
 



 

 

 

 

 

 



  
 شكر وعرف ان 

 

 املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: بيقول احلبي
 "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"

إن الشكر واحلمد هلل سبحانه وتعاىل، الذي تفضل علينا 
بنعمة العلم، مث وفقنا يف اجناز هذا البحث املتواضع، وما توفيقنا إال 

 باهلل عز وجل.
" الذي مل وزار سليمانمث الشكر اجلزيل لألستاذ املشرف "

يبخل علينا بتوجيهاته السديدة، وما قدمه لنا من نصائح ختدم 
األساتذة الكرام، وإىل كل من كل املوضوع وفصوله، كما ال ننسى  

 ساهم من قريب أو بعيد يف إجناز هذا البحث
 وإىل كل من نستهم مذكرتنا ومل تنساهم ذاكرتنا.

 



 
 قاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات

 وها نحن اليوم والحمد هلل نطوي سهر الليالي وتعب األيام وخالصة مشوارنا

 بين دفتي هذا العمل المتواضع

 إلى منارة العلم اإلمام المصطفى

 إلى رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم

 أجل دفعي في طريق النجاح، نالذي لم يبخل بشيء مإلى من سهر وشقى ألنعم بالراحة والهناء، 

 الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، إلى قرة عيني "والدي العزيز" 

 إلى من أضاءت لي درب العلم والحياة، إلى أعظم وأغنى ما في الوجود

 دعواتها سر نجاحي، إلى من لم تبخل علي يوما بعطفها وحنانها، إلى من كانت 

 من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها "والدتي العزيزة" إلى

 إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكرهم فؤادي

 وإلى من تطلعوا لنجاحي بنظرات األمل إلى إخوتي األعزاء

 وإلى كل أفراد عائلتي، وكل من يعرفني.

 م6107-6102للسنة الثانية ماستر  علم المكتبات والمعلوماتإلى جميع طلبة 



 
 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

 إلى من رعاني وعلى الخير رباني زمن أفنى عمره وكان سندي الوحيد

 وصلت بعون اهلل تعالى إلى هذا المستوى إلى قرة عيني والدي العزيز

 إلى من أضاءت لي درب العلم والحياة أغلى ما في الوجود 

 أمي رحمها اهللمن لم تبخل علي يوما بعطفها وحنانها ودعائها  إلى

 إلى اإلخوة واألخوات وإلى كافة األقارب واألصدقاء الذين وقفوا

 إلى جانبي وساعدوني في الشدائد

 إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا الكرام 
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 أ
 

ُةـمُ دُ ــقُ مُ 

داةة األويية يبتث  ايعبي  وكتداةة ايتداري  وت ى يدة  يعترب األرشيف ذاكرة األمة وامل 

ويتعني عبى ايدوية من خالل مدسسداهتدا أن تضع خدمتو جيب أن يتم تفظو يف ايشروط املالئية، 

ايرتتيتدات ايالزمة من أجل صيدانتو، يوت  يندا ىذا ةأن املهية ايرئيسية ملصداحل األرشيف وايواجب 

ثروة األرشيفية أطول مدة ممكنة، وكذا توفري ايظروف املالئية اييت ايرئيس  يألرشيف  ىو محداية ىذه اي

 تسيح ةذيك وتسيح يف نفس ايوقت ةوضع ىذه األرصدة حتت تصرف من يطبتهدا.

وتعد عيبييت تنظيم وتسيري األرشيف احلبقة اييت تتثكم يف احلصول عبى ايوثيقة ومحدايتهدا 

رشيفية من أيمية مدثرة يف يميع اينوات ، فقد ونظرا ملدا تكتستو ايوثدائق األمن ايتبف وايضيداع، 

سدارعت ايدول يف االعتنداء هبدا وايتثكم فيهدا من خالل سن قوانني ونصوص تنظييية اييت تبتزم هبدا 

خمتبف املصداحل واملدسسدات ملدا تكتستو من أيمية ةدايغة يف قطداع األرشيف وخداصة فييدا يتعبق ةضتط 

ايعالقة ةني املنتجني واملسريين من أجل تقدمي ايتسهيالت اييت طرق ايتنظيم وايتسيري، وكذا حتديد 

تسيح ةداالستغالل األمثل واجليد يألرشيف ةداعتتداره املرجعية ايرمسية اييت حتفظ ايذاكرة وتثين مداض  

وايدييل عبى ذيك ترص يميع ايشعوب واألمم، وخداصة املتقدمة منهدا عبى االىتيدام هبذا ايشعوب، 

يو من أجل احلداجة يف املستقتل ايقريب واملسداعدة يف ايتسيري اإلةار  اجليد املوروث واحلفداظ عب

ومن ىذا كبو تتجبى أيمية األرشيف وايفعدال ايذ  يرقى ةداملدسسدات ويضين هلدا االستيرارية وايدوام، 

وةوره يف تسيري وإثتدات تقوق األفراة واجليداعدات، وإثراء ايتث  ايعبي  عدامة وايتدارخي  خداصة ةكل 

 دائق ايثداةتة وايدالئل احلية.احلق



 

 ب
 

وعبى ىذا األسداس جداء موضوع ةراستندا واملتيثل يف "تسيري مصداحل األرشيف ايوالئية 

تي  تي  جداءت ىذه ايدراسة يف ثالث فصول  ،ةداجلزائر واقع وآفداق أرشيف والية تيدارت منوذجدا"

عداجلندا يف ايفصل األول ايذ  كدان ةعنوان "اإلجراءات املنهجية" تي  تدةندا فيو أسداسيدات ايتث  

املتيثبة يف اإلشكدايية، تسداؤالت ايدراسة، مث قيندا ةعدىدا ةطرح ايفرضيدات، مث أيمية ايدراسة وةعدىدا 

يت كدانت كيدا أىداف ايدراسة مث أستداب اختيدار املوضوع ينصل ةتثديد أىم مصطبثدات ايدراسة اي

يب : ايتسيري، األرشيف، تسيري األرشيف، املصداحل األرشيفية، مصبثة ارشيف والية تيدارت، مث تطرقندا 

جمتيع ايتث  وعينة ايدراسة، منهج ايدراسة، أسداييب إىل إجراءات ايدراسة امليدانية املتيثبة يف: 

 جتييع ايتيداندات، تدوة ايدراسة.

ماهيةُاألرشيفُوتسييرهُ"ا ايتث  ايذ  كدان ةعنوان أمدا فييدا خيص ايفصل ايثداين من ىذ

تي  تضين ىذا ايفصل إعطداء تعريف يألرشيف فيُاإلداراتُالعموميةُبينُالعلميُواإلداري"ُ

ونتذة تدارخيية عنو، أنواع األرشيف كيدا تطرقندا يف ىذا ايفصل إىل مفهوم ايتسيري، مفهوم تسيري 

ايعبيية واإلةارية، ايتشريعدات واينصوص ايتنظييية املتعبقة األرشيف وكذيك جوانب تسيري األرشيف 

 ةتسيري األرشيف، وكذيك استعيدال ايتقنيدات احلديثة يف تسيري األرشيف.

أمدا ايفصل ايثداي  واألخري وايذ  خصصنداه يبدراسة امليدانية تي  قيندا فيو ةدايتعريف مبكدان 

ايدراسة عبى ضوء ايفرضيدات وكذيك إىل  نتدائج ايدراسة مث قيندا ةتثبيل وجتييع ايتيداندات مث تطرقندا إىل

اينتدائج ايعدامة يبدراسة وقيندا ةتقدمي اقرتاتدات يعبهدا تكون مفيدة يبخروج من األزمة اييت يعداين منهدا 

 األرشيف.



 

 ج
 

واجهتندا عدة صعوةدات منهدا قبة ايدراسدات وميكن أن نقول أنو أثنداء قيدامندا هبذه ايدراسة 

قت ايذ  مل يسيح يندا ةداإلملدام ةداملعبومدات ايكدافية هلذه ايدراسة وكذا ايسداةقة ةداإلضدافة إىل ضيق ايو 

 ُ  قبة املصداةر واملراجع اييت تتكبم عن موضوع ايتسيري يف املصداحل األرشيفية.

ُ
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 اإلشكالية:

وادلؤسسات األرشيفية ال سيما منها الوالئية دورا أساسيا يف احلياة االجتماعية تلعب ادلصاحل  

واالقتصادية والسياسية والثقافية، فهي أداة للتنمية ووسيلة لتوجيو سلتلف النشاطات حسب 

 لتنمية البشرية.االىتمامات الوطنية الوالئية وىي عنصر مهم للتخلص من قيود األزمة ومواصلة ا

ويصدر عن ىذه ادلصاحل وادلؤسسات العديد من الوثائق يوميا شلا يؤدي إىل تضخمها  

وتراكمها وبالتايل ضيق يف أماكن التخزين ادلخصصة حلفظها، وللتخلص من ىذا الًتاكم وجب تنظيم 

 وتسيَت ىذه الوثائق ومعاجلتها بطرؽ جيدة.

إىل االعتناء بأرشيفها حيث أهنا صاغت قوانُت  وانطالقا من ىذه األمهية سارعت الدوؿ 

عادلية ووطنية خاصة من أجل التحكم فيو من خالؿ إنشاء مصاحل لألرشيف بكل مؤسسة من 

 وادلسامهة يف إثرائومؤسساهتا، وتعيُت مسؤولُت متخصصُت يقوموف بتنظيم وتسيَت ىذا األرشيف، 

 ائق.وتنميتو، فبدوف ىذا التنظيم يصعب الوصوؿ إىل الوث

ونظرا ألمهية أرشيف ىذا القطاع حاولنا التعرؼ على كيفية تنظيم وتسيَت مصلحة أرشيف  

 واألفاؽ ادلستقبلية ذلا. وبعض مصاحل أرشيف ادلديريات التابعة للوالية والية تيارت

وبالتايل فإف إشكالية ىذا البحث ديكن طرحها من عدة زوايا ذات صلة مباشرة بقطاع  

 بنا إىل طرحها جبملة من التساؤالت اليت نوردىا على النحو التايل: األرشيف قد تؤدي
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 تساؤالت الدراسة:

 فيما تتمثل جوانب تسيَت األرشيف بينما ىو علمي وإداري. -

 ما ىي إسهامات تسيَت األرشيف يف حتقيق التنمية الشاملة. -

 الدوؿ ادلتقدمة. ما ىي اآلفاؽ وادلخططات على ادلدى القريب وادلتوسط والبعيد دلضاىات -

 فرضيات الدراسة:

احملرؾ الرئيسي لعملية البحث العلمي، ألف صياغة الفرضيات  عترب الفرضياتت الفرضية العامة:

ذكي بشكل جيد وواضح يؤدي إىل الوصوؿ إىل النتائج ادلطلوبة، إذ تعرؼ الفرضية على أهنا ختمُت 

عبارة عن حلوؿ مقًتحة لعالج مشكلة حتت يسعى لتفسَت ظاىرة ما، أو بعبارة أخرى الفرضية 

 .1الدراسة

 الفرضيات الفرعية:

عدـ مالئمة الظروؼ ادلتوفرة داخل مصاحل األرشيف ال تساعد العماؿ وادلسَتين على التنظيم  -1

 والتسيَت اجليد، ويرجع ذلك إىل نقص اإلمكانيات ادلادية، والبشرية، والتنظيمية.

مستجدات ونقص لايل جملاؿ األرشيف وعدـ مواكبتو لعدـ مالئمة التشريع اجلزائري احل -2

 الصرامة يف تطبيق القانوف اخلاص باألرشيف وراء ضعف محايتو.

                                         
مطابع آموف،  :القاىرة .مناىج البحثعن إعداد وكتابة البحوث والرسائل اجلامعية مع دراسة  .عوض ،زلمد 1

 .40ص  .2005
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إف الوضعية الراىنة حاليا يف قطاع األرشيف مردىا إىل نقص الوعي بأمهية لدى القائمُت على  -3

 ادلؤسسات اجلزائرية يف سلتلف القطاعات.

 أهمية الدراسة:

الدراسة يف كوهنا تدرس وتعاجل كيفية تنظيم وتسيَت مصاحل األرشيف الوالئية تتمثل أمهية  

باجلزائر، واليت حتظى بأمهية كبَتة على مستوى الوطن، ومن بُت ىذه ادلصاحل مصلحة األرشيف لوالية 

، حيث سنتعرؼ ولو بصورة بسيطة على كيفية وبعض مصاحل أرشيف ادلديريات التابعة للوالية تيارت

األرشيف هبذه ادلصلحة ومعرفة آفاقها يف ظل القوانُت والتشريعات األرشيفية ادلعموؿ هبا يف تسيَت 

 اجلزائر.

 نسعى من خالؿ ىذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي: أهداف الدراسة:

  إعطاء صورة حقيقية عن األرشيف وتبياف أمهيتو ومكانتو العلمية يف ظل إسهامات التقنيات

 احلديثة.

 .دراسة ومعاجلة كيفية تنظيم وتسيَت األرشيف داخل مصاحل ادلؤسسات األرشيفية 

 .معرفة الطرؽ واألساليب ادلنتهجة يف عملية تنظيم وتسيَت ادلصاحل 

 .معرفة النصوص التنظيمية والتشريعية ادلتعلقة بتنظيم وتسيَت األرشيف 

 ر، وكذا اإلدلاـ بدور اجلهات الوصية التعرؼ على واقع تسيَت األرشيف باإلدارات العمومية باجلزائ

 عن تلك ادلصاحل وادلؤسسات فيما يتعلق بتحسُت وضعية األرشيف فيها.

 .التوصل إىل النتائج اليت دتكن من إعطاء بعض احللوؿ للمشاكل اليت يعاين منها األرشيف 
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 أسباب اختيار الموضوع:

 تمهيد:

واحلديث عن تسيَت مصاحل األرشيف الوالئية باجلزائر  مل يكن اىتمامنا بدراسة ىذا ادلوضوع 

مبحض الصدفة، وإمنا كاف وراءه مجلة من الدوافع واألسباب اليت تنقسم إىل رلموعتُت أساسيتُت 

 ىا كما يلي:ر أسباب موضوعية وأخرى ذاتية نذك

 األسباب الموضوعية:

 .الرغبة يف التعرؼ على الوضع الراىن الذي يسود مصاحل أرشيف مؤسساتنا وإداراتنا 

 .زلاواة إعطاء قيمة لألرشيف وإعادة االعتبار لو كمصدر أساسي ومهم للمعلومات 

 .نقص اىتماـ بعض ادلؤسسات بأرشيفها بادلقارنة مع ادلصاحل األخرى داخل ادلؤسسة نفسها 

 األسباب الذاتية:

 األرشيف والتحسيس بأمهيتو يف كل ادلؤسسات. إبراز دور 

 ادليل الشخصي جملاؿ األرشيف واقًتانو بالتخصص ادلهٍت واحلاجة إىل االطالع أكثر والبحث 

 ميدانيا حوؿ واقع تسيَت األرشيف وآفاؽ تطوره.

  توجو كل الدراسات والبحوث إىل ادلكتبات ومراكز ادلعلومات وبادلقابل إمهاؿ مؤسسات

 األرشيف.
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 الدراسات السابقة:

إف أي حبث يستدعي ما سبقو من حبوث ودراسات لكي يبدأ الباحث من حيث انتهى  

ولكي يكوف حبثا زلددا ال اآلخروف لالستفادة شلا وصلوا إليو ولعدـ ضياع اجلهود اليت ال مربر ذلا، 

 1تكرار فيو للبحوث السابقة.

صاحل األرشيف الوالئية باجلزائر، فإف الدراسات أما بالنسبة دلوضوع حبثنا وادلتمثل يف تسيَت م 

 اليت تناولتو كانت قليلة، وما قمنا حبصره من الدراسات السابقة ذلذا ادلوضوع، فهي متمثلة يف:

 الدراسة األولى:

رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت بعنواف: تسيَت األرشيف يف ادلؤسسات واإلدارات العمومية، وىي 

ميدانية بوالية سوؽ أىراس مقدمة من طرؼ الطالبة "دذلـو انتصار"، وهتدؼ ىذه عبارة عن دراسة 

األرشيف يف اإلدارات العمومية وإظهار مدى مسايرتو للنصوص الدراسة إىل التعرؼ على واقع تسيَت 

التشريعية الصادرة عن ادلديرية العامة لألرشيف الوطٍت، وقد خلصت الدراسة إىل أف ادلسَتين غَت 

بأمهية دور تسيَت األرشيف على كل األصعدة ويعتربوف على أف النقص يف اإلمكانيات ادلادية  واعُت

 والبشرية ادلتخصصة ىو سبب حيوؿ دوف التسيَت والتنظيم اجليد لألرشيف.

 

 

                                         
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : عماف .منهجية البحث العلمي .الطراونة ،حتسُت ؛مهدي ،زويلف 1

 .47ص  .1998
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 الدراسة الثانية:

تو القانونية رسالة ماجستَت لػػ "درواز كماؿ" بعنواف: األرشيف اإلداري يف اجلزائر أمهيتو، تنظيمو، محاي

 دراسة حالة دلصلحة أرشيف والية قسنطينة. -وواقعو

وعاجل يف ىذه الدراسة مفهـو األرشيف وتارخيو وأمهيتو، إضافة إىل التشريع اجلزائري الذي يضبطو 

 وحيميو مقارنة ببعض الدوؿ حبيث توصل إىل النتائج التالية:

نشاطهم اإلداري على وثائق إدارية كسند أو إف السلطة اإلدارية لوالية قسنطينة يعتمدوف يف  -

 مرجع بنسبة عالية وال يعتمدوف عليها كثَتا يف اختاذ القرارات اإلدارية.

 ضبط المصطلحات:

 مفهوم التسيير:

 1من سَت يسَت، سَتة فالف مبعٌت مشي على خطتو.التسيير لغة: 

 منها:قدمت العديد من التعاريف دلفهـو التسيَت التسيير اصطالحا: 

"ىو تلك اجملموعة من العمليات ادلنسقة وادلتكاملة، واليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيم والتوجيو، 

  2والرقابة وباختصار حتديد األىداؼ وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها.

                                         
 .368ص  .1986دار ادلشرؽ،  :بَتوت .قاموس ادلنجد يف اللغة واإلعالـ 1
، 1ديواف ادلطبوعات اجلامعية، ج :اجلزائر .مدخل للتسيَت: أساسيات، وظائف، تقنيات .زلمد رفيق ،الطيب 2

 .05ص .1995
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على أنو: رلموعة من األنشطة والعمليات اليت يقـو هبا اإلداريوف مستخدمُت وعرؼ أيضا 

 ادلادية والبشرية ادلتوفرة لديهم من أجل تنفيذ خطة موضوعة سلفا لتحقيق أىداؼ معينة.اإلمكانيات 

 تعريف األرشيف:

 " وتعٍت "السلطة".Archion" أو "Archeظهر عند اليوناف مبسمى " األرشيف لغة:

 " ومعناىا "الورقة".Archivumوعرفت يف اللغة الالتينية بػ "

وادلعلومات على أنو "عبارة عن البنهاوي يف مصطلحات ادلكتبات عرفو معجم  األرشيف اصطالحا:

رلموعة منظمة من السجالت وادللفات اليت ختص أو تتعلق بإحدى ادلنظمات، أو ادلؤسسات، أو 

 .1اذليئات"

: 1988جانفي  26الصادر يف  88/09من القانوف حيث تعرفو ادلادة الثانية  األرشيف قانونيا:

نتجها أو أضمن أخبار مهما يكن تارخيها، أو شكلها، أو سندىا ادلادي، ىو عبارة عن وثائق تت

سلمها أي شخص طبيعي أو معنوي، أو اي مصلحة أو ىيئة عمومية كانت أو خاصة، أثناء شلارسة 

 .2نشاطها

كثَتة مرادفة دلصطلح تسيَت األرشيف منها "إدارة احملفوظات" وردت مصطلحات  تسيير األرشيف: 

ينطوي على وجود ىيكل متخصص يف إدارة أو و"إدارة السجالت" وكلها توحي لنا بادلعٌت الذي 

                                         
دار ادلريخ  :الرياض .ادلكتبات وادلعلوماتادلعجم البنهاوي ادلوسوعي يف مصطلحات  .أمحد زلمد ،الشامي 1

 .86ص  .1988للنشر، 
 .1988. 4جريدة رمسية. ع ادلتعلق باألرشيف الوطٍت..  1988جانفي  26ادلؤرخ يف  88/09القانوف  2
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مؤسسة ما يقـو باإلشراؼ على رلموعة الوثائق الناجتة عن نشاط تلك اإلدارة من خالؿ توفَت 

ذلك هبدؼ وعملي لتسهيل عملييت التخزين واالسًتجاع، ونظاـ علمي ظروؼ حفظ مالئمة ذلا، 

ادلؤسسة ووضع توفَت ادلعلومات والوثائق اليت يتم طلبها من سلتلف اجلهات الدافعة بغرض تسيَت 

القرارات ومتابعة اخلطط وادلشاريع وادللفات، أو تلك اليت يتم طلبها من طرؼ جهات أخرى سواء 

أو التأريخ حسب نوع ادلؤسسة  خرى كاإلثبات أو البحثأشخاص ماديُت أو معنويُت ألغراض أ

 .1ادلوجود فيها وطبيعة نشاطها

 The modermلقد عرؼ شلنبارغ ادلصلحة األرشيفية يف كتابو  المصالح األرشيفية:-

archives  ل مهمتها األساسية مجع وتنظيم وحفظ قمستبأهنا: "كل ىيئة أو إدارة ذات كياف

 2وتداوؿ الوثائق.

