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 إىداء

 مف كااله :صحبو ك  بسـ الّمو كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ الّمو كعمى آلو ك
 

 إنجاز ىذا العمؿ ، فال ىادم إاله كال مكفؽ سكاه ...أما بعد : الحمد هلل الذم كفقني في
 

إلػى ينبكع  إلػى التي تحت أقداميا الجناف كبرضاىا يرضى خالؽ األككاف أىدم ثمرة جيدم ىذه :
 .أمـي الغاليةإلػى أغمى ما في الكجكد  زىرة العطؼ كمصدر االطمئناف فالحب كالحنا

 
إلػى الذم ال يسعني إال أف أقؼ  صاحب الفضؿ كمصدر الرعايةإلػى الذم كاف دكما إلػى جانبي 

 .والـدي الغالي      أمامو احتراما كعرفانا كطاعة كحبا إلػى مف أخمصت لو دعكاتي 
 ك أقكؿ ليـ أنتـ مف كىبني األمؿ ك النشأة عمى شغؼ االطالع ك المعرفة.

 
تبدلت الظركؼ إلى الذم يساندني  إلى السراج الذم ينير لي درب النجاح، ك عممني الصمكد ميما

خطيبي لتنير طريقي    عيش في ىناء إلى الشمعة التي تحترؽك يتنازؿ ك يضحي إلرضائي ك ال
 الغالي

 
 إلى عائمتي ك أىمي
 إلى أساتذتي الكراـ.

 إلى الزمالء ك الزميالت.
 إلى مكظفي مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ.

 

 
 

 قاني مختارية

 



 

 ب
 

 إىداء

    ك ال يطيب الميؿ اال بشكرؾ  ك ال تطيب االخرة  اال بعفكؾ  اليي ال يطيب النيار اال بذكرؾ
 ك ال تطيب الجنة ال برؤيتؾ جؿ جاللؾ  ال الو اال أنت ك فقتني الى ىذا فالحمد لؾ ك الشكر.

 الى مف احمؿ اسمو بافتخار ك كممو اهلل بالييبة ك الكقار ابي الغالي )عيسى(.
الحناف الى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي أمي الحبيبة ك  ي في الحياة الى معنى الحبى مالكال

)خيرة( أحبؾ أمي بقدر ما في البحر مف قطرات ، ك ما في الرماؿ مف حبات ، ك ما في التراب 
 مف حصيات .أطاؿ اهلل عمرؾ ك أمدؾ بالصحة ك العافية .

 ة طفكلتي أختي الحنكنة) كريمة ( احبؾ أختي.الى صاحبة القمب الطيب ك النكايا الصادقة رفيق
 الى مف أتذكؽ معيـ أجماؿ المحظات اخكتي : محمد ، بف عكدة ، نكر الديف .

الى أساتذتي االعزاء مف الطكر االبتدائي الى الجامعي ك أخص بالذكر أستاذم  في التخصص  
في التاريخ ) قايد ( أستاذم   )عبد العالي عبد اليادم (، استاذم في التاريخ) مختارم (، استاذتي

 في التعميـ الثانكم لمادة التاريخ) لقرـك عبد القادر (.
 –أحبكـ في اهلل  –الى زمالئي ك زميالتي ىـ قناديؿ ذكريات االخكة الذيف أحببتيـ ك أحبكني 

 الى مكظفي مصمحة أرشيؼ  كالية مستغانـ .
يب ك بعيد ك باألخص في مرحمة الى كؿ مف ساىـ في اعداد ىذا العمؿ المتكاضع مف قر 

 الطباعة.

 

دكار فاطمة
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 شكر و تقدير:

الحمد هلل الذم أنار لنا درب العمـ كالمعرفة كأعاننا عمى أداء ىذا الكاجب ككفقنا إلى انجاز ىذا 
 .العمؿ

 .نتكجو بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى كؿ مف ساعدنا مف قريب أك مف بعيد عمى انجاز ىذا العمؿ

الذم لـ يبخؿ عمينا بتكجيياتو كنصائحو عبد العالي عبد اليادم، بالذكر األستاذ المشرؼ  نخص ك
 .القيمة التي كانت عكنا لنا في إتماـ ىذا البحث

 مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ ك عمى رأسيـ رئيسة المصمحة. كال يفكتنا أف نشكر كؿ مكظفي

 .ىذه المذكرة طباعةالجزيؿ إلى الذم سير عمى  كما نتقدـ بالشكر

 .العمؿ ىذا كمناقشة قراءة عناء لقبكليـ المناقشة لجنة أعضاء إلى

 .المادي و المعنوي دعمه على خطيبً محمد إلى

 .العمؿ ىذا إتماـ في ساىـ مف كؿ إلى
 .جزيال شكرا أقكؿ جميعا لذكرىـ المكاف يسع ال كثيريف كآخريف ىؤالء لكؿ
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 مقدمة:
بناء  ك أساس  ىاحاضر ماضييا ك منبع  عبرة التراث الثقافي لألمة، فيكيعتبر األرشيؼ 

عامؿ فعاؿ لتقدـ األمـ كتطكرىا ألنيا ضمير الشعكب  األرشيفية  الكثيقة ك تعتبر مستقبميا، 
أجياؿ بيف  ، فيي رسالة تكاصؿاألمـزدىار ، كتعتبر سجال حافال الكعنكاف بارز في تاريخيا

ك خاصة الكثيقة األرشيفية التقميدية لما تحممو مف أصالة ك الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، 
معرض لمجمكعة مف العكامؿ التي بطبيعتو ، إال أف ىذا المخزكف الثقافي  مصداقية ك مكثكقية

تعتبر مفيـك عمـ األرشيؼ  مرتبط دائما بمفيـك الحفظ، ك لذا  ،ك تؤدم بو إلى التمؼتيدد سالمتو 
عممية حفظ الكثائؽ األرشيفية مف المياـ األساسية لألرشيفي، بحيث البد عميو إتقانيا ك تطبيقيا 
عمى أرض الكاقع لتأميف إيصاؿ ىذا اإلرث ك التراث الكثائقي إلى األجياؿ الالحقة، بحيث أف 

حفظ  مفيـك الحفظ تطكر كثيرا بمركر الزمف مف منطمؽ أف تأثير الظركؼ السيئة عمى شركط
فمع  ،الكثائؽ األرشيفية بصفة عامة ك التقميدية منيا بصفة خاصة لتميزىا بنكع مف الحساسية

الزالت التي كانت ك  ،مركر الكقت حتما ستظير عمييا نكع مف أنكاع التمؼ ألسباب مختمفة
 ميع المتخصصيف ك خاصة األرشيفييف.معركفة لدل ج

ك المعركؼ أف عممية حفظ الكثائؽ األرشيفية تتطمب مجمكعة مف اإلجراءات التي  
، حيث يحفظ الكثائؽ بمكجبيا يستطيع األرشيفي أف يحافظ عمى الرصيد الذم ىك تحت مسؤكليتو

إلى كؿ الشركط الميمة لعممية الحفظ ك مجيزة بجميع الكسائؿ تخضع األرشيفية في محالت 
الكثائؽ مف جميع األخطار ك التمؼ ك الضياع، حيث تعتبر عكامؿ حفظ  العممية لحماية ك حفظ

ا ككنياألرشيؼ مف أىـ العناصر التي تحرص مراكز األرشيؼ عمى تكفيرىا في محالت األرشيؼ 
تمعب دكرا كبيرا في إطالة عمر الكثائؽ األرشيفية بصفة عامة ك التقميدية بصفة خاصة، ك إف 

المؤسسات األرشيفية عمى  في غاية األىمية، تسيرلنكع مف الكثائؽ حتراـ مقاييس الحفظ ليذا اا
 تطبيقيا بغية الحفاظ عمى الشكؿ األصمي لمكثيقة لما يكتسيو مف أىمية بالغة.

االستقالؿ عمى المضي قدما في ىذا الميداف حيث بدأت ك عممت الجزائر كغيرىا مف الدكؿ منذ 
جكاف  03المؤرخ في  36/71ذلؾ بقرار إنشاء مؤسسة األرشيؼ الكطني ك ذلؾ حسب األمر 

، كما تشجع مختمؼ الييئات اإلدارية في شتى المؤسسات عمى حفظ كثائقيا، ك منيا 1971
مصمحة األرشيؼ الكالئي  ال إلى إنشاءكصك الجماعات المحمية ك التي تدخؿ تحت إطارىا الكالية، 
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الذم يحدد مستكيات األرشيؼ الكطني  20/03/1977المؤرخ في  76/77لممرسـك رقـ طبقا 
إلى  32خاصة أرشيؼ الكالية، حيث يتطرؽ ىذا المرسـك المتعمؽ باألرشيؼ الكطني في المادة رقـ 

         ية مستكدع لألرشيؼإنشاء مؤسسات لممحفكظات في كؿ كالية، أم تؤسس في كؿ مقر كال
ت ك بمديات الكالية، صالح ك مديرياتكمؼ بحفظ مختمؼ الكثائؽ المنتجة ك المستممة مف مختمؼ مك 

الخاص بتنظيـ مصالح األمانة العامة  01/09/1992الصادر ب 224ممنشكر رقـ ك كذا طبقا ل
ذه المراكز األرشيفية معرضة ، إال أف ىلمكالية ك الصادر عف كزارة الداخمية ك الجماعات المحمية

احتراـ لممقاييس عند بناءىا ك افتقارىا لبعض  عدـلجممة مف المخاطر ك الككارث الناجمة عف 
معرضة لمجمكعة مف العكامؿ  ياالتجييزات الضركرية لمقياـ بعممية الحفظ عمى أكمؿ كجو، كما أن
تجمى في   المتخصصيف تماـاىالتي يمكف أف تؤدم بيا إلى التمؼ، فأصبحت ىذه القضية محط 

اني األرشيؼ فأصبح مف ب، أما فيما يخص ملخضكع لجممة مف الشركط لكقاية الكثائؽ األرشيفيةا
الضركرم تدقيؽ المعايير األساسية، باعتبار أف الكثيقة األرشيفية بصفة عامة تحفظ قصد الرجكع 

المقاييس، بالمكازاة مع تجييزىا بالمعدات إلييا عند الحاجة، لذا البد أف تتكافؽ البناية مع جممة مف 
، ك تكفير حماية قصد تحسيف ظركؼ الحفظ دقة،بفاعمية كسرعة ك  ك األجيزة الالزمة ألداء المياـ

 أكبر ضد أنكاع األخطار التي تؤدم بيا إلى التمؼ.
ح التقميدية في المصال حفظ الكثائؽ األرشيفيةكمف ىذا المنطمؽ جاءت دراستنا لمعرفة كاقع 

الزمف نتيجة مركر خاصة ك أف ىذا النكع مف الكثائؽ يعاني مف اليشاشة ب ،األرشيفية الكالئية
، ك بناءا عمى ما سبؽ اتضحت أبعاد الدراسة، بيدؼ عف ظركؼ الحفظ  لمتقادـ السريع الناتج

 ثالثك لإللماـ بالمكضكع بكؿ جكانبو جاءت دراستنا في اإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة، 
الجانب المنيجي ، ك الجانب النظرم المقسـ إلى ثالث فصكؿ ، ك كذا الجانب الميداني  جكانب،

 بثالث فصكؿ ك جاءت التقسيمات كاآلتي:
لية ك التساؤالت مركرا استيؿ البحث بالجانب المنيجي، حيث تـ التطرؽ إلى اإلشكا

ك حدكد  أىميتو ك أىدافو ك  المكضكع اختيارب الكامنة كراء تعرفنا عمى  أسباك  بالفرضيات،
كصكال إلى ذكر الدراسات السابقة تطرقنا إلى منيج المتبع في بحثنا ك األدكات المعتمدة، الدراسة، ك 

 ضبط المصطمحات المستعممة.ثـ أثناء فترة البحث،  بعض الصعكبات التي اعترضتناك 
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قسمناه إلى ثالث فصكؿ، بالنسبة لمفصؿ األكؿ ماىية األرشيؼ ك  أما الجانب النظرم
الحفظ، فكاف المبحث األكؿ بعنكاف ماىية األرشيؼ حيث سمطنا الضكء عمى تعريفو ك مبادئو، 
نظرية األعمار الثالث، خصائصو، ك المعالجة العممية لألرشيؼ، أما المبحث الثاني بعنكاف ماىية 

 التعريؼ بعممية الحفظ، أساليبو، مراحمو، طرقو، ك أىميتو.الحفظ، ك حاكلنا مف خاللو 
أما الفصؿ الثاني بعنكاف بناية األرشيؼ ك تجييزاتيا، ك قد حاكلنا مف خاللو إعطاء صكرة حكؿ 
البناية األرشيفية، مف حيث التعريؼ، المكقع، ك تكزيع المساحات داخميا، ك إعطاء بطاقة فنية 

، ثـ القاعات المفتكحة مخازف، ك أبعادىا األساسية، ثـ قاعات العمؿلخاصة بيا،  ثـ قمنا بتعريؼ ا
في األخير تطرقنا إلى كظائؼ البناية، أما الثاني الخاص بتجييزات البناية، فأدرجنا فيو ، ك لمجميكر

