبط(

توجد على مستوى كؿ جية اضئعاة أمئنة ضبط، اتووى تسارىئ أمنئء ضبط انظـ        
اومتضمف اوقئنوف  28/07/1990اومؤرخ ي   30/231اـ مينتيـ اومرسـو اوتنفاذي ر 

 01-98األسئس  اومتعلؽ بكتئب اوضبط اومعدؿ واومتمـ بموجب اومرسـو اوتنفاذي راـ 
منو تـ استبداؿ عبئرة " كتئب ضبط  8واوذي بموجب اومئدة  04/01/1998اومؤرخ ي  

وضبط، وكتئب أاسئـ بعبئرة " أمنئء اوضبط" وتدحؿ مدحؿ عبئرات " رؤسئء كتئب ااسئـ، ا
اوضبط ي  اونص اوعرب  ولمرسوـ  ومستكتباوضبط، ورؤسئء كتئب اوضبط، وكتئب اوضبط 

 : عبئرات اومذكور أعاله على اوتواو 28/07/1990اومؤرخ ي   231-90اوتنفاذي راـ 
، أاسئـ اوضبط، وامنئء أاسئـ اوضبط، رؤسئء أمنئء اوضبط وأمنئء اوتئواة : رؤسئء أمنئء

 ومعئونو اوضبط.اوضبط، 

ذي اودحجة  26مؤرخ  ي   409-08وعلى دحسب مئ جئء ي  اومرسـو اوتنفاذي راـ       
اتضمف اوقئنوف األسئس  اوخئص بمستخدم   2008داسمبر سنة  24اوموايؽ  1429عئـ 

  أمئنئت اوضبط ولجيئت اوقضئعاة وتدحداد  ميئميئ
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 : مساعدي القضاءثانيا

 :المحامين  -1

مينة اومدحئمئة إوى ادحتراـ ودحفظ اودحقوؽ وتسئىـ ي  تدحقاؽ اوعداوة ومبدأ  تيدؼ      
اومسئواة أمئـ اوقئنوف واعتبر اومدحئم  بيذه اوصفة عف األعواف اوقضئعااف وىو ي  األسئس 

 .1مف مسئعدي اومتقئضاف

واومدحئموف ىـ األعواف اوقضئء دحؽ ألف بمعونتيـ تدحفظ سار األداة اوقضئعاة وتصبح أكثر 
ظئمئ وأنجز أداة بصدحة رعئاتيـ ألصوؿ اوتقئض  وأوضئعو ودحسف عرضيـ ووجي  انت

ف جئءت االستعئنة بيـ مف جئنب اوخصوـ  اوخصومة وثقة منئاشتيـ ولواا  واوقئنوف وا 
 إبتداءا.

مف اوقئنوف اومؤرخ ي   02* شروط االوتدحئؽ بمينة اومدحئم  : نصت اومئدة 
اوتمثاؿ واوديئع ومسئعدة اوخصوـ ودى اوعداوة  اومتضمف مينة اومدحئمئة وذا 08/01/1991

 مف طرؼ اومدحئم  اتـ ي  ااطئر أدحكئـ ىذا اوقئنوف وأدحئكـ اوتشرا  اومعموؿ بو.

واد نصت اومئدة ي  نفس اوقئنوف أنو ال اجوز ألي كئف أف اتخذ بنفسو وقب مدحئـ إف وـ 
نصوص علايئ ي  اكف سجال ي  جدوؿ منظمة اومدحئمااف وذوؾ تدحت طئعلة اوعقوبئت اوم

 مف ائنوف اوعقوبئت. 243اومئدة 

 جملة مف اوشروط ى : 04-91مف اوقئنوف  9وردت اومئدة 

 أوال: أف اكوف مف جنساة جزاعراة م  مراعئة االتفئاائت اوقضئعاة.

 سنة على األاؿ. 23ثئنائ: أف اكوف مف عمره  
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ئنس ي  اوشراعة اإلسالماة ثئوثئ: أف اكوف دحئعزا على شيئدة اولاسئنس ي  اودحقوؽ أو اولاس
 عند معئدوتيئ  أو دكتوراه دووة ي  اودحقوؽ.

 مف ىذا اوقئنوف. 10رابعئ: أف اكوف دحئعزا على شيئدة اوكفئءة اومينة اومدحئمئة طبقئ ولمئدة 

 خئمسئ: أف اكوف متمتعئ بدحقواو اوسائساة.

 سئدسئ: أف ال اكوف اد سبؽ اودحكـ علاو وعقوبة مخلة  بئوشرؼ.

 .1954ف ال اكوف اد سلؾ سلوكئ معئدي وثورة أوؿ نويمبر سئبعئ: أ

 ثئمنئ: أف تسمح دحئوتو اوصدحاة وممئرسة اومينة.

 تئسعئ: أف اكوف ذو سلوؾ دحسف.

وعلاو يإف ىنئؾ اتفئاائت مبرمة باف اوجزاعر وبعض اودوؿ ي  ماداف اومدحئمئة       
عد ىذه االتفئااة اسمح وب 15/09/1963كئالتفئااة اومبرمة باف اوجزاعر واومغرب ي  

ومدحئم  اوبلداف ممئرسة اومينة ي  اوبلد االخر بكؿ دحراة وكذا االتفئااة اومبرمة باف اوجزاعر 
واد أدرج شرط آخر  29/07/1965وكذا االتفئااة اومبرمة ي   14/11/1963وتونس ي  

اوتكواف وىو اودحصوؿ على شيئدة اوكفئءة اوميناة ولمدحئمئة وىو امكف اومترشح مف تعماؽ 
ي  اوقئنوف ي  جما  يروعو واوتكواف على أداة اوممئرسئت اوقضئعاة واالستشئرات اوقضئعاة 
وتدحرار اوعقود وتمثاؿ اومرايعئت وكذا اإلجراءات اوسئراة ي  مختلؼ اوجيئت اوقضئعاة 

 . 1 10واجراءات اوتنفاذ دحسب مئ دحددتو اومئدة
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 :المحضر القضائي  -2

أعواف اوقضئعااف، وترتبط مينتو ارتبئطئ وثاقئ بميئـ اوسلطة  أدحد اعد اومدحضر       
مينة اومدحضر  1991/ مئي 08اومؤرخ ي   03-91اوقضئعاة واد نظـ اوقئنوف راـ 

وادحدد شروط  1991اومؤرخ ي  اوناو  185-91ئع  وجئء اومرسـو اوتنفاذي راـ قضاو
د تنظاـ اومينة وسار واواع االنضبئط االوتدحئؽ بمينة اومدحضر وممئرستيئ ونظئميئ 

أجيزتيئ، يئومدحضر اوقضئع  ضئبط عموم  اسند وو مكتب عموم  اتووى تسااره ودحسئبو 
 .1اوخئص وتدحت مسؤوواتو، ومراابة وكاؿ اوجميوراة ودى اوجية اوقضئعاة اومختصة االامائ

ـ كمئ أف ىنئؾ اشتراؾ باف اومدحضراف اوقضئعااف ي  وسئعؿ اوعمؿ مثؿ أجيزة اإلعال       
واألمئنة... وواس ي  اونشئط اومين  بدحد ذاتو دحاث انفرد كؿ مدحضر بمكتبو ومسؾ ديئتره 
وزبئعنو واربئدحو .. وعلاو ال امكف تطباؽ أدحكئـ اومسؤوواة اوجزاعاة ولشخص اومعنوي وعدـ 
توير شروطيئ، وذوؾ عكس اومدحضراف اوقضئعااف اوشركئء اولذاف امئرسوف ميئميـ بئسـ 

اوت  أثئر جدال دحوؿ إمكئناة مسئعلتيئ جزاعائ بصفتيئ شخص معنوي وتطبؽ اوشركة اومدناة 
 علايئ عقوبئت تختلؼ عف تلؾ اوت  تطبؽ على اوشخص اوعئدي.

اومتضمف تنظاـ مينة اومدحضر  03-06مف اوقئنوف راـ  11ىذا واد نصت اومئدة       
وذوؾ  ،2ممئرسة ميئمواوقضئع  إذ اجب على اومدحضر اوقضئع  أف اتووى تأداة اواماف ابؿ 

أمئـ اومجلس اوقضئع  يمف  اوشروط اومدحددة ويذه اوميمة: أف اكوف ذا جنساة جزاعراة وأف 
سنة على األاؿ، أف اكوف دحئماًل وشيئدة اولاسئنس ي  اودحقوؽ أو اوشراعة  25ابلغ عمره 

 اإلسالماة أو شيئدة معئدوة ويئ.

 أف اكوف متمتعئ بدحقواو اومدناة واوسائساة. -
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اونجئح ي  مسئبقة االوتدحئؽ بئومينة وتعانو اكوف بموجب ارار مف وزار اوعدؿ اؤدي ابؿ  -
اوشروع ي  ممئرسة مينتو أمئـ اوجية اوقضئعاة اومعاف على مستواىئ اواماف اومباف بئومئدة 

واجوز خئتمئ رسمائ كمئ اتعاف أف اودع توااعو وعالمتو ودى أمئنة  03-91مف اوقئنوف  10
 .1مكئف إائمة اومدحؿ ضبط مدحكمة

 :الموثقون  -3

اوموثؽ ضئبط عموم  اتووى تدحرار عقود اوت  ادحدد اوقئنوف صاغتيئ اورسماة وكذا   -
 اوعقود اوت  اود األطراؼ إعطئعيئ ىذه اوصاغة.

اوتوثاؽ: ىو اوعمود اوفقري مف اونئدحاة اوقئنوناة وكؿ نظئـ ااتصئدي، واوضئمف، األسئس   -
نظـ ىذه اومينة ي  إطئر  12/07/1988ائنوف اوتوثاؽ اوصئدر بتئراخ  ولمتعئملاف وذا يإف

 ائنون  ودحدد اختصئصئت اوموثؽ.

ميئـ اوموثؽ: اتـ وـ جما  اوعقود واووثئعؽ وإلاداع اوت  دحدد ويئ اوقئنوف صاغة معانة وارغب 
 دحئعزىئ ضمئف دحفظيئ.

نيئ، نشرىئ ي  االجئؿ ادحفظ اوعقود اوت  ادحررىئ أو اسلميئ وإلاداع واسعى على إعال -
 اومدحددة.

اسلـ ضمف اوشروط اومقررة ائنونئ صورا تنفاذاة ولعقود أو نسخئ يايئ اوت  ال ادحفظ       
، ىذا  2بأصليئ. مف واجد اوموثؽ تقداـ اونصئعح واوتأكد مف يعئواة اوعقود اوموثقة أو اومدحررة

 20اوموايؽ  1927عئـ مدحـر  21مؤرخ ي   02-06مف اوقئنوف راـ  4واد دحددت اومئدة 
، اتضمف تنظاـ مينة اوموثؽ  اتمت  مكتب اوتوثاؽ بئودحمئاة اوقئنوناة  يال 2006يبراار سنة 
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اجوز تفشاو أو دحجز اووثئعؽ اومودعة ياو، إال بنئء على أمر اضئع  مكتوب وبدحضور 
 رعاس اوغرية اوجيواة ولموثقاف أو اوموثؽ اوذي امثلو أو بعد إخطئره ائنونئ.

 وط االلتحاق بمهنة الموثق :شر  -

، تنظـ وزارة  02-06مف اوقئنوف راـ  6و  5دحددت دحسب مئ نصت علاو اومئدة       
اوعدؿ مسئبقة وإلوتدحئؽ بئوتكواف ولدحصوؿ على شيئدة اوكفئءة اوميناة ولتوثاؽ، بعد استشئرة 

دة عف طراؽ اوغرية اووطناة ولموثقاف ي  ىذا اوشأف، تدحدد شروط وكافائت تطباؽ ىذه اومئ
اوتنظاـ مف خالؿ : اوتمت  بئوجنساة اوجزاعراة م  دحائزتو على شيئدة اولاسئنس ي  اودحقوؽ 

 أو شيئدة معئدوة ويئ.

 ( سنة على األاؿ واوتمت  بئودحقوؽ اومدناة واوسائساة.25بلوغ خمسة وعشروف ) -

 اوتمت  بشروط اوكفئءة اوبدناة  اوضروراة وممئرسة اومينة. -

اودحئعزوف على شيئدة اوكفئءة اوميناة ولتوثاؽ بصفتيـ موثقاف بقرار مف وزار  ىذا واعاف -
 .1 7اوعدؿ اودحئيظ األختئـ دحسب مئ جئء ي  اومئدة

  الخبير القضائي -4

ىو شخص غار موظؼ وو خبرة يناة ي  اختصئصئت ميناة كئومدحئسبة واوبنئء      
واوماكئناؾ واوطبوغراياة وغار ذوؾ مف االختصئصئت واعاف اوخبار مف طرؼ اوقئض  
بموجب دحكـ تميادي أو تدحضاري بعض إجراء ميمة يناة ومسأوة معروضة على اوقضئء، 

اوجية اوقضئعاة اومختصة. ودحدد  وتكوف موضوع تقرار اودعو اوخبار ودى كتئبة ضبط
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شروط اوتسجاؿ ي  ائعمة  1995أكتوبر  10واومؤرخ ي   95-310اومرسـو اوتنفاذي راـ 
 وكافائتو، كمئ دحدد دحقوايـ وواجبئتيـ. اوخبراء اوقضئعااف

 5،6،7،8و  04شروط اوتسجاؿ ي  اواعـ اوخبراء اوقضئعااف: دحسب مئ نصت علاو اومواد 
أعاله أف اجوز ألي شخص طباع  أو اومعنوي اوتسجاؿ ي  إدحدى مف اومرسوـ اومذكور 

 اوقواعـ  اوخبراء اوقضئعااف ويقئ ولشروط اوتئواة:

 أف تكوف اوجنساة اوجزاعراة، م  مراعئة االتفئاائت اوقضئعاة. -

أف اكوف وو شيئدة جئمعاة أو تأىاؿ مين  معاف ي  االختصئص اوذي اطلب اوتسجاؿ  -
 ياو.