عرفت على أهنا تلك ادلصاحل اليت تعٌت باستقباؿ ومجع أوعية ادلعلومات الناجتة عن النشاط كما 

، أو ىيئة حكومية أو بشكل فردي، وتقـو ىذه ادلصاحل بتقييم ىذه البشري، سواء داخل ادلنظمة

وبأقل تكلفة من خالؿ وإتاحتها للمستفيدين منها بأحسن أسلوب، األوعية وتنظيمها وحفظها، 

 .3تخداـ األمثل واالقتصادي للموارد واإلمكانيات ادلتاحةاالس

                                         
 .35ص  .ـ1968مكتبة القاىرة احلديثة،  :القاىرة .التخطيط للتدريب يف رلاالت التنمية .مجاؿ برعي ،زلمد 1
 .109ص  .2002دار الثقافة العلمية، : القاىرة .األرشيفمدخل لدراسة  .مجاؿ ،اخلويل 2
 t :15474?http://www.alyasseer.net/vb/showthread.phpمتاح على اخلط ادلباشر  3

 صباحا. 10:45على الساعة  24/02/2017دتت الزيارة يـو 
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 تعترب مصلحة كباقي ادلصاحل األرشيفية فهي تابعة لألمانة العامةمصلحة أرشيف والية تيارت: *

 للوالية وتتكوف من مكتبُت:

 مكتب اإلعالـ وادلساعدة. -1

 مكتب احلفظ. -2

 إجراءات الدراسة الميدانية:

باختيار العينة اليت  ن إجراء أي موضوع حبث دوف القياـال ديك الدراسة:مجتمع البحث وعينة 

من اجملتمع األصلي يقـو الباحث جبمع فالعينة عبارة عن شرحية تطبق عليها أدوات البحث، 

ويراعي عند اختيارىا أف حتمل خصائص ومواصفات ىذا اجملتمع والبيانات عنها وحتليلها، ادلعلومات 

على ىذا االختيار كل النتائج اليت يتوصل إليها الباحث ودتثيلو بشكل كامل ودقيق حيث سيتوقف 

 العينة للمجتمع تكوف نتائجها سليمة وصادقة بالنسبة لو.وبقدر دتثيل 

األفراد الذين ذلم عالقة بالعمل اإلداري عينة الدراسة فحبذنا أف تضم العينة كل ونظرا لصغر  

وبعض ادلصاحل األرشيفية لبعض ادلديريات التابعة للوالية وكاف داخل مركز أرشيف الوالية بتيارت 

ادلصاحل األرشيفية وىذا ما دتثلو بُت إداريُت واألرشيفيُت وادلختصُت ورؤساء موظف  30عددىم 

 اجلداوؿ التالية:
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 والذين منثلهم يف اجلدوؿ التايل: مركز األرشيف بوالية تيارت: المكلفون باألرشيف في

 المناصب
 مؤهالت المنصب

 الخبرة عددهم
 خارج التخصص في التخصص

 سنوات 8 01 شهادة متصرؼ إداري  رئيس مصلحة األرشيف
شهادة ليسانس يف علم  مسؤوؿ ادلكتبة

 ادلكتبات
 سنوات 5 01 

من معهد  متخرجُت مساعد وثائقي
 التكوين

 سنوات 3 03 

 سنة 1 05  تقٍت يف األرشيف تقنيُت أرشيفيُت
 سنوات 3 04 شهادة البكالوريا  اإلداريُت
  14    اجملموع

 : يمثل عدد المكلفين باألرشيف لدى مركز األرشيف بوالية تيارت10جدول رقم 
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في الجدول  والية تيارت والذين نمثلهمالمكلفون باألرشيف في المديريات المتواجدة عبر 

 التالي:

 عددهم المناصب المديريات
 مؤهالت المنصب

 الخبرة
 خارج التخصص في التخصص

 رئيس ادلصلحة- مديرية التجارة
 وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 
شهادة ليسانس يف علم -

 ادلكتبات

 سنوات 06 متصرؼ إداري-
 سنتُت 02

 وثائقي أمُت زلفوظات رئيسي- ادلائيةمديرية ادلوارد 
 مساعد وثائقئ أمُت زلفوظات-

01 
01 

 شهادة ليسانس علم ادلكتبات-
 متخرج من معهد التكوين-

 سنوات 05 
 سنة 01

مديرية األشغاؿ 
 العمومية

 رئيس ادلصلحة-
 وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 شهادة ليسانس علم ادلكتبات-
 شهادة ليسانس علم ادلكتبات-

 سنوات 08 
 سنوات 04

مديرية التكوين 
 ادلهٍت والتمهُت

 تقٍت يف األرشيف-
 مساعد وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 شهادة تقٍت يف األرشيف-
 متخرج من معهد التكوين-

 سنوات 05 
 سنة 01

 وثائقي أمُت زلفوظات- مديرية الثقافة
 وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 شهادة ليسانس علم ادلكتبات-
 شهادة ليسانس علم ادلكتبات-

 سنوات 06 
 سنوات 03

 رئيس ادلصلحة- مديرية الضرائب
 مساعد وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 
 متخرج من ادلعهد-

شهادة ليسانس -
 يف اإلقتصاد

 سنوات 08
 سنتُت 02

مديرية ادلصاحل 
 الفالحية

 تقٍت يف األرشيف-
 وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 تقٍت يف األرشيف شهادة-
شهادة ليسانس يف علم -

 ادلكتبات

 سنوات 04 
 سنوات 03

مديرية الشؤوف 
 الدينية

 رئيس ادلصلحة-
 وثائقي أمُت زلفوظات-

01 
01 

 
 ليسانس يف علم ادلكتبات-

شهادة ماجستَت -
 يف العلـو اإلنسانية

 سنوات 04
 سنوات 02

    16  المجموع

 المكلفين باألرشيف لدى بعض المديريات بوالية تيارت: يمثل عدد 10الجدول رقم 
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 منهج الدراسة:

يف معاجلة مشكلة  ىو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجو الباحث Méthodeادلنهج  

ونظرا ألمهية ادلنهج يف معاجلة مشاكل البحوث ظهر علم الوصوؿ إىل حلوؿ ذلا،  البحث بقصد

 Méthodologyخاص مستقل لدراسة أنواع التصنيفات ادلختلفة للمناىج مسي بعلم ادلناىج 

ادلناىج ادلستخدمة يف البحوث بغرض ادلنطقية ادلوضوعية ادلنظمة اليت حتدد وىو عبارة عن الدراسة 

 .1الوصوؿ إىل حقائق علمية

نا يف دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي، ألنو يناسب ادلوضوع ادلتطرؽ إليو ألف لقد اعتمد 

كما يهتم بالتعرؼ ادلنهج الوصفي يقـو بدراسة ظاىرة ادلشكلة كما ىي يف الواقع والوصف الراىن،  

ة أسباهبا وسبل التحكم فيها، على ادلشكلة عن طريق وصف ظواىرىا وخصائصها وطبيعتها ومعرف

جتميع البيانات وحتليلها وبالتايل استخالص النتائج بغرض معاجلة ادلشكلة مث تعميم ىذه معتمدا على 

   النتائج طبقا جملموعة من القواعد اخلاصة جبمع ادلعلومات واحلقائق وتصنيفها ومقارنتها وتفسَتىا.

 أساليب تجميع البيانات:

دليداف، واحلصوؿ على ادلعلومات إف الدراسات ادليدانية تعتمد على أساليب مجع البيانات يف ا 

وىي:  وىناؾ ثالث أدوات أساسية جلمع البياناتيكوف باالحتكاؾ ادلباشر للظاىرة ادلدروسة، 

                                         
مطابع  :القاىرة .البحوث والرسائل اجلامعية مع دراسة عن مناىج البحث إعداد وكتابة .زلمد ،عوض العايدي 1

 .63ص  .2005آموف، 
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استمارة االستبياف، ادلقابلة وادلالحظة، ولقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه بصورة أساسية وزلورية على 

 :ادلقابلة باإلضافة إىل ادلالحظة وسنوضح ذلك فيما يلي

تعترب ادلقابلة من األدوات الرئيسية جلمع ادلعلومات والبيانات يف دراسة األفراد واجلماعات المقابلة: 

اإلنسانية كما أهنا تعد من أكثر وسائل مجع ادلعلومات شيوعا وفعالية يف احلصوؿ على البيانات 

 1الضرورية ألي حبث، وادلقابلة ليست بسيطة بل ىي مسألة فنية.

من الوسائل ادلهمة للحصوؿ على البيانات وىي عبارة عن زلاولة موجهة يقـو هبا تعد أيضا  وىي-

 آخر أو رلموعة من األفراد وذلك من أجل توظيفها يف البحث العلمي، وىي أيضا تبادؿ فرد مع فرد

 2لفظي يتم بُت القائم بادلقابلة وبُت ادلبحوث.

فيها بتسجيل ادلالحظات بدوف استخداـ قائمة ىي أسلوب مكلف حيث يقـو الباحث المالحظة: 

وتعترب أسئلة أو غَتىا من الطرؽ وىي تعتمد على مدى تدخل الباحث يف الشيء موضع ادلالحظة، 

مجع البيانات الرئيسية يف معظم البحوث ادلرتبطة مبيادين ادلعرفة ادلالحظة العلمية ادلباشرة من أساليب 

 ادلختلفة.

  

                                         
 .145ص  .مطابع اذليئة ادلصرية للكتاب، دت :القاىرة .البحث العلمي: مناىجو وتقنياتو .عمر ،زلمد زياد 1
ص  .2003دار ادلصرية اللبنانية،  :القاىرة. البحث ومناىجو يف علم ادلكتبات .زلمد فتحي ،عبد اذلادي 2

172. 
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واالنتباه إىل ظاىرة معينة أو رلموعة من الظواىر رغبة يف الكشف عن صفاهتا وىي توجيو احلواس 

 1وخصائصها هبدؼ الوصوؿ على كسب معرفة جديدة عن تلك الظاىرة أو الظواىر.

 حدود الدراسة: 

إف الدراسة ادليدانية ألي حبث تتطلب حتديد رلاالهتا ادلختلفة واليت تتمثل يف اجملاؿ اجلغرايف  

 أي النطاؽ الذي قامت فيو دراستنا وىو كاآليت:بشري واجملاؿ الزمٍت، واجملاؿ ال

أي ادلكاف الذي أجرينا فيو دراستنا أي أهنا مشلت مركز األرشيف الوالئي بتيارت  المجال الجغرافي: 

كما مشلت سلتلف مصاحل أرشيف بعض ادلديريات التابعة للوالية وىي ذات طابع إداري يعمل على 

ى احمللي وعدد يف القطاعات ادلختلفة هبدؼ التقرب من ادلواطن وخدمتو على ادلستو الوظائف  حتقيق

 وىي كاآليت: 08ىذه ادلديريات ىو 

 مديرية التجارة.-

 مديرية ادلوارد ادلائية.-

 مديرية األشغاؿ العمومية.-

 مديرية التكوين ادلهٍت والتمهُت.-

 مديرية الثقافة.-

 مديرية الضرائب.-

                                         
ص  .1980مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر،  :القاىرة .4ط .االستقراء وادلنهج العلمي. زلمود ،زيداف 1

46. 
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 ادلصاحل الفالحية.مديرية -

 مديرية الشؤوف الدينية.-

اليت قضيناىا يف إصلاز ىذه الدراسة وقد استغرقت حوايل شهر   وىي ادلدة الزمنيةالمجال الزمني: 

ودتثلت يف زيارات استطالعية ومقابالت مع ادلسؤولُت  2017أفريل  29مارس حىت  24كامل من 

 وادلوظفُت ذوي االختصاص.

تتجلى احلدود البشرية يف اجملموعة ادلبحوثة واليت ستستخدـ عليها أدوات البحث المجال البشري: 

ىذه الدراسة اجملاؿ البشري دلختلف ادلصاحل األرشيفية من موظفُت داخل اجملاؿ ادلكاين حيث مشلت 

موظف  30حيث كاف عددىم وادلسؤولُت على اإلجراءات ادلادية والفنية واحلفظ إداريُت واألرشيفيُت 

 الذين مثلوا عينة الدراسة.
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 تمهيد:

األثر الواضح والصريح لنشاطات اإلنساف يعترب األرشيف من أىم ادلصادر ادلعلوماتية باعتباره  

على مر العصور واألزمنة، وىو دليل على استئناؼ النشاط الرمسي، وصورة عاكسة لواقع األعماؿ 

وأعليتو يف  وادلشاريع على سلتلف األصعدة لذلك فقد ارتأينا إفراد ىذا الفصل للتعريف بو وإبراز دوره

 تسيَت النشاطات اإلدارية وغَتىا من رلاالت احلياة ادلختلفة.

 تعريف األرشيف:-1

عديدة حوؿ كلمة أرشيف ومعناىا اللغوي وتارؼلها  وردت تعريفاتالتعريف اللغوي: -1-1

 تتفق ىذه التعاريف وزبتلف يف جوانب سلتلفة ومن بُت ىذه التعاريف نذكر:وأصلها، 

فجاء كفعل دبعٌت يضع بصيغتُت فعل واسم،  ARCHIVEجاءت لفظة أرشيف  األرشيف لغة:

دبعٌت أَْرَشَف، كما جاء على  ARCHIVERاألوراؽ وادللفات يف األرشيف والفعل ادلاضي 

أخيوف   وكلمة األرشيف مشتقة من الكلمة اإلغريقية ARCHIVEالدواـ بصيغة اسم مجع 

وائر، ويف األصل كانت تطلق على سجالت اليت تتصل بدائرة من الد ARCHIONأرشيوف 

  .1احلكومة والوثائق أي األرشيف العمومي

 أرخيوف وتعٍت السلطة. -أرشيوف -األصل كغَتىا من ادلصطلحات الكثَتةاألرشيف كلمة يونانية 

                                         
عبود األلوسي، سامل؛ زلجوب مالك، زلمد. األرشيف: تارؼلو، أصنافو، إدارتو. بغداد: دار احلرية للطباعة،  1

 .05. ص 1979
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أخرى ففي اللغة الالتينية يطلق عليها مصطلح أركيفـو  ولقد شاع استعماذلا يف لغات

ARCHIVUM ة، ويف الفرنسية واإلصلليزية وتعٍت الورقARCHIVES ويف األدلانية ،

ARCHIVE  ويف اإليطاليةARCHIVO ويف اذلولندية ARCHEF.1 

 التعريف االصطالحي لكلمة أرشيف:-1-2

عرفها على أهنا  فمثال معجم إكسفوردلقد وردت عدة تعاريف اصطالحية لكلمة أرشيف،  

كما تطلق على األمكنة اليت ػلفظ فيها األرشيف رلموعة من الوثائق اليت انتهت األعلية اليومية ذلا،  

  2وقد أطلق أيضا ادلعجم كلمة أرشيف على اذليئة القائمة بعملية احلفظ.

 تعريف هيالري جنكسون:-أ

ن األعماؿ وكانت جزءا منو، بأنو "تلك الوثائق اليت أنشأت أثناء تأدية عمل م حيث عرفو 

على األعماؿ احلكومية بل قد تكوف وثائق مجعيات، أو لذلك حفظت للرجوع إليها، وىي ال تقتصر 

  3أشخاص، أو ىيئات غَت حكومية.

 تعريف شارل سامران:-ب

 charlesلألرشيف ىو التعريف الذي قاؿ بو األستاذ التعاريف احلديثة "إف أحسن  

samarans  ،وأشرؼ على تأسيس وكاف أستاذ دبدرسة الوثائق بباريس ومدير للدار القومية هبا

                                         
.القاىرة: الدار 5خليفة، شعباف عبد العزيز. دائرة ادلعارؼ العربية يف علـو الكتب، ادلكتبات وادلعلومات. مج. 1

 .107. ص 2001ادلصرية اللبنانية، 
 .86الشامي، أمحد زلمد. ادلرجع السابق. ص  2
 .34 . ص1991قبسي، زلمد. علم التوثيق والتقنية احلديثة. بَتوت: دار اآلفاؽ اجلديدة،  3
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الدورية ادلسماة وعلى إصدار رللتو اجمللس الدويل لدور الوثائق التابع دلنظمة اليونسكو، 

Archivum " :األرشيف ىو كل الوثائق واألوراؽ ادلكتوبة الناذبة عن نشاط اجتماعي أو بقولو

ث، وكذلك أف يكوف قد تكوف قد نظمت ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة يف البح بشرط أففردي، 

 أحسن حفظها داخل منظمة واحدة".

السابقُت يشتمالف على عنصر ىاـ وىو التنظيم، حيث أف عدـ وادلالحظ ىنا أف التعريفُت  

 1حيل.وجود عنصر التنظيم غلعل من عملية اسًتجاع الوثائق ادلبحوث عنها ضربا من ادلست

 التعريف القانوني:-1-3

 26ادلوافق ؿ  1408مجادى الثانية  7ادلؤرخ يف  88/09لقد عرؼ القانوف اجلزائري  

 وادلتعلق باألرشيف الوطٍت يف ادلادة الثانية األرشيف كما يلي: 1988جانفي 

تارؼلها، أو شكلها، أو سندىا ادلادي، أنتجها أو ىو عبارة عن وثائق تتضمن أخبار مهما يكن 

أثناء شلارسة أو أي مصلحة أو ىيئة عمومية كانت أو خاصة، سلمها أي شخص طبيعي أو معنوي، 

 2نشاطها.

 

 

                                         
عليوة، زلمد. عودة إدارة وتوثيق ادلعلومات األرشيفية جوانبها النظرية والتطبيقية والعلمية. عماف: دار زىراف،  1

 .1. ص 2001
 .139. ادلرجع السابق. ص 1988جانفي  26ادلؤرخ يف  88/09القانوف  2
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 /النبذة التاريخية حول األرشيف:2

ؽلكن القوؿ بصورة عامة أف األرشيفات كانت موجودة ومعرفة يف  في العصور القديمة:-2-1

فمن ادلعروؼ تارؼليا أف بالد ما بُت النهرين  حضارة الشرؽ القدمي وكذلك عند اإلغريق والروماف، 

 جاع.لتدوين، رغبة يف االطالع واالسًت كانت ادلوطن األوؿ للكتابة وا

يف النصف الثاين من عصر الوركاء )أوروؾ( الكتابة الصورية فقد اخًتع العراقيوف القدامى  

واحلجارة معارفهم وعلومهم، ومن العراؽ أخذت الكلمة على الطُت ؽ.ـ ودونوا  3500حوايل 

واألرشيفات كانت معروفة عند يف بقية أرجاء الشرؽ القدمي، واالستعماؿ طريقها إىل الشيوع ادلكتوبة 

وكذا ادلصريُت وادلاذيُت القدماء العراقيُت كالسومريُت واألكاديُت والبابليُت واألشوريُت والكلدانيُت، 

والفرس واألمم األخرى وما خلقوه من ألواح احلجر ومدونات أخرى ؽلكن اعتبارىا ذات طبيعة 

 .1أرشيفية

اعتربىا ادلاضي يف عديد من ادلدف العراقية القدؽلة، ثرية يف القرف كشفت التقنيات األولقد   

احلاؿ يدؿ بينما واقع علماء اآلثار وادلؤرخوف خزائن كتب مثل مكتبة أشوريا )نيباؿ( دبدينة نينوى، 

ادلواد األرشيفية  اليت على عكس ذلك ألف ىذه ادلستودعات أقرب ما تكوف إىل األرشيفات بداللة 

كأرشيفات ادلدف العراقية  للوثائقتؤلف اجلزء األكرب من زلتوياهتا، فهي ليست مكتبات بل خزائن 

القدؽلة يف: نفر، دريهم، نينوى، أدب )بسماية(، سبار )أبو حبة(، بابل، كيش، تتلو، الوركاء، تل 

                                         
1
 .8عبود األلوسي، سامل؛ زلجوب مالك، زلمد. ادلرجع السابق. ص  
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َتىا من خزائن الكتب يف العراؽ وغيسفوف )ادلدائن(، حرمل، شادبو، أشور، نوزى )تركالف(، ط

 1القدؽلة.

  في العصور الوسطى:-2-2

إف األسلوب القدمي يف حفظ الوثائق وادلواد ادلهمة األخرى يف ادلعابد نراه يتكرر يف العصور 

تنوع السلطات وتعدد بيف األديرة و  الوسطى عندما كانت السجالت التابعة للسلطات ادلدنية

ذات سلطاف أرشيفها اخلاص الذي يشَت إىل ما سبلكو من حقوؽ االمتيازات كاف لكل ناحية 

ما ورثتو وامتيازات وكاف ىذا النوع من األرشيف منفصال عن األرشيف الذي ؽللكو ادللك، ولعل أعلو 

س يف تلك الفًتة بعيدة إذ كانت الكنائمن تلك العصور الوسطى ىي تلك الوثائق الكنسية،  أوروبا

وؽلكن القوؿ بأف أرشيف ملوؾ أوروبا كاف على نوعُت: ثابت عن تقلبات احلروب ودبأمن من النهب، 

 ومتنقل.

 العصر الحديث:في األرشيفات الحديثة -2-3

وفيما يلي نستعرض التطورات األرشيفية يف عدد من األقطار األوروبية ذات ادلاضي العريق يف  

 واحلاضرة ويف غَتىا من دوؿ العامل.مضمار التقدـ 

 :GERMANYألمانيا 

وإف كانت مل تتبع يف تنظيماهتا األرشيفية، حذت أغلب ادلدف األدلانية حذو الكنائس  

قد احتفظت باإلضافة إىل أرشيفها ادلركزي بربلُت األساليب القدؽلة نفسها وكانت بروسيا الشرقية 
                                         

 .10-9عبود األلوسي، سامل؛ زلجوب مالك، زلمد. ادلرجع السابق. ص  1
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يف سائر ادلدف األدلانية األخرى مثل: بافاريا، رتنربغ، بادف وقد احتفظت كل  باألرشيفات ادلنتشرة

الرايخ ادلركزي فقد  ادلركزي باإلضافة إىل أرشيفات األقاليم، أما أرشيف مدينة من ىذه ادلدف بأرشيفها

ميالدي وموضعو  1919ـ وبالتحديد سنة 1917-1914 بدأ العمل بو بعد احلرب العادلية األوىل

 .1وتسداـ )أدلانيا الدؽلقراطية(يف ب

 :FRANCEفرنسا 

وقد بلغ عدد مراكز ىذه الوثائق ما قبل الثورة الفرنسية بيد السلطات ادلتعددة، كانت الوثائق  

مركز وكاف من  405ما يقارب  ـ 1970وحدىا يف عاـ يزيد على عشرة آالؼ مركز فكاف لباريس 

ريتشارد قلب معهم، ومن ادلعلـو أف فيليب أغسطس قد ىـز أماـ  ػلملوا وثائقهمعادة ادللوؾ أف 

ـ وقد استوىل ىذا األخَت على وثائقو وبناءا على ذلك استنسخت الكثَت من 1194األسد عاـ 

وحفظت يف اللوفر فكانت دبثابة النواة  LAYETTESالوثائق ووضعت يف صناديق خشبية 

نبليوف اىتم كثَتا باألرشيف الفرنسي، بل أراد أف غلعل من األوىل خلزانة الوثائق ومن ادلعلـو أيضا أف 

رشيفا ألوروبا عامة، وضم بعض الوثائق من أدلانيا، إيطاليا، بلجيكا، األرشيف القومي لفرنسا أ

 النمسا، إسبانيا.

 :THE BRITISHE ILESالمملكة البريطانية المتحدة 

ـ، وأقدـ سلسلة لألرشيفات 9 أشارت الدراسات إىل وجود أرشيف ملكي يعود إىل القرف 

ـ مت إعداد أوؿ دليل أو كشاؼ 1323ـ، ويف عاـ 1130التابعة للمراقب ادلايل يعود تارؼلها إىل 
                                         

 .12-10عبود األلوسي، سامل؛ زلجوب مالك، زلمد. ادلرجع السابق. ص  1
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 كيف إصللًتا مل يلبث أف أصبح فيما بعد أوؿ ظلوذج سار على منوالو أمناء الوثائق ادلعاصروف يف تل

 احلقبة.

كانت الوثائق يف إصللًتا موزعة ىنا وىناؾ شأهنا شأف باقي الدوؿ األوروبية وحبلوؿ عاـ  

ـ صدر قانوف دار الوثائق العامة الذي مت دبوجبو ذبميع كافة اجملموعات األرشيفية ادلتفرقة 1838

، وقد وضع حجر MASTER OF THE ROLLSووضعها ربت إشراؼ كبَت القضاة 

 14ـ وقد حدد القانوف الصادر يف 1851ماي  24عامة يف بريطانيا يف األساس لدار الوثائق ال

 1ـ نوع الوثائق اليت غلب حفظها.1838أوت 

 :SPAINإسبانيا 

عرفت إسبانيا منذ القدـ باىتماماهتا باألرشيف وعنايتها البالغة بالوثائق التارؼلية ومنذ البداية  

ي نظرا لكوهنا من أعرؽ الدوؿ األوروبية األرشيف اجلاري عن األرشيف التارؼلعملت على فصل 

وأسبقها إىل تأسيس إمرباطورية كبَتة، وأرشيفاهتا تضم وثائق تارؼلية ذات أعلية كربى، تتعلق بالعديد 

 من الدوؿ األوروبية وادلماليك اإلسالمية.