اصة بالمخازف، ك قاعات العمؿ ، العكامؿ التي يجب مراعاتو لتدبير التجييزات، ثـ التجييزات الخ
 ك المعدات الخاصة بحالة الطكارئ.عات المفتكحة لمجميكر، ثـ التجييزات القا ك كذا

عكامؿ تمؼ الكثيقة األرشيفية التقميدية ك إجراءات الكقاية منيا، أما الفصؿ الثالث بعنكاف 
الككارث الطبيعية التي يمكف أف يتعرض ليا أشرنا إلى أىـ األخطار البيئية، البيكلكجية، البشرية ك 

 تيا.رشيفية، ثـ نتناكؿ اإلجراءات الكقائية ضد األخطار الميددة لسالمالكثائؽ األ
بمصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ، فعرفنا مف  أما الجانب الميداني، يتناكؿ إجراءات الدراسة الميدانية

 خاللو مقر كالية مستغانـ ك مكقعيا الجغرافي ك ىيكميا التنظيمي ، ثـ مصمحة األرشيؼ الكالئي
 لمستغانـ مف حيث التعريؼ ك المكقع ك المياـ، ثـ ركزنا عمى كصؼ المصمحة مف حيث البناية 

ك التجييزات ك المكارد البشرية ك الرصيد، ثـ  نتطرؽ إلى تحميؿ االستبياف المكزع عمى عينة  
ة البحث، كصكال إلى النتائج عمى ضكء الفرضيات المقدمة في البحث، ثـ استخالص النتائج العام

 لمدراسة.
، كما أكردنا عدد أجبنا فييا عمى التساؤؿ المطركح ك أخيرا ك ككؿ دراسة تكصمنا إلى خاتمة التي

مف االقتراحات التي نراىا مناسبة.
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   :االشكالية 
 .1''اإلطار النظرم الشخصي الذم يمكف مف خاللو طرح مشكمة البحث'' اإلشكالية تعتبر

فيك يعكس نجاح أك فشؿ المجتمع، ك سبؿ تفكيره ك  األرشيؼ ذاكرة الشعكب، يعتبر  
د إلييا في البحكث ك نشاطاتو ك مستكياتو، ك يعتبر أحد أىـ مصادر المعمكمات التي يستن

يعتبر مرجع إلنجاز المشاريع المستقبمية، ك دليؿ ك حجة أغراض البحث العممي، ك الدراسات  ك 
يتعرض ىذا المكركث إلى عكامؿ تيدد مية، لكف بمركر مدة زمنية معينة في التعامالت اليك 

 .سالمتو
أصبحت مراكز األرشيؼ بصفة عامة ك مصالح األرشيؼ الكالئي بصفة خاصة تعاني  

بالذكر البناية ك تجييزاتيا، ك كذلؾ عكامؿ بعض المشاكؿ في حفظ  الكثائؽ األرشيفية ك نخص 
تمؼ الكثائؽ التقميدية خاصة ألنيا تعتبر أكبر حجما مف األنكاع األخرل مف الكثائؽ ك نظرا 
ألىميتيا ك تميزىا بالمصداقية، ك المكثكقية ك المكضكعية، ك نظرا ألىمية األرشيؼ ك قيمتو البد 

االجراءات  اتخاذفاظ عمى ىذا المكركث ك مف السير عمى تسخير  كؿ الجيكد مف أجؿ الح
 اف ديمكمتو أطكؿ مدة زمنية ممكنة.الكقائية المطمكبة لضم

إشكالية الدراسة مكضكع حفظ الكثائؽ األرشيفية التقميدية مف ىذا المنطمؽ تناكلت   
افؽ بناية ىذه مصمحة مع ك التي طرحت مف أجؿ معرفة مدل تك  ،بمصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ

المقاييس المعمكؿ بيا كطنيا، ك التعرؼ عمى أىـ العكامؿ ك األخطار ك الككارث التي ايير ك المع
تيدد سالمة األرشيؼ المكمفة بحفظو، لما يحممو مف معمكمات التي تعتبر صكرة عف الماضي ك 
حجة الحاضر ك أساس المستقبؿ، ك مف أجؿ التعرؼ عمى اإلجراءات الكقائية المطبقة مف طرؼ 

ذه المصمحة لحماية رصيدىا مف األخطار المتمفة ، ك بيذا يتمؼ مكسب ميـ مف مكظفي ى
 ك الفشؿ في كسب رضاىـ، ك منو مصادر المعمكمات ك بالتالي عدـ تمبية حاجيات المستفيديف

ك عمى ضكء ىذا التمييد فإف اإلشكالية  الدكر الذم أنشئت مف أجمو، أداءإخفاؽ المصمحة في 
  :ك ىك ك التي عبرنا عمييا بسؤاؿ لمعرفة حقيقة ما نبحث عنوا بحثنا الرئيسية التي يعالجي

 ما ىو واقع حفظ الوثائق االرشيفية التقميدية بالمصالح االرشيفية الوالئية ؟ 
 

                                                           

  1 .18ص .[د.ت]دليك. أسس البحث ك تقنياتو في العمـك اإلجتماعية. قسنطينة: منشكرات جامعة قسنطينة،  ،فضيؿ 



المنهـــــــــــــــــــــــــــجيالجانب  ___________________________________   

6 
 

 التساؤالت :
 ؟مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ مقاييس البناية االرشيفيةىؿ تكفر   -1
 عمى التجييزات االزمة لحفظ الكثائؽ األرشيفية؟ ىؿ تتكفر مصمحة األرشيؼ الكالئي لمستغانـ -2
 ؟باألرشيؼ الكالئي لمستغانـماىي عكامؿ تمؼ الكثائؽ االرشيفية   -3
       األخطارمف  لحماية األرشيؼ يةئجراءات الكقاىؿ يتخذ األرشيؼ الكالئي لمستغانـ اإل   -4

 ؟ك الككارث الميددة لو
فرضيات البحث ىي الحمكؿ الممكنة التي يفرضيا الباحث لممشكمة ك ذلؾ بناءا عمى  الفرضيات :

. كما تعرؼ بأنيا 1ما تككف لديو مف خمفية مقركءة أك مسمكعة أك مرئية عف المشكمة قيد الدراسة
إجابة مبدئية عف سؤاؿ البحث أم تخميف معقكؿ لمحؿ المتكقع، ك يتـ إثبات صحتو أك خطأه عف 

 .2ره بالمعمكمات ك البيانات المجمعةطريؽ إختبا
 س الحفظ في البناية االرشيفية .حة أرشيؼ كالية مستغانـ أىـ مقاييتكفر مصم  -1
 مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ التجييزات الالزمة لحفظ الكثائؽ األرشيفية.تكفر   -2
 الكثائؽ االرشيفية .لتمؼ  طبيعيةأخرل  بشرية ك بيكلكجية كبيئية ك  أخطارىناؾ   -3
االجراءات الكقائية التي تساىـ في حفظ االرشيؼ مف  مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ تطبؽ  -4

 التمؼ .
 أسباب اختيار الموضوع :

  أسباب ذاتية :
 ميكؿ الشخص لمجاؿ االرشيؼ ك اىتماـ بالغ االىمية بالنسبة لمكضكع حفظ االرشيؼ .  -1
 تعرض الكثائؽ لمتمؼ بسبب عدـ تكفر ظركؼ حفظ جيدة .  -2
 االعتبار ليذا النكع مف العمميات الميمة في مصالح االرشيؼ .إعادة  -3

 أسباب موضوعية :
 االىمية البالغة التي يكتسييا حفظ الكثائؽ عمى الصعيد العالمي .  -1
 تكفيرىا في مصالح الحفظ .الرغبة في التعرؼ عمى أىـ الشركط الحفظ الكاجب   -2

                                                           

.41ص  .2007حث العممي. عماف: دار دجمة، في منيج الب العزاكم. مقدمة،رحيـ يكنس كرك 1  
.47ص .1998. مناىج البحث في عمـ المكتبات ك المعمكمات. الرياض: دار المريخ،، أحمد بدر  2
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 المكاضيع .قمة الدراسات العممية التي تعالج مثؿ ىذه   -3
 الدكر الجكىرم الذم تتميز بو كثائؽ المصالح الكالئية بالنسبة لممكاطف .  -4
 محاكلة لفت انتباه المسؤكليف عف مدل ضركرة االىتماـ باألرشيؼ الكالئي.  -5
 تكجو الدراسات ك البحكث الى المكتبات ك مراكز المعمكمات ك إىماؿ الجانب االرشيفي.  -6

   أىمية الموضوع :
      تتمثؿ أىمية ىذا البحث في تبياف أىمية حفظ الكثائؽ االرشيفية نظرا لمقيمة الكبيرة لألرشيؼ 

عف احتكاءه عمى كؿ ما يتعمؽ  ضالفحياة االفراد ك المؤسسات يمعبو في ك الدكر الفعاؿ الذم 
 بتراث ك تاريخ االمـ.

ة الكثائؽ ك إعادة النظر في تكفير أحسف ك أفضؿ الظركؼ التي مف شأنيا المحافظة عمى ديمكم
 لماذا ك كيؼ ك لمف تحفظ الكثائؽ االرشيفية .

 تنقص كاقع مصالح االرشيؼ في ظؿ تكفير شركط الحفظ المالئمة .
ك مكثكقيتيا حيث تتمثؿ أىمية الدراسة في كيفية الحفاظ عمى الكثيقة االرشيفية نظرا ألىميتيا 

 يبقى الكرؽ سيد المكقؼ.
 البحث: أىداف

 لظركؼ الحفظ في المصالح االدارية.التعرؼ عمى الكاقع الحالي   -1
 التعريؼ بالنصكص االرشيفية التي تناكلت مكضكع حفظ االرشيؼ في الجزائر . -2
 تسميط الضكء عمى عكامؿ اتالؼ الكثائؽ االرشيفية التقميدية ك إجراءات الكقاية منيا. -3
محة الخاصة بالحفظ عمى ضكء معرفة مختمؼ االجراءات الفنية المطبقة مف طرؼ المص -4

 كضعيتو الصعبة في المحالت.
 أخطاءىا.نقائص الطرؽ التقميدية ك الكقكؼ عمى  -5
اقتراح السبؿ ك  الكسائؿ المختمفة التي مف شئنيا المساىمة في استمرارية الكثيقة االرشيفية  -6

 التقميدية ك تحسيف أداء مصمحة االرشيؼ لكالية كىراف.
 تبني شركط ك معايير حفظ الكثائؽ االرشيفية التقميدية.التعرؼ عمى الفكائد  -7

  مجاالت الدراسة :
 .أم المكاف الذم اجريت فيو دراستنا ك ىك مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ  : المجال المكاني
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ك ينتيي بتحميؿ األسئمة  : إذا اعتبرنا المجاؿ الزمني لمدراسة يبدأ باختيار المكضكعالمجال الزماني
 أشير. 03أشير، أما الدراسة الميدانية  06االستبياف فمدتيا 

بمختمؼ مراتبيـ اإلدارية ك الذم  مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـك يشمؿ مكظفك  : المجال البشري
 .مكظفا 11بمغ عددىـ 
 .، ك ىي عينة قصدية مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ مكظفي اقتصرت عمى: عينة الدراسة

كما نعني بو . 1ىك اإلجراءات ك الخطكات الدقيقة المتبناة مف أجؿ الكصكؿ إلى نتيجة المنيج :
مجمكعة القكاعد العامة التي يضعيا الباحث بقصد الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ، ك المناىج أك 

عف الحقيقة تختمؼ باختالؼ المكاضيع، ك ليذا تكجد عدة أنكاع مف المناىج أك طرؽ طرؽ البحث 
 .2البحث عف الحقيقة العممية
 ، ك إثبات صحة الفرضيات مف عدميا فقد كجدنا مف األنسب تطبيؽك لإلجابة عمى اإلشكالية

مصمحة أرشيؼ كالية في الكثيقة األرشيفية التقميدية مف خالؿ تبياف كاقع حفظ  منيج دراسة الحالة 
 التحميؿ. الذم يعتمد عمى الكصؼ كمستغانـ ،
أىـ أداة كما يعتمد البحث عمى اإلفادة مف كسائؿ متعددة في جمع البيانات، ك  

استخدمناىا ىي االستبياف: نمكذج يقيـ مجمكعة أسئمة تكجو ألفراد العينة مف أجؿ الحصكؿ عمى 
إما عف طريؽ المقابمة  االستمارةمعمكمات حكؿ مكضكع أك مكقؼ أك مشكمة ك يتـ تكزيع 
ك الذم تـ تكزيعو عمى المكظفيف  .3الشخصية أك أف ترسؿ إلى المبحكثيف عف طريؽ كسيط معيف

، في المصمحة محؿ الدراسة فية التقميديةاألرشي الكثيقة ة كاقع حفظففي المصمحة، مف أجؿ معر 
 عدة أسئمة. المحاكر تحتكم بدكرىا عمى فاالستبياف يتألؼ مف استمارة تحتكم عمى مجمكعة مف

 ك المالحظة بعيف المكاف قصد الحصكؿ عمى أكبر قدر مف المعمكمات. 
اف تقنية مباشرة لمتقصي تستعمؿ عادة في مشاىدة مجمكعة إف المالحظة في عيف المك 