 ال اكوف اد تعرض بعقوبة نيئعاة بسبب ارتكئبو وائع  مخلة بئآلداب. أف -

 .1أف ال اكوف اد تعرض وإليالس أو اوتسواة اوقضئعاة -

 .131، 130، 129،  128و  127و 126اتعاف اوخبراء ويقئ ولمئدة  -

، تعااف خبار أو 126اومئدة  نصت - ، اجوز ولقئض  مف تلقئء نفسو أو بطلب أدحد اوخصـو
 .2عدة خبراء مف نفس اوتخصص أو مف تخصصئت مختلفة

 الوكيل المتصرف القضائي: -5

امئرس اووكالء اومتصريوف اوقضئعاوف ميئميـ ي  كئمؿ اوتراب اووطن  واكلؼ اووكاؿ 
بتساار أمواؿ اوغار أو ممئرسة وظئعؼ اومسئعدة  اوقضئع  اومتصرؼ اوقضئع  بدحكـ اضئع 

 أو مراابة تسار ىذه األمواؿ.

                                                           
     .372-372. صرجع السابقممرشد المتعامل مع القضاء.  1
 .37.ص .3002قانون االجراءات المدنٌة واإلدارٌة ،  2
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شروط االوتدحئؽ بئومينة : ادحدد وزار اوعدؿ بموجب ارار وزاري ائعمة  اووكالء اومتصرياف 
 اوقضئعااف واوت  تعدىئ اولجنة اووطناة ولتسجاؿ ي  اوقئعمة.

اف اوقضئعااف مدحئيظو اودحسئبئت ي  ال امكف أف اسجؿ ي  ائعمة اووكالء اومتصري    
اوخبراء اومتخصصوف ي  اومائداف " اوعقئري واوفالدحة واوتجئرة واوبدحراة واوصنئعة" واوذي ويـ 
خمس سنوات تجربة على األاؿ واشطب اووكالء اوقضئعااف سبب عقوبة تأداة أو دحكـ 

 اضئع  نيئع .

ي  اوقئعمة اواماف أمئـ اومجلس اؤدي اووكالء اومتصريوف اوقضئعاوف بمجرد تسجاليـ     
 اوقضئع  مدحؿ اائتيـ بميناة.

واكلؼ اووكاؿ اومتصرؼ اوقضئع  بتمثاؿ اومدنااف أو اوقائـ عند االاتضئء بتصفاة     
 .1اوشركة اوتجئراة اومشير إيالسيئ

 المترجم: -6

مئرس  11اوموايؽ  1415شواؿ عئـ  10اومؤرخ ي   13-95 اعتبر األمر راـ     
 ، اومتضمف تنظاـ مينة اومترجـ، اوترجمئف اورسم .1995

 وبنئء على مئ أاره اومجلس اووطن  االنتقئو  اصدر األمر األمر اوذي نصو:  -

ـ اومئدة األووى واومئدة اوثئناة : " تدحدث مكئتب عموماة ولترجمة اورسماة تسري علايئ أدحكئ
 ىذا األمر أدحكئـ اوتنظاـ اومعموؿ بو وبمقر اختصئصو االالام  إوى كئمؿ اوتراب اووطن .

اقـو بئوترجمة اوكتئبة أو اوشفياة مؤوفة إوى اي وغة أخرى ضبئط عمومااف ادعوف  3يئومئدة 
 مترجماف ترجمة رسمااف م  مراعئة االتفئاائت اودوواة.
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 اورسم  بصفة ضئبط عموم .: اتمت  اومترجـ اوترجمئف 4يف  اومئدة 

 واتـ تعانو بموجب مف ارار وزار اوعدؿ.

إذ اجب علاو ارتداء اولبئس اورسم  ي  نفس شروط كتئب اوضبط عندمئ ادعى بتقداـ 
 .1خدمئتو ي  اوجلسئت اوقضئعاة

واومترجـ ىو اومؤىؿ اوودحاد ولتصداؽ واومصئداة على ترجمة كؿ وثاقة أو سند كافمئ كئنت 
 طباعتو.

اوندوات أو  ترجمة اومأووية ي  االجتمئعئت أوـ اومترجـ عندمئ اطلب منو أعمئؿ اواقو 
 اوملتقائت واومؤتمرات.

  شروط االلتحاق بالمهنة: -

سنة على األاؿ، وتمتعو دحقواو اومدناة واووطناة وأف  25أف اكوف جزاعري، وأف ابلغ       
 ال اكوف مدحكومئ علاو بعقوبة جنئعاة مخلة بئوشرؼ.

 أف اكوف دحئمال شيئدة ي  اوترجمة  مف معيد اوترجمة أو شيئدة معئدوة وو.

سنوات على مستوى  05أف اكوف مئرس مينة مترجـ ترجمئف رسم  مدة ال تقؿ عف 
 .2مصلدحة أو منظمة أو مكتب عموم  ولترجمة اورسماة أو مكتب أجنب  ولترجمة

 

 

                                                           
مارس  33. 71العدد. 7332مارس  77الموافق  7272شوال عام  70المؤرخ فً  72-32القانون من اآلمر رقم  1

   الترجمان الرسمً. –ٌتضمن تنظٌم مهنة المترجم . 32.ص7332
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 تمييد :

الدراسات في العموم اإلنسانية  لما تمميو تعتبر الدراسة الميدانية ضرورة حتمية لكافة        

بنتائجيا، من أجل تدعيم  وىي دراسات مستمدة من الواقع وترتكز عميو لإلدالل، واإلجتماعية

التقرب من الواقع أكثر فأكثر، إذ جاءت الدراسة الميدانية بكل إجراءاتيا حيث قمنا البحث و 

، لنظير واقع الظاىرة المدروسة ا بمصمحة أرشيف مجمس قضاء غميزانبإجراء دراستن

بيا وتقدم وجوانبيا وىي تقييم الخدمات األرشيفية في المؤسسات القضائية التي تتشابو أغم

 عمى المقر الرئيسي لمقضاء بالوالية . انصب فاختيارنانفس الدور 

ب وفي ىذا الفصل من بحثنا قمنا بإتباع جممة من الخطوات المنيجية إلبراز الجوان      

العمل  ، ثم منيجيةالتي قمنا فييا بالتعريف بمجال الدراسةالمرتبطة بالدراسة الميدانية و 

 ، لنتوصل بذلمك الى تحميل نتائج الدراسة .األرشيفي بالمجمس القضائي

 مجمس قضاء غميزان المبحث األول: 

إتخذنا في موضوع دراستنا مجمس قضاء غميزان كنموذج يستبق لفضائو ومجالو اإلقميمي 

لنتخصص بذلك في جوانبو وتحديد المحاكم التابعة لو، ومصمحة أرشيف مجمس قضاء 

 نقطة األساسية لمدراسة الميدانية.غميزان ال
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 التعريف بمكان الدراسةالمطمب األول : 

 لمحة عن مجمس قضاء غميزان :أوال :  

بموجب األمر رقم  1997نشأ مجمس قضاء غميزان عمى إثر التقسيم القضائي لسنة        

 قضاء مجمس اقميم حدد المتضمن التقسيم القضائي وقد 19/03/1997المؤرخ في  97/11

 قانون بموجب اإلداري التقسيم عن انبثقت التي غميزان لوالية االقميمية بالحدود غميزان

84/09.  

ليتخذ مقره  2000مستغانم منذ سبتمبر  قضاء قد إنفصل المجمس عن تبعيتو لمجمسو       

لتتخذ مقراىا الجديد الذي  ،1950األول مكان إحدى المؤسسات التي يوعد بنائيا الى سنة 

 1435جمادى الثانية  06دشن بمعية وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح وذلك بتاريخ 

ويباشر  ىذا .1. يشمل اختصاصو كامل تراب والية غميزان2014أفريل  06الموافق لـ 

التنظيمي المكون من طرف  ىيكميا المجالس القضائي لغميزان، مسؤولياتو وميامو من خالل

 .2تسيير أمانة الضبطوبقرار وزارة العدل، تحت إشراف و 

 

 

                                                           

على الساعة  40/40/7403.بتارٌخ courderelizane.mjustice.dz:  مجلس قضاء غلٌزان. متاح على الرابط1 

02:41. 

: هٌكل نموذجً ألمانة ضبط مجلس قضاء غلٌزان. 40الملحق رقم   2  
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الموقع الجغرافي لممجمس و المحاكم التابعة لو ثانيا :    

ن الجزائر العاصمة ووالية الرابط بي 4تقع والية غميزان عمى الطريق الوطني رقم       

ستقرار تتخمميا سمطة قضائية تحفظ أمن و  ،يي بذلك تحتل موقع إستراتيجي ىام، فوىران ا 

حماية مصالحيا اإلدارية تحت مراقبة المجمس ان حقوق أبنائيا في ظل القانون و وضم

 .القضائي لوالية غميزان 

المسمات  مجمس قضاء غميزان  في الجية الغربية لمقر الوالية بحي إدارية  يتمركز      

ستقرار أمني مشددتشيد  . حي اإلنتصار غميزانتحت عنوان:   المجمس عمى  ، يتربعحركة وا 

كمم نسمة وىي  726.180كمم بكثافة سكانية تقدر بـ : 4851.21مساحة إجمالية تقدر ب 

 و يشمل عمى خمسة محاكم ىي :  ،1دائرة  13بمدية و  38موزعة عمى 

 محكمة غميزان مقر المجمس  .1

 محكمة زمورة  .2

 محكمة وادي ارىيو  .3

 محكمة مازونة  .4

 محكمة عمي موسي  .5

                                                           
      مجلس قضاء غلٌزان. المرجع السابق .1 
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      متعاقدين من موظفي أمانة الضبظ وأسالك مشتركة و  168يا و قاض 84يؤطر حاليا 

 حجاب ...(، ) أعوان أمن وقائي   

 مؤسسة عقابية ىي عمى التوالي : 04باإلضافة إلى 

 .مؤسسة إعادة التربية بمعسل  -

 مؤسسة الوقاية بغميزان  -

 مؤسسة الوقاية وادي أرىيو  -

 .1وقاية مازونةمؤسسة ال -

 تقييم حالة مصمحة األرشيف بمجمس قضاء غميزان.:  الثانيالمطمب 

 مصمحة أرشيف مجمس قضاء غميزان لمحة فنية عن  أوال :

، من حين تأسيس ومياميازان غميتبدأ الممارسة الفعمية لمصمحة أرشيف مجمس قضاء      

باشرت المصمحة مياميا بما حّول ، حيث قر المجمس القضائي لوالية غميزانمشروع بناء م

مؤسساتيا يا ومصالح عامة  قاطني الوالية و من مجمس قضاء مستغانم فيما يخص قضا

قبال أمناء الضبط وسندىم المينياإل ، فيو األكثر دارية، إذ تعنى مصمحة األرشيف بحاجة وا 

ية تكريس ، فما كان إاّل عمى الوزارة المعنأي أرشيف في سمك القطاع العمومي حركة من

                                                           

: جدول توضٌحً لمجلس قضاء غلٌزان و المحاكم التابعة له.47أنظر الى الملحق رقم    1  
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وتوفير الجو المالئم إلستقبال الدفعات خمق إحداثيات جديدة وتييئة كل ضروف العمل و 

 .1األرشيفية 

 رشيف مجمس قضاء غميزانالييكل المادي والبشري أل وضعية  ثانيا :

الجديد ، فقد أحذت التصميم تخفى عن أنظار العامةتتواجد مصمحة األرشيف في بيئة      

، شممت 2014المجمس القضائي وتنصيب مقر جديد لو وذلك سنة لبنايتيا بعد بداية نشاط 

 وبشرية لتييئة كل ظروف العمل حسب النقاط التالية :  ،مصمحة األرشيف عدة جوانب مادية

 بناية المصمحة :  -أ

مبنى األرشيف الموقع العامل األساسي في تشييد  موقع البناية يعد اختيار اختيار      

والموقع المالئم يجب أن يأخذ في اعتباره العوامل المناخية والبيئية وكمما كان بعيدا عن 

 .2لممبنى دسيلينمصادر التموث والكوارث الطبيعية أو الصناعية كان مناسبا التخطيط ا

إنجاز  ،شرع األرشيف الوطني في ترسيم معالموفي إطار السياسة األرشيفية الوطنية       

تقنيين مواصفات إنجاز مباني األرشيف، التي تعتبر نواة أساسية الشبكة الوطنية لألرشيف و 

في تجسيد ىذا المبتغى وذلك عن طريق مرافقة مشاريع إنجاز مباني األرشيف ومتابعة 

المتغيرات المستوى الوالئي، وفقا الظوابط و ألخص عمى اوب ،عدةأشغاليا عمى مختمف األص

      بالدراسة البيئية المحيطة بمشروع إنجازىا، سواء تعمق األمر بالمحيط الطبيعيالمتعمقة 
                                                           

: نموذج لبطاقة فنٌة عن مصلحة أرشٌف مجلس قضاء غلٌزان. 77أنظر الملحق رقم   1  
2Bernard, Faye.The desing of archives building . Paris : UNESCO,journal Vol.,no.19.2003.p.88. 
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أو المادي المتمثل في دراسة مكان  ،) المناخ، طبيعة األرضية موقع إحتضان اإلنجاز(

 1المشروع بالنسبة لممحيط المؤسساتي الخارجي .

في قبو المجمس   مربعمتر  250 تتربع بناية مصمحة األرشيف عمى مساحة تقدربـ :

قاعات لحفظ مختمف الوثائق و الممفات القضائية بحيث يحتوي عمى  3ثالث القضائي يضم 

 الثاني خاصرات مجمس قضاء مستغانم و قسمين األول خاص لحفظ الممفات وأصول قرا

، فعدد القاعات كان عمى حسب ضخامة الرصيد الوثائقي بالممفات القضائية لمجمس غميزان

 لعامة.القياسية لممساحة اه السابق من السوابق المعيارية و القضائي باعتبار لممجمس 

  : متر مربع. 24  يتربع عمى مساحة قدرىا :مكتب األرشيف 

 : متر مربع. 32 تتربع عمى مساحة قدرىا :قاعة المعالجة 

 : ميام مصمحة األرشيف  مخازن تتبع تحت رقابة  (03ثالث )ىناك  مخازن الحفظ

 تختمف التفاصيل القياسية و المعيارية من قاعة إلى أخرى .