 إيطاليا:

ويعترب أرشيف أما يف إيطاليا فال توجد مؤسسات أرشيفية منفردة أو مركزية خاصة بالدولة،  

 ويعود زمانو إىل القرف الرابع للميالد.الفاتيكاف من أقدـ األرشيفات ادلعروفة يف الوقت احلاضر، 

                                         
 .22-17عبود األلوسي، سامل؛ زلجوب مالك، زلمد. ادلرجع السابق. ص  1
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ولقد حلقت أضرار بالغة باألرشيفات اإليطالية خالؿ احلرب العادلية الثانية، فأرشيفات نبويل  

ورنسا الذي دمر تدمَتا  أو نقلت من مكاهنا األصلي، وكذلك األرشيف اخلاص دبدينة فل قد دمرت

 1ـ.1966كامال جراء الفيضانات اليت حدثت عاـ 

 :U.S.Aالواليات المتحدة األمريكية 

ـ حجر 1933فيفري  20ىوفر رئيس الواليات ادلتحدة األمريكية قد وضع يف  كاف ىربرت 

ـ 1934جواف  19األساس لبناء دار الوثائق القومية وصدر القانوف ادلنظم ذلا كمصلحة مستقلة يف 

نودع أقدس ما ظللك من وثائقنا التارؼلية اليت ىي وأثناء وضع حجر األساس قاؿ: "يف ىذا ادلكاف س

 ف االستقالؿ ودستور الواليات ادلتحدة".األصوؿ إلعال

فنقلت إىل البناية اجلديدة لألرشيف  وكانت الوثائق زلفوظة يف مكتبة الكونغرس يف أوؿ أمر،  

والقارية، وقد بلغ  كافة الوثائق اخلاصة بإعالف االستقالؿ والدستور والوثائق اخلاصة بادلؤسبرات الدولية

ودبوجب القانوف الصادر عاـ ألف قدـ مكعب،  800ر من حجم ىذه اجملموعات من الوثائق أكث

األخص ـ مت توسيع ادلسؤوليات والصالحيات اليت سبارسها اإلدارات األرشيفية، وعلى 1949

ـ الذي حوؿ أمناء الوثائق 1950اليت نص عليها نظاـ الوثائق الفيديرايل الصادر عاـ الصالحيات 
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وإجراء ادلسح الوثائقي فيها، ما ورد يف ىذا النظاـ ىو  لة، حقوؽ القياـ بتفتيش دوائر احلكومة والدو 

  1يف ادلراحل الوسطى. كيفية تأسيس ادلستودعات ادلركزية للوثائق وإدارهتا

 :CANADAكندا 

ضم تـ وأحلقت بوزارة الزراعة يف أوؿ األمر، و 1872تأسست دار الوثائق العامة منذ عاـ  

أضيفت إليها  20ومنذ منتصف القرف رلموعات ضخمة جدا من الوثائق األصلية، الدار ادلذكورة 

رلموعات أخرى عن طريق وضع مناىج طويلة األمد نظمت دبوجبها عملية تصوير الوثائق ادلتصلة 

العامة بلندف وأماكن أخرى كاألرشيفات الفرنسية ويف  بالتاريخ الكندي شلا ىو زلفوظ بدار الوثائق

 زلافظ مسؤوؿ عن األرشيف يف األمانة العامة للدولة حيث هنض دبهمة تنظيم عُتـ 1873عاـ 

 ويوجد عدد من األرشيفات ادلهمة يف سلتلف األقاليم.الوثائق الرمسية والتارؼلية، 

 دور الوثائق العربية:-2-4

متخلفة يف ميداف التنظيمات الوثائقية غالبية األقطار العربية قياسا بالدوؿ ادلتحضرة تعترب  

واإلدارات األرشيفية والدوؿ اليت أسست فيها دور الوثائق ال تتجاوز أصابع اليد ناىيك عن ضعف 

ويف مقدمة األسباب ىو قلة الوعي الوثائقي والنظر إىل الوثائق نظرة ثانوية غَت اإلدارات والتنظيم، 

االتصاالت اليت يقـو هبا الفرع اإلقليمي العريب التابع مكًتثة وؽلكن القوؿ أنو بفضل النشاطات و 
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نأمل أف تتقدـ ضلو مستقبل ـ ظهرت بوادر مشجعة 1972للمجلس الدويل لألرشيف منذ عاـ 

 1مشرؽ.

 الجزائر:

سنة  132الذي طاذلا أكثر من على اعتبار أف اجلزائر ضمن الدوؿ اليت تعرضت لالستعمار  

غَت أف ضطهادية والقمعية، شعبها جراء سياستو التعسفية واإل على أف يطمس ىويةحيث أوشك 

فرنسا قبيل االستقالؿ قامت بنقل األرشيف إىل فرنسا اعتقادا منها أنو من حقها الشرعي كوهنا 

فتم نقل جزء كبَت ادلشرفة على إنتاجو ذباىال منها دلبدأ إقليمية األرشيف وكذا مبدأ توارث الدوؿ، 

شلا خلق نزاعا أرشيفيا بُت اجلزائر وفرنسا حوؿ  1962-1961انس ما بُت بروف-أف-منو إىل أكس

، و 1962-1830طن( من األرشيف العائد لفًتة االستعمار ما بُت  600ألف علبة ) 200

( اليت سبقت االجتياح 19-16علبة من الوثائق العائدة إىل الفًتة العثمانية ما بُت القرنُت ) 1500

 2االستعماري.

 وطرق حفظ األرشيف:وسائل  -3

سيا خلف بعضها البعض تبعا ألرقامها، أو أجبديا أادللفات ر  وذلك بًتتيب كبائن الحفظ:-1

، وتعرؼ كبائن احلفظ بأهنا حسب الطريقة ادلطبقة وذلك يف إدراج كبائن احلفظ، أو على الرفوؼ

 أحسن وسائل احلفظ، ذلك يساعد يف سرعة الوصوؿ إىل ادللف ادلطلوب.

                                         
  .28-27عبود األلوسي، سامل؛ زلجوب مالك، زلمد. ادلرجع السابق. ص  1
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كالصور فإنو ؽلكن ظو يف ادللفات  إذا كانت ادلواد احملفوظة شلا يصعب حفالصناديق الكرتونية: -2

والذي ؽلكن من إغالقها ومحاية الكرتونية ذات الغطاء ادلتحرؾ من األعلى، استخداـ الصناديق 

حبيث ؼلصص كل صندوؽ دلواد أحد ادلوضوعات أو من األتربة، وتصمم ىذه الصناديق  زلتواىا

بُت مواد كل موضوع وآخر داخل نفس واحد دلواد موضوعُت أو أكثر مع وضع حوامل صندوؽ 

 الصندوؽ، ومن الضروري أف يسجل على اجلانب اخلارجي بكل صندوؽ عنوانو ورقمو.

يقة احلفظ اجلانيب، حيث احلفظ ادلعلق على أعمدة وادلعروفة بطر الحفظ الجانبي على الرفوف: -3

مًت(، كما  1مًتا ما طوذلا  -عرضهامًت مربع و) العادية تأخذ فراغا حوايل )نصف(أف كابنة احلفظ 

ربتاج إىل حوايل مًت مربع تقريبا. أما مًت مربع، لذلك كل كابنة -أف إدراجها حُت تفتح ربتاج حلوايل

عدـ وجود أدراج، كما أنو ؽلكن االرتفاع  باستخداـ احلفظ اجلانيب فإننا نوفر من ادلساحة بسبب

 أدوار. 5إىل بالرفوؼ 

يستخدـ الكالسَت أحيانا يف حفظ األوراؽ، ويعرب عن ىذه الطريقة بشكل رأسي يف  الكالسير:-4

إىل رلموعات موضوعية  حيث ؽلكن تقسيم زلتويات الكالسَتعيوف من نفس أحجامها وغَت ذلك، 

ووضع حوامل ملونة بُت كل رلموعة وأخرى، كما ؽلكن ترتيب زلتويات الكالسَت أجبديا تبعا ألمساء 

وىذه الضخامة األشخاص ومن عيوب احلفظ يف الكالسَت ضخامة كمية األوراؽ اليت ربفظ فيو، 

  1تؤدي إىل ثقل الكالسَت والرجوع إليو صعب.

                                         
محودة، زلمود عباس. األرشيف ودوره يف خدمات ادلعلومات. القاىرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  1

 .129. ص 2003
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وىي بوجو عاـ تعترب  دلعدنية ذات األرفف تستخدـ أحيانا يف احلفظ، الدواليب االدواليب: -5

كالرفوؼ العادية، وتصمم حاليا أنواع من ىذه الدواليب برفوؼ ذات سعات زلددة حلفظ مواد ذات 

ادلصورة األصلية أو السالبة واألسطوانات البالستيكية وذلك كاألشرطة أحجاـ من نفس السعات، 

 يف عيوف من نفس أحجامها وغَت ذلك...اليت ترتب بشكل رئيسي 

يلجأ البعض إىل حفظ األوراؽ والقصاصات بدوف تثبيت يف ملفات ومن الحفظ غير المثبت: -6

 عيوب ىذه الطريقة ما يلي:

 أف األوراؽ ال تكوف مرتبة تارؼليا وىذا شلا ػلـر الباحث من الًتتيب التارؼلي.-

تستخدـ ىذه الطريقة وتعتربىا طريقة سهلة روبا وأمريكا ومع ىذا إال أف الكثَت من ادلؤسسات يف أو 

مث إعادهتا إىل ادللف إذ تستخدـ احلفظ غَت  الستخراج أية أوراؽ تطلب من ادللف لالطالع عليها

عبو إىل األسفل ودفتاه إىل كفإنو من الضروري أف ػلفظ ادللف يف الدرج ويكوف  ادلثبت يف ادللفات، 

 داـ األغلفة ادلعلقة.األعلى وأف يصاحب ذلك استخ

ليست عملية على أنو إذا كانت ادلواد ادلراد ؽلكن القوؿ أف ىذه الطريقة الحفظ في المظاريف: -7

يف ادلؤسسات ادلظاريف للحفظ، ويكوف ذلك بالطبع حفظها يف رلموعات قليلة فإنو ؽلكن استخداـ 

تستخدـ ادلظاريف فإنو من الضروري أما إذا زادت ادلواد يف أي مؤسسة الصغَتة حيث تقل ادلواد، 

 1استخداـ وسيلة أخرى.
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 مبادئ األرشيف في القانون الدولي:-4

 :1إف أىم ادلبادئ اليت ربكم سَت األرشيف يف القانوف الدويل ىي 

زلل دولة أخرى من حيث شلارسة السيادة يف إطار تصفية  وىي إحالؿ دولةمبدأ توارث دولي: -أ

فمصَت االستعمار ودبوجبو تلتـز الدولة ادلستعمرة تسليم األرشيف الذي أنتجتو إىل الدولة ادلستعمرة، 

 األرشيف مرتبط دبصَت اإلقليم، وعندما يسًتجع اإلقليم يسًتجع األرشيف معو.

ويتحكم يف يبقى يف اإلقليم أو البلد الذي أنتج فيو، ومفاده أف األرشف: رشيمبدأ إقليمية األ-ب

ملك حيث قاـ  1352بذلك اسًتجاعو يف حالة ترحيلو، وظهر ىذا ادلبدأ يف القرف الرابع عشر 

 بتبادؿ األرشيف عندما تبادال ادلقاطعات. conte de savoieفرنسا والكونت ديسافو 

ويعرباف على أحقية يف ادلكاف الذي أنتج فيو،  ويتفق ادلبدأ األوؿ والثاين حوؿ بقاء األرشيف 

 الشعوب يف إنتاجها وتراثها الفكري والفٍت.

وينص ىذا ادلبدأ على احًتاـ الرصيد األرشيفي كما أستلم من مبدأ احترام الرصيد األرشيفي: -ج

 جتها.وترتيب األرصدة حسب ادلصادر اليت أنتادلصلحة ادلنتجة يف كل متكامل دوف تغيَت أو إضافة، 

دلبدأ احًتاـ الرصيد تعريفاف األوؿ ادلبدأ األساسي ىو عدـ خلط أرشيف من نفس ادلصدر مع  

أما الثاين مصدر آخر، كما غلب احًتاـ تنظيم ىذا األرشيف حسب ما كاف عليو إذا كاف موجودا، 

                                         
1

درواز ،كماؿ. األرشيف اإلداري يف اجلزائر: أعليتو، تنظيمو، محايتو القانونية، واقعو: دراسة حالة. رسالة  
 .127. ص 2001ماجستَت: علم ادلكتبات. قسنطينة، 
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مبدأ حسب كل وثيقة حيث غلب وضعها يف الرصيد الذي جاءت منو وإف أمكن ادلكاف األصلي 

  1ا.ذل

 درجات احترام الرصيد:-1-ج

يوجد مستويات دلبدأ احًتاـ الرصيد األوؿ يتمثل يف عزؿ وحصر اجلوىر الذي يشكل رصيد  

األرشيف الذي ؽليزه عن األرصدة األخرى، أما الثاين فهو موجو إلعادة إنشاء الًتتيب الداخلي 

 للرصيد.

يف ىذا ادلستوى غلب أف نعترب فيو الرصيد كجوىر متميز، وعلى ىذا األساس يطبق  *الدرجة األولى:

عندما نًتؾ الوثائق رلمعة كما ىي أو عندما نقـو بعملية ذبميعها ادلستوى األوؿ دلبدأ احًتاـ الرصيد، 

إذا كانت متفرقة، واليت نتجت أو صدرت لنفس الشخص أو ادلؤسسة يف إطار نشاطاهتم اليومية، 

د ادلستوى األوؿ البعد احلقيقي لتطبيقو أساسا على مستوى القيمة األولية لقيمة األرشيف )العمر وغل

 األوؿ( ودوف إعلاؿ القيمة الثانوية )العمر الثاين(.

يف ىذه الدرجة يتطلب أف تكوف كل وثائق الرصيد  مبدأ احًتاـ وحدة الرصيد *الدرجة الثانية:

 ب ػػػػػػالواحد رلمعة يف مكاف معُت والذي غلب أف ػلًـت ويعاد تشكيلو إذا كاف الًتتيب األويل أو الًتتي
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وعلى مستوى القيمة األولية للوثائق اجلارية والنصف اجلارية ىذا االقًتاح األصلي مت تغيَته لسبب ما، 

 1ى أف يكوف للوثائق ترتيبا أوليا واضحا.يكوف ضروريا عل

 أنواع األرشيف:-5

سبر الوثيقة بثالثة أطوار لكل منها دوره ادلؤثر يف تزويد وتنمية ادلقتنيات، ىذه حسب العمر: -5-1

 األطوار ىي اإلنتاج واالستخداـ اجلاري واالستخداـ ادلؤقت والتخزين والتسكُت واحلفظ الدائم.

 أرشيف العمر األول أو األرشيف اإلداري )اإلنتاج واالستخدام اإلداري(:-5-1-1

بداية إعداد الوثيقة وربميلها البيانات وادلعلومات اليت يتم هبا إصلاز ادلصاحل يقصد هبذه ادلرحلة  

 احلكومية وغَت احلكومية ألنشطتها ادلتعددة: من خالؿ إجراءات معينة، وباستخداـ وسائط متنوعة،

وبالتايل تظل يف مكاتب وىنا تكوف الوثيقة رلرد أداة لتنفيذ وربقيق استخداـ معُت يف ذىن منتجها، 

ادلصلحة ما يقارب اخلمس أعواـ نتيجة حلاجة العمل اليومية إليها، ووفقا ذلذه احلاجة يتم االحتفاظ 

وعندىا ري هبا، للحفظ اجلاهبا يف مكاتب ادلصلحة ذاهتا أو يف مكاف آخر زبصصو ىذه ادلصلحة 

 يتم ذبميعها يف ملفات تنمو زمنيا إىل أف يتم اإلجراء الذي نشأت من أجلو.

 العمر الثاني )األرشيف الوسيط(:-5-1-2

ويطلق عليو كذلك أرشيف اجليل الثاين، أو األرشيف االنتقايل، حيث يف ىذه ادلرحلة ينقص  

 سلصصة للحفظ ادلؤقت. االستغالؿ اإلداري للوثيقة، وتتحوؿ تدرغليا إىل أماكن

                                         
1 http://maktabat21.wordpress.com 

 مساءا. 15:10على الساعة  18/03/2017سبت الزيارة يـو 
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سنوات وتعترب ىذه ادلرحلة جد  5وفيما يتعلق بعمر الوثائق يف ىذه ادلرحلة اليت فاقت مدة وجودىا 

  1حساسة وخطَتة إذ فيها يقرر مصَت الوثيقة إما باحلفظ أو احلذؼ.

ويف ىذه الفًتة تظل األوراؽ ربت سيطرة اإلدارة اليت أنتجتها ألهنا ترجع إليها من حُت آلخر،  

فكثَت من األوراؽ يتم الرجوع إليها بعد فًتات طويلة مثل ملفات ادلوظفُت حىت بعد إحالة ادلوظف 

كلفة باألرشيف أف وكوف األرشيف الوسيط يف مرحلة انتقالية ال ؽلنع ادلؤسسة الوطنية ادلعلى التقاعد، 

تشرؼ على سَت األعماؿ التنظيمية لكوف األرشيف يف ىذه ادلرحلة ؽلر بأخطر مراحل حياتو حيث 

 يتم تقرير حذؼ غالبيتو وحفظ اجلزء الذي يتمتع بالقيمة التارؼلية.

 العمر الثالث )األرشيف التاريخي(:-5-1-3

واليت أصبحت غَت سنة،  (15ويتكوف من الوثائق اليت يزيد عمرىا عن اخلمس عشر ) 

ضرورية لتسيَت شؤوف ادلصاحل، لكن لديها قيمة تارؼلية حبيث يلـز دفعها دلصلحة األرشيف الوالئي أو 

 األرشيف الوطٍت.

أرشيف العمر األوؿ والثاين يعد أرشيفا إداريا، وػلدد عمر كل وثيقة أو ملف حسب إف  

يف حُت أف ارشيف العمر الثالث فهو تارؼلي ضرورة كل مصلحة واحتياجاهتا الستعماؿ تلك الوثائق، 

 2وال يتم حذؼ أي وثيقة منو إال بتصريح كتايب من ادلديرية العامة لألرشيف الوطٍت.

                                         
-19. ص 1996ناىد محدي، أمحد. ادلقتنيات األرشيفية: تكوينها وتنميتها. القاىرة: دار الكتب ادلصرية،  1

20. 
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 ة:حسب الملكي-5-2

من الوثائق ادلنتجة أو ادلستلمة من طرؼ ىيئات الدوؿ  يتكوفاألرشيف العمومي: -5-2-1

 وىذا النوع غَت قابل للحجز أو التملك عند التقادـ.واجلماعات احمللية وكذا ادلؤسسات العمومية، 

سنة يف احلالة العادية،  25على ىذا النوع من األرشيف يكوف حبرية ورلانا بعد واالطالع  

منع االطالع إما حلماية السيادة الوطنية  وىناؾ استثناءات لبعض احلاالت اليت خوؿ لألرشيفي حق

 واألمن العاـ وكذلك شرؼ العائالت واألشخاص حىت ينقضي األجل احملدد ذلا.

يتكوف األرشيف اخلاص من الوثائق الصادرة أو اليت أنتجتها األفراد األرشيف الخاص: -5-2-2

يئات أو ادلنظمات أو االربادات ويطلق عليها أحيانا الوثائق الشبو الرمسية وصفة واجلماعات كاذل

 الشبو رمسية للوثائق جاءت نتيجة دلوافقة اجلماعات احلكومية دبمارسة ىذه اجلهات لنشاطها.

أما ادلشرع اجلزائري فقد عرؼ األرشيف اخلاص بأنو: "يتكوف من الوثائق اليت ػلوزىا  

 .1ئالت، أو ادلؤسسات، أو ادلنظمات غَت العمومية"األشخاص، أو العا

وبالتايل فاألرشيف اخلاص ىو كل الوثائق الناذبة عن نشاط األفراد وادلؤسسات اخلاصة، اي  

والدولة ذلا احلق يف الرقابة عليو من حيث انتقالو للخواص، كما ؽلكن أف مصدر ىذه الوثائق خاص، 

للدولة أف تسًتجع ىذه الوثائق نتيجة للقوانُت والقرارات اليت سبنحها بنص االمتيازات كممارسة حق 

                                         
1
 .142-139ق. ص . ادلرجع الساب1988جانفي  26ادلؤرخ يف  09-88قانوف  
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ذلا األولوية يف عملية شراء الشفعة أثناء عملية البيع لألرشيف من قبل اخلواص معٌت ىذا أف الدولة 

 1إرثا ذلا ألنو ؽلثل قيمة علمية تارؼلية. ف ألنو أنتج على حدودىا اإلقليمية، وبالتايل فهو ؽلثلاألرشي

 حسب شكل الوعاء:-5-3

تتكوف ادلعلومات من النشاطات ادلسجلة يف وعاء التسجيل كاحلجر والورؽ والصورة واألشرطة  

ائق اإللكًتونية، وبالتايل ؼلتلف شكل السمعية والبصرية وأسطوانات وادلصغرات الفيلمية واخلرائط والوث

 الوثيقة حسب شكل الوعاء وىي أنواع:

اليت يتم إنتاجها أو إخراجها بواسطة استخداـ آالت الطبع أو عن وىي الوثائق الوثائق المطبوعة: 

ولقد اكتست الوثائق ادلطبوعة مع مرور طريق احلاسوب الذي غزى سلتلف اإلدارات وادلؤسسات، 

ذ أصبحت مصدرا رئيسيا من ادلصادر التارؼلية اليت يستخدمها الباحثوف من أجل بالغة، إالوقت أعلية 

 دراسة احلضارات السابقة اليت مرت على تاريخ احلضارة اإلنسانية.

حيث تعترب الوثائق السمعية البصرية من أوعية ادلعلومات غَت التقليدية، الوثائق السمعية البصرية: 

والصورة ادلتحركة، أو علا مع بعض، وتصنع دبقاسات متفاوتة احلجم تقـو على مبدأ تسجيل الصوت، 

 والطوؿ وتستخدـ يف أغراض متنوعة كالًتفيو السينمائي أو ألغراض البحث العلمي.

ئية ادلصغرات الفيلمية ىي عبارة عن أداة التصوير ادلصغرة داخل األفالـ السينماالمصغرات الفيلمية: 

حبيث يصعب قراءهتا بالعُت اجملردة وؽلكن تكبَتىا أو معدة لعمل صورة طبق األصل عن الوثائق، 

                                         
 .143-142. ادلرجع السابق. ص 1988جانفي  26ادلؤرخ يف  09-88قانوف  1
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قراءهتا على آلة أو جهاز خاص يسمى قارئ ادلصغرات الفلمي، حيث يسمح ىذا القارئ بأخذ عدة 

 1نسخ عن الوثيقة ادلصورة.

الرموز ادلسجلة على أوعية  األرشيف اإللكًتوين عبارة عن سلسلة مناألرشيف اإللكتروني: 

( ويستلـز اللجوء إىل وسائل تكنولوجية حديثة، من أجل قراءتو واالستفادة 1-0إلكًتونية بصيغة )

 منو.