           ما ) قرية، جمعية ...إلخ( بصفة مباشرة ك ذلؾ ييدؼ أخذ معمكمات كيفية مف أجؿ فيـ المكاقؼ 
    ك السمككيات. تككف المالحظة منتظمة عندما يتعمؽ األمر بكصؼ صادؽ لمسمككيات ك التنبؤ بيا

                                                           

. 282. ص2003ديكاف المطبكعات الجامعية،   . الجزائر:ؿبف مرسمي. مناىج البحث العممي في عمـك اإلعالـ ك االتصا ،أحمد 1  
.178. ص2003عبد اليادم. البحث ك مناىجو في عمـ المكتبات. القاىرة: الدار المصرية،، محمد فتحي   2  

.17ص]د.ت[.  دكتكراه. الجزائر: دار الشياب، ماجستيرغازم. إعداد البحث العممي: ليسانس ، عناية 3  
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المعطيات خالؿ المالحظة أف يسيطر عمييا الطابع الكمي، يمكف لممالحظة ، يمكف لعممية جمع 
 1في عيف المكاف أف تأخذ أشكاال عديدة: بالمشاركة أك مف دكف مشاركة مستترة أك مكشكفة

 الدراسات السابقة:
أم دراسة تستدعي ما سبقيا مف بحكث ك دراسات حيث تقكؿ القاعدة بأف تبدأ أيف انتيى 

مكضكع األرشيؼ بشكؿ عاـ. حيث شجعتنا لمخكض في تناكلت الدراسات السابقة األخركف. حيث 
 يمي: ىذا المكضكع  ك نذكر منيا ما

في مذكرتيا لنيؿ شيادة الماستر في عمـ المكتبات تخصص تقنيات  مكتي فاطمة الزىرةتناكلت  -
ميدانية بمركز  أرشيفية تحت عنكاف اإلجراءات الكقائية لحماية األرشيؼ مف الككارث : دراسة

التي يتعرض ليا  ك األخطار أىـ الككارث زائرم. حيث أبرزت الباحثةاألرشيؼ الكطني الج
 شيؼ الكطني الجزائرم نمكذجا لذلؾ.، ك أخذت مركز األر األرشيؼ ك إجراءات الكقاية منيا

 قسنطينة، منتكرم جامعة المكتبات عمـ في ماسترال شيادة لنيؿ مقدمة رسالة: ثانيةالدراسة ال -
 التكنكلكجية التطكرات ظؿ في الكثائؽ حفظاف عنك  تحت أرشيفية تقنيات تخصص ،2010
 الدراسة ىذه تناكلت الباسط، عبد شكاكل  سطيؼ، كالية أرشيؼ بمركز ميدانية دراسة الحديثة،

 إلى باإلضافة اإللكتركني األرشيؼ بالحفظ يتعمؽ ما أم التكنكلكجيا ظؿ في األرشيؼ حفظ
 التقميدم. األرشيؼ كصيانة حفظ إلى اإلشارة

الدراسة الثالثة: رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ المكتبات جامعة منتكرم  -
، تخصص تقنيات أرشيفية، تحت عنكاف حفظ ك صيانة األرشيؼ في 2011قسنطينة،

سكيكدة، مف إعداد المؤسسات األرشيفية: دراسة ميدانية بمكتب أرشيؼ مديرية التربية لكالية 
خمكط أحالـ تناكلت ىذه الدراسة مفاىيـ عامة حكؿ حفظ ك صيانة األرشيؼ، كعرفت بمختمؼ 
المؤسسات األرشيفية، ك تطرقت بمختمؼ عكامؿ تمؼ الكثائؽ األرشيفية، ككيفية الكقاية مف 

 ىذه األخطار.
صادرة عف االتحاد الدكلي لجمعيات ك مؤسسات المكتبات )افال( بعنكاف الكقاية رابعة: الدراسة ال -

         مف الككارث ك الخطط االستعجالية ترجمة كماؿ بككرزازة ، تناكلت ىذه الدراسة الككارث 

                                                           

.184. ص2006. الجزائر:  دار القصبة لمنشر ،2ط مكريس، أنجرس. منيجية البحث العممي في العمكـ االنسانية:  تدريبات عممية. 1  
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ك كيفية التدخؿ في حاؿ الخطر كؿ ما يتعمؽ  ك المخاطر التي تيدد األرشيؼ كطرؽ معالجتيا
 .بيذه الجكانب 

صادرة عف المجمس الدكلي لألرشيؼ مف طرؼ لجنة الكقاية مف الككارث  خامسة:الدراسة ال-
"المبادمء  " guidlines on disaster prevention and control in archives"بعنكاف 

 تعريب عبد الكريـ بجاجة. التكجييية لمكقاية مف الككارث ك مراقبتيا"، 
كيفية معالجة خطر الكارثة حيث  يتعرض ليا األرشيؼ ك تناكلت الدراسة جؿ الككارث التي

 تكصمت إلى النتائج التالية:  
 األرشيؼ معرض لعدة ككارث تيدد سالمتو -
 التدخؿ عند كقكع الكارثة يقمؿ مف حجميا. -
 لمبناية ك تجييزاتيا الجيدة ك األرشيفي الكؼء دكر في التقميؿ مف خطر الكارثة. -

 صعوبات البحث:
راجع في ىذا المكضكع خاصة بالمغة العربية ك نقص المادة العممية بالمغة العربية قمة كندرة الم -

 مف كتب ك دكريات الخاصة بمكضكع الدراسة.
 قمة خبرة بعض االعكاف مما يصعب عمينا عممية الكصكؿ الى المعمكمات المطمكبة . -
 قمة المتخصصيف في ىذا المجاؿ في مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ. -
 الكقت.ضيؽ  -

  مصطمحات الدراسة :
        كسفكرد األرشيؼ بأنو المكاف الذم تحفظ فيو الكثائؽ العامة يعرؼ قامكس ا :األرشيف -

      كتطمؽ الكممة نفسيا عمى المكاد الكثائقية، كما تطمؽ عمى الييئة . المستندات التاريخيةك 
 .1أك اإلدارة القائمة بعمميات اإلشراؼ عمى األرشيؼ

 عف عبارة  بككنو األرشيؼ بتعريؼ كالمعمكمات المكتبات مصطمحات في البنياكم المعجـ قاـ  -
 أك المؤسسات، أك ) بإحدل تتعمؽ أك تخص التي كالممفات السجالت، مف منظمة مجمكعة
 .2الييئات(

                                                           

.67ص .1979مالؾ. األرشيؼ: تاريخو، أصنافو، إدارتو. اإلسكندرية: الييئة العامة لمكتبة اإلسكندرية،، األلكسي؛، محمد محجكب، سالـ عبكد 1  
.99ص .1999رة: دار العربي لمنشر ك التكزيع، خميفة. المعجـ المكسكعي في مصطمحات المكتبات ك المعمكمات. القاى ،شعباف عبد العزيز  2  
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كحدة  -دكسيو –سجؿ  -عبارة عف كثائؽ بأشكاليا المتنكعة )كثيقة مفردة: يةاألرشيفالوثائق  -
أف تككف محفكظة بحيث تككف دليال يستدؿ بو  –بمقتضى طبيعتيا  -بيا أرشيفية ( ك التي يراد

التي أصدرتيا أك أف تككف مصدرا لممعمكمات لإلدارة أك لممكظؼ الذم  في أعماؿ اإلدارة
 .1تسمميا أك قاـ بترتيبيا

ظاـ التصنيؼ ك الترميز الخاص ىك تجميع الكثائؽ النتائج عف نشاط الجياز كفقا لن الحفظ: -
      بنظاـ يضمف المحافظة عمييا -في أكعية حفظ مناسبة لنكعياتيا -بو، ترتيبيا ك تخزينيا

 .2، ك الكصكؿ إلييا بسرعة ك سيكلة عند الحاجة
: حماية األرشيؼ ك العمؿ عمى حفظو في ظركؼ مالءمة تضمف عدـ تعرضو صيانة األرشيف -

 .3لإلتالؼ
 .4عممية تسميـ الكثائؽ األرشيفية كميا أك جزء منيا إلى أميف مخزف األرشيؼ لحفظيا التخزين: -
           المكاف أك مجمكعة األماكف التي تحفظ فييا المكتمالت األرشيفية مخزن األرشيف:  -

 .5أك المجمكعات األرشيفية
 
 
 
 

                                                           

.68. ص1982إنجميزم. القاىرة: دار الثقافة لمطباعة ك النشر،-فرنسي-عمي ميالد. قامكس مصطمحات الكثائؽ ك األرشيؼ: عربي ،سمكل  1  
.257. ص1988اإلدارة العامة. الغزالي. إدارة ك تنظيـ المحفكظات. الرياض: معيد، عبد اهلل محمد ؛شحاتة، إبراىيـ محمد  2  
.Ⅱص .2011. الجزائر: األرشيؼ الكطني. 2011- 1990المديرية العامة لألرشيؼ  الكطني. مدكنة النصكص التنظيمية  3  
.19ص، عمي ميالد. المرجع نفسو، سمكل  4  
  5 .58ص ، عمي ميالد. المرجع نفسو، سمكل 
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 ماىية األرشيف و الحفظ: 1.2
ك  ، الشعكب األمـ ك األفراد ك ذاكرة دليال إلثبات حقكؽ مكركثا ثقافيا، ك يعتبر األرشيؼ 

التعريؼ بو ك بأىميتو، ك مبادئو ك أعماره ك  فالبد مفمصدر غني مف مصادر المعمكمات 
ك ىذا باتباع  ، ك تسخير كؿ الطاقات لحفظو أطكؿ مدة ممكنة،خصائصو ك كيفية معالجتو

يا عند الحاجة بسرعة ك لتسييؿ الرجكع إلي أساليب ك مراحؿ ك طرؽ  الحفظ الالزمة، ك كؿ ىذا
لتقميدم، لما يحممو مف مصداقية دقة ك فاعمية، نظرا ألىميتو البالغة خاصة األرشيؼ ا

ىك مكضكع دراستنا ك ستعرض في ىذا الفصؿ ماىية األرشيؼ ك  مكضكعية، ك ىذا األخير ك 
 الحفظ.
 األرشيف: ماىية 1.1.2

           ذلؾ الجزء مف المحفكظات الذم لو قيمة إدارية أك تاريخية   :تعريف األرشيف 1.1.1.2
المؤسسات األرشيفية ،حيث نظـ بالشكؿ  أك اقتصادية أك قانكنية أك اجتماعية ك أكدع في إحدل

 .1صالحا لالستخداـ مف قبؿ الباحثيف ك المستفيديف العممي الذم يجعمو
 09-88في القانكف الجزائرم فقد كرد تعريؼ األرشيؼ في المادة الثانية مف القانكف   أما -

: "إف الكثائؽ األرشيفية بمقتضى ىذا القانكف كاآلتيباعتباره سارم المفعكؿ كقد جاء نص المادة 
سندىا المادم أنتجيا أك استمميا  ىي عبارة عف كثائؽ تتضمف أخبار ميما يكف تاريخيا أشكميا أك

أم شخص طبيعي كاف أك معنكم أك أم مصمحة أك ىيئة عمكمية كانت أك خاصة أثناء ممارسة 
 .2نشاطيا"

، ك التي انتيى العمؿ بيا، ك تككف ليا أىمية ةىك مجمكعة كثائؽ متعمقة بنشاط جية إدارية معين 
كما يعتبر مصمحة إدارية،  اعتبارهك تاريخية ك التي تحفظ في مكاف معيف، ك يمكف  إدارية عممية

 .ك حفظ األرشيؼ الستقباؿمخازف 
 
 

                                                           

 دار كنكز المعرفة العممية لمنشر ك التكزيع ، عماف:إنجميزم(. -عربي  المكتبات ك المعمكمات ) الصرايره. الكافي في مفاىيـ عمـك ،عبدهخالد1 
 .19ص .2010

 04المتعمؽ باألرشيؼ الكطني، الجريدة الرسمية رقـ  1988يناير  26ىػ المكافؽ لػ  1408جمادم الثانية عاـ  07المؤرخ في  09-88قانكف  2
 .139، ص 1988يناير  27الصادرة يكـ 
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 لألرشيؼ عدة مبادمء يجب احتراميا ك ىي كاآلتي: مبادئ األرشيف: 2.1.1.2

 األرشيؼ عمى قاعدة يمثؿ بو معترؼ عالمي أساسي مبدأ ىك:مبدأ احترام الرصيد. 1.2.1.1.2
 مف المنجز الداخمي بالترتيب الجية نفس مف الصادر األرشيؼ يحفظ أف كىك ، كالتطبيقي النظرم
 .1 لو األصمية الييئة طرؼ

 األرشيفية الكثائقية المكاد منو أتت الذم المكاف المبدأ ىذا كيعني: مبدأ المنشأ األصمي 2.2.1.1.2
 الطريؽ ليككف الممارسة خالؿ مف األصمي المنشأ احتراـ مبدأ أسس كلقد مسجال يككف أف كينبغي
 . األرشيفية المكاد في التحكـ لتحقيؽ األفضؿ

تباع بصحتو كاالعتراؼ األصمي المنشأ مبدأ عمى المكافقة كيجب -  :2التالية لألسباب كا 
 . األرشيفية لممكاد اإلثبات البرىانية الخاصة لحماية المبدأ يخدـ 
  . عمييا يطبؽ سكؼ التي المكاد طبيعة صكابا اعتباره في المبدأ يأخذ -
 مجمعة الكثائؽ مع التعامؿ مف المبدأ يمكف -
 . الكثائؽ ترتيب المبدأ يسيؿ -

 حاالت تعترضو المبدأ ىذا تطبيؽ إف :السمسمة أو لرصيد الداخمية البنية احترام تطبيق 3.2.1.1.2
 3التعامؿ معيا بكيفية مناسبة لما ىك مكجكد يمكنو حتى معرفتيا األرشيفي عمى

 :لألرشيؼ أربع خصائص أساسية ىي: الخصائص األساسية لألرشيف 3.1.1.2
أك زكدت بيا, فال  تككف جزء مف االدرة التي انتجتياألف األرشيفات : ئةعدم التجز . 1.3.1.1.2

نستطيع أف نقيـ أىميتيا اإلدارية ككؿ, كال تستطيع ىذه الكثائؽ أف تجبرنا بشيء أخر غير 
 الصدؽ.