 متر مربع .  60المخزن األول : بمساحة تقدر بـ :  -

 متر مربع. 54المخزن الثاني : بمساحة تقدر بـ :  -

 2متر مربع. 72المخزن الثالث : بمساحة تقدر بـ :  -

                                                           
.المتضمنة احترام اإلجراءات 03/00/7444، المؤرخة ف04ًمذكرة توجٌهٌة رقم  .المدٌرٌة العامة لألرشٌف الوطنً  1

 الوقائٌة لصٌانة األرشٌف.
 : نموذج  هندسً لتصمٌم مصلحة األرشٌف بمجلس قضاء غلٌزان. 40أنظر إلى الملحق رقم  2
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الحماية القسوى لموثائق ، كانت بغية متطمباتحسب عدة الغرض من البناية تتمخص الفائدة و 

 1؛ اإلستحواذ عمى مكان مميز لمذاكرة.ب مكان واحد لإلطالع عمى األرشيف، كسالمحفوظة

 التجييزات :-ب

إن اليدف األول من التجييزات األرشيفية ىو ضمان الحماية الطبيعية لممواد التي يقوم       

بإيوائيا ومن ناحية أخرى فإنو يجب أيضا توفير مبنى مناسب لألفراد الذين يعممون بداخمو 

إلى أقصى حد ممكن ولتسييل  استخدامووكذلك لموثائق، بحيث يمكن تصميمو كي يمكن 

حركة واسعة نحو التجديد يشيد قطاع العدالة  ، حيث2تيني في األرشيفالعمل الرو  انسيابية

، بتجييزات ولوازم وقائية ية المالية المحددة لخدمة القطاعوخمق إحداثيات جديدة وفق الميزان

ي اإلجراءات الوقائية لمواجية مختمف الكوارث الت واستكمالتميد لممارسة النشاط األرشيفي 

أي التحضير ماديا لتأمين المخزون الوثائقي تتمثل ىذه  ،الكارثةتيدد األرشيف قبل حدوث 

 يمي : التجييزات فيما

 مكتب األرشيف :  تجييزات 

 متحركة. نثنيإبو مكتبين كل مكتب ولو تسمية لصاحبو مع ثالث كراسي منيا  -

 جيازي حاسوب مزودة ببرمجيات آلية خدماتية ألداء الميمة األرشيفية. -

                                                           
 نامج بناء مراكز األرشٌف .بالجزائر. منشور متعلق ببر 47/40/0555المدٌرٌة العامة لألرشٌف الوطنً. الصادرة فً  1
 .70.ص7445. لٌبٌا : دار قباء الحدٌثة ،  Keeping  Archivesآنا بٌدرسون. حقظ األرشٌف :  2
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موصمين بجيازي الحاسوب  EPSONمكتب األرشيف مزود بجيازين لمطباعة من نوع  -

التصوير وحتى الطباعة إن دعت ن الحجم الكبير المستخدم لمنسخ و م إضافة إلى جياز

 الضرورة.

سجالت و  ت اإليداعسجال ات إثنان منيا لحفظ السجالت غراريحتوي عمى أربع خزان -

 الحركة.

 الدفع في عمب خاصة.خزانة مخصصة لحفظ جداول  -

 إلستقبال مكالمات المقبمين عمى المصمحة. ىاتف مخصص -

 : تجييزات قاعة المعالجة   

متر، عرضيا  3.5بيا طاولة خشبية من النوع الجيد ذات حجم كبير يصل طوليا إلى  -

 ع كرسيين.ربم متر 2 الى

 لإلستعمال. مييأة، وممفات متعددة األلوان العمب بمختمف أشكاليا -

 التقني داخل المخزن.الفني و خاصة لإلستعمال  مآزر -

 : تجييزات المخازن  

 ياز إلخماد الحرائق.جيحتوي كل مخزن من مخازن األرشيف عمى  -

 كاميرات لممراقبة أمام واجيات المخزن. -

 ثالث أبواب حديدية لكل قاعتين . -

 مزودة بمضخة ماء كيربائية .  -
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 الحرائق.خطر التدخين و نشوب أجيزة إنذار لمتنبيو عمى  -

 أجيزة اإلنارة ) اإلنارة الباردة (. -

 .مكيفات ىوائية  -

 .ة ومواد التنظيف ز أجي -

 العمب األرشيفية بمختمف ألوانيا و أشكاليا البالستيكية و الكارتونية. -

 .متر عرض  1سم طول و  40ثالث نوافذ لمتيوية  في كل قاعة ذات حجم  -

متر  2.10ذات حجم  الرفوف المتحركةمن الرفوف المعدنية، تتوزع فييا  ثالثبو  -

الرفوف ، و 1رف  192التي قدر عددىا بـ  سم عرض لكل رف متحرك 79و ،طول

في متر عرض،  2.87و ،طول متر 2.10قفمة في شكل خزانات ذات حجم مالثابتة ال

 2، أما الرفوف الثابتة المفتوحة فيي تتوزع عمى باقي القاعات.والثانية القاعة األولى

 العنصر البشري : -جـ

إن توفي العنصر البشري المؤىل يعد أمرا ضروريا في أي مجال، وقطاع األرشيف      

كأي قطاع يجب أن يوظف فيو أشخاص مختصين في مجال األرشيف، يدركون جيدا أىمية 

يسعون جاىدين لمحفاظ عميو، إضافة إلى أن وجود مختصين في المجال يسيل و  األرشيف

، ما نالحظو في مكتب أرشيف مجمس قضاء إلى الوثيقة بطريقة سيمة وسريعة أىمية الرجوع

                                                           
 : نموذج لمقاٌٌس الرفوف المتحركة. 40انظر إلى الملحق رقم   1

: نموذج لجدول ٌتضمن وضعٌة األرشٌف القضائً. 41انظر إلى الملحق رقم    2  
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فوظات مكمف بالبرامج وثائقي أمين مح المؤىمين برتبة ود ذوي اإلختصاص، وجغميزان

سنة خبرة ميدانية في  13لدييما ما يقارب  ،لثاني برتبة وثائقي أمين محفوظاتاالوثائقية و 

العدالة لشيادة أنيما كانا دليل إرشاد وتوجيو  وأسراروعمميم بكل خبايا مجال األرشيف 

أن ىذا األخير يسمى من قبل أعوان ومساعدي غمب موضفي المجمس القضائي، كما و أل

يتحدد دور كل منيما بالتساوي  القضاء في حال عدم عمميم برتبة أي موظف بأمين الضبط.

 : تتحدد الميام كاآلتييسيل ويضمن السير الحسن لألرشيف، تشارك الميام ما و 

تنظيم مختمف الميام واألنشطة داخل الوحدة والعمل عمى تسييل اجراءات انسياب  .1

وأداء العمل دخل الوحدة بما يضمن تحقيق فعالية وكفاءة وسرعة وانتظام إدارة الميام 

وتقديم خدمات توثيق وحفظ وفيرسة وأرشفة واسترجاع الوثائق بصورة سيمة وسمسة من 

لى الو   .حدةوا 

التخطيط لمسارات العمل في الوحدة وضمان انسجام العمل داخل الوحدة مع متطمبات  .2

التوثيق واستراجاع المعمومات وضمان سير ميام الوحدة بشكل مخطط ودقيق من خالل 

 .وضع خطة عمل عامة لموحدة وخطط شيرية تراجع أول بأول

تحقيق فعالية تسجيل وتوثيق الرقابة عمى سير تنفيذ الميام داخل الوحدة والتأكد من  .3

الوقائع واألنشطة والفعاليات داخل الوحدة وضمان حفظ وتوثيق مختمف مخرجات العمل التي 

 .يتم إنتاجيا وتداوليا داخل المؤتمر
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اإلشراف عمى مختمف جوانب سير انشطة العمل داخل الوحدة والمتابعة لفريق التوثيق  .4

وتقديم التوجييات والتعميمات الالزمة لتحقيق ىدف التابع لموحدة وكذلك فريق األرشيف 

 .الوحدة

تسييل انسياب أعمال التوثيق واألرشفة المختمفة داخل الوحدة وفي إطار مكونات   .5

 .1العمل المختمفة داخل المؤتمر ومعالجة أي معوقات تواجو فريق التوثيق واألرشيف

 يزان.المبحث الثاني : منيجية العمل األرشيفي بمجمس قضاء غم

 المطمب األول :  عممية المعالجة األرشيفية

لتعرف الجيد عمى نوعية الوثائق من معالم تحديد سبل وطرق المعالجة األرشيفية ىي ا     

تخاذ كامل التو  المؤسسات تختمف المنتوجات الوثائقية لتتبعيا دابير لحمايتيا، ففي اإلدارات و ا 

أعتاق وميام األرشيفي فيو المسؤول عن  ، لتقف عمىتالفات حفظيا ومعالجةخحتى في إ

 سب مع طبيعة الوثيقة عممو إذ يتوجب عميو تحديد سياسة عممية فنية لممعالجة األرشيفية تتنا

، وعميو تتركز ده مصمحة أرشيف مجمس قضاء غميزانحركة األرشيف وما تشيحسب توجو و 

 أىم نقاط المعالجة األرشيفية بمجمس قضاء غميزان عمى ما يمي :

  الترتيب والتصنيف :-1

                                                           
بتارٌخ  page.aspx-http://www.ndc.ye/arمؤتمر الحوار الوطنً الشامل. متاح على الرابط :  1

 .00:17.على الساعة 40/40/7403

http://www.ndc.ye/ar-page.aspx
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الترتيب عممية فكرية ومادية تختص بترتيب الرصيد األرشيفي داخل مخالت الحفظ، كما 

تيتم بترتيب الوحدات من ممفات وحزم وعمب داخل الرصيد أوترتيب الوثائق المتكونة من 

 .1أوراق أو مجموعات األوراق داخل الوحدة

ممفات لمعمالء أو الموردين حيث يتجمع في تتميز أعمال بعض األجيزة اإلدارية بوجود 

ممف كل عميل أو مورد األوراق الخاصة بالمعامالت معو، ونظرا ألن عدد الممفات قد يكون 

كبيرا، فإنو من الضروري وضع خطة لتصنيف وفيرسة ىذه الممفات بحيث يسيل الوصول 

 .2الى أي ممف بسرعة

صنيف الزمني، حيث تصنف الممفات أرشيف المجمس ىو الت نظام التصنيف المطبق عمى

، وترتب ممفات كل غرفة حسب تاريخ الجمسات وذلك من أول جمسة إلى آخر حسب الغرف

جمسة وترتب كل الجمسات حسب رقم الفيرس الخاص بالممف من أول رقم إلى آخر 

 رقم.وحتى يسيل الوصول إلى الممفات بأسرع وقت ويتم وضع رمز حرفي رقمي لكل عمبة.

إن تميز المحفوظات غير النشيطة يتم خالل عممية الفرز وطبقا رز أو اإلتالف : الف -2 

لالئحة مدة الحفظ التي تحدد عمر كل نوع من األوراق ويكون الفرزعادة سنويا حيث يحدد 

الممفات الموجودة وعزل ما تنطبق عميو نصوص مدة ابت تتم فيو مراجعة األوراق و تاريخ ث

                                                           
جامعة  وسائل البحث اإلدارٌة فً األرشٌف: دراسة مٌدانٌة لمصلحة أرشٌف قسنطٌنة. الماستر : أمال . ،بوكحول 1

 .00منتوري قسنطٌنة.ص.
 

األرشٌف: ودوره فً مجال المعلومات اإلدارٌة،)د.ط(. القاهرة: مكتبة نهظة . حامد  ،؛ عودهحموده  ،محمود عباس 2

 .040.الشرق،)د.ت(.ص
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ف حسب طبيعة الوثائق يختمف مآل األرشي .1لى غرفة الحفظالحفظ منيا، ثم ترحيمو ا

إتالفيا إال  سنة حيث ال يجوز 99، فبالنسبة ألصول األحكام التي تحفظ لمدة المودعة فية

سنة وىي مدة تقادم  30بعد إنقضاء ىذه المدة، أما فيما يتعمق بالممفات المدنية تحفظ لمدة 

سنوات إال أنو فيما يخص ممفات الحالة  10األحكام، وتحفظ ممفات األحوال الشخصية لمدة 

د إنقضاء بل يتم إرساليا إلى األرشيف الوالئي بع ،فإنو اليجوز إتالفيا عمى اإلطالقالمدنية 

سنة لحفظ  20، وفيما يخص الممفات الجزائية مدة الوطنيسنوات ثم منو الى األرشيف  10

سنوات لممفات المخالفات وكذا ممفات األوامر الجزافية وتحفظ ممفات  5ممفات الجنح و مدة 

سنة. فإن بإنقضاء اآلجال القانونية يمكن إتالف ىذه الممفات بحظور  15األحداث لمدة 

، لتنتيي عممية اإلتالف بتحرير محضر مشفوع أعضاء ممثمين 5اصة تتكون من نة خلج

 .2بتوقيع جميع أعضاء المجنة

  االسترجاعالمطمب الثاني : عممية البحث و 

كمفت العناية  باألرشيف بداية يجب اإلشارة إلى أن ميمة أرشيف مجمس قضاء غميزان 

 ، بعد إيداعيا بطريقة منظمةكل قسم منيا تحت رقابة األرشيفي الجزئي ويسيرالمدني و 

، لتدون مدفوعات كل مصمحة إعتمادا عمى جدول الدفع ل حفظيا،أجابجداول تحدد نوعيتيا و 

                                                           
 

. 073ص. . السابقمرجع  .محمود عباس، حموده ؛ عوده، حامد    1 
قضاء غلٌزان : أمانة ضبط محكمة غلٌزان. الجزائر : المدرسة قانة، وهٌبة . تقرٌر لمعاونً أمناء ضبط مجلس  2

 .45ص.الوطنٌة لكتابة الضبط.
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ن سجل الحركة وسيطا إلسترجاعيا ، فإن دعت ضرورة الحاجة إلييا كافي سجل اإليداع

 اإلطالع عمييا.و 

 جدول الدفع أوال: 

الوطني ينص في  والمتعمق باألرشيف 1988جانفي  26المؤرخ في  09-88القانون رقم إن 

عمى أنو تدفع وجوبا الوثائق التي تحتوي عمى فائدة أرشيفية المؤسسة المكمفة  8مادتو 

 بالحفظ.

دارية محصنة وبتعبير أخر ىو القائمة الوص تعريفو -ا ية : جدول الدفع وثيقة داخمية وا 

التي جرت  ، كما أنيا تعد شيادة إثبات لصحة عممية الدفعشيفية المدفوعةلممحتويات األر 

) الدافعة والمستقبمة( في ظل نصوص وتقاليد منذ ظيور أول مصمحة  بين المصمحتين،

 .1789ألرشيف سنة 

ستمرارية الوثيقة األرشيفية ف عتباراوب       إن جدول الدفع وثيقة رسمية تتوقف عمييا حياة وا 

 .1الحرص الدائم من طرف الييئتينفرض الجدية التامة و تحضيرىا ي

الشكل الموجود موذج جدول الدفع المطبق والمعمول بو ىو نفس النموذج و نوصفو :  -ب

  عمى جل مستوى الييئات القضائية.