واحدة حبيث ؽلكن  زبزينتة بشكل دائم يف أداة وتتميز الوثيقة اإللكًتونية بكوهنا غَت مثب 

جية ادلتالحقة للحفاظ على ادلعلومة سبييزىا ونقلها إىل وسائط أخرى حسب التطورات التكنولو 

 .2األرشيفية

 مفهوم التسيير:-6

  3من سَت يسَت، سَتة فالف دبعٌت مشي على خطتو.التسيير لغة: 

 

 

                                         
 أبو سعود، إبراىيم. الوثائق التارؼلية أعليتها ووسائل احلفاظ عليها )على اخلط( متاح على:  1

http/www.rabacin.net/arabic/hodwlh/fourth-pivot/historicol.doc.net 
(06/04/2017). 

، 1ع ،2شرقي، فتيحة. دور األرشيفي يف حفظ ومعاجلة األرشيف اإللكًتوين. رللة ادلكتبات وادلعلومات، مج 2
 . 73. ص 2003

 .368ص . ادلرجع السابق .قاموس ادلنجد يف اللغة واإلعالـ 3
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ورد يف معجم الشامي بأف التسيَت "عملية تقتصر على عملية التنسيق بُت التسيير اصطالحا: 

 1أىدافها".وظائف زلددة وأنشطة معينة للمؤسسة بغرض ربقيق 

 مفهوم تسيير األرشيف:-7

يعرؼ تسيَت األرشيف على أنو: "إدارة يف مؤسسة تكوف وظيفتها عن طريق التعاوف مع  

ويضع اإلدارات األخرى الرقابة على األوراؽ وصيانة ادللفات وتقدمي خدمات دلن يستعمل األوراؽ، 

صطلحُت ادلشارقُت الًتحيل اخلطط على فهرستو وحفظ وترحيل واستهالؾ األوراؽ ويقصد بادل

واالستهالؾ على التوايل عملية الدفع أي انتقاؿ الوثائق من العمر األوؿ إىل العمر الثاين، أو من 

ادلناسب هبا يف كل مرحلة، وعملية احلذؼ اليت العمر الثاين إىل العمر الثالث ضلو مكاف احلفظ 

قيمة إدارية، وبعد  -بعد انقضاء العمر األوؿ–تقتضي بإقصاء جزء من تلك الوثائق اليت تعادذلا 

وأما بالنسبة لوظيفة رلالت تسيَت انقضاء العمر الثاين مل تظهر لديها أي قيمة تارؼلية وعلمية، 

ادلادية األرشيف كما وردت يف التعريف فتشمل باإلضافة إىل ذلك التنسيق بُت سلتلف اإلمكانيات 

ومن خالؿ توفَت ادلعلومات والوثائق أىداؼ ادلؤسسة ككل، والبشرية ادلتوفرة للمشاركة يف ربقيق 

كما ال ادلناسبة لكل ىياكل ادلؤسسة ادلوجودة فيها عند الطلب من أجل التسيَت احلسن للعمل،  

 وطنستثٍت من ذلك رلموع التقنيات والعمليات ادلصاحبة منذ إنتاج الوثائق واستقباذلا وتوفَت الشر 

                                         
 .1999دار الفكر،  :عماف.مقدمة يف علم ادلكتبات وادلعلومات .أمُت ،النجدالوي ؛رحبي مصطفى ،علياف 1

 .287ص 
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ئق وحفظها وصيانتها إىل غاية اتباع طرؽ الًتتيب ادلناسبة لكل نوع من اجليدة، من حيث ربويل الوثا

 1األرصدة.

 جوانب تسيير األرشيف العلمية واإلدارية:-8

ؼلتص ىذا اجلانب بالتعرض جملموع العمليات ادلتعلقة الجانب العلمي لتسيير األرشيف: -8-1

وتطبيق التقنيات ادلناسبة اليت فية، بتسيَت األرشيف خالؿ ادلراحل الثالث من عمر الوثيقة األرشي

تصحب الوثيقة منذ تشكلها إىل أف يتحدد مصَتىا النهائي، زلددين يف كل مرحلة الدور الذي تلعبو 

 ونوع ادلعاجلة ادلادية والفكرية ومراحل التسيَت.اذليئات ادلسؤولة عن الوثائق والوظائف ادلنوطة هبا، 

: Formation des archivesاألرشيف:األرشيف في مرحلة تكوين تسيير -8-1-1

يف ىذه ادلرحلة تتكوف الوثائق ذات العمر األوؿ، وبالتايل ػلصل تداخل بُت العمل اإلداري والعمل 

األرشيفي من حيث اإلجراءات ادلتعلقة بتسيَت الوثائق، ويسند ىذا العمل إىل الوحدة ادلكلفة 

ألمن ؤسسة الصادر والوارد، عامال ىاما باألرشيف واليت تقـو باإلشراؼ الكامل على بريد ادل

معلوماهتا وسالمة زلفوظاهتا، وسرعة وصوؿ األوراؽ إىل سلتصُت إلجراء الالـز فيها. وإف ىذا 

اإلشراؼ الكامل على مسؤوليات إدارة احملفوظات يف ىذه ادلرحلة أي مرحلة تكوين األرشيف تًتاكم 

من مصادر سلتلفة دبعٌت وثائق صادرة وأخرى واردة، الوثائق سواء من إنتاج الوثائق أو استقباذلا 

                                         
دار الكاتب العريب للطباعة  :القاىرة .لُت فيهامة العايتنظيمها ورفع كفا: إدارة احملفوظات .أمحد زلمد ،الشامي 1

 .319ص  .[ت.د]والنشر، 
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وتتمثل إجراءات الربيد الصادر يف إنتاج الوثائق، ترقيمها، تسجيلها، وإرساؿ األصل، يف حُت تتمثل 

 إجراءات الربيد الوارد يف فهرسة ىذا الربيد وتوجيهو، تسجيلو وتسليم ادلراسالت الواردة.

 :Le préarchivageما قبل األرشفة: -8-1-2

يشَت مصطلح ما قبل األرشفة إىل احلفظ ادلؤقت، إال أف العملية فعال ليست مكونة من  

الرصيد الذي ينتمي إىل العمر الوسيط والذي ؼلضع  إظلا عملية معاجلة أيضاعملية احلفظ فحسب، 

للتسيَت والتنظيم بعد أف يتم استقبالو من طرؼ ادلصاحل ادلنتجة واليت تتناقص تدرغليا حاجتها اإلدارية 

كما يتعرض إليو شيئا فشئيا دبرور الوقت، وبنفس الوتَتة تبدأ يف ظهور قيمة أخرى تارؼلية أو علمية،  

وتشمل عملية تسيَته ما يلي: الفرز تيجة عدـ أعليتو ادلطلقة، ناحلذؼ بشأنو  جزء منو إلصدار قرار

واحلذؼ، الدفع، الًتتيب، الوصف األرشيفي، االستعماؿ، احلفظ، عملية الفرز واحلذؼ الثانية، 

 1الدفع الثاين.

 :L’archivageاألرشفة: -8-1-3

احلفظ ادلؤقت تتم عملية احلفظ الفرؽ بُت ما قبل األرشفة وعملية األرشفة ىو أنو أثناء  

بطريقة مؤقتة )غَت دائمة(، أما بالنسبة لعملية األرشفة فيتم احلفظ النهائي جملموعة الوثائق ذات 

 القيمة التارؼلية، كما تصحب الوثائق اإلجراءات التالية:

 

                                         
قسنطينة،  .علم ادلكتبات .رسالة ماجستَت .التسيَت األرشيفي للمؤسسات اإلدارية العمومية .انتصار ،دذلـو 1

 .83-79ص  .2006
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 عملية الترتيب والترميز:

الًتتيب الذي كانت عليو  عند استقباؿ األرشيف من طرؼ مراكز احلفظ ادلؤقت عادة ؼلتل 

كما أف مراكز األرشيف بسبب تطبيق عملية احلذؼ وبالتايل اإلخالؿ بنوع الًتتيب الذي كاف متبعا،  

التارؼلي تضيف األرصدة اليت يتم استقباذلا بطريقة تابعة لألرصدة احملفوظة مسبقا باستخداـ إحدى 

وتعتمد ادلرونة تيب الذي يتصف بادلرونة، "على أف يتم تصميم الًت طرؽ الًتتيب السابق التعرض ذلا 

اعتمادا كبَتا على نوع األساس ادلستخدـ للًتقيم ذلك ألف سعة األساس تزيد من مقدرة الرمز على 

التصنيف اليت تؤثر يف البساطة بدورىا وتؤثر يف استيعاب ادلوضوعات، كما تؤدي إىل قصر أرقاـ 

نظاـ الًتتيب إما زلليا وضعو األرشيفي على أف يتميز ويكوف سهولة الكتابة والنطق والتذكر"، 

نسبة  1850دبميزات التصانيف العادلية كما ؽلكن أف يكوف عادليا، مثل تصنيف رؽلوند "صمم سنة 

إىل واضعو وىو األرشيفي الفرنسي، يعطي رموز للمواضيع ادلختلفة وكذلك أرقاما، وقد طبق ىذا 

 .1خلاصة بادلستعمرات الفرنسيةالتصنيف على اجملموعات األرشيفية ا

 الحفظ:

نظرا ألعلية الوثائق اليت تتوفر مراكز احلفظ النهائي بطبيعة احلاؿ على ظروؼ جدية للحفظ  

ربفظ هبا ولقدمها وبالتايل توفر مجيع شروط احلفظ ادلالئمة لكل نوع أو شكل من الوثائق، مع ربقيق 

                                         
1
 .84ص  .ادلرجع نفسو 
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احلراسة ألف الوثائق التارؼلية شواىد ال تعوض وإرثا صيانتها بطريقة دورية وعلمية، وتشديد األمن و 

 1ثقافيا وحضاريا ثريا.

 االتصال األرشيفي:

الرصيد بادلستفيدين يتم الوصف األرشيفي جملموعة الوثائق احملفوظة وإعداد وسائل ألجل ربط  

الوسائل الداخلية والوسائل ادلوجهة للجمهور، ال سيما  ث ادلختلفة اليت سبق اإلشارة إليها،حالب

إعداد ادلعارض واإلعالـ حوؿ الوثائق لنشر ادلعلومات والتعريف بالرصيد احملفوظ يف ربقيق االتصاؿ 

  2األرشيفي.

 الجانب اإلداري لتسيير األرشيف:-8-2

 هتتم بإتقاف واليت اإلجراءات السابقة إذا كاف تسيَت األرشيف يعتمد على رلموعة من 

العمليات التقليدية ادلادية والفكرية فضال عن استغالؿ التقنيات احلديثة، فإنو البد من وجود رلموعة 

أخرى من العمليات اإلدارية اليت توفر ذلا اإلمكانيات ادلادية والبشرية والوسائل واحملالت بإتباع مبادئ 

على أكمل وجو، ومن أىم ىذه اإلمكانات ما إدارة علمية حىت تتمكن ادلؤسسة من القياـ دبهمتها 

 يلي:

 

 

                                         
 .86-84ص  .ادلرجع نفسو 1
 .86ص  .ادلرجع نفسو 2
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 المبنى والمحالت:-8-2-1

إف تصميم مصاحل األرشيف داخل اإلدارات وادلؤسسات يبدأ منذ تصميم ادلبٌت وزبصيص  

على أف يكوف ادلكاف ادلخصص قسم منو ألجل تسيَت األرشيف كباقي اذلياكل داخل ادلؤسسة، 

مناسبا ألف الغرض األساسي من اختيار ادلكاف ادلناسب للمحفوظات ىو االقتصاد يف الوقت من 

كذلك ؽلكننا من ربسُت العمليات اليت تقـو هبا سلتلف يستعمل تلك احملفوظات ويرجع إليها،  

 ُت اإلدارات األخرى.اذلياكل إذا كاف ىناؾ ترابط بُت مكاف احملفوظات داخل ادلؤسسات وب

 الوسائل والتجهيزات:-8-2-2

 بالنسبة للوسائل والتجهيزات فهي تتمثل فيما يلي: 

 وىي متنوعة بتنوع شكل الوعاء وطرؽ احلفظ أكثرىا استخداما:أجهزة الحفظ: -أ

واليت من األفضل أف تقتٌت وفق معايَت  Rayonnage métaliquesالرفوف المعدنية: -

علمية، خزانات معدنية ذات أقفاؿ ودواليب، حوافظ خاصة باخلرائط وادلصغرات الفيلمية، أجهزة 

  1خاصة حلفظ الفهارس البطاقية.

 طاوالت وكراسي سلصصة لقاعة الفرز.أجهزة الفرز والمعالجة: -ب

 ات مرقمة أو أدراج.*جهاز مصمم خصيصا لعملية الفرز مقسم جملموعة خان

 .chariot*عربات نقل العلب 

                                         
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  :القاىرة .تصنيف وفهرسة الوثائق، أو الًتتيب والوصف. الزلمد إبراىيم ،السيد 1

 .103ص  .1992
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التكنولوجية وادلصغرات  *أجهزة تصوير والتصوير ادلصغر والتجليد والتطهَت وأجهزة قراءة الوسائل

 الفيلمية.

 *ذبهيزات القاعات ادلتخصصة وادلفتوحة للجمهور.

 العرض ادلختلفة. *ذبهيزات تستخدـ يف ادلعرض كالصناديق الزجاجية وأدوات

   1*وسائل وأدوات العمل اليت يتم تزويد هبا حسب الطلب.

ىي الوثيقة "اليت تبُت ادلتوقع أو احملتمل من ادلوارد والنفقات دلؤسسة ما خالؿ الميزانية: -8-2-3

فًتة زمنية زلددة ىي عادة سنة وسبثل برنارلا ماليا منطقيا ومفصال وذا طبيعة مستقبلية ودبوجب ىذا 

 الربنامج ادلايل تنسق وربدد نشاطها وعمليات األقساـ ادلختلفة يف ىذه ادلؤسسة".

إذا فادلسؤوؿ األوؿ يف ادلؤسسة من يقـو بتقدمي ادلقًتحات ادلتعلقة ببنود ادليزانية يف شكل  

بيانات تقديرية نابعة عن احتياجات فعلية يف جوانب معينة حسب األولويات، تعد سنويا وتناقش 

تقـو من طرؼ اجلهة الوصية والوحدات ادلختصة يف األرشيف مثلها مثل باقي اذلياكل، لتقدـ 

بادلشاركة يف االقًتاح حوؿ ما يلزمها وفقا لربامج سلططات العمل على مستواىا بطريقة واضحة ودقيقة 

ويتم التخطيط إلعداد ادليزانية بصورة تعكس أىداؼ ادلؤسسة ووظائفها وىذا ما يتوقف وشاملة، 

ومصدر ادليزانية يكوف الدولة من خالؿ اجلهة الوصية وىي ادلصدر على صلاعة التسيَت وفعاليتو، 

الثابت والرئيسي، كما ؽلكن أف تساىم مصادر أخرى يف سبويل ادلؤسسة من خالؿ ادلنح واذلبات من 

حسب نوع سلتلف اذليئات احمللية أو األجنبية أو من خالؿ الرسـو اليت تفرضها على خدمات معينة 
                                         

 .104ص  .ادلرجع نفسو 1
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ويتم صرؼ ىذه ادليزانية يف أوجو سلتلفة ىي االعتماد واألجور، اقتناء وسائل وأدوات العمل ادلؤسسة، 

  1والتجهيزات ادلختلفة والصيانة.

اجلانب العلمي يشرؼ على أداء الوظائف والعمليات ادلختلفة واليت زبص الموظفين: -8-2-4

ادلختلفة والدرجات ادلتفاوتة، فادلوظف العاـ كل واإلداري طاقم من ادلوظفُت ذوي االختصاصات 

شخص يقـو بأداء عمل يتميز بصفة الدواـ يف خدمة مرفق عاـ أو مصلحة أو مؤسسة عامة تديرىا 

 الدولة.

ويصنف ادلوظفوف حسب درجات السلم اإلداري وفق التنظيم ادلعموؿ بو والنماذج ادلتبعة يف   

التخصص دلمارسة وظائفهم وبعدد كايف بتقسيم عادؿ ويتم توزيعهم حسب كل دولة أو مؤسسة، 

لذا فمستوى اخلدمات اليت تقدمها مصلحة األرشيف مرتبط بالدرجة األوىل بكفاءة القائمُت للمهاـ، 

على ىذه اخلدمات لذا غلب اختيار العامل بدقة تنطبق عليو ادلواصفات وادلؤىالت ومن بينها ما 

 يلي:

 ل ما ىو سري ومن حيث عدـ إعارة الوثائق بطريقة غَت األمانة من حيث االطالع على ك

 قانونية أو أخذىا ألغراض شخصية.

  روح اإلبداع والتطلع لكل ما ىو جديد يف رلاؿ مسايرة التطور دوف احلواجز النفسية ال سيما

 من خالؿ اعتماد وسائل تكنولوجيا ادلعلومات والتقنيات احلديثة.
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  على ربمل ادلسؤولية والتوافق والتواصل مع اآلخرين يف ومن الصفات الشخصية أيضا القدرة

 إطار العمل، السيما اخلربة الطويلة اخلاصة بالنسبة للمسَت يف رلاؿ األرشيف.

  ،ألف ادلستفيدين من ادلعلومات إدارة أو أفراد أحيانا تكوف االنضباط وااللتزاـ دبواعيد العمل

 حاجتهم للوثائق آنية وفورية.

 1عده على إتقاف سلتلف عمليات ادلعاجلة.مهارة يدوية تسا 

صدر عن مديرية التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير األرشيف: -8-2-5

 األرشيف الوطٍت مناشَت ومذكرات يف رلاؿ تنظيم وتسيَت األرشيف أعلها:

 اخلاص بتسيَت وثائق األرشيف. 1991ادلؤرخ يف  03منشور رقم *

 ادلتعلق بفتح األرشيف العمومي لالطالع. 1992مارس  18ادلؤرخ يف  05 منشور رقم*

 اخلاص حبذؼ بعض أنواع األرشيف الوالئي. 1994ديسمرب  26ادلؤرخ يف  06-94*منشور رقم 

 .1962اخلاص بإنقاذ األرشيف ادلنتج قبل  1994أكتوبر  02ادلؤرخ يف  07-94*منشور رقم 

 اخلاص بتسيَت األرشيف اإلداري. 1995جانفي  26ادلؤرخ يف  08-95*منشور رقم 

 اخلاص بعمل تطهَت قطاع األرشيف وتعزيزه. 1996أوت  20ادلؤرخ يف  09-96منشور رقم *

 ادلتعلق بتنظيم أياـ دراسية حوؿ تسيَت األرشيف. 1998أكتوبر  07ادلؤرخ يف  810*منشور رقم 

 يفيُت.ديسمرب ادلتعلق بظروؼ عمل الوثائقيُت األرش 14ادلؤرخ يف  955/98*منشور رقم 

                                         
1 Mahiou , ahmed. cours d’institution, Administratives, 3éme edition . 
Alger. O ,P ,U, 1981. p12. 
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 ادلتعلق دبحالت األرشيف. 1998ديسمرب  19ادلؤرخ يف  964*منشور رقم 

يتعلق بربنامج األعماؿ اإلحصائية لقطاع  1993فيفري  23ادلؤرخ يف  98/99*منشور رقم 

 األرشيف.

 يتعلق بربنامج بناء مراكز األرشيف. 1999مارس  02يف ادلؤرخ  111/99*منشور رقم 

يتعلق بًتخيص حذؼ بعض أنواع  2000جويلية  18ادلؤرخ يف  533/2000*منشور رقم 

 األرشيف.

 1حوؿ تسيَت األرشيف. 2000أوت  20ادلؤرخ يف  301*منشور رقم 

 تعليمة حوؿ تنظيم األرشيف. 2000سبتمرب  3ادلؤرخ يف  133/2000رقم  منشور*

 ادلتعلق حبذؼ بعض أنواع األرشيف. 2001أفريل  1ادلؤرخ يف  20/2001*منشور رقم 

خبصوص ترخيص حذؼ األرشيف ذو  2001أفريل  2ادلؤرخ يف  257/2001*منشور رقم 

 الطابع التنظيمي.

 خبصوص الفهرس الوطٍت لألرشيف. 2001جواف  6ادلؤرخ يف  356/2001*منشور رقم 

خبصوص القوائم الشاملة لوثائق  2001جويلية  24ادلؤرخ يف  438/2001*منشور رقم 

 األرشيف.

خبصوص ترخيص حبذؼ بعض وثائق  2002ماي  29ادلؤرخ يف  268/2002*منشور رقم 

 األرشيف.
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ء ادللفات اخلاصة برخص ادلتعلق بإقصا 2003جواف  10ادلؤرخ يف  01/2003*منشور رقم 

 .1988-1963السياقة من 

 اخلاص بتطبيق بطاقة تشخيص. 02/2003*منشور رقم 

اخلاص بتوقيف اإلقصاء حلُت ادلوافقة على القوائم الشاملة /تطبيق منشور  702/2003*منشور رقم 

 .03رقم 

 1مات.اخلاص بإقصاء األرشيف، إضافة إىل بعض ادلذكرات والتعلي 03/2003*منشور رقم 

 املة:دور تسيير األرشيف في تحقيق التنمية الش-9

هتدؼ عملية تسيَت األرشيف من اجلانب اإلداري العلمي ومن خالؿ كل عمر من أعمار 

 وأإىل خدمة اجملتمع بالدرجة األوىل سواء على ادلدى القريب ادلتوسط الوثيقة اإلدارية أو األرشيفية، 

واليت تتيح التحكم يف مسار الوثيقة وتيسَت الوصوؿ إىل مصادر ادلعلومات األرشيفية وحفظها  البعيد،

إىل جانب الًتكيز على توظيف ادلتخصصُت يف اجملاؿ وتطوير خرباهتم وتقنُت العمل األرشيفي 

 إيطار زلكم من التشريعات والقوانُت. وتوجيهو حسب

 ؿ:ويربز دور التسيَت ادلثايل لألرشيف من خال

من حيث *زيادة فعالية اإلدارات وادلؤسسات ادلختلفة وباألخص تلك اليت هتتم بالتنمية االقتصادية 

 دقة التخطيط وبناء مناخ ادلالئم للقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف.
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مصادر كما يساىم تسيَت األرشيف بطريقة علمية يف برامج التنمية الوطنية، فمن ادلؤكد أف حفظ *

ا وػلوؿ دوف ادلعلومات الوثائقية وإتاحتها للتداوؿ غلعل التخطيط من أجل التنمية سهال وميسور 

كما ػلوؿ دوف الوقوع يف األخطاء السابقة ويدعم االستمرارية تكرار ازدواج اجلهود دوف داع،  

ت ويتمخض عن فوائد عدة تستخلص من التجارب واخلربات السابقة، أي أف الرجوع للدراسا

للتنمية من حيث توفَت الوقت وعدـ تكرار  والوثائق السابقة يساىم يف اإلدارة اجليدة ويف التخطيط

وىنا يكمن تكامل العمل اإلداري واألرشيفي كمبدأ أساسي من مبادئ اإلدارة العلمية، اجلهود، 

بدءا من من حيث تراكمو وطرؽ دفعو باإلجراءات اإلدارية ادلعموؿ هبا فضال عن تؤثر األرشيف 

تشكل ادللفات وطرؽ معاجلة القضايا وادلشاريع ادلختلفة، ويؤدي التسيَت اجليد لألرشيف إىل التأثَت 

  1بدوره يف ربسُت اإلدارة ويف ربقيق التنمية يف اجملاالت ادلختلفة أعلها:

وتربية دودة وكمثاؿ على ذلك تستخدـ التقارير وادلذكرات عن زراعة األرز، تنمية مجال الزراعة: 

القز يف ماليزيا لتنمية رلاؿ الزراعة بينما أدى عدـ توفر الوثائق ذات الصلة بزراعة الكاكاو إىل إجراء 

عدة ذبارب علمية مطولة ومكلفة إىل جانب وقوع حاالت من اإلخفاؽ والفشل وانطوت عن 

 تكاليف باىضة.