     ىك األكراؽ التي كتبت أك استعممت في أثناء إجراء إدارم أك تنفيذ عاـ  كذلؾ الف األرشيؼ
 .خاص ك التي ككنت نفسيا جزاء منو أك

                                                           
 
1
 Archive Nationale du Québec . norme et procédures archevêques. Québec : direction des communications, 

1992 . p58. 

.72-70. ص 1993.القاىرة :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،  3المعمكمات. مج  سمسمة األرشيؼ ك السيد.، محمد إبراىيـ  2  
حميش. حفظ ك صيانة األرشيؼ في المؤسسات األرشيفية: دراسة ميدانية بمكتب أرشيؼ مديرية التربية لكالية سكيكدة. ، حناف خمكط، ؛، أحالـ 3

  .31. ص 2011عمـ المكتبات. جامعة منتكرم قسنطينة، مذكرة ماستر
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مف خصائص األرشيؼ الحصانة أك الكصاية المستمرة فالكثائؽ تحفظ   :الصحة  2.3.1.1.2
أك خمؽ كىـ    لقيمة معمكماتيا تحت كصايا الشخص أك األشخاص المسؤكليف مف ذلؾ اإلجراء

 الشرعييف كىذا افتراض منطقي ألنو ىك الذم يميز بيف الكثيقة األرشيفية كالكثيقة غير أرشيفية
فاألرشيؼ ليس كثائؽ جمعت بطريقة غير طبيعية, مثؿ األشياء التي  الطبيعة 3.3.1.1.2

جمعت في المتحؼ, كلكف ككف مف تراكمات طبيعية لمكثائؽ في إدارات الييئة أك المؤسسة 
 ألغراض اإلدارة الفعمية.

  ألم أرشيؼ عالقات كثيقة محتممة مع األرشيفات األخر داخؿ  :متبادلةالعالقة ال 4.3.1.1.2
 .1المجمكعات التي حفظ فييا, كتعتمد أىمية األرشيؼ عمى ىذه العالقات أك خارج
. نظرية األعمار الثالث: 4.1.1.2  

ىك الميالد األكؿ لمكثيقة عندما تنشأ في اإلدارات ك المكاتب  العمر اإلداري)الجاري(: 1.4.1.1.2
الحككمية، ك تبمغ مدة ىذا العمر تقريبا مف سنة إلى خمس سنكات، ك فيو تبمغ القيمة األكلية 

...،ك في ىذا العمر يتـ استخداـ الكثيقة بشكؿ يكمي ألىميتيا في أداء ك إنجاز لمكثائؽ اإلدارية
اصة باإلدارة، ك التي تقـك باالحتفاظ بيا ك تنظيميا في المكاتب بطريقة الكظائؼ ك األنشطة الخ

تجعميا في متناكؿ األيدم ك تسيؿ عممية االسترجاع ك الكصكؿ إلييا، ميما كمؼ ذلؾ مف نفقات 
 أك جيد أك مكاف، ألف قيمتيا تفكؽ تكاليؼ تخزينيا.

 يفية كسيطة مؤقتة، حيث تتضح فييا: ك تنتقؿ فيو الكثائؽ إلى دار أرشالعمر الوسيط 2.4.1.1.2
، أم تفرز ك ترتب ك تكصؼ، كيتـ صيانتيا بشكؿ مستمر لمرجكع إلييا في األعماؿ اإلدارية مف  

 كقت آلخر، أك في البحث ك كتابة التاريخ.
: ك ىذا العمر تككف فيو الكثائؽ األرشيفية معدة الستخداـ الجميكر العمر التاريخي 3.4.1.1.2

 .2الذم يحتاجيا في البحث ك مدتو أبدية، ك فيو تستقر الكثائؽ في دار الكثائؽ األرشيفية لمدكلة
 أم تمر الكثيقة بعدة مراحؿ مف إنتاجيا إلى غاية تقرير مصيرىا إما اإلتالؼ أك الحفظ النيائي. 

                                                           
 .16ص . 1987ع, كحداتو .القاىرة: دار الثقافة لمنشر كالتكزي مقدمة في تاريخ األرشيؼ ك،السيد.  ىيـ امحمد ابر  1
الشريؼ. األرشيؼ الكسيط ك دكره في تقييـ ك اختيار الكثائؽ لمحفظ التاريخي. الرياض: مكتبة الممؾ فيد ، أشرؼ محمد عبد المحسف 2 

  .21-19ص ص  .2008الكطنية،
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   د دفع األرشيؼ أك بعده مباشرة مف طرؼ اإلدارة ن: ىي عممية تتـ عة األرشيفمعالج 5.1.1.2
عادة مفة باألرشيؼ ك يتـ خالليا فرز كتصنيؼ كترتيب ك أك الجية الدافعة أك مف المؤسسة المك ا 

تشكيؿ مختمؼ الكحدات المككنة لمرصيد ك إعداد كسائؿ البحث ك ىذا ما يسمى بالمعالجة الفنية 
 .1الكضع الطبيعي لمكثيقة بإخضاعيا لممعالجة التي تضمف المحافظة عمييافإنيا تخص 

ىي  مجمكعة إجراءات ك عمميات متتالية تبدء بعممية الدفع يمييا التشخيص ، الفرز، الترتيب، *
إعداد كسائؿ البحث، ك ىي مجمكعة مف المياـ يقـك بيا الكصؼ، التحميؿ، التكشيؼ، التصنيؼ، 

    الكثيقة بأقؿ كقت كجيد، ك تسييؿ عممية الحفظ ك التبميغ. السترجاعاألرشيفي 
: إف عممية دفع األرشيؼ ىي عممية مادية ك إدارية ، يتـ مف خالليا تحكيؿ األرشيؼ مف الدفعأ. 

الفائدة اإلدارية منو إلى  انتياءفي إطار مياميا المحددة، بعد  الييئة التي استعممتو، أك أنتجتو
حفظو ك استثماره، ك معالجتو، فيك مجمكعة مصمحة األرشيؼ التي يخكؿ ليا القانكف استقبالو، ك 

 .2الكثائؽ المحكلة دفعة كاحدة
ينسخ جدكؿ الدفػع إلى ثػالث نسخ ، في استمارات خاصة تكفػرىا مصمحة : إعداد جدكؿ الدفػع
األرشيؼ ك ترجػع أحد النسخ بعد مراجعتيا ك التكقيػع عمييا إلى المصمحة الدافعػة الحقا ، كما 
ينبغػي إرسػاؿ جدكؿ الدفػع إلى مصمحة األرشيؼ قبؿ إجػراء عمميػة الدفع ك يحدد المسؤكؿ عف 

 األرشيؼ بعد اتخاذ تدابيره ، تاريخ الدفع ك الكيفيػات التطبيقية المرتبطة بذلؾ .
ىك جمع ك حصر ك معرفة الكحدات األساسية المككنة لمرصيد األرشيفي، ك يعتبر : ب. التشخيص

 .3مف أىـ الخطكات المؤدية إلى المعالجة الفكرية ك الفكرية مستقبال
النشيطة، يتـ خالؿ عممية الفرز كطبقا لالئحة مدة  غير إف تمييز المحفكظات الفرز:ج. 

تحدد عمر كؿ نكع مف األكراؽ كيككف الفرز عادة سنكيا حيث يحدد تاريخ ثابت الحفظ  التي 
تتـ فيو مراجعة األكراؽ كالممفات المكجكدة كعزؿ ما تنطبؽ عميو نصكص مدة الحفظ منيا، 

 . 4ثـ ترحيمو إلى غرفة الحفظ
                                                           

. Ⅵالمديرية العامة لألرشيؼ الكطني. المرجع السابؽ. ص   1  
2
  .22. ص1. ع2004نشرية داخمية. الجزائر: منشكرات مديرية األرشيؼ الكطني،مؤسسة األرشيؼ الكطني.  ىمزة الكصؿ   

.99:نموذجعنجدولالدفع.ص13*أنظرالملحقرقم  

  3  . 13. ص1997الكبير. التجارب الجزائرية في إعداد كسائؿ البحث. مطبكعات األرشيؼ الكطني الجزائرم،  ،راجي
 .128ص . 2003. األرشيؼ كدكره في خدمات المعمكمات. القاىرة: دار الغريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.حمكدة، محمكد عباس   4
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ال يمكف  ك البحث، كالحذؼ: ىي عممية الحذؼ ىي التخمص مف الكثائؽ غير النافعة لمتسيير أ د:
كؿ الشركط الخاصة بذلؾ، فقرار األرشيفي ينبغي أف يصدر مف مجمكعة مف  ستكفاءاأف تتـ إال ب

اآلراء، تنحصر في كؿ مف الجية المنتجة لألرشيؼ، الجيات القانكنية، فقانكف العقكبات يشدد 
 .1الحكـ عمى األشخاص الذيف يقكمكف بحذؼ ك اتالؼ الكثائؽ ذات القيمة التاريخية ك اإلدارية

التي  مجنةال يكقع عميو أعضاء محضر لإلقصاءضمف  يعرؼ باإلقصاءيككف الحذؼ أك ما  ك
تقـك ضمف مراحؿ بمحضر لالجتماع ك محضر معاينة ك محضر إثبات اإلقصاء ك يككف ىذا 

 *ضمف جدكؿ لإلقصاء
التصنيؼ في األرشيؼ ىك تقسيـ األكراؽ ك الممفات، ك المكاد األخرل إلى ه. التصنيف: 

مجمكعات بحيث تتككف كؿ مجمكعة مف كحدات متجانسة مكضكعيا أك متشابية في صفات 
 .2معينة

تعني عممية التنظيـ المادم لألرشيؼ عمى مستكل مخازف األرشيؼ في الرفكؼ ك ذلؾ : . الترتيبو
 .3األبجدم لألرشيؼحسب التسمسؿ الرقمي أك 

ىك الرمكز التي تمثؿ في نظاـ تصنيؼ المكضكعات كفركعيا )كذلؾ في أسماء الترميز: . ز
الكظائؼ...الخ( كىي عبارة عف الشفرة التي تدؿ عمى االسـ  ك  األشخاص كالمؤسسات ك األماكف

الذم يقرر في كتعتبر كسيمة سيمة لمرجكع إلى ترتيبيا كالترقيـ عبارة عف إضافة إلى المفظ 
 .4الفيرس

يطمؽ معجـ المصطمحات األرشيفية عمى كسائؿ البحث "معينات اإليجاد "  إعداد وسائل البحث:ح. 
كيعرفيا كاالتي: كثيقة منشكرة أك غير منشكرة تجدكؿ أك تصؼ محتكيات سجؿ/ األرشيؼ ،مككنة 
بالتالي رقابة إدارية كفكرية عمييـ بكاسطة مركز حفظ السجالت/ دار األرشيؼ كتجعميـ أكثر قابمية 

جة تنظيـ كأكثر فيما لممستفيد، كتشمؿ معينات اإليجاد األساسية : الدليؿ، قكائـ لالطالع عمييـ نتي
، قكائـ تاريخية، القكائـ، الكشافات/ الفيارس، كشافات/ فيارس/  الجرد، الكتالكغات/ الفيارس

                                                           
 
1
 Ziani , abdelmodjeb. Gestion des archives. Algerie : direction de la formation et de perfectionnement, 1997. 

P9. 

.121: نموذج جدول إقصاء. ص 20أنظر ملحق رقم  *  

. 89، 88ص ص . 1998شعباف عبد العزيز، خميفة. التحميؿ المكضكعي لممكتبات ك المعمكمات. القاىرة: العربي لمنشر ك التكزيع،  2  
  Ⅵ. 3المديرية العامة لألرشيؼ الكطني. المرجع السابؽ. ص 

 .311ص .]ت د.[المبنانية،. الكثائؽ اإلدارية بيف النظرية كالتطبيؽ. القاىرة: دار المصرية الخكلى ،جماؿ  4
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سجالت المكضع، كبالنسبة لمسجالت المقركءة آليا كاألرشيؼ المقركء آليا، تكثيؽ البرامج الجاىزة 
 .1ككنات التنظيمية فيي تدعى كسائؿ مرجعيةالم
كيمكف لمكسائؿ االيجادية أف تككف متنكعة األنماط، شاممة كمحددة في تغطيتيا، عامة أك مفصمة  

 . 2في بياناتيا الكضعية فتتمثؿ بكحدات الكثائؽ في أحجاميا المتنكعة
  *.البسيط لكف األداة المتداكلة في مصالح األرشيؼ الكالئية ىي الفيرس العددم

        ىك عممية ترتيب، ك تخزيف الكثائؽ، بنكعياتيا المتعددة بنظاـ يضمف سالمتيا، الحفظ: . ط
 ك الكصكؿ إلييا بسيكلة إذا ما أريد استعماليا.