                                                           
شعٌب، حاج . تسٌٌر أرصدة المصالح الوالئٌة لألرشٌف: والٌة تلمسان نموذجا. الماجستٌر: جامعة وهران : علم  1

 .040المكتبات و العلوم الوثائقٌة.ص
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ىذا وقد يحرر نموذج لجدول الدفع المخصص لتصحيح األخصاء المادية يتشابو مع جدول 

 .1الدفع األول

 إيداع وحركة األرشيف وفقا لمسجالت ثانيا : 

  :سجل إيداع األرشيف  -1

تسجل فيو جميع الممفات المودعة بيذه المصمحة وتحفظ ممفات كل جمسة في عمبة أرشيف 

باإلضافة إلى تنظيمو ألصول األحكام التي ترسل من طرف رئيس أمناء الضبط بعد قيامو 

 .ىذا السجل وفقا لمنموذج الوزاري، ويمسك عمييا وذلك حسب سنة صدور األحكامبالتأشير 

 وصفو :  - أ

 الرقم التسمسمي لممدفوعات من الممفات و السجالت. .1

 طبيعة الوثيقة  .2

 العدد .3

 تاريخ التسميم الوثيقة أو الممف  .4

 المصمحة المستعممة المقصود بيا المقبمة عمى إيداع منتاجاتيا الوثائقية. .5

 إسم ولقب وتوقيع المستمم. .6

 و اإلرجاع.تاريخ التوقيع  .7

                                                           
 فع الخاص بالملفات .  نموذج لجدول الدفع الخاص بتسلٌم تصحٌح الملفات.: نموذج لجدول الد 05 -03الملحق رقم  1
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 .1المالحظات تقتصر عمى اإلضافات أو النقائص أو بغرض ضم ممف آلخر .8

ى مقبمي ومستفيدي ىو ترخيص  نموذجي  مقدم من األرشيفي إلوصل اإلستالم :  -ب

، ونوع الممف متبوع برقم فيرسو، مع ذكر تاريخ مصمحة األرشيف، يحدد المصمحة أو الغرفة

بتحديد اليوم  م الممف أو القرار، ليتم تدوين مستمالنزاع مسة أو الحكم وحتى أطرافقرارالج

مضاء مصمحة األرشيف والتوقيت  .، وسبب خروج الممف بإمضاء المستمم، وا 

يدرج ويحفظ وصل اإلستالم مكان الممف الذي تم طمبو من قبل المستمم إلى حين   مالحظة:

 .2رجوع الممف أين يتم ختم وتوقيع مصمحة األرشيف عميو

 حركة األرشيف :سجل -2

يقيد فيو األرشيفي حركة األرشيف وكل مايتعمق بإستخراج الممفات سواء لغرض      

عادة السير في الدعوة بعد الخبرة وأحيانا لإل المعارضة طالع اإلستئناف، الطعن بالنقض أوا 

وتظير أىمية ىذا السجل في تفادي ضياع الممفات ولحسن  ،كما يذكر في خانة المالحظات

 م حركة األرشيف .تنظي

 وصفو : - أ

 الرقم التسمسمي  .1

 طبيعة الوثيقة . .2
                                                           

 : صفحة الغالف لسجل اإلٌداع. نموذج لسجل إٌداع األرشٌف .45-44أنظر الملحق رقم  1
 :  نموذج لوصل اإلستالم.04أنظر الملحق رقم  2
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 العدد .3

 تاريخ التسميم. .4

 المصمحة المستممة. .5

 إسم ولقب وتوقيع المستمم )األرشيفي(. .6

 التوقيع من طرف المستفيد.تاريخ اإلرجاع و  .7

 .1المالحظات .8

وكذا  سبق ذكره يودع بمصمحة األرشيف سجالت أمانة الضبط التي تم غمقيا عالوة عمى ما

 الخبرات، القوانين األساسية لمشركات، العقود المختمفة، ودفاتر وصوالت الصندوق.

 إيداع وحركة األرشيف وفق النظام األلي ثالثا : 

كوحدة إتصال بين مختمف الجيات  م األلي لتسيير الممفات القضائية،يعتبر النظا      

 يعمل عمى إحصاء الممفات القضائية القضائية من المحاكم التابعة لممجمس القضائي 

وىذا يعود باإليجاب عمى  اإلطالع عمى القضايا وتحديد نوعيتيا،وفيرستيا ونموذج لمبحث و 

 مصمحة األرشيف.

فالتطبيقية المستعممة في مصمحة أرشيف مجمس قضاء غميزان بمثابة برنامج ألي       

في إطار عصرنة  2007سنة  يسيل عممية تسير األرشيف القضائي بدأ العمل فيو منذ

                                                           
 المصادق علٌه .  نموذج لسجل حركة األرشٌف. الحركة: نموذج لصفحة غالف سجل 3-2أنظر الملحق رقم  1
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الممفات  ة لمصمحة األرشيف في نظام تسييرقطاع العدالة، حيث أنو توجد خانة مخصص

القضائية عمى مستوى كل مجمس قضائي ىذه الخانة المخصصة نجدىا بعنوان متابعة 

 :1األرشيف وتوجد بيا فرعين

محتوى سجل ايداع تتخصص الخانة األولى برتباطيا لتدوين  : ايداع األرشيف -1

األرشيف إذا يتم برمجة جميع الوثائق المدفوعة عن طريق جداول الدفع والمدونة في سجل 

تاريخ الدفع والمصمحة الدافعة وطبيعة الوثيقة وتاريخ داع األرشيف حيث يتم إدخال رقم و اي

 إنتاجيا وعدد الممفات والسجالت إذا تسيل ىذه التطبيقة معرفة عدد وطبيعة الممفات

 .2المدفوعة إلى المصمحة بدون عناء

ترتبط حركة األرشيف االلية إرتباطا وثيقا بسجل حركة األرشيف إذ  حركة األرشيف : -2

ة مما يسيل عمى األرشيفي يتم إدخال جميع المعمومات المدونة في ىذا السجل بالتطبيق

لى اإلطالع عمى حركة الوثائق من جميع النواحي تاريخ خروجيا من االبحث و  لمصمحة وا 

غاية مائمييا النيائي وكذا اإلطالع عمى المصالح المستممة وغيرىا من المعمومات الخاصة 

 .3بالممف القضائي

خالصة القول أن المتابعة  األلية لألرشيف القضائي الموجودة في التطبيقة تسيل عممية 

تسير األرشيف القضائي من حيث اإلطالع والبحث عن جميع الممفات الواردة إلى المصمحة 
                                                           

  .غلٌزان قضاء بمجلس القضائٌة الملفات تسٌٌر لنظام الرئٌسٌة الصفحة:  07 رقم الملحق أنظر  1
 : نموذج  اآللً إلٌداع األرشٌف. 00أنظر الملحق رقم   2
 : نموذج  اآللً لحركة األرشٌف. 00أنظر الملحق رقم   3
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وكذا حركتيا اليومية لكن ىذه التطبيقة ال تحل محل البرنامج األلي إذا أنو سيتم الحقا إعداد 

د كيفية ترتيب وتصنيف ي موحد من طرف الوزارة يعمل ىذا األخير عمى تحديبرنامج أل

 األرشيف . 

 طمب اإلسترجاع : -3

وتجدد  ،ئمة والمستمرة لتداول األحداث والوقائع اليوميةيعرف األرشيف القضائي بالحركة الدا

حياء بعض القضايا سبق وأن فصل بأمرىا يبقى ليم  ، ولعدم رضى األطراف بالحكموا 

ة حيث تحدد أغراض إسترجاعو بحكم وتصرف المصمحة المنتج ،باإلستناد إلى األرشيف

 ، فطمب الممف يكون حسب األغراض التالية :والعاممة عمى عمى نوعية القضايا

  لمتقدمة 

 : والمستفيدين يتماشى مع القواعد وضع الوثائق األرشيفية تحت أعين القراء  لإلطالع

 في ميدان القضاء.القوانين المتعارف عمييا و 

 : القضايا التي صدرت الحكم فييا بغياب أحد الطرفين ىي الممفات و  المعارض فييا

 .1النظر في القضية من جديدعين ليعود الغائب بإعادة الطعن و المتناز 

 المطمب الثالث : إحصاء الرصيد الوثائقي لألرشيف 

                                                           
نموذج للرفوف الخاصة  : نموذج آلً للبحث و اإلطالع على القضاٌا المدنٌة و الجزائٌة. 72 -01أنظر الملحق رقم  1

 بملفات الغرفة الجزائٌة و المدنٌة.
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قضاة مارسوا غالبا مينة كتب من مؤلفات في  ميدان القضاء من طرف مفتين أو  إن ما

في العصر الحديث  القضاء وكتبوا ن تجربة مباشرة، وىذه المؤلفات موجودة بالرغم من قمتيا

نتشار التقميد في التفكير الشرعي ويمكن اإلفادة منيا بصفتيا مصدرا  بسبب قمة المجتيدين، وا 

 لمتاريخ.

 أوال : الممفات و الوثائق  

ذا أخذنا بالمفيوم ال       شامل لموثائق فإنو يمكن القول بطبيعة الوثائق التي تدعو الى وا 

وص مكتوبة بين الوثائق النصية التي تقدم معظم المعمومات أو كميا في شكل نص التمييز

الوثائق غير النصية التي تقدم أىم المطبوعات اآلخرى، و الدوريات و متاحة من خالل الكتب و 

لوثائق أو اإلستماع إلييا أو معالجتيا، مثل ا المعمومات في شكل آخر يستوجب مشاىدتيا

الوثائق الممغنطة وبرمجيات عية البصرية و مسل، الوثائق االمصورة، الوثائق الصوتية

مسارىا. وعميو ة كأدلة إقناع تحدد نوع القضية و ، إشتممت عمييا الممفات القضائي1الحاسوب

الوثائقي المحفوظ لدى مجمس قضاء فقد إرتقينا جممة من الدراسات بغرض إحصاء الرصيد 

 . 2خبراتالقرارات و الأصول األرشيف القضائي أغمبيا جمسات و  غميزان فحصيمة

ىي حصيمة ما تحوية الغرفة الجزائية من ممفات قضائية يديرىا ممفات الغرف جزائية :  -أ

أمين ضبط حيث يخضع لرقابة وكيل الجميورية يختص بالفصل في القضايا التي توصف 
                                                           

 .20الزم المالكً، مجبل. مرجع السابق. ص 1
 المدنٌة للغرفة الوثائقً الرصٌد لترتٌب نموذج نموذج لبطاقة التعرٌف محتوى العلبة األرشٌفٌة.  :73 -70 رقم الملحق 2

 .الجزائٌة و
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الدعاوى التي تحركيا النيابة فة عامة الفصل في كل اإلتيامات و أنيا جنحة أو مخالفة وبصب

، الجرح العمدي ضد أشخاص معنيين مثل جرائم الضربعن طريق وكيل الجميورية 

، وعميو فقد حددنا وفق كل غرفة ممفاتيا 1، التزوير ...الخالسرقة، اإلختالس والخيانةو 

 وىي كاآلتي : وكل مدفوعاتيا عمى حدى، وقضاياىا المتداولة

 : الموقوفين الواردة من نيابة وكيل إستقبال ممفات قضايا الجنح و  قسم الجنح

مصالح الجيات القضائية الجميورية عن طريق مصمحة الجدولة، تتراوح مدة حفظيا لدى 

 ، لتتمف بعد ىذه المدة. سنة 20لـ 

 ات قانونية، تتحدد مدة ز ضايا لعدة تجاو قسم المخالفات : يتمقى ىذا القسم ممفات ق

سنوات حفظ مؤقت عمى مستوى  5، ومدة سنوات 10دى المصالح القضائية بـ حفظيا ل

 المراكز الجيوية لألرشيف ليتم إتالفيا بعد إنقضاء ىذه المدة.

  لم يكمموا السن قسم األحداث : تقتصر ممفاتو عمى قضايا المعروضة لمقصر الذين

ليدفع الى المركز سنوات كمدة حفظ مؤقتة   5سنة و  20، مدة حفظيا سنة 18القانونية 

 .12الجيوي لألرشيف

مكونات ممف القضية المدنية أو الشخصية تختمف عن ممفات الغرف المدنية :  -ب  

مكونات ممف القضية الجنائية أو التنفيذية وذلك ما يقتضي بيان مكونات ممف كل نوع من 

رة عمى حدة، حيث أن مكونات ممف القضية المدنية أو الشخصية تتمثل أنواع القضايا المذكو 
                                                           

 .3-2.ص ص7440،دار رٌحانة . )د.م( : النظام القضائً الجزائري . عمار ،بوضٌاف  1
   : نموذج للرفوف المتحركة الحاملة  للملفات الجزائٌة  بذات العلب الزقاء. 04الملحق رقم  2
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دعوى المدعي الخطية مستوفية جميع شروط قبوليا شكاًل عماًل بنص  -في اآلتي: 

( مرافعات. إرفاق ما يثبت شخصية المدعي بالدعوى)صورة البطاقة 104، 103المادتين)

ك في حالة أن تقدم الدعوى من قبل الشخصية أو البطاقة العائمية أو جواز السفر( وذل

إرفاق صورة من الوكالة الرسمية أو صورة قرار تنصيب شرعي أو ما  -المدعي بشخصو. 