صناعية وذلك باستغالؿ البحوث يساىم تسيَت األرشيف يف تنمية ادلشاريع التنمية الصناعة: 

ومثاؿ على ذلك  -اجليولوجية القدؽلة والتقارير واخلرائط وادلخططات واإلحصائيات لسنوات ماضية

                                         
، مراكز ادلعلومات الوثائقية يف الدوؿ النامية ومساعلتها يف التنمية الوطنية .مصطفى علي ،أبو شعيشع 1

 .163ص  .1995، 4.ع .االذباىات احلديثة يف ادلكتبات وادلعلومات
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حيث  شركة التعدين يف ماليزيا بدرجة ال حدود ذلا يف تنمية التعدين، أفادت ملفات وسجالت 

نية بينما أفاد نوع آخر من كشفت على سبيل ادلثاؿ عن وجود كميات زلققة من اخلدمات ادلعد

 وادلوانئ.الوثائق يف نقل وإصالح وترميم وبناء الطرؽ والسكك احلديدية والقنوات 

وتفيد عملية تسيَت وتنظيم األرشيف يف تسخَت التقارير الطبية ادلبكرة التنمية في المجال الصحي: 

 للبعثات التبشَتية دلكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها.

من حيث استخداـ السجالت الراصدة ألحواؿ الطقس ومعدالت في مجال الوقاية من الكوارث: 

وإعداد وسائل ألجل أخذ االحتياطات ضانات لفًتات معينة، وط األمطار ووقوع األعاصَت والفيىب

 1ادلكافحة وبالتايل يعترب ذلك زبطيطا يف رلاؿ التنمية االقتصادية.

ؿ التسليم واإلقرار بتاريخ وطٍت واحد ومشًتؾ حبيث تستخدـ ادلواد من خالصيانة عناصر الوحدة: 

الوثائقية يف بلورة وإذكاء الوعي القومي والوطٍت وما يساىم ذلك يف ربقيق وتعزيز االستقالؿ وتوجيو 

فضال عن احلصوؿ على القرائن واألدلة اليت تبُت وجود السياسي وبناء الرأي العاـ، وتعميق التطور 

كما تستخدـ يف التاريخ ويف بياف االذباىات السائدة على امتداد فًتة زمنية معينة ويف   االستعمار

أي أف التعرؼ على عالقات بُت الدوؿ والشعوب ومعرفة العالقات الساللية والعرقية يف منطقة ما، 

 تسيَت األرشيف يشكل تنمية متكاملة بدءا من ادلاضي  من ادلمارسات والدراسات وصوال إىل وضع

سلططات نابعة من صميم احلضارة للمحافظة على كيانات الدوؿ واجملتمعات ودعم تطورىا 
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وحىت ربافظ على موقع ىاـ يف عامل البقاء فيو دلن ؽلتلك ادلعلومة والتقنية واستمرارية صلاحها وتفوقها، 

 1والقوة.

 استعمال التقنيات الحديثة في تسيير األرشيف:-11

خاصة ضلو توظيف وسائل وتقنيات حديثة –بربوز عصر ادلعلومات واذباه الدوؿ ادلتقدمة  

يف ظل ما وفرتو التكنولوجيا احلديثة من وسائل وتقنيات قصد لتخزين ومعاجلة واسًتجاع ادلعلومات، 

يب تطوير رلاؿ األرشيف وتيسَت االستفادة ادلثلى من أطناف الوثائق ادلًتاكمة واليت تبقى األسال

التقليدية عاجزة عن تغطية طلبات ادلستفيدين أشخاصا أو مؤسسات وصوال إىل مستوى عايل من 

األداء، وذلك لن يتحقق إال بإتقاف األساليب التقليدية والطرؽ اإلدارية أثناء ادلعاجلة ادلادية والفكرية 

ادلعلومات واستغالذلا تكنولوجيا مث اعتماد وسائل وتقنيات للوثائق واتباع ادلعايَت العلمية ادلقننة أوال، 

وذلك يتطلب وضع اسًتاتيجية للمفاضلة بُت يف سلتلف العمليات وجوانب عملية تسيَت األرشيف، 

أحسن السبل وأصلع الوسائل إلدخاؿ ىذه التقنيات، السيما وجود حاجة فعلية إلدخاذلا حسب 

ودراستها ألخذ قرار حوؿ توظيف حجم ادلؤسسة والرصيد وهتيئة الظروؼ واإلمكانات للتعامل معها 

 بُت ىذه التقنيات:الضروري منها وادلناسب لألىداؼ والسياسات ادلقررة ومن 

رلموعة من األدوات والتقنيات عرؼ التسيَت اإللكًتوين بأنو "التسيير اإللكتروني للوثائق: -11-1

اليت بواسطتها ؽلكن ترتيب وحفظ الوثائق واسًتجاعها من خالؿ مجلة من تطبيقات اإلعالـ أاليل يف 

                                         
ملتقى دويل حوؿ األرشيف  .حملة عن األرشيف الوطٍت .الغرفة الوطنية للموثقُت .ادلديرية العامة لألرشيف الوطٍت 1

 .4ص  .2006جانفي،  22-21يومي  .اجلزائر .التوثيقي ربت شعار األرشيف التوثيقي تسيَت وذاكرة
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، ويف ىذا اإلطار "يعطي اإلعالـ اآليل لألرشيف وسيلة للتحكم يف 1إطار النشاط العادي للمؤسسة"

يساعد على التسيَت ادلادي والفكري من خالؿ ادلعلومات ادلوجودة يف سلتلف األشكاؿ والوثائق، إذ 

إذف يعتمد التسيَت الًتتيب واجلرد وإعداد وسائل البحث ادلختلفة، رلموعة من العمليات األرشيفية، 

تطبيقات األرشيف ادلختلفة وفق تقنيات اإلعالـ اإللكًتوين للوثائق على وجود نظاـ تشغيل يستخدـ 

ادلواصفات والعمليات ادلناسبة لنشاط مؤسسة تصميمو حسب  اآليل، وىذا النظاـ يتم اختياره أو

خاصة فيما يتعلق بالتحكم يف عملية احلفظ وسهولة األرشيف ورلموعة اخلدمات اليت تقدمها، 

االسًتجاع والتوزيع ومعاجلة األرشيف أو تسيَت ملفات ادلستفيدين أو ادلوظفُت مثال أو ما يسمى 

 2باألرشفة اإللكًتونية.

 عن أنظمة التسيير اإللكتروني المستخدمة في األرشيف: أمثلة

 ومن أىم األمثلة عن أنظمة التشغيل يف رلاؿ تسيَت األرشيف ما يلي: 

*TEXTO :وىو نظاـ مستخدـ يف مراكز األرشيف الوسيط يف "فونتينبلو" بفرنسا والذي ػلمل 

 الت وسلرجات ذات جودة عالية.ئوسائل ومسا

                                         
-8ص  .2003، 1، ع2.مج .التسيَت اإللكًتوين للوثائق، رللة ادلكتبات وادلعلومات .عبد ادلالك ،بن سبيت 1
9. 

2 Kholadi, mohamed khireddine. Programme d’informatisation de 
systèmes d’information de la section des documents et l’administration 
des archives pour lia archives nationales. Madjalet el maktabat wa et 
Maaloumat. Vol.2,N.1 ,2003.p.7. 
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*ASK/SAM :رييور" يف يَت لألرشيف مستخدـ من طرؼ مركز األرشيف "ماوىو نظاـ تس

 يوغوسالفيا، لديو طاقة عالية دلعاجلة النصوص وادلعلومات يف رلاؿ األرشيف.

*MAIS : استخدـ ىذا النظاـ وترجم للفرنسية يف بلجيكا دلعاجلة مشكل التحويل اإللكًتوين

 للمعطيات ما بُت مصاحل األرشيف.

*CDS/ISIS : باستخداـwindows  أيwinisis  وضعتو اليونسكو وىو نظاـ

L’UNESCO  هبدؼ تسيَت اجملموعات ادلكتبية ودبرور الوقت استخدـ لتسيَت األرشيف وخاصة

ويستخدـ ىذا النظاـ أيضا يف رلاؿ إنشاء ومراقبة يف رلاؿ البحث اآليل باستخداـ وسائل حبث آلية، 

 1األرشيفية.قواعد ادلعلومات يف سلتلف األنشطة 

 قواعد البيانات واستخدامها في مجال األرشيف:-11-2

تسمح قواعد ادلعلومات بتخزين ادلعلومات األرشيفية بأشكاذلا ادلختلفة نصية أو بيليوغرافية أو  

الطرفيات من قبل قوائم وسائل البحث، واليت ؽلكن ربديثها بشكل دائم واالستفادة منها بواسطة 

ئات أو أشخاص، وتتوقف فعالية قواعد ادلعلومات على مدى دقة وتنظيم مستفيدين سلتلفُت ىي

وبالتايل توفر إمكانيات سلتلفة للوصوؿ إىل ادلعلومات ادلدخلة وتعدد ادلداخل من خالؿ تنوع احلقوؿ، 

كما يتوقف ذلك على ادلعلومة ادلطلوبة إما بالكلمات ادلفتاحية أو حسب رقم الوثيقة، موضوعها  

ادلستمر وعلى مدى تغطيتها للرصيد ادلتوفر لدى ادلؤسسة األرشيفية، بة والتحيُت والتطور عملية ادلراق

وطرؽ التكشيف من حيث دقتها كما توفر إمكانية التشابك واالرتباط دبواقع سلتلفة واالستفادة من 
                                         

 .17ص . السابقادلرجع  .التسيَت اإللكًتوين للوثائق، رللة ادلكتبات وادلعلومات .عبد ادلالك ،بن سبيت 1
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رلاؿ  وتستخدـ قواعد ادلعلومات يفخدمات قواعد ادلعلومات العادلية لتبادؿ ادلعلومات واخلربات، 

تسيَت األرشيف بدءا بالتحكم يف عملية الدفع ادلعاجلة والتخزين واالسًتجاع والوصف األرشيفي إىل 

إعداد وسائل حبث متنوعة كجداوؿ الدفع اإللكًتونية، الكشافات والفهارس، حبيث ؼلتص كل حقل 

لسلة منذ من احلقوؿ يف وظيفة معينة كما يقع على عاتق األرشيفي التحكم يف الرصيد أو الس

 استقباؿ الدفع.

 :1أمثلة عن قواعد المعلومات المستخدمة في مجال األرشيف

تشكلت وفق برماجية  Sacawiومن أبرز األمثلة يف ذلك ىي قاعدة ادلعلومات  

CDS/ISIS   ،تساعد األرشيفي على التحكم يف كقاعدة معلومات مرجعية هبدؼ تسيَت األرشيف

وتزوده بنظاـ ترتيب للوثائق وؽلكن من خالذلا ترمجة زلتوى الرـز أو ادللفات تقنيات ادلعاجلة األرشيفية 

 استخداـ الكشافات أو الفهارس.ب

دلعاجلة زلتوى الدفع األرشيفي والتحكم يف ىذه العملية كوهنا ربدد  Sacawiكما تستخدـ  

 مصَت الوثيقة منذ دخوذلا زلالت احلفظ باختالؼ أنواعها الوسيط أو النهائي.

من ملف أساسي وآخر مستقل وبطاقة التعريف  Sacawiوتتكوف قاعدة ادلعلومات  

 باحلقوؿ بالشكل التايل:

 رفع الدفع خبمسة خصائص رقمية.  .1

                                         
1
 .18ص السابق. ادلرجع  .التسيَت اإللكًتوين للوثائق، رللة ادلكتبات وادلعلومات .عبد ادلالك ،بن سبيت 
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 1التاريخ بأربعة خصائص. .2

 أو الرزمة بأربعة خانات.رقم العلبة  .3

 خاصية رقمية ألف بائية. 500زلتوى الوثيقة خبمس مئة  .4

 طبيعة الوثائق بستُت خاصية. .5

 300اجلهة ادلنتجة أو نص كامل يتضمن معلومات حوؿ أصل الوثيقة وما ػلمل ثالث مائة  .6

 خاصية.

 خصائص رقمية. 10تاريخ الدفع يتضمن عشرة  .7

 2خاصية رقمية أو نصية. 200الكلمات ادلفتاحية أو ادلدخل ربتوي على مئيت  .8

 المصغر في مجال األرشيف:استخدام التصوير -11-3

عملية التصوير ادلصغر أو تسيَت األرشيف يات احلديثة ادلستخدمة يف رلاؿ ومن بُت التقن 

Micrographie   كوسيلة تسهل عملية احلفظ واالسًتجاع باستخداـ جهاز قارئ، ومت تسجيل

ودبرور الوقت أدخلت التعديالت على شكل مصغرات فيلمية ، 1839أوؿ صورة مصغرة سنة 

طويلة وتتم عملية التصوير بكامَتا خاصة واماـ جهاز القراءة وربسُت قدرة مقاومتها وبقائها دلدة 

األشكاؿ ادلصغرة وتكبَتىا وأخذ نسخ منها باحلجم الطبيعي للوثيقة  والطبع فيمكن من قراءة زلتوى 

                                         
1 Lahcene, Mohamed. Application du CDS/ISIS dans le processus du 
traitement scientifique des archives. Publications des archives nationale 
d’algerie. N.7,1997.P.116-117. 
2 Opcit.p117. 
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الناتج عن كثرة التداوؿ ويسمح حبفظ من التلف التصوير ادلصغر للحفاظ على الوثائق كما يستخدـ 

سنة وتعويض الوثيقة األصلية يف حالة ضياع أو تعريض لكوارث  100الوثائق دلدة طويلة أكثر من 

طبيعية والسرقة من خالؿ إتاحة نسخ إضافية فضال عن دورىا يف احلفاظ على سرية ادلعلومات وأمنها 

يف آف واحد كما ن طرؼ رلموعة من ادلستفيدين وإتاحة الفرصة لالستفادة من الوثيقة ادلطلوبة م

ادلصغرات الفيلمية صورا تستخدـ للتبليغ ونشر تسهل عملية االسًتجاع وتوفر الوقت وتعترب 

ادلعلومات أثناء إنشاء ادلعارض وأياـ الدراسة ومن أحدث التقنيات يف ىذا اجملاؿ عملية التصوير 

 1قة األصلية.الرقمي باستخداـ ادلاسحات دوف الرجوع للوثي

 يأخذ التصوير ادلصغر شكلُت علا: أشكال التصوير المصغر:

األكثر استخداما يف حفظ الوثائق األرشيفية باختالؼ أنواعها  وىو النوعاألشكال الملفوفة: -أ

، لتسجيل الوثائق  ـ30ملم واليت يقدر طوذلا ب:  35وأحجامها حبيث زبتص األفالـ ذات القياس 

صورة مصغرة أما  600استيعاب ستمائة كبَتة احلجم كاخلرائط والصور واجلرائد وىي ذات قدرة 

 صورة مصغرة. 3000زبزين ثالثة آالؼ ملم بطاقة  16الوثائق العادية فتحمل يف أفالـ ذات حجم 

 

 

 

                                         
 .2003، 1.ع، 2.مج .رللة ادلكتبات وادلعلومات ،ادليكروغرافيا يف األرشيف الوطٍت .فاطمة الزىرة ،حياري 1

 .56ص 
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 ثالثة أنواع ىي:وتنقسم األشكاؿ ادللفوفة حسب استخدامها إىل أنواع األشكال الملفوفة: 

يوضع ادليكروفيلم أماف لصيانة النسخ األصلية من الوثائق ذات القيمة التارؼلية ميكروفيلم أمان: -1

ؼلشى ضياعها أو تعرضها ألي تلف، وػلفظ يف بلد آخر غَت الذي ػلتوي على نسخة اصلية، واليت 

للنسخة اليت تعد لالطالع جراء  وىو غَت قابل لالطالع ويسمى ميكروفيلم أماف أويل أما بالنسبة 

 كثرة تداوؿ نوع معُت من الوثائق فتسمى ميكروفيلم أماف ثانوي.

مسي تكميلي ألنو يوضع لتكملة سلسلة أو وىو نوع آخر من ادليكروفيلم ميكروفيلم تكميلي: -2

خر، رصيد من الوثائق يف بلد ما انتقل اجلزء الناقص منو لبلد آخر أثناء استعمار أو ألي سبب آ

خلفا دلبدأ إقليمية األرشيف وعلى ىذا األساس يتعُت على ذلك البلد احلصوؿ ولو على صورة مصغرة 

ألهنا تكمل بذلك جزءا من التاريخ وتشكل تتابعا لشغل الفجوة ادلتشكلة عن ىذا الضرر وتكميلها، 

 ال غٌت عنو لفهم القضايا واألحداث خالؿ فًتة معينة.

تم إعداد صورة مصغرة عن الوثائق اليت تقرر حذفها وانتهت قيمتها يميكرو فيلم استبدالي: -3

العلمية والقانونية والتارؼلية، بقرار من جلنة سلتصة ألنو ليس من ادلمكن وضع ميكروفيلم استبدايل 

 .1لكل ما يتم حذفو، باستثناء بعض الوثائق لفحصها كعينة مثال

تتميز ىذه األشكاؿ عن األوىل من حيث كوهنا تقرأ بالعُت اجملردة وىي األشكال المسطحة: -ب

شكلها مستطيل عبارة عن أفالـ فوتوغرافية مرتبة يف أورقة ربمل رلموعة من التسجيالت ادلصغرة، 

وػلتاج حفظها إىل صورة،  60وربمل النسخة الواحدة ربمل مساحة سلصصة لكتابة العنواف والرقم، 

                                         
1
 .57ادلرجع نفسو. ص  
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ؿ ادللفوفة كما أهنا تعترب مرنة من حيث قابلية تعديل ادلعلومات، إال أف تكاليف تغليف مثل األشكا

  1نسبيا.نسخة تعترب باىضة 
 استخدام الحاسب اآللي في مجال األرشيف:-11-4

يستخدـ احلاسب اآليل يف عمليات زبزين واسًتجاع ادلعلومات البيبليوغرافية عن الوثائق ويف  

كما أنو يساعد على عملية التشابك بُت رلموعة من الطرفيات احتواء وسائل وأدوات البحث،  

أو يربط رلموعة من مؤسسات األرشيف معا بغرض التعاوف ادلنتشرة عرب ىياكل ادلؤسسات ادلختلفة، 

 رلاالت ادلعاجلة وتوحيد اإلجراءات وكذلك االشًتاؾ يف تبادؿ ادلعلومات يف إطار ما يسمح بو يف

ودور الوثائق الوطنية واحمللية يف القانوف، "ولقد استخدـ احلاسب اآليل يف العديد من األرشيفات 

سباما عن طرح إال أف ىذه األرشيفات ما تزاؿ بعيدة أغراض زبزين واسًتجاع ادلعلومات الوثائقية، 

كما اهنا مل تنخرط حىت اآلف على اخلط ادلباشر أو على األنًتنت كما تفعل ادلكتبات اآلف،  فهارسها 

وىذا على خالؼ ادلكتبات ومراكز التوثيق ردبا ذلك راجع إىل سرية بعض يف شبكات بينية"، 

  2ادلعلومات أو حلوافز أخرى لدى ادلسؤولُت.

 مجال األرشيف:إسهامات الحاسب اآللي في 

 يساىم استخداـ احلاسب اآليل يف ربقيق ما يلي:

 السرعة يف التعامل مع البيانات.-1

                                         
 .71-68ص  .ادلرجع نفسو 1
 .219ص  ادلرجع السابق. .دائرة ادلعارؼ يف علـو الكتب وادلكتبات وادلعلومات. شعباف عبد العزيز ،خليفة 2
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 الدقة يف النتائج ادلتحصل عليها.-2

 التخفيف من حدة األعماؿ الروتينية.-3

 التقليل من األعماؿ الورقية.-4

 توفَت طاقة عالية لتخزين البيانات.-5

 ادلنجزة بواسطة احلاسب اآليل.اطلفاض تكلفة العمليات -6

  1سهولة التشغيل دوف أي تعقيدات فنية.-7

 استخدام األقراص الضوئية في مجال األرشيف:-11-5

تعتمد األقراص الضوئية يف عملية زبزين ادلعلومات على أشعة الليزر ما يتيح استيعاهبا لكمية  

مالمسة الرأس القارئ للسطح فضال ىائلة من ادلعلومات ويشكل سالمة ومحاية ذلا من خالؿ عدـ 

عن سهولة محلها، "ولقد أحدثت ىذه التقنية اجلديدة ثورة يف طريق التخزين واالسًتجاع واالحتفاظ 

بالشكل األساسي للمخزوف دلدة طويلة مع عدـ تأثرىا بعوامل زمنية أو علمية تؤدي إىل فقداف ما 

بوصة أف يستوعب أكثر من ربع  4.7 ىو مسجل عليها، وباستطاعة ىذا القرص الصغَت احلجم

آالؼ صورة وثائقية، باإلضافة لتلك القدرات  10مليوف صفحة مدخلة إلكًتونيا أو أكثر من 

وادلميزات فإف األقراص ادلضغوطة ربمل معلومات بأشكاؿ سلتلفة نصية، صوتية، وصور مع إمكانية 

 ت والسرعة يف االسًتجاع.الدمج وسهولة التعامل معها وادلرنة من حيث تعديل ادلعلوما

                                         
 .التشريعات والتكنولوجيا ودورىا يف دعم وتطوير األرشيف الوطٍت، رللة ادلكتبات وادلعلومات. أمحد ،بودوشة 1

 .109ص  .2003، 1.، ع2.مج
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 خدمات األقراص الضوئية في مجال األرشيف:

 تتيح األقراص الضوئية رلموعة من اخلدمات يف رلاؿ تسيَت األرشيف من حيث: 

*زبزين كم ىائل من ادلعلومات البيبليوغرافية وادللفات لتسهيل عملية اسًتجاعها عند الطلب 

 واحتوائها لوسائل البحث ادلختلفة.

ار يف البحث عن ادلعلومات دوف ف يغَت الباحث مكاف تواجده يف عملو أو من حاسبو اإلحب*

 الشخصي، والبحث دوف االستعانة بادلوظف مع استخداـ وتغيَت ادلداخل.

توفَت احليز ادلكاين وىي الغاية اذلامة بالنسبة لألرشيفي من خالؿ حجمها الصغَت وكثافة زبزينها، *

واالقتصاد يف تكاليف التخزين وتسهيل ألف صفحة على القرص الواحد،  200000أكثر من 

 عمليات الصيانة واحلفظ حبيث زبصص حلفظها خزانات األقراص الضوئية.

لقوائم مطبوعة تعرب عن زلتويات زلالت األرشيف مع  طة كاحتوائهاادلساعدة يف سلتلف األنش*

 إمكانية التعديل وتسهيل البحث من خالذلا وما توفره من سرعة ودقة وسهولة.

  1*إمكانية حفظ أنواع الوثائق ادلختلفة األحجاـ واألشكاؿ أمثاؿ اخلرائط والصور.