كما أف الحفظ يرتبط أساسيا بضركرة ترتيب الكثائؽ بأفضؿ الطرؽ بيدؼ استغالليا في الكقت 
 الفكرم ك العممي في مختمؼ المجاالت، فكؿ لالستثمارالمناسب، فالرصيد األرشيفي ىك ميداف 

ر كثيقة ال تكضع في مكانيا المناسب يمكف اعتبارىا كثيقة ضائعة، كما أف فقدانيا أك إتالفيا يعتب
 .3عالجيا في بعض األحيافبمثابة فقداف مف جزء مف الحقائؽ بدرجة يصعب 

 بأرشيفيا لالتصاؿ الدافعة الجيات تحقيؽ تعني االطالع فعممية االطالع عمى األرشيف: ي.
 يعرؼ كما ، الدافعة الجية إذف أخد بعد مستفيد ألم أك المؤقت الحفظ مصالح لدل المحفكظ
 .4القارئ تصرؼ تحت األرشيفية الكثائؽ كضع أجؿ مف المنجزة األعماؿ مجمكعة بأنو االطالع
  *.بترخيص تقر طمب استشارة كثيقة مف األرشيؼالعممي يككف  االطالعلكف 

 الحفظ: ماىية  2.1.2 
يقصد بالحفظ ترتيب األكراؽ ك الكثائؽ في األكعية ك األجيزة الخاصة  : تعريف الحفظ 1.2.1.2

 سميمة داخؿ األرشيؼبيا بطريقة فنية ك 
، عممية االحتفاظ باألكراؽ ك الممفات ك المستندات في أماكف خاصة كما قد يعرؼ الحفظ عمى أنو

 .1لممحافظة عمى سالمتيا ك مف أجؿ سيكلة ك سرعة الرجكع إلييا عند الحاجة

                                                           
1
ة كىراف نمكذجا. رسالة . البحث العممي كاالطالع عمى األرشيؼ: دراسة ميدانية األرشيؼ الكاليات مصمحة أرشيؼ كاليقاضي،عبد القادر 

.93، 92ص ص . 2009سـ عمـ المكتبات ، جامعة كىراف .قماجستير، 
 .137ص .1987الكثائؽ أك التتريب كالكصؼ. القاىرة. دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،المدخؿ إلى تصنيؼ كفيرسة  .، السيدمحمد إبراىيـ2

.311:نموذجللفهرسالعدديالبسيط.ص11*أنظرالملحقرقم

ة منتكرم  زىير، حافظي. األنظمة اآللية  ك دكرىا في تنمية الخدمات األرشيفية: دراسة تطبيقية بأرشيؼ بمدية قسنطينة. مذكرة دكتكراه. جامع 3 
 . 44ص .2008قسنطينة. قسـ عمـ المكتبات، 

 .79 ص، 1مج 2003 .كالمعمكمات، المكتبات مجمة . الكطني األرشيؼ كتطكير دعـ في كدكرىا كالتكنكلكجيا التشريعات. بكدكشةد، أحم 4
.311:نموذجطلباستشارةوثيقةمناألرشيف.ص10*أنظرالملحقرقم
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مدة كؼ المناسبة تضمف بقاؤه عمى حالتو الطبيعية أطكؿ *يمكف القكؿ أف الحفظ ىك تكفير الظر 
 ممكنة، ككقايتو مف اإلصابات.

 يكتسي مكضكع الحفظ أىمية معتبرة في دكر األرشيؼ بحيث تغيرتأساليب الحفظ:  2.2.1.2
ظركفو)الحفظ( عبر األزمنة. خاصة بعد الثكرة الصناعية ك ظيكر التكنكلكجيات الحديثة، فطرأت 

ب جديدة لحماية الكثائؽ تمثمت مشاكؿ عديدة في ىذا الميداف، إذ اضطر اإلنساف إلى إيجاد أسالي
 : 2في عنصريف

ىك حماية الكثائؽ مف األخطار الميددة ك المتمفة منيا الخارجية، ك كقايتيا ألف الحفظ الوقائي: 
 الكقاية خير مف العالج.

معالجة الكثائؽ المتضررة مف األخطار الداخمية )لمكثيقة( ك المصابة بإصالحيا ك الحفظ العالجي: 
 ترميميا.

في ىذا المجاؿ يعمؿ األرشيؼ الجزائرم كفقا لممياـ المخكلة لو ك األىداؼ التي حددىا ك  -
    نسخ ك الطبع ك التجميدالقانكف، باتخاذ كؿ التدابير الالزمة الكتساب تقنيات مختمفة منيا: ال

 ك الترميـ.
يجب أكال تكفير ظركؼ الحفظ المناسبة لكقاية الكثائؽ مف التمؼ، ك إف تعذرت  أم

 الظركؼ ك تضررت الكثائؽ يجب معالجتيا حسب نكعية الضرر.
 : 3الحفظ مراحل 3.2.1.2
 مف العمؿ بيا ترتب داخؿ حافظات أك ممفات. االنتياءالكثائؽ عند  استالـ .1
 ستيا.تصنيفيا بطريقة تتفؽ مع عمؿ اإلدارة ك فير  .2
 إعداد بطاقات التعريؼ بيا ك تثبيت نسخة منيا عمى الممفات. .3
 ترتيب الممفات عمى الرفكؼ. .4
 صيانتيا. .5

 
 

                                                                                                                                                                                     

. 05ص .2007ك التصنيؼ ك الفيرسة. اإلسكندرية: مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر ك التكزيع، الصيرفي. الحفظ ،محمد 1  
.21. ص2009شيؼ الكطني،ر .الجزائر:منشكرات مديرية األأ 15مؤسسة األرشيؼ الكطني. ىمزة كصؿ. نشرية داخمية.ع. . 2  

.49. ص2008ك نظـ معمكماتيا. عماف: دار زىراف، فرج الصكصاع. مراكز المعمكمات ك التكثيؽ، عبكد ؛ أحالـ، رحيـ 3
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طرق الحفظ: 4.2.1.2  
ظ الكثائؽ صغيرة ففح ،ك تختمؼ طريقة حفظ الكثائؽ، باختالؼ أحجاميا ك أنكاعيا ك أشكاليا

       حفظ الخرائط أك الصكرالحجـ يختمؼ عف حفظ كبيرة الحجـ، ككالىما يختمؼ عف طريقة 
:1اك الرسـك الكبيرة، ك ليذا تعتمد مراكز الكثائؽ عدة طرؽ لمحفظ، أىمي  

    طريقة الحفظ األفقي المفتكح، ك تناسب ىذه الطريقة الخرائط أك الرسـك المسطحة، . أ
 ك يتـ الحفظ داخؿ أدراج أفقية مفتكحة، ك يمكف أف يستخدـ الدرج الكاحد لعدة كثائؽ.

قة الحفظ األسطكاني )الممفكؼ(، ك تناسب ىده الطريقة الخرائط ك الرسـك ك طري. ب
 الكثائؽ الممفكفة، بحيث تكضع عمى مساند خشبية.

طريقة الحفظ المعمؽ، ك تناسب ىذه الطريقة األكراؽ النشطة عند حفظيا في ممفات ج.        
عمكديا في رفكؼ مفتكحة بكاسطة لؾ بتعميقيا الحجـ، كذ معمقة، كما تناسب أيضا الكثائؽ كبيرة

، كيترؾ الجزء السفمي منيا سائبا، كىذا األسمكب غير شائع مشابؾ خاصة في أعمى الرؼ
 االستخداـ.

د. طريقة الحفظ الرأسي )الكاقؼ(، ك تناسب ىذه الطريقة الكثائؽ المحفكظة في حافظات كرقية،   
 ك ىي مف أشير طرؽ حفظ الكثائؽ ك أكثرىا اقتصادا.

  إلى مصغرات فممية الحفظ غير التقميدم، فيتـ باستخداـ التقنية الحديثة، حيث تحكؿ الكثائؽ  أما
 يعاب أكبر قدر ممكف مف الكثائؽ...أك أقراص ضكئية. ك تساعد ىذه التقنية في است

تعددت طرؽ الحفظ بتعدد أحجاـ ك أشكاؿ ك أنكاع الكثائؽ األرشيفية، ك يجب اختيار الطريقة 
 لحفظ الكثيقة لتجنب تمفيا ك تضررىا.المناسبة 

 أىمية الحفظ: 5.2.1.2
 .2كتتمثؿ في أف ىذه الكثائؽ ألم أمة مف األمـ ليا أىمية ثقافية كأىمية رسمية    

 مف الناحية الثقافية: .أ
 ثكرة ثقافية ، يستخدميا الباحثكفمثميا مثؿ كنكز المتاحؼ ، كمقتنيات المكتبات نمثؿ 

كالمؤرخكف في دراسة تطكر حضارة األمة مف مختمؼ كجكىيا السياسية كاالجتماعية 

                                                           

.47. ص1995. الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية، 2العسكر. التكثيؽ اإلدارم: في المممكة العربية السعكدية.ط،فيد إبراىيـ 1  
. 36-34ص ص . 2006؛ محمد، الصيرفي. أنظمة األرشفة. البحريف: مؤسسة لكرد العالمية لمشؤكف الجامعية، كامؿ ، أسامة 2
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كاالقتصادية ألنيا تتضمف معمكمات ثمينة في مجاالت اإلدارة العامة كالتاريخ السياسي 
كاالقتصادم كالنظـ االقتصادية كاإلدارية كالسكاف كالسير كالتراجـ كاألنساب كالتكنكلكجيا 

 كالعمـك الطبيعية.
 مف الناحية الرسمية: .ب

ىي ذاكرة الدكلة ألنيا تشتمؿ عمى معمكمات ثمينة عف جميع كجكه نشاطيا ، الف ىذه     
الكثائؽ األرشيفية ميما تقادـ عيدىا ، تساعد في حؿ المشاكؿ الحضارة المماثمة لنكع 
المشاكؿ السابقة خالؿ التاريخ ، فيي تعتبر أدلة مادية عمى االلتزامات  المالية كالقانكنية التي 

حتراميا كالعمؿ بمقتضاىا مف أجؿ احتراـ الدكلة نفسيا كما أنيا تشمؿ عمى تجارب يجب ا
أدارية ممتحمة ال تستطيع الدكلة بدكنيا أف تعمؿ في نظاـ كاتساؽ كاستمرار كأف تتخذ قرارات 
سياسية أك تعالج مشاكؿ إجرائية أك تحسـ مكاقؼ بمختمؼ شؤكنيا كىي األداة التي تستخدميا 

 داء مياميا اإلدارية.الحككمة في أ
*تحفظ الكثائؽ لعدة أغراض ككنيا تضمف فعالية التسيير العادم لممياـ اإلدارية، ك تكفر 

 دليؿ مادم أك إثبات الحقكؽ، كما تحفظ ذاكرة األمة ك شعكبيا.
الخصائص ك لو ك نستخمص مف ىذا الفصؿ أف األرشيؼ التقميدم، يتميز بجممة مف 

احتراميا عند المعالجة ك التي ىي بدكرىا تتـ عبر مراحؿ  مبادئو الخاصة ك التي يجب
متسمسمة ك مرتبة منطقيا، ك ىذا لحفظ ىذا األرشيؼ كفقا ألساليب ك المراحؿ ك الطرؽ 
المعمكؿ بيا، ك ىذا لما يحممو مف أىمية تعكد عمى األفراد ك المؤسسات بالنفع عمى حد 

 سكاء.
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 :األرشيف و تجييزاتيابناية  2.2. 
نظرا ألىمية عممية الحفظ بالنسبة لممؤسسات األرشيفية المختمفة لمحفاظ عمى األرشيؼ 

فإف حفظ األرشيؼ ىك ،حيث تساىـ في تحسيف أداء المؤسسات كتطكير البحث العممي 
لتراث األرشيفي، أطكؿ التي تيدؼ إلى اإلبقاء عمى ا لطرؽ كالتقنياتمجمكع اإلجراءات، كا

فف االحتفاظ بمختمؼ أنكاع الكثائؽ األرشيفية   اعتبار الحفظ يمكنناك ممكنة، مدة زمنية 
، ك مف أجؿ بمكغ اليدؼ مف الحفظ يجب مف أجؿ استرجاعيا في المستقبؿ عند الحاجة

تكفير المقاييس العالمية مف ناحية البناية مف جية، ك تجييزاتيا مف جية أخرل،ك التي 
ىذا الفصؿ لمقاييس ك تجييزات البناية يجب تطبيقيا عمى أكمؿ كجو، ك سنتطرؽ في 

 األرشيفية.
 األرشيف:بناية .  1.2.2

 نبذة حول البناية: 1.1.2.2
ىي المساحات أك الفضاءات مف مخازف أك بنايات معدة  تعريف محالت األرشيف: 1.1.1.2.2