يثبت كون مقدم الدعوى وليًا شرعيًا لممدعي وذلك في حالة أن تقدم الدعوى من قبل وكيل 

عن المدعي أو منصوب شرعي أو ولي شرعي عن المدعي لقصر أو جنون أو غيبة 

إرفاق حافظة مستندات قانونية  -( مرافعات. 104، 74مستمرة وذلك عماًل بنص المادتين)

بالدعوى متضمنة مستندات صحة الدعوى إجمااًل موقع عمييا وعمى الدعوى من قبل المدعي 

تتحدد آجال الحفظ القانونية لممفات الحالة  ،1ةأو وكيمو الشرعي أو المنصب عنو أو ولي

سنوات لمتصحيح القضائي  لدى  10سنوات فيما يخص التصحيح اإلداري و 05المدنية بـ : 

سنوات لتتمف بعد  05الجيوي لألرشيف بـ:  الجيات القضائية ومدة حفظ لدى المركز

ىذا  .سنوات لمتصحيح القضائي بعد دفعو 10ء ىذه المدة المصححات اإلدارية وإنقضا

 غرف منيا : 6 ، تتوزع عمىنوع الممفات المدنية حسب كل غرفةوتت

  الغرفة المدنية : تعالج فييا كل الممفات الخاصة بالنزاعات ذات الطابع المدني بين

سنوات من تاريخ الفصل النيائي في  10األفراد  تحفظ لدى مصالح الجية القضائية لمدة 

 سنة كمدة حفظ لدى المركز الجيوي لألرشيف يتم إتالفيا بعد نياية المدة . 25القضية و 
                                                           

التحدٌث. متاح على الرابط:  وضرورة الواقع هموم...القضٌة ملف وحفظ تداول إجراءات.  شرف الدٌن ،معتصم 1

http://www.alqdhaeih.net/joomalqadayia/index.php 74:01الساعة  على.77/40/7403 بتارٌخ. 
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 يراث  الممفات و الوثائف الخاصة باألسرة و األحوال الشخصية : تحتوي عمى الم غرفة

تحفظ لدى مصالح الجية القضائية  ،الطالق، الرجوع، الحضانة، إثبات النسب، الجنسي

سنة كمدة حفظ لدى المركز  25سنوات من تاريخ الفصل النيائي في القضية و  10لمدة 

 الممفات التالية : إثبات النسب، الفقدان، الزواج العرفيالجيوي لألرشيف بشرط أن تدفع 

 ، فيما يتم إتالف بقية الممفات اآلخرى.والميراث الوفاة، الحجر

  الغرفة العقارية :  تحتوي عمى ممفات النزاعات المتعمقة بالتصرف في العقارات      

 التنازل و الفصل في الممكية العقارية. البيع ، اليبة ، أو

  التجارية: تتحدد من خالل الممفات القضائية الفاصمة بين النزاعات الحاصمة الغرفة

 بين التجار أو الشركات التجارية .

 لجماعية بين العمال وأصحاب اا الممفات ذات العالقة الفردية و الغرفة اإلجتماعية : بي

 المنح.كشف الرواتب و ، األجور، العمل

  : تقتضي النظر فييا  في آجال ا  المستعجمة و تعالج فييا القضايالغرفة اإلستعجالية

 قصيرة كوقف األشغال أو الطرد

 أصول القرارات : -ج

التي تتخذىا نعني بأصول القرارات ىي الحكم المبدئي الذي يشمل جميع القرارات       

لمخوض في جل  الييئات القضائية سواء كانت مكونة من قاضي واحد أو من قضاة عديدين

حداث حد وقرارنازعة وتدوين كل تفاصيل القضية و القضايا بين األطراف المت مفصول في  ا 
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ق عمى األمثمة: القرار الصادر بالتصدي، حيث تشتمل ممفات ووثائق أصول القرارات أمره

القاضي بتعيين  القرارة وحصر اإلرث، و القرار بإثبات الوفااتفاق الخصوم أو عمى الصمح، و 

م قرار وضع األختاالترخيص لو بإجراء بعض التصرفات، و محاسبتو و وصي أو القيم و ال

لحجز االحتياطي القرارات الصادرة عمى العرائض كقرار اوقرار تعيين الحارس أو المصفي، و 

سنة كمدة حفظ  35تقدر مدة حفظيا بـ : . كذلك قرار تقصير الميلوالحجز لدى ثالث، و 

 سنة مدة حفظ لدى المركز الجيوي لألرشيف .  64لدى الجيات القضائية و 

 أصول الخبرات : -د

تحتاج إلييا جيات و ىي مسائل فنية بحتة تحتاح إلييا المحكمة في المسائل المدنية     

لتطور المسائل التي تعرض عمى  والخبرة في نمو اإلحالة األخرى في المسائل الجنائية.

، يتوجب إيداعيا لدى مصمحة التي يستخدميا في الكشف عن الحقيقةة ز وتقدم األجي، الخبير

 .1األرشيف كدليل سابق لمحكم في القضية

نمو وتغير الخبرة في أبحاث التزييف والتزوير، ىي خبرة لكن خصوصيتيا تتميز بال      

لتي تستخدم في إنشائيا، وكذلك األجيزة التي تستخدم في األدوات اشكل مستندات واآلالت و 

  سنوات كمدة حفظ لدى الجيات القضائية  10 الفحص وعميو فقد حددت آجال حفظيا بـ :

 سنة مدة حفظ لدى المركز الجيوي لألرشيف.  25و 

                                                           
 : نموذج لوصل اإلستالم ألصول الخبرات.02م رقأنظر الملحق  1
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  أقسام الممفات وأصول القرارات ثانيا :

ىو صادر عن مجمس قضاء مستغانم قبل إفتتاح المقر  يتكون مجمس قضاء غميزان من ما

 : 1أصول قرارات تتوضح كما يميبذلك الرصيد الوثائقي من ممفات و الجديد بغميزان ليتنوع 

 مجمس قضاء مستغانم  1-

 ممفات : -ا

وىذا وقد شمل مجمس قضاء غميزان عمى ممفات مدنية صادرة من مجمس ممفات جزائية :  -

متمثمة في قضايا مفصول  2002الى غاية سنة  1990تعود الى سنة قضاء مستغانم التي 

 ىو قيد التحقيق. في أمرىا ومنيا ما

سنوات من  6اول ممف مدني أودع لدى مخزن أرشيف غميزان كان بعد ممفات مدنية :  -

 .2002الى غاية  1996تحويل الممفات الجزائية بتحديد سنة 

 أصول القرارات : -ب 

جانفي من  4وصدور أول وثيقة كان في يوم  1967ابتداءا من أصول قرارات جزائية : 

 . 2002، الى غاية سنة 2نفس السنة

                                                           
 الوثائقً للملفات و أصول قرارات. : المحتوى 74الملحق رقم  1
 قرارات ألصول فنٌة ؛ بطاقةمن أصول قرارات الغرفة الجزائٌة لوثٌقة وملف  : أول إصدار 70 -70أنظر الملحق رقم  2

 غلٌزان. قضاء مجلس لدى المودعة مستغانم قضاء مجلس
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 .2002الى غاية سنة  1967إبتداءا من سنة أصول قرارات مدنية : 

 مجمس قضاء غميزان : - 2

 الممفات :  –ا 

 .2015الى سنة  2000ابتداءا من سنة : 1ممفات جزائية 

 .2015الى سنة  2000ابتداءا من سنة ممفات مدنية : 

 أصول القرارات : -ب

 الى يومنا ىذا. 2000ابتداءا من سنة أصول قرارات جزائية : 

 الى يومنا ىذا. 2000ابتداءا من سنة أصول قرارات مدنية  : 

 ثالثا : السجالت القضائية 

، ليتم الفصل بينيا وتحديد 2عجدول الدفتتخذ السجالت مسارىا نحو مصمحة األرشيف عبر 

 آجال حفظيا وىي كا آلتي :

 سجالت البريد العام:-1

                                                           
 : بطاقة تعرٌف ألولى الملفات الجزائٌة بمجلس قضاء غلٌزان.00الملحق رقم  أنظر  1
 بالسجالت.: نموذج لجدول الدفع الخاص 71الملحق رقم  أنظر 2
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يتولى تسيير ىذه المصمحة أمين ضبط بمساعدة معاونين لو، ليم ميمة تمقي كافة       

البريد الوارد الى النيابة العامة قد يكون : شكاوى من المواطنين، محاضر ضبطية قضائية، 

مراسالت متنوعة من اإلدارات العمومية...الخ، لتدون في سجل المرجع العام و بعد ذلك ختم 

 .كما ىو الحال بالنسبة لمسجالت األخرى  البريد بختم الورود

  
 السجالت

 
 تاريخ أول سجل 

 
 العدد

 
مدة الحفظ 

لدى مصمحة 
 األرشيف

 
مدة الحفظ لدى  

مركز           
 األرشيف الجيوي

 
 المالحظات    

سجل بريد 
المؤسسات 

 العقابية

يدفع الى المركز  سنوات 05   سنوات 05   15 2004 -2001
 لألرشيفالوطني 

السجل الخاص 
 بتحويل المساجين

يدفع الى المركز  سنوات 05  سنوات  05   2012 -2005
 الوطني لألرشيف

السجل الخاص 
 بالحفظ

28/04/2007  
07/01/2015 

 
 

يدفع الى المركز  سنوات 05  سنوات 05 
 الوطني لألرشيف

 نوار ىشام .المصدر: من إعداد الطالب 
 الخاص بسجالت البريد العام.:  01الجدول رقم 

 
                                                            سجالت مصمحة الجدولة :  -2

، يتم عمى مستواىا جدولة جميع القضايا الواردة عمييا سواء عن وىي مصمحة تابعة لمنيابة

طرف قاضي التحقيق، ، التقدمة، اإلستدعاء المباشر، أو التكميف بالحضور من ريدطريق الب

 رجوع الدعوى بعد الخبرة. أو
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المتابعة   يقوم أمين الضبط بتشكيل الممف الجزائي بالتأكد من الوثائق التالية : صحيفة        

ليقوم في األخير بتسجيل لمواد القانونية المعاقب عمييا، ، التيمة، ااألطراف تحديد مراكز

األحداث في سجل جدولة كل واحدة عمى لفات، و ولة الخاصة بالجنح، المخاالقضايا المجد

" سجل جدولة اإلستئنافات ، لسجالت في نوع واحديتمثل رصيد مصمحة الجدولة من ا حدى.

ى بسجالت جدولة القضايا أو ما تسم " 02/10/2000الجزائية : أول إصدار كان بتاريخ 

سنوات لدى مراكز الحفظ  5سنوات و 10ى الجيات القضائية بـ . تحدد مدة حفظيا لدالجزائية

 الجيوية بعد إجراء الدفع.

  سجالت مصمحة تنفيذ العقوبات : -3

ىي مصمحة تابعة لمنيابة العامة يسيرىا أمناء ضبط تحت إشراف وكيل الجميورية        

تتمثل مياميا في تنفيذ العقوبات الصادرة ضد المتيمين في جميع األحكام الجزائية : جنح 

مع اإلشارة إلى أنو ميما كانت نوع التيمة : جنحة، مخالفة، المتيم،  مخالفات، أحداث،

 حدث أو بالغ، فإن اإلجرءات المتبعة ىي نفسيا.

: يتولى أمين الضبط تسجيل جميع األحكام الجزائية الصادرة في الجمسة طريقة التنفيذ

تنفيذ العقوبات بتاريخيا بعد فيرستيا من قبل أمين الضبط القسم الجزائي في السجل العام ل

 لذي يمسك وفقا لمنموذج الوزاري.ا
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 السجالت

 

تارٌخ أول  

 سجل

 

 العدد

 

مدة الحفظ لدى 

مصلحة 

 األرشٌف

 

مدة الحفظ لدى 

األرشٌف  مركز

 الجهوي

 

 المالحظات  

سجل تنفٌذ 

 العقوبات

  سنوات 20  سنة 02  20   0222

ٌدفع الى المركز 

سجل إرسال  الجهوي لألرشٌف

بطاقة السوابق 

  1القضائٌة رقم 

 

0222 

 

12 

  

 سنوات 12 

 

 سنوات 12

سجل 

المستخرجات 

 المالٌة

 

0222 

 

20 

 

 سنوات 12

 

 سنوات 12

 

 إتالف

سجل قٌد 

المعارضة فً 

 المواد الجزائٌة

ٌدفع الى المركز  سنوات 20 سنوات 12  21 02/12/0222
 الجهوي لألرشٌف

سجل فهرسة 

ملفات إرسال 

 الطعن بالنقض

0211 20 

 

ٌدفع األصل الى  سنوات 20 سنة 02
المركز الجهوي 

لألرشٌف القضائً 
ونسخة لألرشٌف 

 الوطنً

سجل ملفات 

اإلستئناف 

  )جنح،أحداث،

 ( إتهام 

 

02/20/0220 

 

21 

 

 سنوات 12

 

 سنوات 20

ٌدفع األصل الى 
المركز الجهوي 

 لألرشٌف القضائً

سجل فهرسة 
القرارات 
 الجزائٌة

ٌدفع األصل الى  سنوات 20 سنة 02 12 02/12/0222
المركز الجهوي 

لألرشٌف القضائً 
ونسخة لألرشٌف 

 الوطنً

 المصدر: من إعداد الطالب نوار ىشام .

 : الخاص بسجالت مصمحة تنفيذ العقوبات. 02الجدول رقم 

 سجالت مصمحة الحالة المدنية :-3
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يشرف عمى ىذه المصمحة أمين ضبط ييتم بتمقي طمبات المواطنين المتعمقة بتصحيح       

أوتسجيل عقود الحالة المدنية، حيث يعمل عمى التأكد من توافر جميع الوثائق المطموبة في 

 الممف ليقوم بقيدىا في سجل قيد طمبات الحالة المدنية 

 
 الغرف  

 
 السجالت 

  
تارٌخ أول  

 سجل

 
 العدد

 
الحفظ مدة 

لدى مصلحة 
 األرشٌف

 
مدة الحفظ لدى 
مركز           

 األرشٌف الجهوي

   
 المالحظات    

   
 
 المدنٌة -غ 
 

سجل تأشٌرة 
 الحالة المدنٌة

   سنوات 20  سنوات 20  00 0220
 
 

تدفع الى المركز 
 الجهوي لألرشٌف

 

سجل جلسات 
األحوال 

 الشخصٌة
 

0222 12   

 
 التجارٌة -غ 
  

سجل 
 المرافعات

0220-

0211 

 سنوات 20  سنوات 12  20

سجل قٌد 
 اإلستئناف

0222-

0211 

 سنوات 20  سنوات 12  20

-0222 سجل الفهرس 

0211 

ٌدفع األصل الى  سنوات 20  سنة  30 20
المركز الجهوي 

 لألرشٌف القضائً.
نسخة لمركز -

 األرشٌف الوطنً

سجل  العقارٌة -غ 
 المرافعات

   سنوات 20  سنوات 12  20 0220
 

ٌدفع الى المركز 
الجهوي لألرشٌف 

 القضائً.
 