توفَت إمكانية التشابك بوضع األقراص ضمن شبكة من االتصاالت حبيث يستطيع الباحث أو *

ادلشًتؾ االطالع على كم ىائل من الفهارس ادلوحدة دلراكز عديدة، وإمكانية توحيد قوائم مشًتياهتا 

                                         
 .2003، 1.ع،2.مج .استخدامات األقراص الضوئية يف األرشيف، رللة ادلكتبات وادلعلومات .كماؿ  ،بطوش 1

 .26-24ص 
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لعبء التعاوف ويوفر اجلهد والوقت وادلاؿ ويقلل اما يساىم يف تقليل تكلفة احلفظ، وىذا ما يدعم 

 على احلاسب اآليل ادلركزي.

عن توفر احلاسبات اآللية لدى  *لألقراص الضوئية تكلفة أقل من تكلفة ادلصغرات الفلمية، فضال 

سلتلف اإلدارات وادلؤسسات واألشخاص لقراءهتا، بينما تتطلب األشكاؿ والوسائط األخرى أجهزة 

ات األرشيف اليت ربفظ وثائقها يف معدة خصيصا لقراءة شكل دوف آخر وتتوفر غالبا لدى مؤسس

 1تلك األشكاؿ.

 خالصة الفصل الثاني:

شلا سبق ذكره تبُت لنا أف األرشيف ىو ناتج سلتلف األعماؿ اإلدارية إذ يتسم بالصحة  

لذا فهو يعترب الدعامة أألساسية وادلصداقية نظرا لعفوية إنتاجو وعدـ اضلياز معلوماتو إىل جهة معينة، 

وإثبات احلقوؽ، أو من أجل  سواء من أجل فض النزاعاتالذي يقصد عند احلاجة،  والركن الشديد

إضافة إىل كونو حافظا للذاكرة اجلماعية استخدامو يف سلتلف األغراض التسيَتية واإلجراءات اإلدارية، 

حيث يعتمد عليو بصفة كبَتة يف الدراسات التارؼلية لكونو مرآة عاكسة لبعض األحداث التارؼلية 

ادلهمة، ويعد أيضا مصدر إذلاـ بالنسبة للدراسات والبحوث العلمية، وىذا ما أىلو جبدارة ألف يكوف 

 موضع اىتماـ وعناية.

 

                                         
 .27ص  .ادلرجع نفسو 1
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 تمهيد:

تعد الدراسة ادليدانية نزوال إذل أرض واقع الظاىرة ادلدروسة لبلستنباط ادلادة اخلاـ على ما ىي  

من  األدوات ادلنهجية ادلعتمدة يف ىذا اإلطار حيث يتم حتليلها وتفسَتىا للتمكنعليو باعتماد 

استنتاج العبلقة بُت الظاىرة ومسبباهتا وتبياف مواطن الضعف والقوة اليت تتيح إمكانية اقًتاح حلوؿ 

 دلشاكلها، وسوؼ نقـو يف دراستنا ىذه باتباع اخلطوات التالية:

 الموارد الطبيعية(-وقعالتعريف بوالية تيارت )الم-1 

 تيارت جغرافيا:-1-1

تفصل بُت األطلسُت التلي  ادلوقع اجلغرايف تقع تيارت يف غرب اذلضاب العليا اليت ىي سهوؿ 

كلم، وىي أقرب نقطة منها إذل البحر ادلتوسط، وتبعد عن   180والصحراوي، تبعد عن مستغازل بػ 

 كلم.  280ة بػ كلم، كما تبعد عن اجلزائر العاصم  250وىراف بػ 

 حيدىا من الشماؿ: والية غليزاف ووالية تيسمسيلت.

 حيدىا من اجلنوب: والية األغواط ووالية البيض.

 حيدىا من الغرب: والية معسكر ووالية سعيدة.

 حيدىا من الشرؽ: والية اجللفة ووالية ادلدية.
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 الموارد الطبيعية:-1-2

وبارد شتاء مع مغياثية متوسطة، وىي مركز زراعي مهم مناخها قاري وىو حار جاؼ صيفا،  

مبوارد طبيعية ىامة منها يف ادلنطقة، تشتهر بزراعة احلبوب وتربية ادلواشي واخليوؿ العربية األصيلة وتزخر 

من مناطق السهوب وادلناطق ىكتار  142.966ىكتار من األراضي الفبلحية و  1.609.900

 ىكتار. 142.422الغابية 

مم سنويا، كما تتساقط هبا الثلوج خبلؿ  500إذل  300يبلغ متوسط هتاطل األمطار من  

ديسمرب وجانفي، كما تزخر والية تيارت مبوارد ىامة من ادلعادف والكلس للمعادف والصلصاؿ شهري 

والفليس للطرقات لآلجر والقرميد والرمل الكرواتزي للطحن والزجاج وكلس ادلرمر لصخور النحت 

مًت مكعب  1.500.000أحواض منحدرة بقدرة  10ل للبناء، القدرات االقتصادية: وجود والرم

ـ عن  1080مكعب، ترتفع مدينة تيارت بػ مًت  4.700.000وستة أخرى يف طور اإلصلاز بقدرة 

سطح البحر، وذلك لكوهنا تقع على جبل غزوؿ )جزء من السلسلة اجلبلية األطلس التلي( ادلكسو 

  والصنوبر احلليب.بأشجار السرو 

 

 

 

 

 : خريطة توضح التقسيم اإلداري لوالية تيارت11الشكل                   
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 :(12) الشكل الهيكل التنظيمي لوالية تيارت-2

 

 

 

   

 الديوان

 مصلحة األرشيف

 مصلحة التوثيق

 مكتب الحفظ

 المفتشية العامة

 مكتب التخليص

 مكتب التوثيق

 مكتب اإلعالم

مديرية اإلدارة المحلية 
D.A.L 

مديرية الشؤون العامة 
 D.R.A.Gوالتنظيم 

مصلحة الحالة المدنية 
 وتنقل األشخاص

مصلحة التنشيط 
 المحلي

مصلحة التنظيم 
 العام

مصلحة الشؤون 
 القانونية والمنازعات

مصلحة 
 المستخدمين

مصلحة الميزانية 
 والممتلكات

 األمانة العامة

 مصلحة التنسيق والتنظيم

 يـــــوالــــــــــــــــــــــــــــــــال

 مكتب الصفقات

 مكتب التنظيم

 مكتب التنسيق

االتصاالت السلكية 
 والالسلكية
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 التعريف بمركز األرشيف لوالية تيارت:-3

، يقع يف 2ـ 26000ـ يًتبع على مساحة تقدر بػػ 2002ادلبٌت سنة مت إنشاء النشأة: -3-1

، مت االنتقاؿ إليو منذ ديسمرب وسط ادلدينة بُت مقر إذاعة تيارت ودار الثقافة مصطفى مكي

 مليارات. 6ـ، خصصت لو أكثر من 2011

مكاتب+  10طوابق+ طابق سفلي، أما داخل ادلركز يوجد  03بٌت من يتكوف ادلالمبنى: -3-2

وسلم دورة مياه، ومصعد آرل،  2سلازف + مكتبة وقاعة ادلطالعة، قاعة الفرز، قاعة إتبلؼ +  03

 واحد داخل ادلبٌت وآخر خارجو.

 الطوابق:-3-2-1

البطاقة الرمادية، ملفات على ملفات يوجد بو ادلخزف األوؿ وحيتوي ىذا ادلخزف *الطابق السفلي: 

 رخص السياقة، اجلرائد الرمسية باللغتُت الفرنسية والعربية.

الدوائر  ملفات ادلستخدمُت، ملفات  -يوجد بو سلزف ثاين يضم ملفات األمانة العامة*الطابق األول: 

 كما حيتوي ىذا الطابق مكتب االستقباؿ +مكتب مساعد وثائقي + دورة مياه.

حيتوي على ادلخزف الثالث )فارغ( يوجد بو مكتبة ومكتب ادلسؤوؿ عن ادلكتبة+ *الطابق الثاني: 

 مكتبُت آخرين+ قاعة ادلطالعة وقاعة الفرز باإلضافة إذل قاعة اإلتبلؼ ودورة ادلياه.

يوجد بو مكتب ادلسؤوؿ األوؿ للمركز ومكتب السكرتَتة + مكتبُت إداريُت + *الطابق الثالث: 

 مكتب مساعد وثائقي.
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 الرصيد المساحة مكان المخزن
وسائل 

 الحفظ
 األوعية وسائل األمن

األوؿ ادلخزف 
يوجد يف 

 الطابق السفلي
 2ـ 280

حجم الرصيد كبَت غَت 
 زلدد

رفوؼ 
معدنية على 
 األرض

 .مطافئ ذات مسحوؽ جاؼ-
 مطافئ مائية.-
 جهاز إنذار باحلرائق.-

 الورؽ

ادلخزف الثاين 
متواجد 

 بالطابق األوؿ
 2ـ 250

 ملفات األمانة العامة.-
 ملفات الدوائر.-
 ملفات ادلستخدمُت.-

رفوؼ 
معدنية على 
 األرض

 مطافئ ذات مسحوؽ جاؼ.-
 مطافئ مائية.-
 جهاز إنذار باحلرائق.-

/ 

     2ـ 530 ــــــــــــــــوعـالمجمـ

 :  يمثل المخازن والتجهيزات الخاصة بمركز األرشيف13جدول رقم 

 تعريف مصلحة األرشيف وأقسامها:-4

األمانة العامة تعترب ىذه ادلصلحة كباقي ادلصاحل وىي حتت إشراؼ التعريف بالمصلحة: -4-1

 للوالية.

 تنقسم ىذه ادلصلحة إذل مكتبُت أساسيُت مها:أقسامها: -4-2

 مكتب احلفظ، ومكتب اإلعبلـ وادلتابعة.
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 : يمثل ىيكل تنظيمي ألقسام مصلحة األرشيف ودورىا13الشكل رقم 

 

 

 

 مصلحة األرشيف

 األمانة العامة

 مكتب الحفظ مكتب اإلعالم والمتابعة

نشر وتعميم القواعد المعمول بها في 
مجال المعالجة، الحفظ، وتسيير 

األرشيف والسهر على تطبيقها من طرف 
 مديريات الوالية

مساعدة مديريات الوالية لتنظيم وحفظ 
أرشيفها والعمل على تطبيق طرق 

وكيفيات دفع األرشيف الخاص بها على 
 ب الذي يحدد مهامو بدقةالمكت

وفق الشروط االستقبال والحفظ 
التنظيمية المعمول بها للعقود، 

المداوالت، الوثائق، النشرات الرسمية 
 المنتجة من طرف مديريات الوالية

الشروط التنظيمية المعمول القيام وفق 
بها على دفع ىذه الوثائق إلى الهيئات 

 المكلفة بتسيير تراث األرشيف



 البيانات وتحليل الميدانية الدراسة إجراءات                                           لثالث   االفصل  
 

26 
 

 الرصيد األرشيفي المتواجد بالمصلحة:-4-3

إذل  2008مصلحة األرشيف، وىذا الرصيد الوثائقي ضخم ديتد من سنة دل حيدد بعد رصيد  

 وىو متنوع: 2017سنة 

 ملفات مقهى األنًتنت.-

 ملفات قاعات ادلقاىي.-

 رخص السبلح.-

 ملفات اجلمعيات.-

 العقود وادللفات القانونية.-

 ملفات إدارية للموظفُت ادلتعاقدين وادلوظفُت الدائمُت وكشف الرواتب.-

 ملفات جلاف متخصصة بدراسة ملفات العقود.-

 وىذا الرصيد ينقسم حسب ادلديريات العامة:

 مديرية التنظيم والشؤوف العامة.-

 ديواف الوارل.-

 مديرية األمانة العامة.-

 مديرية اإلدارة احمللية.-

 ال حتتوي ىذه ادلصلحة على األرشيف التارخيي ألنو مت ترحيلو إذل مركز األرشيف الوطٍت.مالحظة: 
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إف وجود سلتصُت يف رلاؿ األرشيف يسهل عملية الموارد البشرية المتواجدة بالمصلحة: -4-4

موظف   27يوجد هبا عة ويساعد يف التسيَت احلسن لئلدارة، الرجوع إذل الوثائق بطريقة سهلة وسري

 كل حسب مهامو وىو كاآليت:

 (:19عدد الموظفين الدائمين )

 مسؤوؿ ادلركز متحصل على شهادة متصرؼ إداري.-01

 مسؤوؿ ادلكتبة متحصل على شهادة وثائقي أمُت زلفوظات.-01

 إداريُت.-04

 مساعدين وثائقيُت.-03

 (:15عدد الموظفين في قطاع تشغيل الشباب )

 متحصلُت على شهادة تقنيُت يف األرشيف.

 (:19عدد المتربصين )

 يزاولوف دراستهم يف معهد التكوين والتمهُت الوطٍت.

 (11(+)13ة )عدد عمال النظاف

 عاملة + عاملُت، باإلضافة إذل احلارس، كلهم تابعُت للمصلحة.
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إف كل مركز أو مصلحة تقـو بنشاطها بصفة جيدة وذلك التجهيزات المتوفرة بالمصلحة: -4-5

لتسهيل عملها يلزمها رلموعة من التجهيزات، ويف ىذا السياؽ فإف مركز أو مصلحة األرشيف لوالية 

 تيارت حتتوي على بعض التجهيزات ادلتمثلة يف:

 سم. 40ن األرض حبوارل عدد كبَت من الرفوؼ ادلعدنية، ثابتة وتبعد ع-

 عربات لنقل الوثائق وىي ذات حجم متوسط. 03-

 جهاز إطفاء. 11-

 داخل كل مكتب يوجد مكتب، كرسي، خزانة حلفظ الوثائق.-

 يوجد حاسوبُت.-

 آليت نسخ وطباعة.-

مصباح كهربائي بكل قاعة،  50اإلنارة: تتوفر ادلصلحة على إنارة اصطناعية من خبلؿ تواجد -

اعد على الرؤية اجليدة، أما اإلنارة الطبيعية فهي متوفرة من خبلؿ وجود فتوحات يف كل واليت تس

 سلزف.

 عمليات المعالجة الفنية المطبقة بالمصلحة:-5

بالنظر إذل الدور الذي يلعبو األرشيف يف سلتلف رلاالت احلياة وجب على موظفي مصاحل  

 دلعاجلة الوثائق بسرعة واليت تتمثل يف: األرشيف وضع مجلة من العمليات واإلجراءات الفنية
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 استقبال المدفوعات:-5-1

يعترب الدفع عملية مادية، وإدارية يتم من خبلذلا حتويل األرشيف من اذليئة اليت أنتجتو  

اليت خوذلا القانوف باستقبالو أو حفظو  واستعملتو يف إطار مهامها احملددة إذل مصلحة األرشيف

 فهو رلموعة الوثائق احملولة دفعة واحدة. واستثماره، ومعاجلتو،

دفع األرشيف جيب أف تتم وفق الشروط وادلعايَت ادلتعارؼ عليها وذلك بإعداد وعملية  

جداوؿ الدفع، فهذه اجلداوؿ عبارة عن قائمة وصفية عن الوثائق األرشيفية ادلدفوعة إذل مصلحة 

 1نسخ. 3األرشيف وىذه اجلداوؿ تعد يف 

مصلحة أرشيف والية تيارت فتقـو باستقباؿ الدفوعات األرشيفية من قبل  أما على مستوى 

وعملية الدفع مكتب ومن طرؼ سلتلف اإلدارات وادلؤسسات التابعة لؤلمانة العامة للوالية، 

واالستقباؿ حاليا تتم وفقا دلا نص عليو القانوف من خبلؿ إعداد ثبلث نسخ جلداوؿ الدفع من طرؼ 

مبينا فيها نوع وحجم الوثائق أو العلب اليت ستدفع مع ذكر اسم اجلهة ادلنتجة،  مصلحة األرشيف

حيث يتم إرساؿ نسخة من ىذا اجلدوؿ إذل اجلهة الدافعة ونسخة حتفظ عند األمانة ونسخة أخرى 

 (.02حتفظ تسلسليا مع جداوؿ دفع سابقة )أنظر ادللحق رقم 

 

 

                                         
منشورات مديرية األرشيف  :اجلزائر .1.نشرية داخلية، ع .مهزة وصل .مؤسسة األرشيف الوطٍت 1

 .22ص  .2004الوطٍت، 
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 الفرز واإلقصاء:-5-2

ملية الفرز التمييز بُت الوثائق القابلة لئلتبلؼ، والوثائق ادلعدة للحفظ بعنقصد الفرز: -5-2-1

 دلدة زمنية معينة، وقد تطوؿ ىذه ادلدة بالنسبة للوثائق التارخيية والعلمية.

وخبلؿ عملية الفرز يقـو األرشيفي بعملية ترتيب الوثائق اليت يقرر بقائها وىذا كلو يتم حسب 

 األرشيفي بإصبلح الوثائق ادلتضررة عند القياـ بعملية الفرز. القائمة الشاملة وكذلك يقـو

أما على مستوى مركز أرشيف والية تيارت فبعد دخوؿ الوثائق إذل مصلحة األرشيف بطريقة  

قانونية وتطبيق استعماؿ جدوؿ الدفع من طرؼ ادلالك يشرع األرشيفي يف تطبيق بعض العمليات 

 سهيل عملية الفرز يتبع ادلركز اخلطوات التالية:العلمية على ادللفات والوثائق ولت

 األوراؽ اليت تقصى أوال.-

 األوراؽ اليت تقصى بعد فًتة من االحتفاظ هبا.-

 األوراؽ اليت ال تقصى بسبب القيمة التارخيية.-

كل الوثائق ادلتعامل هبا داخل ادلؤسسة وادلنتجة هبا، فإف أكرب جزء من الوثائق البد إف أمهية   

حتفظ ألهنا حتمل معلومات مهمة وبالتارل فإف عملية الفرز تسمح بإبعاد النسخ وادلسودات  من أف

 .1فقط

                                         
1
 .23ادلرجع نفسو. ص 
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يعٍت التخلص من الوثائق اليت دل تعد ذلا أي قيمة إدارية أو علمية أو تارخيية، اإلقصاء: -5-2-2

حبيث جيب حيث يتم حذؼ النسخ ادلتكررة وادلسودات، وتعترب عملية احلذؼ عملية حساسة جدا، 

  .1أف تتطلب الكثَت من الدقة يف التنظيم، ألف الوثائق اليت حتذؼ ال ديكن إعادهتا مرة أخرى

أما بالنسبة دلركز أو مصلحة أرشيف والية تيارت فلم يتم ذلك منذ إنشاء مركز األرشيف،  

وذلذه األسباب دل وذلك لعدـ وجود رزنامة للحفظ حتدد لنا مدة احلفظ القانونية للوثائق اليت حبوزتو، 

 يتم إقصاء أي ملف من ادللفات ادلوجودة داخل القاعات.

 التصنيف والترتيب:-5-3

فكرية هتدؼ إذل تعريف ومجع الوثائق حسب أوجو متشاهبة مث ىو عملية التصنيف: -5-3-1

يتم تقسيم الوثائق إذل رلموعات حسب ترتيبها داخل أقساـ ترتيبا منطقيا وتدرجييا وفق قواعد، 

 مقياس معُت للتحصل على رلموعة أصناؼ تندرج حتتها مجيع الوثائق.

*أما على مستوى مركز أرشيف والية تيارت فهي تعترب من أىم العمليات اليت تسهل على األرشيفي 

تتم مبوجبو توزيع  أي أف التصنيف يعترب اإلطار الفكري الذيالعملية ادلوالية وىي عملية الًتتيب، 

ادلواضيع وادلعلومات وجتمع طبقا لتجانسها وترقيمها حسب الطريقة اليت تتبلءـ مع األوضاع اإلدارية 

يف ادلصلحة يتم على أساس كل وثيقة وطريقة تصنيفها، فهناؾ وثائق الوثائق، والتصنيف ادلنتجة ذلذه 

 تصنف حسب اليـو والسنة والشهر )التصنيف ادلستمر(.

                                         
 .93ص  .ادلرجع السابق .التسيَت األرشيفي للمؤسسات اإلدارية العمومية. انتصار ،دذلـو 1
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عملية فكرية ومادية يف وقت واحد ختتص بًتتيب الرصيد األرشيفي داخل الترتيب: -5-3-2

، علب،...إخل أو ترتيب الوثائق داخل زلبلت احلفظ،   كما هتتم بًتتيب الوحدات مثل ادللفات، حـز

 1الوحدة، فعملية الًتتيب ىي ترتيب األشياء حسب عبلقتها ببعضها البعض.

أما على مستوى ادلركز أو مصلحة األرشيف لوالية تيارت فإف الًتتيب ادلستعمل ىو الًتتيب  

والًتتيب الذي ينتجو األرشيفي ىو الًتتيب الزمٍت أي أف العلب األرشيفية مرتبة حسب السنوات، 

 اذلجائي أو الزمٍت العددي ألنو أكثر استعماال ويسهل عملية البحث، حيث يتم ترتيب احلـز

بعد دخوذلا ادلستودع وىذا مبراعاة زمنها ونعٍت بذلك أنو لكل حزمة دللفات الواحدة تلو األخرى وا

يف سجل خاص بذلك الرمز اخلاص هبا وىو الرقم التسلسلي مع احلـز األخرى ويدوف ىذا األخَت 

 مقسم على الشكل اآليت:

 الرقم التسلسلي-

 عنواف الوثيقة-

 تاريخ اإلصدار للوثيقة-

 ىذه العملية يف حتديد مكاف الوثيقة احملفوظة.وتساعد 

 

 

                                         
ادلرجع  .ادلعجم البنهاوي ادلوسوعي يف مصطلحات ادلكتبات وادلعلومات .أمحد زلمد ،الشامي 1

 .181ص  .السابق



 البيانات وتحليل الميدانية الدراسة إجراءات                                           لثالث   االفصل  
 

66 
 

 إعداد وسائل البحث:-5-4

تعتمد مصلحة األرشيف لوالية تيارت كغَتىا من ادلصاحل باعتماد وسائل حبث داخلية وأخرى  

 خارجية وىي كالتارل:

وىي أدوات تستعملها مصلحة األرشيف داخليا لتسيَت وسائل البحث الداخلية: -5-4-1

 وتشمل: جدوؿ الدفع، سجل اجلرد، سجل الدفع.أرشيفها، 

وىي وثيقة الزمة لعملية الدفع حتتوي على بيانات أساسية )اجلهة الدافعة، رقم جدول الدفع: -أ

(، وكما يعترب وثيقة رمسية تأيت مرافقة للوثائق ادلدفوعة يف األرشيف )أنظر الدفع، تاريخ الدفع...إخل

 (.2ادللحق رقم 

مبثابة لوحة قيادة بالنسبة للمسؤوؿ ويكوف يف شكل جدوؿ حيدد ويعكس وىو سجل الجرد: -ب

 (.3زلتوى ادلخازف من حيث األرصدة )أنظر ادللحق رقم 

وىو باختصار يعرؼ بادلدفوع ويوضح مكاف حفظ األرصدة )أنظر ادللحق رقم سجل الدفع: -ج

4.) 

الباحثُت ولتسهيل عملية ىي عبارة عن وسائل معدة لتوجيو وسائل البحث الخارجية: -5-4-2

 البحث وىي كاآليت:

وىي وسيلة حبث تعطي نظرة عامة عن زلتوى الرصيد األرشيفي احملفوظ بادلخزف ملخص أرصدة: 

 (.5)أنظر ادللحق رقم 
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وىي أداة تستعمل لتوجيو الباحثُت حبيث توفر ذلم الوصف حسب رصيد معُت أو دليل األرشيف: 

 .1(6بحث )أنظر ادللحق رقم رلموعة ارصدة أو حسب مواضيع ال

يعترب احلفظ من أىم األشياء اليت يقـو هبا األرشيفي وقد عرؼ بأنو "عملية وضع الحفظ: -5-5

، وإف احلفظ ادلنسق وادلنظم األوراؽ وادللفات بأمكنتها الصحيحة يف ترتيب يتناسب مع خطة احلفظ

 يؤدي إذل سهولة وسرعة العمل.