 .1مستكدع أك مخزف -خصيصا لتخزيف، ترتيب ك حفظ األرشيؼ. كما استعممت كذلؾ كممات
    كما يمكف تعريفيا عمى أنيا بناية مطابقة لممعايير، مصممة خصيصا الستقباؿ مختمؼ الخدمات

 ك العمميات الخاصة بالمصالح األرشيفية. 
يقصد بمكقع األرشيؼ تحديد المنطقة التي يقاـ عمييا مبنى األرشيؼ حيث : موقعال.2.1.1.2.2

 :2يتكقؼ ذلؾ عمى مجمكعة العكامؿ اآلتية
 الشيرة التجارية أك المينية المناسبة لغرض المنظمة. -
 القرب مف المنظمات التي تحتاج المنظمة لخدمتيا. -
 .سيكلة الحصكؿ عمى المكظفيف المالئميف لمعمؿ في األرشيؼ -
القرب مف إدارات المنظمة ك الجيات األخرل التي تقضي طبيعة العمؿ بسيكلة ك سرعة  -

 اتصاليا باألرشيؼ.
المكاصالت التي يمكف أف يستخدميا المكظفيف في ذىابيـ لمكاف عمميـ ك إيابيـ تكافر كسائؿ  -

 منو.
 اإلقامة لمعامميف في األرشيؼ. تكافر أماكف السكف ك -

                                                           

  Ⅴ. 1المديرية العامة لألرشيؼ  الكطني. المرجع السابؽ. ص  
.21ص .ت[ د.] : دار الكتاب القانكني .[. ـد]يرفي. األرشيؼ اإللكتركني.الص د،محم 2  
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 . توزيع المساحات في بناية األرشيف: 3.1.1.2.2
 :1يجب أف تحتكم البناية عمى أربع مساحات

 المساحة اإلجمالية المبنية. مف 70مساحة الحفظ: ك ىي مخازف األرشيؼ،  -
   مخصصة لتسيير المركز، مكاتب المسؤكؿ ك المستخدميف العممييف، مساحة اإلدارة: محالت  -

 مف المساحة اإلجمالية المبنية. 10ك المستخدميف اإلدارييف، إلخ...، 
مساحة مفتكحة لمجميكر: محالت مخصصة لالطالع ك عرض أرصدة األرشيؼ المفتكحة  -

 .مف المساحة اإلجمالية المبنية  10لمجميكر، 
، إنو مف الممـز عزؿ محالت الحفظ مف خالؿ ىندسة البناية عف األماكف المخصصة لمجميكر
    يجب أف تككف المساحات المخصصة لمكرشات أك المخابر سيمة لالتصاؿ بالمخازف مف جية،

 مف جية أخرل. باإلدارةك 
 :2بطاقة فنية خاصة بالبناية 4.1.1.2.2
 .سـ 10عمبة أك حزمة بسمؾ 60.000ـ  خطي أك 6000الحمكلة: 

 .²ـ1500) بما فييا كؿ المستكيات( =المساحة اإلجمالية المبنية:  -
 .²ـ1000 ²ـ200( = خمس مخازف ب 70لمخازف الحفظ ) المساحة اإلجمالية -
 . ²ـ150( = )مكاتب لإلدارييف ك العممييف إلخ...( = 10المساحة المخصصة لإلدارة ) -
 .²ـ150( = 10مساحة المحالت التقنية) -
        الترميـ ك النسخ ك الميكركفيمـ ك اإلعالـ اآللي ك الفرز) كرشات ك مخابر التجميد ك  -

 ...(    اإلتالؼك 
 .²ـ051( = )قاعة المطالعة، مسالؾ، بيك العرض( 01مساحة المحالت المفتكحة لمجميكر ) -
 .²ـ 51مسالؾ ك ممحقات = -

 :المخازن 2.1.2.2

ىي التي يتـ فييا حفظ الرصيد األرشيفي كيفضؿ أف تككف معزكلة عف  :تعريف 1.2.1.2.2 -
 .الجميكر كميمتيا ىي حماية األرشيؼ مف المخاطر الخارجية سكاء طبيعية أكانت أـ بشرية

 :3كلتحقيؽ ىذه الحماية يجب أف تتمتع المخازف ب

                                                           

الجميكرية: المديرية العامة لألرشيؼ الكطني.  متعمؽ ببرنامج بناء مراكز األرشيؼ . رئاسة 1999مارس  02المؤرخ  في  15منشكر  رقـ  1  
.  المتعمؽ   بمحالت األرشيؼ.  رئاسة الجميكرية: المديرية العامة لألرشيؼ الكطني. 1998ديسمبر  19المؤرخ في  13منشكر رقـ  2  

3
 Direction générale des archives nationales ; Direction des normes et techniques de gestion .programme type 

pour la construction des bâtiments d’archives. P10. 
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 °ـ1000ساعة تحت درجة حرارة  2أبكاب حديدية مقاكمة لمحريؽ عمى األقؿ  -
  2كمغ/ـ1200بالنسبة لمرفكؼ الثابتة -مقاكمة أرضية المخازف : -
 2كمغ/ـ2400كقد تصؿ إلى  2كمغ/ـ 1700بالنسبة لمرفكؼ المتحركة  -
 استعماؿ أرضيات مف بالط مع اجتناب أرضيات مككنة مف مكاد مكلدة لمغبار -
 ؿ جدراف ذات سمؾ كبير تقي مف التأثيرات الخارجيةاستعما -
 2ـ 200المساحة القصكل لممخزف الكاحد ال تتجاكز  -

 :مخزنال األبعاد  2.2.1.2.2
 :1ينص المعيار عمى أف تككف األبعاد داخؿ المخزف كالتالي

 ـ2.5عمك تحت سقؼ المخزف ·
ـ كالمسافة بيف نافذة كأخرل 0.9ـ كطكؿ 0.3( ال يتعدل عرضيا  كجكد فتحات تيكية ) نكافذ ·
 % مف الكاجية10ـ حيث تمثؿ 2
كذات حكاشي ممساء كىذا حتى ال تتعرض  أما بالنسبة لمرفكؼ فيجب أف تككف معدنية )حديدية ( ·

ممفات بالنسبة لممفات ذات األحجاـ العادية أما ال ـ0.3األرصدة األرشيفية لمتمزؽ يبمغ عمؽ الرؼ 
 ـ كيكصي أف تككف الرفكؼ ذات كجييف0.4ذات الحجـ األكبر فيخصص ليا رفكؼ ذات عمؽ 

 ـ2.15يبمغ عمك الرؼ  ·
 ـ1طكؿ الطاكلة الكاحدة  ·
 طاكالت6يتككف الرؼ الكاحد مف  ·
 ـ10الساؽ يتككف مف عدة رفكؼ بطكؿ  ·
 ـ0.8عرض األركقة الفرعية لمرفكؼ  ·
 .ك مخصص لعربة النقؿـ كى1.2عرض الركاؽ الرئيسي ·

  :لمجميور المفتوحة غير العمل قاعات  3.1.2.2.2
 تتمثؿ كىي لمجميكر، المخصصة األماكف عمى ككذلؾ المخازف عف مستقمة قاعات ىي :تعريؼ

 .المكظفيف مكاتب الفرز، قاعة الدفعات، استقباؿ قاعة المدير، مكتب في
 

                                                           
1
 Cia Faq ; comité du CIA sur les bâtiments d’archives .rayonnages d’archives N question essentielles.p16. 
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 :الدفعات استقبال قاعة 1.3.1.2.2
 مف كذلؾ األرشيفية الدفعات الستقباؿ خصيصا القاعة ىذه ،تييأ 2ـ100 مساحتيا تتجاكز ال

 برفكؼ مزكدة كتككف النقؿ شاحنة عربة ارتفاع مستكل مع يتطابؽ مرتفع مدخؿ تخصيص خالؿ
 . األرصدة نقؿ لتسييؿ كىذا الفرز قاعات مف قريبة تككف أف ،كيكصى المؤقت لمتخزيف

 :الفرز قاعات 2.3.1.2.2
 1:القاعات ىذه تككف أف كيكصى 2ـ200 مساحتيا تتجاكز ال
 األرشيفييف عمؿ لتسييؿ كىذا جيدة تيكية إلى باإلضافة 300lux ب تقدر جيدة إضاءة ذات -
 تقصى سكؼ التي لألرصدة المخصصة القاعة ك الدفعات استقباؿ قاعة مف قريبة -
 .فرزىا قبؿ مؤقتا األرصدة لترتيب الرفكؼ بعض ككذلؾ عمييا لمعمؿ كبيرة طاكلة عمى تتكفر -

 :المكاتب 3.3.1.2.2
 يككف البناية عف األكؿ المسئكؿ فمكتب أصحابيا، مستكيات باختالؼ المكاتب مساحة تختمؼ
 خاصة قاعة إلى باإلضافة الشخصيات باستقباؿ خاص جزء عمى الحتكائو كذلؾ المساحة كبير

 بالسكرتير خاص مكتب المكتب ىذا كيربط المصالح، رؤساء مع باالجتماعات
 .2البناية حجـ حسب يككف كعددىا اقؿ مساحة ذات فتككف المكظفيف باقي مكاتب أما

 :لمجميور مفتوحة قاعات 4.1.2.2
 في تككف أف ،كيكصى لمجميكر بالنسبة الكصكؿ سيمة يجعميا مكقع في تييأ القاعات ىذه :تعريؼ
 تشمؿ كىي بالمعكقيف خاص طريؽ ككذلؾ لمنجدة بمخارج تزكيدىا مع لمبناية األرضي الطابؽ

 خاص بأثاث مجيزة القاعة ىذه كتككف اختيارية المعرض مساحة إف :المعارض 1.4.1.2.2
 لممراقبة بكاميرات تزكيدىا ضركرة مع جيدة، بإنارة تمتاز أنيا كما الزجاجية، كالطاكالت بالعرض

 عف بالبعد القاعة ىذه كتتمتع اختيارية، تبقى القراءة قاعة مساحة :القراءة قاعة 1.4.1.2.2
 المساحة كتقدر. الركاد طرؼ مف السرقة خطر مف األخيرة ىذه حماية اجؿ مف المخازف

 القاعة كمسير بمرقب خاص مكتب القاعة ىذه في يتكفر أف كيجب 2ـ5ب قارئ لكؿ المخصصة

                                                           
 .5/11/2007-4.  بناء ك تييئة مباني الحفظ. الممتقى الكطني حكؿ البنايات األرشيفية يكمي صارم، فاطمة الزىراء  1

2
 bell, lionel. archival accommodation in the United kingdon .journal of the society of archivists, 6 1980 vol 6 

n6. P15. 
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 ككذلؾ لمكثائؽ استعماليـ ككيفية القاعة داخؿ الركاد بمراقبة يسمح مكاف في المكتب ىذا كيككف
 البناية ركائز مثؿ حكاجز أم تعيقو ال مكاف في المكتب يككف أف ،كيفضؿ القاعة مدخؿ مراقبة

 كىي لمصكت، عازلة زجاجية كتككف 2ـ10 إلى 5 مف مساحتيا فتقدر لمبحث الفردية القاعات أما
 المراقب مكتب مف قريبة تككف األخرل
 راحة تكفير ألجؿ المزعجة األصكات عف كعزليا الجيدة كاإلضاءة بالتيكية القراءة قاعة تمتاز
 لمقارئ

 فيي مساحتيا أما. القراءة قاعة مف قريبة القاعة ىذه تككف أف يكصى :النسخ قاعة 3.4.1.2.2 
 .1النسخ آلة ضـ يمكنيا حيث اختيارية

باعتبار األرشيؼ ىك تمؾ األكعية الحاممة لممعمكمات التي تحفظ قصد  : وظائف البناية 5.1.2.2
إلييا مستقبال فإف تشييد بناية خاصة باألرشيؼ البد أف تتكافؽ مع كظائؼ ىذه البناية الرجكع 

 :2كمتطمباتيا مف
حفظ الكثائؽ المنتجة أك المستممة مف طرؼ الييئات كاإلدارات العمكمية كالمؤسسات المختمفة  -

 بما فييا األرشيؼ الخاص، كىذا في مكاف كاحد
 بعد فرزىا كترتيبياضماف حماية قصكل لمكثائؽ المحفكظة  -
 عمى األرشيؼ كاستقباؿ الركاد لالطالعتخصيص مكاف  -
 تنظيـ ممتقيات كمعارض خاصة باألرشيؼ -

  األرشيف: . تجييزات بناية2.2.2 
 العوامل التي يجب مراعاتيا عند تدبير المعدات و األجيزة المطموبة لمحفظ: 1.2.2.2

تعتبر المعدات مف أىـ العكامؿ التي تساعد إلى حد كبير عمى تيسير العمؿ، كما أنيا ترفع 
    مف كفاءة العامميف إذ تجعميـ يؤدكف حجما أكبر مف العمؿ في كقت أقصر ك بجيد أقؿ. 

 :3ك مف ىذه العكامؿ التي يجب مراعاتيا مايمي

                                                           
1
 Duchein, michel. public areas in archive buildings/les locaux ouverts au public dans les bâtiments d’archives, 

janus1994 . p10. 
2
 Direction générale des archives nationales . OPCit.p07. 