 -غ 
 اإلستعجالٌة

 
 

سجل قٌد 
 اإلستئناف

0222-

0211 

 سنوات 20  سنوات 12  20

-0222 سجل الجلسات 

0211 

 سنة10  سنة 02  20

سجل 
 المرافعات

0220-

0211 

 سنوات 20  سنوات 12  20

-0222 سجل الفهرس

0211 

ٌدفع األصل الى  سنوات 20  سنة  30 20
المركز الجهوي 

 لألرشٌف القضائً.
نسخة لمركز -

 األرشٌف الوطنً

 -غ 
 اإلجتماعٌة

 

 
 سجل الفهرس

 

0222-

0212  

 سنوات 20  سنة  30   20

 المصدر: من إعداد الطالب نوار ىشام .
 

 سجالت مصمحة الحالة المدنيةالخاص ب :  03رقم الجدول 
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  مصمحة السوابق القضائية :سجالت  -4

مصلحة السوابق القضائٌة توجد على مستوى الشباك وهً فً األصل تابعة للنٌابة، تسٌرمن       

بالنسبة لإلدارات و الجهات  7قبل أمٌن ضبط ٌتولى تسلٌم صحٌفة السوابق القضائٌة رقم 

بالنسبة  0القضائٌة رقم ، باإلضافة لصحٌفة السوابق  0القضائٌة وهً بٌان كامل للبطاقة  رقم 

، وهنا ٌقوم أمٌن الضبط فً  طبعها ثم تقدٌمها الى  0للمواطنٌن وهً بٌان جزئً للبطاقة رقم 

وكٌل الجمهورٌة لتوقٌع علٌها بعدها تعاد الى المصلحة من أجل إلصاق طابع الدمغة ثم تختم بختم 

 المحكمة وتقٌد بسجل السوابق القضائٌة .

 

 السجالت

 

تارٌخ أول 

 سجل

 

 العدد

 

مدة الحفظ لدى 

 مصلحة

 األرشٌف

 

مدة الحفظ لدى 

مركز األرشٌف 

 الجهوي

 

 المالحظات

سجل حفظ 

بطاقة السوابق 

 1القضائٌة رقم

 

1221 

 

10 

 

 سنوات 12

 

 سنوات 12

ٌدفع الى مركز 

األرشٌف 

 الوطنً

سجل تسلٌم 

صحٌفة شهادة 

السوابق 

 1القضائٌة رقم

 

0220 

 

21 

 

 سنة واحدة

 

---------- 

 

 إتالف

سجل تسلٌم 

صحٌفة شهادة 

السوابق 

  0القضائٌة رقم

 
 

0220 
 

 

20 

 

 

 سنة واحدة

 

---------- 

 

 إتالف

سجل تسلٌم 

صحٌفة شهادة 

السوابق 

 0القضائٌة رقم

 

0220 

 

11 

 

 
 

 سنة واحدة

 
 

---------- 

 
 

 إتالف

 المصدر: من إعداد الطالب نوار ىشام .

 بسجالت مصمحة السوابق القضائية.: خاص  04الجدول رقم 
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 األحداث : و سجالت غرفة تحقيق  -5

يشرف عمى قسم األحداث أمين ضبط يتولى جميع اإلجراءات التي تنصب عمى       

ل الى غاية صدور الممفات إبتداءا من تاريخ ورودىا عمى غرفة األحداث وقيدىا في السج

 الحكم في شأنيا.

 
 السجالت

 
تارٌخ أول  

 سجل

 
 العدد

 
مدة الحفظ لدى 

 مصلحة األرشٌف

 
مدة الحفظ لدى 
مركز األرشٌف 

 الجهوي

 
 المالحظات  

 
جلسات سجل 

 األحداث

 

 0220 
 

20 
  

 سنوات 12 
 

 سنوات 20  

 

كز
مر

ى 
 ال

فع
ٌد

 
ي

هو
ج
ال

 
  
  
 

ف
شٌ

ألر
ا

 
  

جلسات سجل 
 األحداث للنٌابة

 0220 20 

 
 سنوات 20 سنوات 12

جلسات سجل 
 اإلستئنافات

 

0221 
 

20 

 

 

 سنوات 12 
 

 سنوات 20  

 
 تنفٌذ العقوباتسجل 

 

0220  
 

20 

 

 

 سنة 02
 

 سنوات 20

 المصدر: من إعداد الطالب نوار ىشام .

 : خاص بسجالت غرفة التحقيق و األحداث. 05الجدول رقم 

 

 

  سجالت الغرفة الجزائية : -6
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 . المصدر: من إعداد الطالب نوار ىشام

 : يمثل سجالت الغرفة الجزائية. 06الجدول رقم 

حدد أعمار السجالت حسب رزنامة الحفظ لألرشٌف القضائً أو ما ٌعرف مالحظة : 

 73/43/7404بجدول تسٌٌر الوثائق المؤرخ فً 
1

. 

                                                           
 : نموذج لجدول تسٌٌر وثائق األرشٌف القضائً.74الملحق رقم   1

 

 السجالت

 

 تارٌخ أول سجل 

 

 العدد

 

مدة الحفظ لدى 

مصلحة 

 األرشٌف

 

مدة الحفظ لدى 

مركز األرشٌف 

 الجهوي

 

 المالحظات    

سجل جلسات 

الغرفة الجزائٌة 

 األولى

02/12/0222 

10/21/0210 

00 

 

 سنوات 20 سنوات  10

  
  

 

ً
ائـ

ض
لق

 ا
ف

ــٌ
شـ

ألر
 ل
ي

ـو
ـــ

ـــ
جه

 ال
ـز

رك
لم

 ا
ى
 إل

فع
ـد
ٌ

 

سجل جلسات 

الغرفة الجزائٌة 

 النٌابة -األولى 

02/12/0222  10 

 

 سنوات 20 سنوات  10

سجل جلسات 

الغرفة الجزائٌة 

 الثانٌة

00/20/0220 

 

00 

 

 سنوات 20 سنوات  10

سجل جلسات 

الغرفة الجزائٌة 

 النٌابة -الثانٌة 

21/11/0222 

 

00 

 

 سنوات 20 سنوات  10

سجل جلسات 

الغرفة الجزائٌة 

 الثالثة

21/22/0220 

 

 

22 

 

 

 سنوات 20 سنوات  10

سجل جلسات 
الغرفة الجزائٌة 

 النٌابة -الثالثة 

20/20/0220 

 
10 

 
 سنوات 20 سنوات  10

سجل جلسات 
الغرفة الجزائٌة 

 الرابعة

20/10/0212 

 
21 

 
 سنوات 20 سنوات  10

سجل جلسات 
الغرفة الجزائٌة 

 النٌابة -الرابعة 

20/10/0212 

 
21 

 
 سنوات 20 سنوات  10
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 المبحث الثالث : تحميل البيانات و نتائج الدراسة

  : تحميل و تفسير البيانات المطمب األول

عمى تحديد فئات العينة لتحصيل نتائج الدراسة من خالل إعتمدنا في تحميل دراستنا    

 اإلستبانة الحاممة لجممة من الساؤالت تفسر واقع الخدمة األرشيفية و قيمتيا.

 تحديد فئات العينة المختارة :أوال: 

 العٌنة العدد      النسبة   

 مصلحة األرشٌف 20 % 0600

 العقوباتتنفٌذ  20 % 02

 تطبٌق العقوبات 21 % 0600

 الغرفة المدنٌة 22 % 10600

 األحداث  21 % 0600

 الجناٌات 20 % 12

 الطعون و المعارضة 20 % 0600

 تسلٌم القرارات 20 % 0600

 رئاسة المجلس 21 % 0600

 الغرفة الجزائٌة 22 % 10600

 الجدولة 20 % 0600

 غرفة اإلتهام 20 % 0600

 المجمـــــوع 02 % 122

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل . 

 المجتمع الكلً للمصالح المشتركة بالتنسٌق مع مصلحة األرشٌف . : 20 الجدول رقم 
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 اهلل .من إعداد الطالب بشيخ غالم المصدر: 

فئة مسيري مصمحة  أن  01وكما ىو موضح في الشكل  07 يبّين الجدول رقم          

 6667، وقد بمغت نسبة ينية ليا والمستفيدة من خدماتياالمصالح ذات التبعية الماألرشيف و 

 من عمال مصمحة األرشيف وذات النسبة لمستفيدييا غرار غرفة اإلتيام 02ممثمة لـ  %

كتقدير لنفس المصالح من موظفي تنفيذ  % 20. ونسبة القرارات ومصمحة الجدولةوتسميم 

موظفين لكل من الغرفة المدنية  04، وموظفين كأعمى نسبة 06غ عددىم بـ العقوبات البال

   ، وأقل نسبةموظفي محكمة الجنايات 03مثمة لـ م % 10و  % 13633الجزائية بنسبة و 

 ، تطبيق العقوبات.كل من غرفة األحداث ورئاسة المجمسموظف واحد لبتقدير  % 3633بـ 

وعميو يمكن القول بأن التنوع في الوظائف يخمق تقدير موظفي كل مصمحة يتزامن         

 مع طبيعة و أداء الميام وحاجة المصالح من الموظفين.

7% 

20% 

3% 
13% 

3% 

10% 
7% 

7% 
3% 

13% 

7% 
7% 

 مصلحة األرشٌف

 تنفٌذ العقوبات

 تطبٌق العقوبات

 الغرفة المدنٌة

 األحداث 

 الجناٌات

 الطعون و المعارضة

 تسلٌم القرارات

 رئاسة المجلس

 الغرفة الجزائٌة

 االجدولة

 غرفة اإلتهام

المجتمع الكلً للمصالح المشتركة بالتنسٌق مع مصلحة دائرة نسبٌة  
 األرشٌف 
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 االستمارات المسترجعة : -

 استمارة االستبانة   العدد  النسبة

 االستمارات الموزعة  02  122%

 االستمارات المسترجعة  00  10600%

 االستمارات غٌر المسترجعة  20   10600%

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : ٌمثل اإلستمارات الموزعة على موظفً مصلحة األرشٌف ومستفٌدٌها21الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

وبعد حصولنا عمى تممك اإلجابات بعد قيامنا بتسميم اإلستبيانات لإلجابة عمييا،      

( أجيب عمييا بشكل جيد يسمح باستغالليا في الدراسة الميدانية 25اإلطالع عمييا وجدنا )و 

، في حين نجد اإلستمارات الضائعة  ومنيا من اإلستمارات الموزعة %83633أي ما يعادل 
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، قدرت بـ و باإلدالء بما يخص قطاع العدالةبالمعارضة بدليل أنو غير مسموح لما كان قراره 

 استمارة بنسبة الكمية لإلستبيانات الموزعة . 16667%

 مستفيدييات الخاصة بموظفي مصمحة األرشيف و ثانيا: تحميل وتفسير البيانا

 تحديد نوع الجنس : -

  النسبة   العـدد  الجنـــس 

  % 01   21  ذكور 

  % 00   11  إناث 

  %122   00  المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .       

 : يحدد نسبة الجنس الموظف بالمجمس القضائي . 09الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 
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الحضور الفعمي و المشاركة أن  03ومن خالل الشكل  09نرى من خالل الجدول رقم      

موظفين ورفظيم لطمبنا من صنف الذكور  5في اإلجابة عمى اإلستبانة دون أن ننسى تياون 

من  % 72بـ  ي بالمؤشرالنسبي لإلناث الذي قدر، وىذا ال يوحلعدة أسباب شخصية

 .مستجيبي الطمب

ن لم تكن نسوي األكثر حضورا ومشاركة حتى و ومنو يبقى العنصر ال  األسباب .ا 

 تحديد السن :  -

  النسبة   التكرار   الســــــــــــن

 00الى  02من 

 سنة

   20   01 %  

 22الى  00من 

 سنة

   11   22 %  

 20الى  22من 

 سنة

   20   02 %  

 02الى  20من 

 سنة

   21   20 %  

  %122   00    المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : يمثل سن الفئات المدرجة ضمن موضوع الدراسة.10الجدول رقم 
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 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

وحسب ماتوضحو اإلحصائيات النسبية  ،10وعمى حسب ما درسناه خالل الجدول رقم       

سنة ىي الفئة األكثر تواجدا مجمس قضاء  40الى  35أن فئة المحددة من السن  04لمشكل 

بتقدير  % 02 موظف. وأقل نسبة بـ  11كأعمى نسبة من  % 44غميزان قدرت بنسبة 

 سنة. 50الى  45سنة من الفئة المحددة من من  47شخص واحد يبمغ 

الكفاءة لقضائي في حاجة ذوي الخبرة و ، أن المجمس امن تفسيرالسن القانونية لدراستنانستنتج 

 وىذا ما قد يحدده فارق السن .

 المستوى التعميمي : -
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 النسبة   التكرار  المستوى

 % 01    20  ثانوي 

 % 02    20  بكالورٌا

 % 21    20  جامعً

 % 01    20  لٌسانس

 % 10    22  ماستر

 %122    00  المجموع

 الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: من إعداد 

 : يحدد المستويات التعميمية لدى المصالح المشتركة. 11الجدول رقم 

 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر:   
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أن أكثر موظفي مجمس القضاء من يتضح  ، 05و الشكل11من خالل الجدول رقم         

المدرجين ضمن موضوع دراستنا أغمبيم ذوي مستوى التعميم من السنة الثالثة ثانوي و شيادة 

الثانوي  ( موظفين لكل من المستوى7قدر عددىم بـ )  % 28ليسانس بنسب متكافئة  

( 05من  ) % 20لتمييا نسبة حاصمي شيادة البكالوريا بـ  الجامعي بشيادة ليسانس.و 

من  % 08( موظفين. وأقل نسبة بـ 04من حاممي شيادة الماستر بتقدير ) % 16موظفين 

 موظفي المجمس يزاولون دراساتيم من التعميم الجامعي.