بو أيضا عملية ختزين الوثائق وادلستندات وادلراسبلت شلا ديكن الوصوؿ إليها بسهولة ويسر  ويقصد-

  2إذا ما أريد استعماذلا.

 ومن ىذا ديكن القوؿ أف مصلحة األرشيف لوالية تيارت تعتمد على نوعُت من احلفظ تتمثل يف:-

 خاص بادللفات العادية.الحفظ الرأسي: 

 خططات واخلرائط.خاص ببعض ادلالحفظ األفقي: 

ديكن القوؿ بأف االطبلع على األرشيف ىو حصيلة ادلراحل األخرى يف ادلعاجلة االطالع: -5-6

 3وأيضا مرآة نشاط مصلحة األرشيف.

 حيث تعترب عملية االطبلع آخر حلقة يف سلسلة عمليات ادلعاجلة الفنية.

 االطبلع على النحو التارل:أما بالنسبة دلركز أرشيف والية تيارت فتتم فيو عملية 
                                         

 .105ص  .ادلرجع السابق .انتصار ،دذلـو 1
ادلرجع  .ادلعجم البنهاوي ادلوسوعي يف مصطلحات ادلكتبات وادلعلومات. أمحد زلمد ،الشامي 2

 . 184ص  .السابق
 .190ص  ادلرجع نفسو. 3
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 (.06تتم عملية االطبلع عن طريق سجل االطبلع )أنظر ادللحق رقم بالنسبة لإلدارة المنتجة: 

ال يتم االطبلع إال بعد حصوؿ الباحث على رخصة من اإلدارة اليت أودعت بالنسبة للباحثين: 

وثيقة من الوثائق باإلضافة إذل الوثائق لدى مركز األرشيف حبيث أهنا ال تتحمل مسؤولية إعارة أي 

 (.07ملئ استمارة االطبلع من طرؼ الباحث لدى مركز أرشيف الوالية. )أنظر ادللحق رقم 

 عرض وتحليل البيانات:-6

 عرض وتحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام المقابلة:-6-1

ىذه ىذه األداة دلعرفة مدى التسيَت لدى ادلصاحل األرشيفية وبالتحديد أجريت لقد استخدمنا  

وكذا مشلت ادلقابلة بعض رؤساء ادلقابلة على بعض عماؿ مركز األرشيف الوالئي لوالية تيارت، 

مصاحل األرشيف لبعض ادلديريات التابعة للوالية )تيارت(، وقد احتوت ىذه ادلقابلة يف طياهتا على 

 زلاور رئيسية وىي: 3وزعت على  سؤاؿ 14

 إجراءات التسيَت والتنظيم يف رلاؿ األرشيف.المحور األول: -6-1-1

يهدؼ ىذا احملور إذل معرفة مدى إجراءات التسيَت والتنظيم يف رلاؿ األرشيف حيث يضم ىذا احملور 

 وكانت اإلجابة عنها من خبلؿ التحليل التارل: 5حىت  1األسئلة من 

 ىل التسيَت احلارل دلركزكم األرشيفي يراعي أمهية التنظيم؟األول:  السؤال

التنظيم لو أمهية كبَتة داخل ادلؤسسات األرشيفية، ألنو يعترب من ضرورية تحليل السؤال األول: 

حياة أي مؤسسة أرشيفية، ألنو جيعل كل موظف يف ادلؤسسة يعرؼ األنشطة واخلدمات اليت جيب أف 

 ذلك موقعو ومكانو يف التسيَت العاـ داخل ادلؤسسة اليت يعمل هبا.يقـو هبا، ويعرؼ ك
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ىذا ما أكد عليو أغلبية ادلبحوثُت أف عملية التسيَت والتنظيم داخل ادلركز األرشيفي مهمة جدا من 

 أجل العمل احلسن داخل ىذا ادلركز.

األرشيفية غَت مهمة على  أما فئة قليلة من ادلبحوثُت ترى أف عملية التسيَت والتنظيم داخل ادلراكز

اإلطبلؽ، وىذا يدؿ على وجود خلل يف النظاـ ادلطبق داخل ىذه ادلراكز، وعدـ فهم الفئة دلفهـو 

 وأمهية التنظيم.

 يتم توزيع العمل داخل ادلركز األرشيفي؟ على أي أساسالسؤال الثاني: 

ادلصاحل األرشيفية يتم وفق أسس إف عملية توزيع ادلهاـ وادلسؤوليات داخل تحليل السؤال الثاني: 

 قانونية وعلمية معموؿ هبا داخل أي مصلحة أخرى وذلك باالعتماد على الكفاءات وادلؤىبلت.

داخل ادلراكز وادلصاحل األرشيفية يتم وفق الكفاءة حيث يرى جل ادلبحوثُت أف توزيع العمل  

ُت يتم وفق أسس علمية سليمة، ادلهاـ والعمل على ادلوظفوادلؤىبلت، وىذا دليل على أف توزيع 

وذلك باالعتماد على الشهادات العلمية يف ختصص األرشيف والًتقية حسب الكفاءة واخلربة وذلك 

 وفقا للتسيَت والتنظيم اإلداري اجليد.

أما قلة قليلة من ادلبحوثُت ترى عكس ذلك أي أف العمل بادلراكز وادلصاحل األرشيفية يوزع  

ما يفسر بسوء التسيَت وعدـ االىتماـ بالقياـ بالنشاطات واألعماؿ األرشيفية بطريقة عشوائية وىذا 

 وعدـ احًتاـ اذليكل التنظيمي.

 ىل يعرؼ كل أرشيفي بادلركز صبلحيتو ومسؤوليتو؟السؤال الثالث: 
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إف التنظيم ىو يف األساس توزيع ادلهاـ والصبلحيات وتبياف ادلسؤوليات تحليل السؤال الثالث: 

ادلؤسسة األرشيفية، حبيث جيب أف تكوف واضحة ومضمونة لدى كل عماؿ مركز أو مصلحة داخل 

 األرشيف.

ويف ىذا الصدد يرى األكثرية من ادلبحوثُت أف عماؿ مركز أو مصلحة األرشيف يعرفوف  

صبلحياهتم ومسؤولياهتم وفق القانوف، وىذا دليل على إدلاـ العماؿ بطبيعة أعماذلم، وىذا يؤدي إذل 

 قيق النتائ  ادلطلوبة.حت

أف عماؿ مركز أو مصلحة األرشيف ال يعرفوف صبلحياهتم أما بقية ادلبحوثُت يروف  

ومسؤولياهتم وديكن أف يرجع ذلك إذل التداخل يف ادلهاـ وادلسؤوليات وعدـ وجود ىيكل تنظيم واحد 

 حيدد الصبلحيات وادلسؤوليات.

دلركزكم األرشيفي بتوفَت ادلناخ ادلبلئم للقياـ لتنظيم احلارل واىل تساعد عملية التسيَت السؤال الرابع: 

 بنشاطات مهنية وفنية متنوعة؟

إف عملية التسيَت والتنظيم ىي توفَت وخلق اجلو ادلناسب من أجل القياـ تحليل السؤال الرابع: 

مراكزنا بالعمل األرشيفي داخل ادلصاحل األرشيفية على أحسن وجو، عكس ما ىو معموؿ بو داخل 

 ومصاحلنا األرشيفية.

ال يوفر ادلناخ ادلبلئم حيث يرى كل ادلبحوثُت أف التنظيم والتسيَت احلارل للمراكز وادلصاحل  

بنشاطات مهنية وفنية متنوعة، ديكن أف يرجع ذلك إذل نقص يف النظاـ ادلتبع داخل ادلراكز للقياـ 
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دـ وجود العدد الكايف من العماؿ، ىذا األمر وادلصاحل وكذلك إذل وجود نقص يف ادليزانية، وكذلك ع

 ال يسمح للمركز أو ادلصلحة بأف تقـو بتوفَت اجلو احلسن وادلبلئم من أجل القياـ باألعماؿ.

مصاحلكم األرشيفية ديكنكم من الوصوؿ إذل ىل التسيَت ادلعتمد عليو داخل السؤال الخامس: 

 كن؟الوثائق اليت انتم حباجة إليها بأقل وقت وجهد شل

إف عملية التسيَت والتنظيم هتدؼ دائما إذل تسهيل سَتورة األعماؿ تحليل السؤال الخامس: 

والوصوؿ إذل األىداؼ بسرعة ودقة داخل ادلصاحل األرشيفية، سواء يف التسيَت أو يف الوصوؿ إذل 

 الوثائق.

أف التسيَت والتنظيم ادلتبع داخل مصاحلكم ديكنهم من الوصوؿ  حيث يرى أغلبية ادلبحوثُت 

إذل الوثائق األرشيفية اليت ىم حباجة إليها بسرعة وبأقل وقت، وىذا يدؿ على أف التسيَت ادلتبع يف 

ترتيب وتصنيف الوحدات األرشيفية فعاؿ ألنو مبٍت على أسس ومناى  علم الرشيف سواء تعلق 

 ت على مبدأ اجلهة ادلنتجة أو على مبدأ التسلسل اذلرمي أو الزمٍت.األمر بًتتيب ىذه الوحدا

فًتى أف التسيَت والتنظيم احلارل ال يسمح للوصوؿ إذل الوثائق أما باقي الفئة من ادلبحوثُت  

األرشيفية بسرعة، وىذا نظرا ألف النظاـ ادلتبع ىو نظاـ قدمي قائم على العشوائية يف ترتيب وتصنيف 

شلا جيعل عملية الوصوؿ إذل الوثائق يف وقت قصَت استعماؿ وسائل البحث العلمية،  الوثائق وعدـ

 أمر غَت شلكن شلا خيلق تذمر ادلستفيدين.
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 إجراءات التسيَت والتنظيم يف رلاؿ األرشيف.استنتاجات المحور األول: -6-1-1-1

من خبلؿ حتليلنا ألجوبة احملور األوؿ ادلتعلقة بإجراءات التسيَت والتنظيم يف رلاؿ األرشيف  

وبعض مصاحل األرشيف لبعض ادلديريات بالوالية نستنت  على مستوى مركز األرشيف لوالية تيارت 

 ما يلي:

دـ اىتماـ إف التنظيم والتسيَت داخل ادلركز وبعض مصاحل األرشيف ضعيف جدا، وىذا راجع لع-أ

العماؿ وادلسَتين بالتنظيم باإلضافة إذل أف ادلركز ال حيتوي على ىيكل تنظيمي واضح زلدد يسمح 

 بتحديد ادلسؤوليات داخل ىذا ادلركز.

التسيَت والتنظيم احلارل ادلعتمد داخل ادلركز وبعض مصاحل األرشيف ال يوفر ادلناخ ادلبلئم للقياـ -ب

حيث ترى فئة كثَتة من ادلبحوثُت أف التسيَت والتنظيم ادلطبق حاليا ال  بنشاطات مهنية وفنية متنوعة،

 يساعدىم على أداء وظائفهم على أحسن وجو.

نقص ادليزانية ادلخصصة دلصاحل األرشيف يؤثر على عملية التنظيم والتسيَت داخل ىذه ادلصاحل، -ج

 شلا يؤثر على السَت احلسن دلختلف األعماؿ والنشاطات.

 حور الثاني: الثقافة األرشيفيةالم-6-1-2

تتمحور  10حىت  6اسئلة من  5يتمثل يف اسئلة ختص الثقافة األرشيفية ويضم يف طياتو  

 حوؿ مدى إدراؾ ادلسؤولُت بأمهية الوثائق األرشيفية.
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 ماذا يعٍت لكم مصطلح األرشيف؟السؤال السادس: 

تتوجو ضلو اعتبار األرشيف تلك  لقد كانت أغلب إجابات ادلبحوثُتتحليل السؤال السادس: 

باستثناء النسبة القليلة اليت الوثائق اليت دل تعد ذلا قيمة وال حيتاجها ادلوظف يف أداء أعمالو اليومية، 

تعي وتدرؾ قيمة الوثائق من خبلؿ اعًتافهم بالدور اإلجيايب الذي تلعبو يف مساعدهتم لتأدية مهامهم 

 عهم بإمكانية احلاجة إليو مستقببل.والقتنابنوع من الثقة واالرتياح، 

لذلك فإف ىذه ادلعلومات احملصل عليها عبارة عن مؤشر على زلدودية الوعي وضبابية الفهم  

لذلك وال غرابة يف األمر أف عامل اإلمهاؿ يسيطر حلقيقة األرشيف لدى أغلب أفراد عينة الدراسة، 

 على ىذا القطاع )قطاع األرشيف(.

 ىل تعتربوف الوثائق اليت تتعاملوف هبا أثناء  مهامكم أرشيف؟السؤال السابع: 

لقد كانت أغلبية إجابات ادلبحوثُت ضلو اعتبار الوثائق اليت يتعاملوف هبا أثناء تحليل السؤال السابع: 

مهامهم أرشيفا وىذا يرجع إذل كوف ىؤالء لديهم خربة يف العمل وىم شلن صادفتهم مشكبلت 

 وثائق ودل جيدوا سلرجا إال بعد احلصوؿ على الوثيقة ادلبتغاة.احلاجة ادلاسة إذل ال

ىذه الوثائق أرشيفا وىذا راجع إذل شيوع التمييز بُت الوثائق أما فئة قليلة جدا ال يعتربوف  

 اإلدارية ذات األمهية، واألرشيف الذي تراجعت قيمتو ودل تعد لئلدارة حاجة فيو إال نادرا.

 

 

 



 البيانات وتحليل الميدانية الدراسة إجراءات                                           لثالث   االفصل  
 

66 
 

 تهاء حاجتكم من الوثائق احملفوظة لديكم ىل تقوموف بدفعها بطريقة قانونية؟عند انالسؤال الثامن: 

لقد كانت مجيع إجابات ادلبحوثُت أفراد العينة أهنم يقوموف بعملية الدفع  تحليل السؤال الثامن: 

وذلك من خبلؿ معايشة ادلكلفُت لئلجراءات ادلتعلقة حبفظ ومعاجلة كإجراء تنظيمي يف ادلؤسسة، 

 يف ادلؤسسة.األرشيف 

 ىل تعلموف أف لؤلرشيف قانوف خاص؟السؤال التاسع: 

وبإجرائنا للمقابلة دلوظفي مركز األرشيف الوالئي وبعض مصاحل األرشيف تحليل السؤال التاسع: 

ادلتعلق باألرشيف،  09/88لبعض ادلديريات التابعة للوالية حوؿ مدى معرفتهم ومطالعتهم للقانوف 

نظرا ألمهية ت من نصيب الفئة اليت تعلم بوجود قانوف خاص باألرشيف، فقد كانت أغلب اإلجابا

 ىذا القانوف وإدلامو جبميع جوانب األرشيف، باعتباره ذاكرة األمة.

قانوف خاص باألرشيف فكانت قليلة وىذا إف دؿ وذلك عكس الفئة اليت ال تعلم بوجود  

 ذلذه الفئة.على شيء وإمنا يدؿ على ضعف درجة االطبلع وادلقروئية 

 خبلؿ مساركم ادلهٍت ىل تلقيتم دورات تكوينية أو إعبلمية حوؿ قطاع األرشيف؟السؤال العاشر: 

 تحليل السؤال العاشر:

حوؿ لقد كانت كل إجابات ادلبحوثُت أفراد العينة بعدـ تلقيهم دورات تكوينية أو إعبلمية  

وذلك ف الوطٍت بدورىا على أكمل وجو، قطاع األرشيف وىذا قد يرجع إذل عدـ قياـ مديرية األرشي

بإرساء آليات تنفيذ القوانُت اليت تصدرىا، وديكن أف يعود أيضا إذل عدـ سهر ادلصاحل اإلدارية على 
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ىذا  تنفيذ التعاليم وتطبيق األحكاـ اإلجرائية البلزمة إلعادة االعتبار لقيمة األرشيف لدى موظفي

 القطاع.

ولعل ىذا األمر من أىم الدوافع اليت مهدت الطريق النتشار اجلهل للقيمة احلقيقية اليت ينبغي  

قطاع األرشيف ككل يف ختلف وتردي،  اليت أبقتأف يكتسبها األرشيف، وىو أيضا من األسباب 

 مة.وىو الواقع ادلر مقارنة مبا ينبغي أف يكوف عليو احلاؿ وما ىو كائن على مستوى الدوؿ ادلتقد

 الثقافة األرشيفيةاستنتاجات المحور الثاني: -6-1-2-1

من خبلؿ حتليلنا ألجوبة احملور الثاين ادلتعلق بالثقافة األرشيفية يف قطاع األرشيف على  

مستوى مركز األرشيف لوالية تيارت وبعض مصاحل األرشيف لبعض مديريات الوالية خلصنا إذل ما 

 يلي:

االعتقاد السائد حوؿ مفهـو األرشيف دل يرقى إذل ادلستوى احلقيقي وادلطلوب، حيث أف  إف-أ

موظفي مركز األرشيف وبعض ادلديريات مازاؿ يقتصر على الوثائق ذات  مفهـو األرشيف لدى أغلب

 األمهية ادلنعدمة بالنسبة لئلدارة.

بالنصوص التشريعية ادلنظمة لو وراء إف عدـ االطبلع على ماىية القطاع األرشيفي وقلة االلتزاـ -ب

 عدـ االنضباط بالقواعد التقنينية ادلنظمة لو عرب سلتلف مراحل معاجلتو العلمية.

يف التوسع إف الثقافة األرشيفية ادلتمثلة يف الوعي واإلدراؾ بأمهية الوثائق تعاين من زلدودية -ج

بعض مصاحل األرشيف لبعض ادلديريات وضبابية يف الفهم لدى موظفي مركز األرشيف لوالية تيارت و 

 التابعة للوالية.
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 المحور الثالث: العمليات الفنية السائدة مهنيا في مجال األرشيف-6-1-3

يتمثل يف أسئلة ختص أىم العمليات الفنية ادلنجزة من قبل ادلختصُت وادلوظفُت يف رلاؿ  

 .14إذل  11األرشيف ويضم ىذا احملور األسئلة من 

 ىل تقوموف بعملية الفرز لؤلرشيف يف مركزكم ومصاحلكم األرشيفية؟الحادي عشر:  السؤال

حيث بفضلها يتبُت لنا تعترب عملية فرز األرشيف عملية مهمة جدا، تحليل السؤال الحادي عشر: 

من أرشيف العمر األوؿ ما سيحذؼ منو يف احلُت وما سينقل منو )األرشيف( إذل احلفظ ادلؤقت أو 

 أرشيف العمر الثاين.ما يسمى ب

أغلبية إجابات ادلبحوثُت أفراد العينة بقيامهم بعملية الفرز األورل على مستوى لقد كانت  

ادلصاحل األرشيفية أي اإلدارة ادلنتجة، وىذا شيء مجيل حسب ما شهدناه يف مركز األرشيف وبعض 

من جهة أخرى ادلعرفة ادلديريات وىذا إف دؿ على شيء فإمنا يدؿ على وعي ادلوظفُت من جهة و 

 بأمهية األرشيف وقيمتو عندىم.

وعلى عكس ذلك فإف اجملموعة القليلة من ادلبحوثُت ال تقـو هبذه العملية الفنية وذلك نتيجة  

 لتجردىم من الثقافة األرشيفية وعدـ اإلدراؾ بأمهية ىذا ادلوروث الثقايف.

 ىل علب األرشيف أو الرـز ادلوجودة يف مصاحلكم األرشيفية مرقمة ومرتبة؟السؤال الثاني عشر: 

إف عملية الًتقيم من أساسيات حفظ وختزين األرشيف وكلما كاف تحليل السؤال الثاني عشر: 

 كاف الوصوؿ إذل ادلعلومة األرشيفية ادلبحوث عنها سهبل وسريعا يف آف واحد.الًتقيم واضح ودقيق،  
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لسؤاؿ كانت اإلجابة عليو من قبل كل ادلبحوثُت أفراد العينة أهنم يقوموف فيما خيص ىذا ا 

بعملية الًتقيم والًتميز ألف يف ذلك تسهيل عملية حفظها يف سلزف األرشيف وتسهيل الرجوع إليها 

 وأسهل طريقة، وىذا تفاديا لبذؿ اجلهد وتضييع الوقت.وقت احلاجة يف أسرع وقت شلكن 

 ىل قمتم ذات مرة حبذؼ أو حرؽ األرشيف الذي ال ديلك أي قيمة؟السؤال الثالث عشر: 

إف عملية احلذؼ يف األرشيف عملية مادية والقياـ هبذه العملية يعٍت تحليل السؤال الثالث عشر: 

التحكم اجليد يف األرصدة األرشيفية ادلدفوعة ودليل على تنظيم العمل اإلداري الداخلي بُت سلتلف 

 دلنتجة.ادلصاحل وادلكاتب ا

فيما خيص عملية احلذؼ فكانت إجابة كل ادلبحوثُت أفراد العينة بعدـ قيامهم هبذه العملية  

وىذا إف دؿ على شيء فإمنا يدؿ على عدـ التنظيم لؤلرشيف داخل ادلادية اليت يعتربوهنا صعبة جدا، 

 وما تقـو بو ىذه العينة ىو وضع ادللفات يف العلب وفقط.ىذه ادلصاحل، 

 ىل الرصيد األرشيفي احملفوظ لديكم مشخص؟الرابع عشر:  السؤال

من خبلؿ اإلجراءات ادلتعلقة بتشخيص األرشيف أي عملية التعرؼ تحليل السؤال الرابع عشر: 

تارخيها وملكيتها فبعد إجرائنا للمقابلة وحتليلنا ذلذا على زلتوى العلب والرـز من حيث موضوعها، 

السؤاؿ فقد سجلنا بأف أقل فئة من ادلبحوثُت أفراد العينة صرحوا بأف األرشيف احملفوظ لديهم 

 مشخص.
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وعلى عكس ذلك فإف األغلبية من ادلبحوثُت أفراد العينة صرحوا بأف األرشيف احملفوظ لديهم  

رشيفية احملفوظة لديهم تبقى غَت متعرؼ على زلتواىا، وبالتارل غَت مشخص أي أف الوحدات األ

 عرقلة عملية البحث.

 العمليات الفنية السائدة مهنيا يف رلاؿ األرشيف.استنتاجات المحور الثالث: -6-1-3-1

من خبلؿ حتليلنا ألجوبة احملور الثالث وادلتعلق بالعمليات الفنية السائدة مهنيا يف رلاؿ  

مستوى مركز األرشيف لوالية تيارت وبعض مصاحل األرشيف لبعض ادلديريات التابعة  األرشيف على

 للوالية نستنت  ما يلي:

إف أغلب أرشيف مركز والية تيارت وبعض ادلصاحل األرشيفية التابعة لبعض ادلديريات بالوالية -أ

 موجود يف علب ومرتب ومرقم.