.  حفظ األرشيؼ في ظؿ التطكرات التكنكلكجية الحديثة: دراسة ميدانية بمركز أرشيؼ كالية سطيؼ. مذكرة ماستر. جامعة شكاك،  عبد الباسط  3
  .70.ص2010منتكرم قسنطينة. معيد  عمـ المكتبات،
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المكاد المحفكظة عمى  المعدات المطمكبة، لئال تتضخـ سعة المكاف ك قدرتو عمى إستيعاب .1
مركر الزمف، فإنو مف الضركرم التأكد منيا إذا كاف المكاف يمكنو أف يستكعب مستقبال معدات 

 إضافية لمقابمة ىذا التضخـ في المكاد، ك يمكف كضع خطة لمتكسع بطريقتيف:
 خالية المتاحة.التكسع األفقي ك ذلؾ بإضافة معدات جديدة في األماكف ال. أ
التكسع الرأسي ك ذلؾ في حالة عدـ كجكد أماكف خالية لمتكسع األفقي ك ذلؾ باستخداـ . ب

الرفكؼ التي يمكف أف تركب عمى الجدراف ك ترتفع حتى السقؼ ك كذلؾ بإضافة كبائف 
 أك درجيف ك ترتيبيا فكؽ الكبائف المكجكدة فعال. حفظ ذات درج

يؼ تعتبر أيضا مف العكامؿ اليامة التي يجب أف تككف مناسبة التكاليؼ: مف المعركؼ أف التكال .2
مع اإلمكانيات المتاحة، ك مف ناحية أخرل كمما كانت ثمة حاجة إلى أنكاع خاصة مف 

 المعدات فإنو مف الضركرم تدبير الماؿ الالـز حتى يمكف اإلستفادة مف ىذه المعدات.
العاممة أيضا عامال ميـ ك مف المعركؼ أنو يمكف استخداـ أنكاع خاصة مف  إف اإليدم .3

المعدات لتكفير كثيرا مف الجيد ك يعني ذلؾ تكفير جزء مف األيدم العاممة ك كذلؾ فإف بعض 
أنكاع مف المعدات تحتاج إلى تدريب خاص عمى استخداميا ك ىذا يتطمب تدريب العامميف 

 تيا بأحسف الطرؽ.عمى استخداـ المعدات ك صيان
 إف شكؿ المادة يحدد إلى حد كبير نكع المعدات المطمكبة .4

 األرشيف: األجيزة الضرورية لمخازن : 2.2.2.2 
تعد التجييزات المستخدمة في مراكز األرشيؼ عامال ميما في تطكير ك تحسيف إجراءات 

مكاصفات عالمية  العمؿ، لذا ينبغي تكفير مجمكعة مف األجيزة الضركرية ك التي تتكفر عمى
 :1منيا

الرفكؼ: يجب أف تككف معدنية بحيث تعد األرفؼ المعدنية المفتكحة أكثر شيكعا في مراكز  -
األرشيؼ، ك يجب أف يكجد تناسب بينيا ك بيف األكعية الحاكية لمكثائؽ لتحقيؽ اإلستفادة 
قة القصكل مف المساحة المخصصة لمتخزيف، كما مف المستحسف أف تصمـ ك تنشأ بطري

 ىندسية سميمة تقاـك األنشطة الزلزالية.

                                                           
الجزائرم. مذكرة الماستر. جامعة . اإلجراءات الكقائية لحماية األرشيؼ مف الككارث: دراسة ميدانية بمركز األرشيؼ الكطني مكتي، فاطمة الزىرة1

 .46،47. ص2013منتكرم قسنطينة. معيد عمـ المكتبات، 
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ك الرسكمات اليندسية يجب أف تخزف في أجيزة خاصة لمتأكد مف أما الكثائؽ الكبيرة كالخرائط  -
 عدـ تمفيا.

 األفالـ تخزف في عمب معدنية خالية مف األتربة. -
          الكيميائيةالميكركفيمـ ك المكاد السمعية تخزف في أكعية ال تحتكم عمى أم أثر لممكاد  -

 البيكلكجية.أك 
الساللـ المتنقمة: مف مميزات مركز الكثائؽ كجكد أرفؼ عالية الستيعاب أقصى طاقة ممكنة  -

لتخزيف الكثائؽ فإننا نحتاج إلى أجيزة تساعد عمى تسيير تداكؿ األكعية ك نقميا أك إضافتيا 
 نكاعيا.إلى أعمى نقطة مف األرفؼ لذا يجب استعماؿ ساللـ بمختمؼ أ

العربات الصغيرة: يحتاج مركز األرشيؼ إلى عربات يدكية تجر باأليدم تستخدـ في نقؿ  -
 الكثائؽ داخؿ المخازف ألغراض االسترجاع أك الترتيب.

  تجييزات إضافية: -
ضركرة تكفير أجيزة تكييؼ اليكاء لضبط درجة الحرارة ك الرطكبة ك كذلؾ أجيزة شفط المياه ك 

 إطفاء الحريؽ.
 .االنتحارماإلمداد بأجيزة الحماية األمنية ك مضادات اليجـك  -
لمتأكد مف استمرارية اإلضاءة عند حدكث  االحتياطيةيجب تكافر خطكط التغذية الكيربائية  -

 .طارئ
 أجيزة اإلعالـ اآللي.  -
كما أثبتت مضخات الماء، ك آالت امتصاص الماء، ك نظـ إنارة اإلسعاؼ، فعاليتيا عمى ضكء  -

  ب الماضية، يجب مراقبتيا دكريا لمتأكد مف صالحيتيا.التجار 
 :1تجييزات خاصة بالقاعات غير المفتوحة لمجميور 3.2.2.2

 :المخابر والورش   1.3.2.2.2
 مخبر التعقيـ لمكافحة الجراثيـ ك الحشرات: آلة التجميد (Freezing) +  آلة امتصاص

 .(Fumigation) آالت تعقيـ المخازف + (Dry-freezer) الرطكبة

                                                           
1
. المتاح 18:30عمى الساعة  13/04/2016يـكالزيارة  األرشيؼ ) عمى الخط(، مراكز . اقتراح معادالت اقتصادية إلنجازبجاجة، عبد الكريـ

  http://www.elyaseer.net/vp/showthreadعمى الرابط التالي:
 

http://www.elyaseer.net/vp/showthread
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مخبر الترميـ: يجب التعاكف مع مؤسسة أرشيؼ أك مكتبة غربية لتجييز المخبر كلمتككيف،  •
 (...ألمانيا -إيطاليا -)أسبانيا

 .األدكات التابعة + (Massicot) قصاصة إلكتركنية  كرشة التجميد: مضغاط سائمي •
 .(Photocopying) كرشة التصكير العادم •
 .مخبر كامؿ :(Microfilm, microfiche) المصغرمخبر التصكير  •
 .مخبر كامؿ :(Scanning) مخبر التصكير الرقمي •

 . المكاتب:2.3.2.2. 2 
 .(Scanner) كالتصكير الرقمي (Photocopier) آالت النسخ •
 .آالت قراءات الميكركفيمـ كالميكركفيش •
 .نفس اآلالت مع كظيفة االستنساخ •
 .DTL الكاسيتآالت قراءات  •
  .آالت كمبيكتر مصحكبة بالطباعة •
 .(Kardex) رفكؼ عمكدية متحركة لحفظ الممفات اإلدارية كالمالية •
 .خزائف أك رفكؼ لحفظ الكتب كاألرشيؼ •
 .إضافة إلى األثاث العادم لممكاتب •

 :1تجييزات خاصة بالقاعات المفتوحة لمجميور  4.2.2.2
 :قاعة المطالعة. 1.4.2.2.2

نارة خاصة لمباحثيف طاكالت •  .(Ultra-violet lamp) ككراسي كا 
 .آالت قراءة الميكركفيمـ كالميكركفيش •
 .آالت كمبيكتر مع الطابعة •
 .رفكؼ ثابتة لممراجع العامة •
 .طاكالت عرض الفيارس كالمطبكعات •
 .خزائف لحفظ األكعية اإللكتركنية •

                                                           
. المتاح 18:30عمى الساعة  13/04/2016يـكالزيارة  األرشيؼ ) عمى الخط(، مراكز . اقتراح معادالت اقتصادية إلنجازبجاجة، عبد الكريـ1

  http://www.elyaseer.net/vp/showthreadعمى الرابط التالي:
 

http://www.elyaseer.net/vp/showthread
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 .خزائف لحفظ بطاقات كصؼ األرشيؼ ك المراجع •
 .حجرة خاصة لثياب كأدكات الباحثيف •
 .نظاـ إلكتركني لمدخكؿ كالمعاممة مع الباحثيف •

 :المعارض 2.4.2.2.2
 ...كاجيات أفقية –لكحات  –أجيزة العرض: خزائف زجاجية  •
 .آلة العرض الضكئي  داتا شك –كمبيكتر  -أجيزة لمساندة المحاضرات: شاشة •

 :1الطوارئ ومعدات تجييزات 5.2.2.2
 إنارة جياز."غكاصة" كيربائية ماء مضخة.يدكية ماء مضخة.الغبار ك الماء مصاصات :التجييزات
 أجيزة.مكانس ك دالء.بالستيكية سطكؿ.كيربائية مركحيات.كيربائية تكصيالت ك أسالؾ.محمكؿ
 .الماء رشاشات.الرطكبة ك الحرارة مراقبة أجيزة.الرطكبة إزالة

 أكراؽمماس، .(متنكعة مقاييس مف)بالستيكية أكياسالبالستيؾ،  مف أكراؽ :الطوارئ معدات
، حبر أقالـ،  (Permanent markers)  أقالـ المباد ،مناشؼ، بيضاء دفتر أكراؽ، سيميقكف
، المكف أزرؽ عمؿ رداء، الحماية مالبس، خيكط، مقص، لمماء كمقاكمة الصقة بطاقات، دفاتر
 مضادة أقنعة، التيكس قفازات، طبية قفازات، الحماية قبعات، مطَّاطية أحذية ،لمماء مقاكمة مالبس
 .الحماية نظارات، لمدخاف مضادة أقنعة، لمغبار
التجييزات جزءا أساسيا في تركيبة البناية، ك لكف يجب أف تككف مف جكدة مرتفعة، ك أف تشكؿ 

ؿ كقكع الكارثة تخضع إلى الصيانة الدائمة، لكي ال تشكؿ تيديدا عمى األرصدة األرشيفية في حا
 أك الخطر.

ك التي يتبعيا الميتميف بمجاؿ األرشيؼ  االستراتيجياتىك أف مف بيف  ،ما يمكف استخالصو
ضماف سالمتو ك حفظو في أحسف الظركؼ، تبدأ بتشييد البناية الخاصة بو كفقا لممقاييس المعمكؿ 

سالمتو مف األخطار الميددة لو، ك بيا، باإلضافة إلى تجييزىا بكؿ العتاد ك الكسائؿ التي تضمف 
 بيذا نككف قد أعطينا ىذا القطاع حقو مف االىتماـ ك لك بالقدر القميؿ.

 
 

                                                           

.42، 41.ص2008عبد الكريـ، بجاجة. المبادئ التكجييية لمكقاية مف الككارث ك مراقبتيا . أبك ظبي: المجمس الدكلي لألرشيؼ،
1
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بعد التعرؼ عمى األرشيؼ ك التطرؽ إلى أىمية حفظو ك العمؿ عمى تطبيؽ المقاييس المعمكؿ بيا 
المنشكد الذم يتمثؿ عند تشييد بنايتو ك تجييزاتو الخاصة ك ىذا كمو مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ 

كلمقياـ بيذه ، في العمؿ عمى ديمكمتو ك استمراريتو مف أجؿ الرجكع إليو ك استثماره عند الحاجة
الميمة عمى أحسف كجو، عمى كؿ أرشيفي أف يحدد بدقة أىـ العكامؿ التي تساىـ بشكؿ أساسي 

في ىذا الفصؿ  نتناكؿ، ك سفي إتالؼ األرشيؼ، ثـ بعد ذلؾ، يبحث عف أنجع السبؿ لمكقاية منيا
تشكؿ في الكقت الحاضر خطرا حقيقيا عمى الكثائؽ التي ك العكامؿ  أىـ األخطار ك الككارث 

اإلجراءات الكقائية التي تطبؽ مف أجؿ استبعاد الخطر ك كقايتو مف ، باإلضافة إلى األرشيفية
 األخطار الميددة لسالمتو.