، بالرغم عدد المستويات يحدد منصب كل عاملوعمى ضوء ما سبق يمكن اإلقرار بأن ت     

 منصب المشغول .من أن ىناك موظفين يفوق مستواىم التعميمي ال

 الوظيفة الحالية : -

  النسبة       التكرار  الوظٌفة 

  % 21   20   وثائقً أمٌن محفوظات

  % 02   20   أمٌن قسم ضبط

  % 10   22   عون أمانة ضبظ

  % 10   20   أمٌن ضبط

   % 22   12   معاون أمٌن ضبط

  %122   00   المجموع

 بشيخ غالم اهلل .المصدر: من إعداد الطالب 

 : يمثل الدور الوظيفي ألفراد موضوع الدراسة . 12الجدول رقم 
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  من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

ه أن المصالح المشتركة الفعالة أعال 06و الشكل  وكما ىو ممثل في الجدول        

أن مجمس القضاء تسميتيا الوظيفية لنجد الخدمة األرشيفية تختمف رتبيا و  المستفيدة منو 

موظفين ، و نسبة  10من معاوني أمين ضبط ممثمة في  % 40، نسبة لوالية غميزان بو

، وأقل ألمناء الضبط % 12، و نسبة  % 16ألمناء قسم الضبط و أعوانيم بنسبة  % 24

 لموظفي مصمحة األرشيف برتبة وثائقي أمين محفوظات. % 08نسبة 

أمين ضبط لكن قدر يتشغل منصب أي منيما أمين قسم ضبظ و  ف التسميات بينتختم      

بنفس الرتبة العممية أو الشيادة كما وأن التسمية الحقيقية لرتبة وثائقي أمين محفوظات ىي 

 نفس رتبة أمين ضبط حسب تسمية أعوان العدالة.
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 المطمب الثاني : تحميل محاور اإلستبانة 

 تقييم الخدمة األرشيفية ونوعيتيا.المحور األول : حول  -

تقييم الخدمة األرشيفية في ظل األداء الميني  في ميدان األرشيف ، يحدد النشاط     

ىذا وقد ذكرت تفاصيل األرشيفي من خالل نوعية الخدمة األرشيفية و تفاعل المستفيد معيا 

 المحور األول في جممة من األسئمة كانت كا آلتي :

 ماىو تقديرك لمستوى و أداء الخدمات األرشيفية ؟السؤال األول : 

 النسبة  التكرارات    اإلحتماالت

 % 22  22     ضعٌف 

 % 21  20     متوسط

 % 22  12     جٌد 

 % 00  10     جٌد جدا

 % 122   00     المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 و أداء الخدمة األرشيفية. : يمثل تقدير مستوى13الجدول رقم 
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 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

أن  كما و موضح في الدائرة النسبية 07و الشكل  13يالحظ من خالل الجدول رقم       

مستوى أداء الخدمة األرشيفية لدى المجمس القضائي بغميزان جد راقي بشيادة مستفيدي 

األرشيف و إقرار القائمين عميو بأنو العمل األرشيفي يسير في أحسن الظروف، بنسبة أعمى 

 . % 08، وأقل نسبة بتقدير متوسط بمغت ، بتقدير جيد جدا % 52بـ 

من طرف الوثائقي أمين  األرشيفية الى اإلجتيادات المبذولةتنسب نجاحات الخدمات      

 حسن إستغالليم لكامل اإلمكانيات لممارسة المينة األرشيفية.محفوظات و 

 السؤال الثاني : ماىي الخدمات التي تقدميا المصمحة ؟
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  النسبة المئوٌة   التكرارات   اإلحتماالت    

  % 02  02 خدمة اإلعارة

  % 12  12 و اإلستنساخ خدمة التصوٌر

  % 12  12 خدمة إعداد وسائل البحث

  % 11  11 خدمة اإلرشاد و التوجٌه

  % 20  20 خدمة اإلحاطة الجارٌة

  % 20  20 خدمة البث اإلنتقائً 

  % 20  20 خدمة المعارض

  % 21  21 خدمة الصٌانة و الترمٌم

  % 10  10 خدمات أخرى

  % 122  122 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : يمثل الخدمات التي تقدميا مصمحة األرشيف. 14الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 
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يتضح بأن مصمحة األرشيف تقدم عدة خدمات  08الشكل و  14من خالل الجدول رقم      

       من إجمالي الخدمات المقدمة  % 20أرشيفية نجد أن خدمة اإلعارة كأعمى نسبة بـ 

التوجيو بنسبة إلستنساخ متبوعة بخدمة اإلرشاد و اكنسبة تقدير لخدمة التصوير و  % 19و

لخدمات األخرى تمثل نسبة  خدمة إعداد وسائل البحث ، وبعض من ا % 14، و  % 18

 . % 13بنسبة 

خدمة الصيانة  في حين أنى جل الخدمات المذكورة من أوليات الميام األرشيفية بقت     

 الترميم شبو منعدمة لعدم وفرة األجيرة و التقنيات الخصصة لذلك.و 
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 السؤال الثالث : ماىي الخدمات األكثر طمبا من مقبمي المصالح عمى األرشيف ؟

  النسبة   التكرارات إلحتماالتا

  % 1262   10 خدمة اإلعارة

  % 1262  10 خدمة التصوٌر و اإلستنساخ

  % 11621  10 خدمة إعداد وسائل البحث

  %11610  12 خدمة اإلرشاد و التوجٌه

 % 0621 20 خدمة اإلحاطة الجارٌة

  % 2600  20 خدمة البث اإلنتقائً 

  %0602  20 خدمة المعارض

  %1602  20 خدمة الصٌانة و الترمٌم

  % 10600  11 خدمة البحث اآللً

  % 1262  10 خدمة الرد على اإلستفسارات

  % 0621   20 خدمات أخرى

  % 122  111 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : الخدمات األكثر طمبا من المستفيدين. 15الجدول رقم 
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 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

الخدمات األكثر طمبا من المستفيدين  ،أن 09و الشكل  15يتضح من خالل الجدول      

تتمثل في خدمة البحث اآللي إذ تعتبر خدمة ميمة وكثيرة الطمب لدى الجيات القضائية 

اعتبارىا األداة التي تساعد ب % 15625المزودة بنظام التسيير اآللي لمممفات القضائية بنسبة 

خدمة التصوير ا خدمة اإلعارة و . تأتي بعدىممفاتىو مطموب من وثائق و  البحث عن ما في

وىذا ىو  % 1464، وخدمة الرد عمى اإلستفسارات بنفس النسبة المقدرة بـ واإلستنساخ

 المنطق الذي تقيم عميو الخدمة األرشيفية.

 المقدمة ؟السؤال الرابع : ما نوع الخدمات 
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 النسبة التكرار اإلحتماالت

 % 10 22  تقلٌـــدٌـة

 % 10 20  آلٌــة

 % 00 11  تقلٌـدٌـة و آلٌـــة

 % 122 00  المجمــوع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : يمثل نوع الخدمات المقدمة . 16الجدول رقم 

     

 . من إعداد الطالب بشيخ غالم اهللالمصدر: 

 10والشكل 16وعمى ضوء ما حددتة اإلستبانة من أراء العينة و من خالل الجدول رقم      

بدليل  % 72اآللي بنسبة األرشيفية تقدم بشكميا تقميدي و  يتضح أن أغمب  نوعية الخدمات

حتى إمكانية بثو عمى تتحكم بما ىو محفوظ لدييا أليا وتقميديا ورقي و أن مصمحة األرشيف 
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القضية. لمحة عن نوع الممف و  لكن ليس معناه بث نسخة وثائقية رقمية بل تقدمالوجيين 

 نسبة الخدمات اآللية دون سواىا. % 12، وكخدمة تقميدية % 16ونسبة 

 المحور الثاني : دور األرشيفي في تنمية الخدمات األرشيفية .

الخدمات األرشيفية نظرا لمدور الذي يقوم بو األرشيفي في المؤسسة بإعداد مختمف     

وسعيو الدائم لتحسين الخدمات المقدمة من أجل تمبية إحتياجات المستفيدين ،تقدمنا  بطرح 

 أسئمة. 4جممة من األسئمة تمثمت في 

 السؤال األول : ىل ىناك تحسن في أداء الخدمة األرشيفية ؟

  النسبة  التكرارات اإلحتماالت

  % 100  25 نعـــم

  % 00  00 ال

  % 100  25 المجمـوع

  المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : يمثل نسبة تحسن الخدمة األرشيفية. 17الجدول رقم 
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 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر:     

يقّر بأن  % 100وجود فارق بنسبة  ،11والشكل  17يتضح من خالل الجدول رقم       

اإلمكانيات التي تميد وتسيل في تحسن مستمر من حيث األداء و ة وضعية األرشيف الحالي

 من سير الخدمة . 

يتمخص مجمل ما يؤكد تحسن الخدمة في دقتيا و سرعتيا وجدية األرشيفيين في إحياء نشاط 

 المصمحة .

 السؤال الثاني : ىل ترى أن المكمفين بمصمحة األرشيف ىم األنسب لتسييره ؟
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  النسبة  التكرارات اإلحتماالت

  % 100  25 نعـــم

  % 00  00 ال

  % 100  25 المجمـوع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : نسبة تقدير مكمفي مصمحة األرشيف . 18الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

تأييدىم لموظفي المصمحة كل أفراد العينة و  باتجاه ،12الشكل و  18يبين الجدول رقم      

، لمدى وعييم بالمسؤولية ره ليصاحبو بذلك اعترافات مسيريوبأنيم األنسب لتولي ميمة تسيي

 تجاه عمميم واحتراميم وتقديرىم لكامل الطمبات .
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األخالقي لموظفي األرشيف وانضباطيما الميني وتأدية الواجب ّيشفع لو المستوى العممي و 

  ة طالبي الخدمات من المصالح األخرى .بشياد

 السؤال الثالث :  ألي من األغراض التالية التي تسمح باقتناء و اإلستناد الى األرشيف ؟

  النسبة  التكرارات االحتماالت

  %0060  19 لإلطالع 

  %00611  16 للتقدمة

  %00620  13 المعارضة

  %11602  11 لغرض آخر

  %122  59 المجمـــوع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : يبين الغرض المرجو من وراء إقتناء الوثائق األرشيفية.19الجدول رقم 
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 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

تتحدد أغراض طمب الخدمة األرشيفية حسب السياسة اإلدارية كما ىو موضح في       

، بالمجالس القضائية تحديدا وىذا ما يحصل في قطاع العدالة، 13والشكل  19الجدول رقم 

قتناء ما يخدم مصالحيم  لغرض اإلطالع بنسبة ل اإلستناد الى مصمحة األرشيف و من خال ا 

مممفات بالنسبة ل %22603، ممثمة لنسبة لمتقدمة %27611، كأعمى نسبة لمطمبية 3262%

خرى غرار القضايا المطعون فييا ألغراض أ %18664نسبة ذات القضايا المعارض فييا، و 

 المستأنفة...الخ.و 

ٌدرج الغرض من الطلب فً خانة المالحظات بسجل حركة األرشٌف وحتى بالفهرس اآللً 

 لتسٌٌر الملفات القضائٌة وكذا وصل اإلستالم.

 السؤال الرابع : ىل ىناك صعوبات تعرقل حركة ونشاط األرشيفي أثناء تأدية ميامو ؟



 الفصل الرابع : دراسة ميدانية بمجلس قضاء غليزان
 
 
 

[137] 
 

  النسبة  التكرارات تماالتاإلح

  %00  22 نعـــم

  %02  10 ال

  %122  00 المجمـوع

 اهلل.المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم 

 : يمثل سبر األراء لمصعوبات التي تعرقل حركة و نشاط األرشيفي. 20الجدول 

 

  من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

تؤثر أن حركة ونشاط األرشيف تتأثر و  ،14الشكل و  20يتضح من خالل الجدول رقم      

ىو مادي يكبح رغبة  منيا ماىو ميني و  يا كانت صفاتيا منيا مابعدة عوامل وعراقيل ا

مبتغاه األساسي لخدمة وتقييم طمبات المستفيدين ىذا في في مواصمة نتائجو اإليجابية و األرشي

جود وسائل جد أراء ،بوجود عراقيل تتعدد أسبابيا لحجة عدم و  09من  %36وقد مثمت نسبة 

36% 

64% 

دائرة نسبٌة تمثل سبر أراء الصعوبات التً تعرقل حركة نشاط 
 األرشٌف

 ال نعم
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، البحث عن ممفات قد ال يكون ليا أصل الوجود في األرشيف وبعض رمتطورة كجياز سكاني

من الوثائق اأٍلرشيفية ذات األمد الطويل التي قد تشكل عائقا في إقتنائيا في نظر 

 عدم وجود عراقيل .لإجمالي العينة يممحون  موظف من 16لعدد  %64المستفيدين، و نسبة 

وبالرغم من وجود بعض العراقيل نجد أن لألرشفيين قدرة حسن التصرف و إصالح ما ىو 

 بادر في أذىان األخرين وما يحتاجو طالب الوثيقة األرشيفية.

 المحور الثالث : مدى تطور الخدمات األرشيفية وتمبيتيا لإلحتياجات.

تكاتف الجيود لمسعي وراء تحقييق يفية مرىون بتوافر اإلمكانيات و شتطور الخدمات األر 

عميو فقد طرحنا جممة من األسئمة كانت ة في صالح األرشيفي والمستفيد و نتيجة إيجابي

 آلتي:كا

 السؤال األول: ىل ىناك تردد عمى المصمحة كثير عمى مصمحة األرشيف؟

  النسبة  التكرارات اإلحتماالت

  %20  00 نعـــم

  %21  20 ال

  %122  00 المجمـوع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : يمثل نسبة اإلقبال عمى مصمحة األرشيف. 21الجدول رقم  
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 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .   

ٌمكن التنبأ بنسبة مدى إقبال المصالح  ،01و الشكل 70من خالل ما ٌتوضح فً الجدول رقم   

 .من أفراد العٌنة  71من المجموع الكلً لـ  %57األخرى على مصلحة األرشٌف البالغة 

حٌث لدٌها هً األخرى ما ، النسبة األقل ال تعنً وال تنكر بمدى إقبالها على مصلحة األرشٌف 

 إال فً حاالت نادرة. هقتنائاٌستوجب 

 المصالح األخرى ؟وتبادل لمميام األرشيفية و  فيو تناسقىل  السؤال الثاني :

  النسبة  التكرارات اإلحتماالت

  % 100  25 نعـــم

  % 00  00 ال

  % 100  25 المجمـوع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : نسبة التناسق و التعاون بين مصمحة األرشيف و المصالح األخرى.22الجدول 
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 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

أن ما يجمع مصمحة األرشيف و  ،16و الشكل  22يتضح من خالل الجدول رقم      

المصالح األخرى ىدف الحفاظ المصمحة العامة أوال و حفظ أسرار الدولة و قطاع العدالة ، 

عداد ماىو موثق  يتوجب وجود تناسق و تبادل لمميام ، فما عمى المصالح إاّل باإلنتاج وا 

ي المصالح لمحفظ ليستقبل في مصمحة األرشيف ، ليكون لألرشيفي العمم بخبايا موظف

 .% 100األخرى ليتخذ كدور المرشد و المصمح ألخطائيا حيث حددت نسبتيا بـ 

 السؤال الثالث: ىل ىناك تقنيات وبرمجيات جديدة لضبط وسير األرشيف ؟
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  النسبة  التكرارات اإلحتماالت

  %11  00 نعـــم

  %10  20 ال

  %122  00 المجمـوع

 بشيخ غالم اهلل .المصدر: من إعداد الطالب  

 : يمثل نسبة األراء حول اإلمكانيات البرمجية و التقنية لممصمحة. 23الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .المصدر: 

أن سير مصمحة األرشيف مرىون  ،17والشكل  23يتضح من خالل الجدول رقم      

التقنيات تواجد البرمجيات و  %88بالتحديثات الجديدة لعصرنة قطاع العدالة لتحدد نسبة 

نظام تسيير اإلعالم اآللي، و طبيقة و الحسن لألرشيف إلعتماده الت الحديثة التي تضمن السير
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حداث بعض التغيرات عميو من خالل و  2007الممفات القضائية منذ سنة  تصريحات ا 

، في حين أن ىناك بعض من ضافية سميت باإلجراءات األرشيفيةاألرشيفي زيادة خانة إ

 التي لمحت إلى إضفاء تغييرات جديدة في ميدان األرشيف . %12اآلراء حددت بنسبة 

 سيير األرشيف في تفعيل الخدمات ؟السؤال الرابع : ما فائدة النظام اآللي لت

  النسبة  التكرارات اإلحتماالت

  %02  10 اإلجـــابة 

  %00  22 دون إجـــابة

  %122  00 المجمـوع

 المصدر: من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل .

 : قيمة وفائدة النظام اآللي لتسيير األرشيف. 24الجدول رقم 

 

 .من إعداد الطالب بشيخ غالم اهلل  المصدر: 
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أن تقدير اإلجابة عمى السؤال المذكور  ،18الشكل و  24يتضح من خالل الجدول رقم      

 %64أعاله فيما يخص فائدة النظام اآللي لتسيير األرشيف في تفعيل الخدمات بنسبة 

لبحث وتحسين سير وحركة تتحدد اإلجابات في ذكر اليدف المرجو من النظام : تسييل ا

يا والممفات اإلطالع عمى مختمف القضا، بث المعمومة بأقل سرعة ووقت ممكن األرشيف

لمفئة التي ليس ليا  %36، فيما حددت نسبة يم وىو كدليل لمعمل األرشيفي ...التمييز بينو 

 التي لم تجب عمى السؤال.لمنظومة المينية التي تحكم سير و عمم با
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 الدراسة  العامة نتائجالالمطمب الثالث : 

  الفرضيات من التحققأوال : 

يمكن عرض نتائج الفرضية من خالل النتائج المتحصل عمييا في الدراسة الميدانية      

 الثانية، من خالل معرفة مدى تحقق كل منيا :األولى و 

 الفرضية األولى : -

حيث أن الميام األرشيفية تقتصر عمى  تحدد قيمة الوثيقة عمى حسب أداء الخدمة األرشيفية،

 .والنشطة، ذات القيمة اإلدارية والقانونية والتاريخيةوقع الوثائق الحية 

 تتمثل أىم مؤشراتيا ونسبيا فيما يمي :

أداء الخدمات األرشيفية بمجمس قضاء غميزان (  لمستوى و 13تظير نتائج الجدول رقم)    

جيد جدا، ألداء الميمة عمى أكمل وجو  % 52كتقدير جيد ونسبة  % 40حيث تحدد نسبة 

 كل ىذا راجع الى إجتيادات موظفي مصمحة األرشيف .

م خدمة اإلعارة و خدمة ىذا ويرتبط أداء الخدمة األرشيفية بما تقدمو المصمحة حيث تقد     

التوجيو وخدمة البث اد وسائل البحث وخدمة اإلرشاد وو خدمة إعدواإلستنساخ و  التصوير

غرض الذي يسمح وبعض من الخدمات األخرى، يختمف تقدير نسبيا حسب الاإلنتقائي 
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( بغية : اإلطالع والتقدمة 19، حسب ما يوضحو الجدول رقم )باإلقتناء واإلستناد لألرشيف

 ، وألغراض أخرى.والمعارضة

من خالل المؤشرات السابقة ونسبيا نجد بأن الفرضية األولى محققة بالنظر إلى النسب      

تي تندرج ضمن الحركة األرشيفية ينة في الجدول أعاله لشيادة الخدمات المقدمة الالمب

 التصريح بدور األرشيفي في تنمية ىذه الخدمات.و 

 الفرضية الثانية : -

مست جل المؤسسات القضائية لة مرىون بالتحديثات جديدة التي إصالح قطاع العدا    

ما يعني إرتقاء المستوى الخدماتي لكل فروعيا ، ام موحد لتسيير الممفات القضائيةبخمق نظ

 ومصالحيا كل ىذا يعود باإليجاب عمى أداء الميمة األرشيفية في أحسن الظروف.

 تتمثل أىم مؤشراتيا ونسبيا فيما يمي :

 طرحنا مسبقا عدة تساؤالت مفادىا تحقيق الفرضية الثانية التي انحصرت إجوبتيا عمى     

، إلبراز الحديثات العصرية في قطاع العدالة من خالل ما إلستبانةوقع المحور الثالث من ا

تسيير األرشيف القضائي حدد نسبة أراء ( لتقنيات وبرمجيات ضبط و 23يوضح في الجدول)

 البرمجيات.تصرح بوجود ىذه التقنيات و  %88بـ   قدرت 
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رى مفاده متابعة المصالح األخ( نسبة التناسق والتبادل لمميام األرشفية و 22يوضح الجدول )

 حفظو الى نياية صالحيتو. وم عرضو و سير الممف القضائي من ي

وجود النظام اآللي لتسيير الممفات القضائية وتعدد ردود اإلستبانة باإليجاب لدوره الفعال في 

 تفعيل الخدمات األرشيفية.

 ثانيا: نتائج الدراسة 

النقاط المستنتجة و التي تبر وتزيد  إن اليدف األساسي من وراء دراستنا ىو الوقوف عمى أم

فبعد جممة من اإلجراءات والتحاليل  من قيمة العمل البحثي في إطار تحميل جوانب الدراسة،

 السابقة يمكن إبراز ىذه النتائج فيما يمي :

إرتقاء المستوى الميني لمصمحة األرشيف مرىون بكفاءة ذوي اإلختصاص ومراعاة  -1

 ضمان سير األرشيف.لكافة الشروط الوزارة المعنية وتييئتيا 

تحسن األداء في المينة األرشيفية يخفف من أعباء وطمبيات المصالح األخرى و إتاحة  -2

 جل الخدمات .

خدمة الرد عمى اإلستفسارات دليل عمى ات جديد غرار خدمة البحث اآللي و تقدم خدم -3

 الحديثة.التكنولوجيا األرشيف ومواكبتو لعصر التجديد و اإلرتقاء نشاط 

تبادل األدوار والميام بين موظفي مصمحة األرشيف والمصالح األخرى، لعمم األرشيفي  -4

 وخبرتو الميدانية بما يمكن أن يوثق ويحفظ .
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تتحدد حركة األرشيف وفقا لغزض اإلقتناء واإلستناد الى األرشيف كما ىو محدد خالل  -5

 ما يمميو جدول تسيير وثائق األرشيف القضائي .

يف صعوبات وعراقيل تتعدد أسبابيا، ترجع لإلقبال المتواصل محة األرشتشيد مص -6

 وتعدد الطمبات يكبح من حركة األرشيفي ، ليمضي معضم أوقاتو في مكتب اإلستقبال.

حداثة الميمة األرشيفية في ظل اإلعتماد عمى التقنيات اآللية و البرمجيات و فاعمية  -7

 ي أداء الخدمات األرشيفية.النظام اآللي اتسيير الممفات القضائية ف

 : اإلقتراحات والتوصيات لثاثا 

بناء عمى نتائج الدراسة المتوصل إلييا من خالل ىذه الدراسة نرى أنو من الضروري تقديم 

 بعض اإلقتراحات :

عمى مصمحة أرشيف مجمس قضاء غميزان أن تعمل عمى توفير الخدمات األرشيفية  -

 الصيانة .الناقصة كخدمة الترميم و 

اإلطالع بإعداد نسخ رقمية يمكن سحبيا و  يرعمى مصمحة األرشيف العمل بتطبيقة التصو  -

 طمبية المصالح.و عمييا دون الحاجة الى الممف األصمي وفقا لعدة حاالت 

 استغالل اإلمكانيات المتوفرة حاليا وتدعيميا بوسائل أكثر فعالية. - 
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رساء قواعد التعاون بمصالحتوحيد و  - األرشيف بشكل دوري يؤدي إلى تحسين وتطوير  ا 

 اإلستفادة من تجاربو.اصة تعاون مركز األرشيف الوطني و الخدمات المقدمة خ

الصعوبات التي تتجسد في المساحة إزالة كل العوائق و  ضرورة أن عمل المصمحة عمى -

استقبال عاب و رشيفية لعدم القدرة عمى إستالتخزينية ما يعرقل ويزيد من تباطئ الخدمة األ

 المدفوعات.

العمل عمى ثكثيف دورات تكوينية خاصة باألرشيفيين من طرف الوزارة المعنية في مجال  -

 إتاحة وتثمين األرشيف.
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  : خاتمة

حركة قطاع العدالة والسیاسة اإلداریة ومنهجیة تقیم وظائف المؤسسات القضائیة من خالل 
المؤهلة، لتحمل أعباء الوظیفة  البشریةتحقیق كامل اإلمكانیات المادیة و العمل القضائي تتم ب

، تتزامن مع المحیط اإلداري لتغطیة كامل یة تحكم سیرها لتحت لواء القانونمهنخلق ظوابط و 
األحداث في أحسن الظروف، وال یخفى علینا أن قطاع العدالة السلطة األولى لتسییر وخدمة 

  .مصالح الدولة وأحوال العامة 

مصلحة أرشیف مجلس قضاء غلیزان مثلت النموذج الحي لقطاع العدالة وجل مختلف 
ائي لوالیة غلیزان صالح األرشیف من الجهات العمومیة األخرى، حیث أثرى المجلس القضم

اإلهتمام ولما ال یكون النموذج األول من حیث األداء واإلجتهاد في تأدیة أشد العنایة و 
ف تجاه األرشیفیة ،إذ یمكن التنبأ بالدور الفعال لما یقدمه الوثائقي المكلف باألرشی الخدمات

ا التوجیهیة بما یرتبط ویخص شؤون مصالحهم لدرایته وعلمه بخبایلخدماته اإلرشادیة و غیره 
ي خدمة البحث اآللموظفي ومتعاملي المصالح األخرى، كذا خدمة التصویر واإلستنساخ و 

، حیث تلخصت مجمل الخدمات األساسیة على وقع ما سبق التي قد تقلل من أعباء الطرفین
  .في تحلیل موضع دراستنا

 أن تقییم الخدمات األرشیفیة یتحدد وعلیه یمكن تقدیر وتلخیص ما جاء في موضوع دراستنا 
و فحواها مبادئهاو بما عالجناه في فصلي الدراسة من الجانب النظري حول الوثیقة األرشیفیة 

، لتنال في األخیر خدمةبشهادة المستفیدي  ، لیختتم الفصل المیداني للدراسة،نوعیة الخدمات
، إذ إقتصرت الخدمة على أساسا مجلس قضاء غلیزان مسؤولي النیابةة األرشیف لمصلح

وتتبع مسار ومراقبة حركة  األرشیف ودورة حیاة كل وثیقة مع تحدید قیمتها وفصل  المعالجة
  . الملفات القضائیةوبرمجیات تسییر الوثائق و بعضها البعص وتقنیات البحث بنوعیها

  :تقییم الخدمة األرشیفیة النتائج التالیة ولقد ثبت من خالل مراجعة و 
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  المواطنین بقطاع العدالة، من خالل السهر على تحسین و تقریب عالقة المتقاضین و
  .حمایة المضمون الوثائقي لألطراف المتنازعة و تقدیمه أثناء الطلب

  تاحة الطلبات بأقل جهد وقت ممكنالسرعة في تقدیم الطلب و  .إ
 العراقیل التي تكدس سیر الوظیفة لكونها الخدمة األرشیفیة من الصعوبات و  تكاد تخلو

 .الرابط لمختلف أسالك القطاع لذا وجب اإلهتمام بها
  اإلداري سهل من أداء الخدمة ولن یتحقق إّال برغبة روح المفاهمة واإلنضباط الخلقي و

جتهاد األرشیفي   .وإ

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

بليوغرا         يافالب
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 مستخمص :ال

المؤقتة بعد تحديد الفئات الوثائقية شيفية المحفوظة بصفتيا الدائمة و تقييم الوثائق األر 

القابمة لألرشفة حسب مبادئ التقييم، تنحصر الخدمة األرشيفية في المؤسسات القضائية 

رشيف العام بعد الفصل في كل منيا عمى حدى وما تمميو التشريعات القانونية لأل

من شأنيا أن ترفع من مستوى التسيير عبر مختمف المؤسسات التابعة لقطاع  القضائيو 

 بيدف ضبط المينة األرشيفية. التي تعتبر الركائز األساسية في عممية التسيير،العدالة 

الذي بدوره يربط لما تمتثل الطمبات لمجموعة من الخدمات بأرشيف مجمس قضاء غميزان 

يداع األرشيف .بمواكبة  ىو مخزن بنوعية الخدمة   أحدث التكنولوجيات البرمجية لحركة وا 

 الكممات المفتاحية:

 تقييم الوثائق ـــ األرشيف ـــ الخدمة األرشيفية ــــ القضاء.

Résumé: 

Evaluation des documents d'archives enregistrés en tant que 

permanent et temporaire après avoir identifié les catégories de 

sage-femme documentaire pour l'archivage selon les principes 

d'évaluation, service d'archives limité dans les institutions 

judiciaires après la séparation dans chacun d'eux séparément, et 



ce qui est dicté par des dispositions légales, les archives 

publiques et du système judiciaire qui augmentera le niveau de la 

gestion par le biais de diverses filiales le secteur de la justice, qui 

sont les piliers clés du processus de gestion, afin d'ajuster 

l'archivage profession. 

Se conformer aux demandes de toute une gamme de services 

Conseil Relizane l'archive passent, qui à son tour se connecte au 

magasin est la qualité du service à suivre le rythme des dernières 

technologies logicielles pour le mouvement et le dépôt des 

archives. 

Mots-clés: 

Evaluation des documents – archive - service des archives  

judiciaire. 
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