أما من الناحية التنظيمية فاألرشيف غَت منظم فإنو بقيامنا بادلقابلة وطرحنا للسؤاؿ حوؿ مدى -ب

القياـ بعملية احلذؼ األوذل على مستوى ادلصاحل فكانت إجابات كل ادلبحوثُت بأهنم ال يقوموف هبذه 

األرشيفية التابعة إذل القوؿ بأف أرشيف مركز والية تيارت وبعض ادلصاحل وىذا ما جيربنا العملية، 

لبعض ادلديريات بالوالية غَت منظم ألف التنظيم نات  حتمي لعملية الفرز واحلذؼ سواء يف ادلصاحل 

ادلنتجة أو يف قاعة الفرز مبصلحة أو مكتب األرشيف وكذلك عدـ تشخيص الوحدات األرشيفية 

 مستوى الوالية. لدليل قاطع على الفوضى اليت تسود سلتلف ادلصاحل ادلنتجة للوثائق على
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 سلوب المالحظة:أعرض البيانات المحصل عليها باستخدام -6-2

باحثُت يف ادلؤسسة زلل الدراسة ادليدانية فقد ساعدنا ىذا نظرا لكوننا عرض وتحليل البيانات: 

الوضع دلبلحظة تصرفات ادلوظفُت أثناء تعاملهم بالوثائق ومشاركتهم يف أوضاع العمل، أي أننا 

 اسلوب ادلبلحظة من الداخل وىو األمر الذي مكننا من مشاىدة ما يلي: اعتمدنا

وكذا قلة الصرامة يف تنفيذ القوانُت *انتشار التنظيم العشوائي للوثائق على مستوى بعض ادلكاتب، 

 والتعليمات التنظيمية الصادرة عن األرشيف الوطٍت.

الدفع أو  ًتاـ القواعد التنظيمية سواء أثناء*صعوبة البحث عن الوثائق يف قاعة األرشيف نظرا لعدـ اح

 ادلعاجلة العلمية بغض النظر عن ادلرحلة العمرية لؤلرشيف.

ألفو ىذا الوضع مع ادلكلف حبفظ *صعوبة مطاوعة بعض ادلوظفُت لتعليمات األرشيفي كوهنم 

ية أو التشريعية اليت األرشيف السابق باعتباره ال ديلك الصفة القانونية، وال ادلعرفة باألحكاـ التنظيم

 حتكم قطاع األرشيف.

*إدراؾ ادلوظفُت ألخطائهم ادلرتكبة يف حق األرشيف، باعتبار أف بعض ىؤالء شلن يتلعثموف وحيسوف 

بنوع من اخلجل عند مبلحظة األرشيفي دلكاف موضع وثائقهم أو عند مساءلتهم عن أسباب إمهاذلم 

 ذلا.

 المالحظة:النتائج الجزئية ألسلوب -6-2-1

*إف التنظيم واالنضباط وااللتزاـ على مستوى اإلدارات يستدعي بالضرورة وجود قوانُت صارمة ذلا 

 آليات تنفيذىا.
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*قاعة حفظ الوثائق األرشيفية بادلؤسسة يف حاجة ماسة إذل عملية توسيع وتزويد بأجهزة الوقاية 

داؿ الرفوؼ بأخرى ذات نوعية جيدة متحملة واستبوالعمل ولتوفَت اإلنارة الطبيعية والتهوية الكافية 

 للثقل.

*إف األرشيف ادلتواجد بقاعة حفظ الوثائق حباجة ماسة إذل إعادة التنظيم باعتماد التقنيات األرشيفية 

 وتطبيق عمليات ادلعاجلة العلمية.

واعد أف يكوف مرنا يف تعاملو مع ادلوظفُت ليتسٌت لو تطبيق القوانُت والق *البد على األرشيفي

 األرشيفية بالصفة اليت تناؿ تقبلهم للوضع اجلديد وعدـ نفورىم منو.

 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:-7

إذل عدـ مبلئمة الظروؼ ادلتوفرة داخل مصاحل األرشيف ال تساعد  تنص الفرضية األولى 

والبشرية، العماؿ وادلسَتين على التنظيم والتسيَت اجليد، ويرجع ذلك إذل نقص اإلمكانيات ادلادية، 

ظروؼ واإلمكانيات ادلتوفرة داخل مركز أرشيف والتنظيمية فتتأكد صحتها بشكل كبَت، وادلتمثلة يف: 

والتسيَت اجليد، وىذا األمر تؤكده النتائ  ال يساعد العماؿ وادلسَتين على التنظيم والية تيارت 

ادلتحصل عليها من خبلؿ ادلقابلة، حيث حتصلنا على أف اإلطار البشري ادلتمثل يف العماؿ ما زاؿ ال 

ماؿ يساعد على التنظيم والتسيَت يف مركز أرشيف والية تيارت، حيث ال يوجد العدد الكايف من الع

يف عملية التكوين والتدريب يف رلاؿ التسيَت، األرشيفيُت، حيث أف ىؤالء العماؿ لديهم نقص 

باإلضافة إذل نقص ادليزانية ادلخصصة ذلذا ادلركز ال تكفي متطلباتو واحتياجاتو شلا يعرقل عملية التسيَت 

 والتنظيم داخل ىذا ادلركز.
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لصرامة يف تطبيق القانوف اخلاص يف رلاؿ فتنص على نقص على نقص ا إن الفرضية الثانية 

األرشيف إضافة إذل عدـ مبلءمة التشريع اجلزائري احلارل جملاؿ األرشيف وعدـ مواكبتو للمستجدات 

يف مركز وراء ضعف محايتو، ذلذا ديكننا القوؿ على ضوء نتائ  ادلقابلة مع ادلسؤولُت وادلبلحظات 

ا أف عملية حفظ األرشيف ورغم ما توفرت عليو من نص األرشيف للوالية وبعض ادلديريات يتضح لن

احلفاظ تبقى دوف ادلستوى ادلطلوب الذي يكفل  قانوين وأيضا ما أحيطت بو من عمليات وإجراءات 

على الًتاث األرشيفي الوطٍت سواء كاف أرشيف تارخيي أو إداري، والدليل على ذلك ضعف تطبيق 

اإلجراءات الفنية اليت تساىم يف احلفظ وقلة العمل بالنصوص القانونية اليت تناولت األرشيف بصفة 

يد إذل ذلك ضعف النص القانوين من حيث التحدعامة وعملية احلفظ بصفة خاصة وإضافة 

 والتفصيل يف شروط احلفظ وعدـ حتيُت النصوص القانونية اخلاصة مبجاؿ األرشيف.

بأف نقص الصرامة يف تطبيق القانوف اخلاص وىذا كلو ما جيعلنا نقوؿ بصحة الفرضية القائمة  

يف رلاؿ األرشيف إضافة إذل عدـ مبلئمة التشريع اجلزائري احلارل يف رلاؿ األرشيف وعدـ مواكبتو 

 جدات وراء ضعف محايتو.للمست

على أف الوضعية الراىنة حاليا يف قطاع األرشيف مردىا إذل نقص  تنص الفرضية الثالثة 

الوعي بأمهيتو لدى القائمُت على ادلؤسسات اجلزائرية يف سلتلف القطاعات، ومن خبلؿ النتائ  اليت 

دلوظفُت ال يعَتوف أي اىتماـ توصلنا إليها من خبلؿ ادلقابلة وادلبلحظة اليت أجريناىا أف معظم ا

والدليل على ذلك عدـ اىتمامهم بو من جهة من حيث الفرز واحلذؼ والًتتيب وغَت لؤلرشيف، 

أخرى عدـ معرفتهم للقيمة احلقيقية لؤلرشيف، وىذا كلو يؤكد على  ةومن جهذلك من العمليات 
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ردىا إذل نقص الوعي بأمهيتو لدى صحة الفرضية القائلة أف الوضعية الراىنة حاليا يف قطاع األرشيف م

 القائمُت على ادلؤسسات اجلزائرية يف سلتلف القطاعات.

 النتائج العامة للدراسة الميدانية:-8

 يف األخَت ديكن ذكر النقاط ادلستخلصة من ىذه الدراسة: 

ادلسَتين غَت واعُت بأمهية دور األرشيف على كل األصعدة ويعتربوف على أف النقص يف  أف-1

 اإلمكانيات ادلادية والبشرية ادلتخصصة سبب حيوؿ دوف التسيَت والتنظيم اجليد لؤلرشيف.

نقص الثقافة األرشيفية عند ادلوظفُت تشكل عائقا حلماية األرشيف وحفظو وإيصالو لؤلجياؿ -2

 القادمة.

 ضعف تطبيق اإلجراءات الفنية اليت تساىم يف عملية تسيَت وتنظيم األرشيف.-3

 قلة النصوص القانونية اليت تناولت األرشيف.-4

 ضعف النص القانوين من حيث التحديد والتفصيل يف شروط احلفظ.-5

 ضعف تأىيل العامل بقطاع األرشيف بصفة عامة ويف رلاؿ احلفظ بشكل خاص.-6

ادلسؤولُت ادلنتجُت للوثائق باإلجراءات اليت جيب اتباعها خاصة فيما يتعلق  نقص الوعي لدى-7

 بعملية الدفع.

، ُتؤلرشيفيلنقص الوعي بالنسبة للمسؤولُت عن ىذه ادلصاحل األرشيفية بأمهية التكوين -8

 واقتصارىم على الكم القليل من ادلعارؼ اليت يكتسبها األرشيفيوف والعاملوف حبقل األرشيف.
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افة إذل افتقار األرشيفيُت للمؤىبلت الكافية اليت من شأهنا أف تساعدىم على ختطي إض 

الصعوبات اليت بإمكاهنا أف تؤثر على أدائهم أثناء تأدية العمل، باإلضافة إذل نقص الدورات التدريبية 

ليو وضعف الوعي لدى ادلسؤولُت بأمهية التكوين ادلستمر لدى األرشيفيُت ىو عامل وراء ما آؿ إ

 وضع األرشيف حاليا.

 االقتراحات والحلول:-9

تنظيم محبلت حتسيسية للتوعية مبدى أمهية األرشيف وتوفَت ميزانية خاصة بادلصلحة من أجل -1

 ضماف السَت احلسن للعمل األرشيفي.

سلتص يف األرشيف يتوذل مهمة معاجلة وتنظيم وتسيَت الرصيد األرشيفي مع ختصيص  توظيف-2

 مساعدين لو شلا يساىم يف نشر الثقافة األرشيفية والنهوض هبذا القطاع.

تنظيم محبلت توعوية متعلقة باإلجراءات التنظيمية والنصوص التشريعية يف رلاؿ األرشيف -3

 نبؤ مبسؤولية حفظو ورعايتو على الوجو ادلطلوب.للخروج من مستنقع البلمباالة والت

وذلك بتوفَت شروط احلفظ اجليدة تنظيم الوثائق األرشيفية وحفظها من أجل الرجوع إليها، -4

 وشروط العمل البلزمة من مبٌت وجتهيزات...إخل

لى احًتاـ الطرؽ العلمية والقانونية يف عملية الدفع وضرورة استخداـ جدوؿ الدفع مع احلث ع-5

 االستعداد ذلذه العملية ادلهمة.

القياـ مبختلف النشاطات الثقافية بإشراؼ مكتب األرشيف وتنظيم ادلعارض وادلناسبات الوطنية -6

 للنهوض بالوعي يف ىذا اإلرث الثقايف.



 البيانات وتحليل الميدانية الدراسة إجراءات                                           لثالث   االفصل  
 

66 
 

تأطَت وتوجيو ادلوظفُت يف رلاؿ األرشيف وكذا ما خيص إدخاؿ التكنولوجيا اجلديدة من خبلؿ -7

         وينية يف ىذا القطاع.الدورات التك
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 خـاتمـة:ال

مؤسسات فاعلة هلا الدور  بكل أنواعها، الوطنية، احمللية، اجلهوية،تعترب املؤسسات األرشيفية  

عوب ورموزه احلضارية، وعملت على تواصل األجيال على الكبري يف احلفاظ على الذاكرة العامة للش

مر العصور، وتعد مؤشرا على تطور اجملتمع يف خمتلف اجملاالت وبواسطتها ميكن قياس درجة التقدم 

مام بتحسني وضعية األرشيف على مستوى وإن االىتوالتطور اليت بلغها اجملتمع يف خمتلف امليادين، 

إداراتنا، ومؤسساتنا يتوقف على حسن تسيريه من كل اجلوانب اإلدارية والتعليمية والتقنية معا، واليت 

تتطلب موارد بشرية وقانونية الزمة وتوجيهها حسب ما تقتضيو األىداف املسطرة يف وجود إطار 

 دقيق من النصوص التنظيمية والتشريعية.

وبعض املصاحل األرشيفية للمديريات التابعة للوالية  ترب مركز األرشيف الوالئي لوالية تيارتويع 

حيث يعاين من نقص كبري منوذجا عاما ملراكزنا األرشيفية األخرى املوجودة على كافة ربوع الوطن، 

واملهام اليت  ىذا األمر انعكس سلبا على األعمالوواضح يف تسيري خمتلف مواردىا البشرية واملادية، 

 يقوم هبا املوظفون من جهة وعلى توفري املعلومة األرشيفية للمستفيدين من جهة أخرى.

ومن خالل دراستنا ملوضوع تسيري مصاحل األرشيف الوالئية باجلزائر وتطبيقو يف مركز أرشيف  

استنتجنا أن ىذا التطبيق مل يصل بعد إىل املستوى املطلوب، وىذا األمر راجع إىل والية تيارت 

حيث أن املركز ال يوظف العمال املختصني يف جمال األرشيف النقص الكبري يف اليد العاملة املؤىلة، 

 بشكل كبري باإلضافة إىل النقص الكبري يف امليزانية العامة، ىذا األمر انعكس سلبيا على تنظيم

 عدم توفر اجلو املناسب للقيام باألعمال األرشيفية بشكل جيد ومريح. وبالتايلىذه املصاحل، وتسيري 
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أن ىذا املركز مازال بعيدا كل البعد وميكن أن نقول من خالل تتبعنا وتفحصنا هلذا املوضوع  

األرشيفية من بلوغ ىدفها الرئيسي عليها أن عن جمال التنظيم والتسيري، وعليو حىت تتمكن مؤسساتنا 

وكذلك أن ختصص هلا ميزانية  تتبع األساليب العلمية واإلدارية يف التنظيم والتسيري ملصاحلها األرشيفية، 

كافية تسمح هلا بتوفري كل املتطلبات الضرورية هلا، وال يتحقق ىذا األمر إال بفصل ىذا املركز عن 

 إذ أن ىذا املركز يتبع لألمانة العامة وىذا األمر أضعف من قيمتو احلقيقية.اهليكل التنظيمي للوالية، 

أفضل وذلك بتزويدىا  ويف األخري نتمىن أن ترقى املؤسسات األرشيفية عندنا باىتمام 

وتدعيمها بإيطارات هلا كفاءة عالية يف التنظيم والتسيري وختصيص هلا ميزانية كبرية لتمكينها من أداء 

أحسن وجو، وبالتايل جيب إعادة النظر يف املؤسسات األرشيفية سواء فيما خيص اهليكل  مهامها على

 التنظيمي أو يف التنظيم والتسيري هلذه املصاحل.
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 ازاريية اديقمريايةة ادعبيةةاجلمهورية اجل

 وزارة ادتبلةم ادبايل واديحث ادبلمي

 جامبة عيي احلمةي ابن باديس   

 كلةة ادبلوم اإلنسانةة واالجتماعةة

 قسم علم ادلكتيات       

 

 

 بعنوان: في إيطار إنجاز مذكرة ماستر في علم المكتبات

 تسيير مصالح األرشيف الوالئية بالجزائر واقع وآفاق أرشيف والية تيارت نموذجا

 تحت إشراف األستاذ:                      من  إعداد الطالبين:                      

 وزار  -                                   قصري زلمي                 -

 بوخلياص ناصي -

 إجياءات ادتسةري وادتنظةم يف رلال األرشةف المحور األول:

 : ادثرافة األرشةفةةالمحور الثاني

 ادبملةات ادفنةة ادسارية مهنةا يف رلال األرشةف المحور الثالث:

 10الملحق رقم 

 دليل
   ةـــــبلالمقا    
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 جدول الدفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزائرية الديموقراطية الشعبية الجمهورية  

ارتـــــــــــة تيـــــــــــوالي-  

األمانة العامة تيارت-  

رشيف- الوالئي تيارت مكتب األأ  

 جدول دفع األرشيف

 خاص بالمصلحة الدافعة
ادلصلحة:...................................-  
.......عيد ادوحيات )علية، حازمة، سجل، حافظة أوراق(: ..........-  
تاريخ اديفع: ...........................-  
ع ادلسؤولةتوق-  
 

 خاص بمصلحة األرشيف
عيد ادوحيات )علية، حازمة، سجل، حافظة أوراق(: .................-  
مكان احلفظ )سلازن، قاعة(: .........................-  
ادرتتةب )ساق، رف(: ...................-  
...........................مالحظة: -  
توقةع ادلسؤول-  

 مالحظة: جيول اديفع يف ثالث نسخ

 مالحظة ادرتقةم اخلاص ادتاريخ األقصى واألدىن ييةبة ادوثارق اديقم ادتسلسلي
     

 

 رقم الدفع           السنة 

10الملحق رقم   
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 سجل الجرد

رمز 
 العلبة

 رقم
التاريخ األقصى  محتوى العلبة تاريخ الدفع الدفع

 واألدنى
 رقم الساق

الرف       مالحظة المصدر 

        

10الملحق رقم   

 سجل الدفع

رقم 
 الدفع

الجهة 
 تاريخ الدفع الدافعة

عدد الوحدات 
)علب، حزم، 
حافظات، 
 سجالت(

محتوى 
 الوحدات

تاريخ 
 األدنى

الرمز في 
 مالحظة األرشيف

        

10الملحق رقم   

 سجل ملخص األرصدة

اسم 
المجال  الرمز الرصيد

 الزمني
ملخص عام عن 
عدد وحدات  حجم الرصيد محتوى الرصيد

 الرصيد
وسائل البحث 

 الموجودة
       

10الملحق رقم   
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 سجل دليل األرشيف

 اسم المؤسسة:
 الوصف: التاريخ:
 مالحظة ترتيب األرشيف نوع األرشيف ترتيب األرشيف نوع األرشيف الرقم

      

10الملحق رقم   
 سجل االطالع

الرقم 
 التسلسلي

الجهة 
 المطلعة

تعين الوثائق المطلع عليها 
 مع تاريخ األدنى واألقصى

الرقم في 
 األرشيف

تاريخ 
 الخروج

االسم واللقب 
 واإلمضاء

تاريخ 
اتمالحظ اإلرجاع  

        

10رقم الملحق   

 

 

  

     

 

  10 الملحق رقم

 االطالع اإلداري استمارة 

 ..................................: ......................ادطادــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسم 

 ....................................: ...................اذلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 .............................: ...........................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانادبنــــــــــــــــــــ

 : ........................................................ادتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 ...............................: ...........................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماديقــــــــــــــــــــــــ

 ................................: .........................استلم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 التوقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع                                                      
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 كشاف الجداول:-1

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 11 عدد املكلفني باألرشيف لدى مركز األرشيف لوالية تيارت 10جدول 

 11 تيارتعدد املكلفني باألرشيف لدى بعض املديريات بوالية  10جدول 

 66 املخازن والتجهيزات اخلاصة مبركز األرشيف ميثل 10جدول 

 

 كشاف األشكال:-1

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 66 خريطة توضح التقسيم اإلداري لوالية تيارت 10الشكل 

 66 اهليكل التنظيمي لوالية تيارت 10الشكل 

 66 ودورهاهيكل تنظيمي ألقسام مصلحة األرشيف  10الشكل 
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 الملخص بالعربية:

لقد جاءت فكرة إعداد ىذا البحث العلمي حتت عنوان: "تسيري مصاحل األرشيف الوالئية   

باجلزائر واقع وآفاق: دراسة ميدانية مبركز األرشيف لوالية تيارت"، كمحاولة للكشف عن بعض 

أال وىو التسيري باملصاحل اجلوانب اليت قلت فيها الدراسات األكادميية ذات العالقة باألرشيف 

شيفية باجلزائر ليبني ميدانا من امليادين اليت يدعمها األرشيف بصفة أو بأخرى، وىذا من أجل األر 

احلد من التقليل من شأنو وإبراز مكانتو لتطفوا على سطح احلقيقة الظاىرة للجمهور من خالل إثبات 

 تأثريه وفعالية دوره يف امليدان رغم نقص االىتمام بو.

سة إىل مفاىيم عامة حول األرشيف لنتطرق بعدىا إىل عملية تعرضنا يف بداية ىذه الدرا 

التسيري، لنختم اجلانب النظري باستعمال التقنيات احلديثة يف تسيري األرشيف، هلذا ركزت دراستنا 

 على وضعية تسيري الوثائق األرشيفية باجلزائر.

ت التابعة للوالية أجرينا ىذه الدراسة مبصلحة األرشيف لوالية تيارت وبعض مصاحل املديريا 

أين قمنا مبقابلة مع مسؤويل ىذه املصاحل وجمموعة من املوظفني القائمني على العمل األرشيفي، 

وذلك ملعرفة مستواىم الثقايف يف جمال تسيري األرشيف والطرق والعمليات الفنية املتبعة يف تسيري 

على حفظ األرشيف ومحايتو  لنجد بأهنا تتوفر على خمتصني يف جمال األرشيف يسهروناألرشيف، 

بالرغم من عدم وعي املسؤولني بأمهية ىذا القطاع لنقدم يف األخري اقرتاحات وحلول من أجل حتسني 

 وضعية األرشيف على مستوى ىذه املصاحل.

 مصلحة أرشيف والية تيارت. –تسيري األرشيف  –األرشيف  –التسيري  الكلمات املفتاحية:
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 الملخص بالفرنسية:
 

 L’idée de préparation de cette recherche scientifique est venue sous le 

nom de "gestion des intérêt de l’archive de la wilaya d’Alger". 

 Réalité et évolution d’une étude sur le terrain du centre de l’archive de la 

wilaya de Tiaret. 

 Comme tentative pour découvrir certains aspects ou les études 

académiques ont diminuée et ayant une relation avec l’archive qui est la gestion 

de l’archive en Algérie : 

- Pour mettre en évidence un des demains que l’archive intensifie d’une 

manière ou d’une autre, tout ceci. 

- Pour mettre en valeur et en considération sa place réelle et apparente au 

public. 

- Pour démontrer son rôle et son efficacité dans le domaine malgré la non-

considération. 

Au début de cette étude, nous avons affronté des connaissances générales 

autour de l’archive puis à l’opération de la gestion pour conclure le côté 

théorique en utilisant les techniques modernes du déroulement de l’archive. Pour 

cela, nous nous sommes basés sur la manière de gérer la documentation de 

l’archive en Algérie. Cette étude a été faite dans le centre de la documentation 

de la wilaya de Tiaret et dans certains directions qui lui appartiennent. 

Nous avons en également des contacts avec les responsables de ces 

directions et notamment le personnel qui gère le service de l’archive. Ceci est 

dans l’intention de mieux connaitre leur niveau culturel du domaine de la 

gestion de l’archive ainsi que les méthodes et les opérations reliées à la gestion 

de l’archive et disponibles chez les spécialités dans le domaine de l’archive tout 

en contenant la protection et la présentation de l’archive malgré l’inconscience 

des responsables vis-à-vis de l’utilité de se secteur. 

 Enfin, nous proposons des suggestions et de solutions pour le bon 

fonctionnement de la fonction de l’archive au niveau de toutes ces directions.   
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