  .التقميدية و إجراءات الوقاية منياموثائق األرشيفية خطار الميددة لاأل. 3.2
 وثائق األرشيفية التقميدية:األخطار الميددة لم  1.3.2

 بيئية مثؿ الحرارة  ك ىناؾ عدة مخاطر ك ككارث يمكف أف يتعرض ليا ىذا األرشيؼ سكاء كانت
 ك الرطكبة ك الضكء، ك تمكث الجك أك بيكلكجية مثؿ الفطريات ك الحشرات ك القكارض، أك بشرية

 الزالزؿ ك األعاصير ك ىي كاآلتي: ك طبيعية كالفيضانات  ، أكالسرقة ك الحركب ك ،كالحرائؽ
 بيئية:الخطار األ. 1.1.3.2

الحرارة درجةالحرارة:   .1.1.1.3.2  
 طاؿ كمما انخفضت ككمما المكاد، تمؼ سرعة ازدادت كمما الحرارة درجة ارتفعت فكمما, عاـ بكجو
 المكتبة مكاد إلى الكصكؿ مف األفراد يتمكف أف يجب ألنو فنظران  ذلؾ، كمع. المكاد عمر

 الناحية كمف. منخفضة الحرارة بدرجة االحتفاظ كيفية تكضح عممية حدكد فينالؾ كاألرشيؼ،
 درجة 70 إلى 68) مئكية درجة 21 إلى 20 مف لتككف الحرارة درجة فى التحكـ يجب المثالية،
 الحرارة درجة مف المدل ىذا إلى كيشار. التخزيف مرفؽ مناطؽ كافة فى تتشابو كأف( فيرنيايت

 مف الرغـ كعمى. المكاد لمعظـ مالئـ كأنو كالمستخدميف العامميف جانب مف احتمالو ممكف أنو عمى
 عمى تعتمد النسبية الرطكبة ككذلؾ الحرارة درجة معايير أف الحسباف فى نضع أف فيجب ذلؾ،

 الجفاؼ الشديدة االستكائية المناطؽ فى إلييا الكصكؿ يتعذر قد كأنو المعتدلة، المناخية الظركؼ
 األنظمة كفاية عدـ بسبب الحرارة درجة عمى السيطرة مف التمكف عدـ حالة كفى. كالرطبة

  أخرل حفظ بإجراءات القياـ فيمكف, الميكانيكية
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 الماء لبخار المئكية النسبة إلى( RH) النسبية الرطكبة مصطمح يشير الرطوبة:. 2.1.1.3.2
 أف الممكف فمف مرتفعةن، الحرارة درجة تككف كعندما. معينة حرارة درجة عند اليكاء فى المكجكدة
 يتكثؼ الحرارة درجة انخفاض عند كلكف, بخار شكؿ عمى الماء مف كبير مقدار عمى اليكاء يحتكم
 ألف كنظران . النسبية بالرطكبة كثيقان  ارتباطان  الحرارة درجة ترتبط أخرل، كبكممات. ماء إلى البخار
 يؤدم أف الممكف فمف الماء، بخار مف كبيرأ  بمقدارأ  مشبعان  يككف أف يمكف ال البارد اليكاء

 .1رطبة كالكرؽ الماصة المكاد يجعؿ مما الماء بخار تكثيؼ إلى الحرارة درجة فى االنخفاض
 بحيث الكثائؽ عمى كثيرا تأثر االصطناعي ك الطبيعي الضكء أشعة إف :. الضوء 3.1.1.3.2

 في خاصة تجفيفيا في مساىمتيا عف فضال أليافيا ضعؼ ك اصفرارىا ك لكنيا تغير إلى يؤدم
 , مباشر بشكؿ الضكء أشعة تمقي مف أضرارا الكثائؽ تمحؽ ك ,اليكائي التكييؼ كسائؿ غياب ظؿ
 أطراؼ عمى خاصة المجردة بالعيف مرئية األضرار ىذه تككف ك طكيمة لفترات ك متكاصؿ ك

 .2منيا المطمكبة األجزاء ك الكثيقة
يحمؿ دائما األتربة، ك في المناطؽ الصناعية  إف اليكاء المحيط بنا. تموث الجو:  4.1.1.3.2

تمكث الجك باألتربة يتضاعؼ بسبب كجكد كميات كبيرة مف ثاني أكسيد الكبريت في الجك، كىذا 
اعد عمى تككف حامض الغاز لو تأثير عمى العناصر المعدنية التي تدخؿ في تككيف الكرؽ، ك تس

 . 3معا تالي القضاء عمى الكرؽ ك المدادالكبرتيؾ، ك بال
 األخطار البيولوجية:. 2.1.3.2

       تتخمؿ السيميمكز ك المثينات ك تسبب بقعا صفراء ىي أحياء مجيريةالفطريات:  1.2.1.3.2
 .4سكداء ك بيضاء ك ىي ال ترل بالعيف المجردة

     ىناؾ أنكاع عديدة مف الحشرات التي تصيب الكثائؽ مثؿ دكدة الكنامالحشرات:  2.2.1.3.2
السمؾ أما الصراصير ك  التي تأكؿ الكرقة ك تكّكف فييا أشكاال ىندسية ك قنكات متآكمة.ىي ك 

                                                           
1
 متمح عمى الرابط التالي 22:17( عمى الساعة 15/04/2016يكـ )الزيارة .)عمى الخط(التحكـ في المناخ. 

https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/management/climatecontrol.html 

 .71ص .1978, الجزائر, 7الكثائؽ ك المحفكظات الكطنية. ع  . الصيانة المادية لممحفكظات, االرشيؼ. مجمةالكبير، راجي 2 
. 52. ص1986. األرشيؼ ماىيتو ك إدارتو. القاىرة: دار الثقافة لمنشر ك التكزيع،عمي ميالد، سمكل 3  

منشكرات جمعية المكتبات  مجمكعة مف الباحثيف المكتبييف. المعالجة الفنية لممعمكمات: الفيرسة التصنيؼ، التكثيؽ، التكشيؼ، األرشيؼ. عماف: 4
 . 317ص .1985األردنية،
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الصغير فيك يأكؿ الحثيثيات ك يسبب نخكرا ك تآكال في الكرقة، ك قمؿ الكتب يأكؿ دائما كعب 
 .1الكتاب. ك مف الحشرات أيضا "األرضة"

 بيا فتمحؽ منيا تتغذل ك ممجأ منيا تتخذ أنيا حيث الكثائؽ عمى خطيرا تيديدا الحشرات تشكؿ* 
 جسيمة أضرارا

 كما ، األرشيفييف تصادؼ التي القكارض أشير مف كالجرذاف الفئراف تعد ك: القوارض. 3.2.1.3.2
 ك األلمنيـك كأغطية الرصاص ك الرماد كتؿ في النخر عمى قػادرة ألنيا عمييا السيػطرة يصعب
 أكثر مف، األسكد الجرذ ك السطح جرذ ك النركيجي الجرذ كيعتبر.  الصخكر ك كالبالستيؾ الخشب
 ىذه تتخذ حيث.  عميو القضاء يصعب ك ، كثيرا شائع المنزؿ فأر يعتبر كما ، شيكعا الجرذاف
 .2منيا كبيرة أجزاء بقضـ تقـك كما ، ليا أككارا الكثائؽ ك الكرؽ مف القكارض

 األخطار البشرية: 3.1.3.2
 أكبر خطر ييدد مؤسسات -ميما كاف مصدره -خطر الحريؽ يعدق: الحرائ. 1.3.1.3.2

، أك إلى  أسباب الحريؽ عادة إلى دائرة كيربائية قصرة ك ترجع األرشيؼ مف بيف أخطار الككارث.
 .3رمي السجائر، إلى آخره

أسباب  كما يعتبر خطر الحريؽ ميما كاف مصدره أكبر خطر ييدد مؤسسات األرشيؼ ك تمرجع
 .4الحريؽ عادة إلى دائرة كيربائية قصيرة، أك رمي سجائر...إلخ

رة عند اندالع حرب أك نزاع مسمح      يعرض األرشيؼ إلى أخطار كبيالحروب: . 2.3.1.3.2
ك يصعب استباؽ األحداث في ىذه الحالة، خاصة إذا كانت المؤسسة األرشيفية في منطقة تبادؿ ،

، ك شبكات التزكيد بالماء ك الكيرباء، كىكذا تعرضت مؤسسات تصاالتاالالنيراف، ك إذا انقطعت 
أرشيفية إلى ىجـك متعدد  بيدؼ تخريب األرشيؼ المتعمؽ بتاريخ األجناس. يجب األخذ بعيف 

 .األىمية أيضا إمكانية السرقات، ك النيب، ك التدمير، كحاالت اليمع ك اليكس
 :1الشغبينتج عف ىذه النزاعات المسمحة حكادث  

                                                           
  .318مجمكعة مف الباحثيف المكتبييف. المرجع نفسو، ص  1
الرابط التالي المتاح عمى   18:59عمى الساعة  13/04/2016 الزيارة  يـك( عمى الخط)المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا األرشيؼ.  2
7http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=1524   
 الرابط التالي متاح عمى  15:13عمى الساعة  2016 /12/04 الزيارة  . مراكز األرشيؼ الككارث. )عمى الخط( يكـخضراكم، أحمد 3 
  topic#93-www.alfadjer.123.st/t75 //:http  21ص.  

 .10لجنة الكقاية مف الككارث. المرجع السابؽ. ص .بجاجة، عبد الكريـ  4

http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=15247
http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=15247
http://www.alfadjer.123.st/t75-topic#93
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 خرائب أك فقداف البنايات ك األرشيؼ مباشرة، أك بطريقة غير مباشرة.
 أضرار الحريؽ.
 أضرار الماء.
 في العامميف طرؼ مف تككف قد التي ك حؽ غير مف الشيء اخذ ىي كالسرقة:  3.3.1.3.2

 الحقكؽ ذكم طرؼ مف أك الشخصية لمصالحيـ ىذا ك ,ذاتيـ حد في األرشيؼ ,األرشيؼ
 عمى المراقبة النعداـ تككف التي ك دراساتيـ إلجراء الباحثكف كذلؾ ، كحقكقيـ السترجاع
 .2المطمعيف
 الكوارث الطبيعية: 4.1.3.2

 إلى منطقة مف مكقعيا كيختمؼ األرضية، القشرة حركات مف الزالزؿ تتحرؾالزالزل:  1.4.1.3.2
 :كالتالي البنايات تصيب التي األضرار األرضية، تصنؼ الكرة في أخرل
 الحكاسيب تضرر.الرفكؼ مف الكثائؽ سقكط .كميميا الرفكؼ، انييار ،كميميا البنايات، انييار
 .3األنابيب انكسار بسبب بالماء ضرر البيانات كفقداف

كتعد مف أكثر األخطار التي تتسبب في مشاكؿ عظمى لمكثائؽ، ككنيا  : الفيضانات 2.4.1.3.2
الطبيعية كالتي تحدث نتيجة زيادة منسكب المياه في األنيار، حيث أنو كمما ظاىرة مف الظكاىر 

 .4زادت سرعة جرياف المياه كمما ازدادت كمية الفيضاف كالعكس صحيح
ىي عبارة عف عكاصؼ )حركات ىكائية( حمزكنية تنشأ في العادة فكؽ  األعاصير: 3.4.1.3.2

ابسة مسببة الدمار لكؿ ما يتعرض طريقيا بسرعة ك تتجو نحك الي االستكائيةالبحار أك المحيطات 
 .5ميال في الساعة ك تستمر لعدة أياـ 180ميال ك في بعض األحياف تصؿ إلى  72تقارب 

فأثر اإلعصار عمى األرشيؼ كبير، ألنو قد يجمع ككارث متعددة بالدرجة األكلى البناية 
      األرشيؼ، كذلؾ ىك مصحكب بأمطاراألرشيفية ك تؤدم بيا إلى الزكاؿ ك بالتالي زكاؿ 

                                                                                                                                                                                     

.26صالسابؽ.  . المرجعخضراكم،أحمد 1  
 25-23الدكلي لألرشيؼ )عربيكا( مف . تقييـ الكثائؽ الرسمية, أعماؿ المؤتمر العاـ الخامس لمفرع اإلقميمي العربي المجمس العسكر، فيد إبراىيـ2

 .68. ص1984، تكنس: المعيد األعمى لمتكثيؽ.9أبريؿ،ع
.07ص المرجع السابؽ. ،لجنة الكقاية مف الككارث .بجاجةـ، عبد الكري 3  

عمى  المتاح 18:30 ( عمى الساعة13/04/2016زيارة يكـ) ال ) عمى الخط(  . حماية االرشيؼ مف االخطار ك الككارث.بف شعيرة، سعاد  4
  http://informatics.gov.sa  الرابط التالي  

. 09. األعاصير ك الرياح ك الزكابع. اليمف: المركز الكطني لممعمكمات،]د.ت[. صعبد النكر، محمد أميف  5  
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ك أمكاج عاتية تسبب فيضانات، فينا الكارثة تصبح مركبة ك يصعب التصدم ليا ك مكاجيتيا 
 .1ك كذلؾ الكقاية منيا

 اإلجراءات الوقائية ضد األخطار الميددة لسالمة الوثائق األرشيفية:.  2.3.2
ك مف أجؿ مجابية ىذه المخاطر ك حماية األرشيؼ منيا ، كجب إتباع خطكات معينة مف أجؿ 
ضماف حمايتو ك الحفاظ عميو ، إضافة إلى الحد مف تمؾ المخاطر كفؽ مخططات تضعيا 

تسير بمكجبيا، كجب إتباع خطكات معينة مف أجؿ الحػد مف مثؿ ىذه مصمحة اك مركز األرشيؼ ال
عمى األرشيؼ ك حمايتو ، ك بالتالي الحفاظ عمى ذاكرة األمة ، ك ىذا في حد العكامؿ ك الحفاظ 

يمي: ذاتو مطمب ىاـ تسعى كؿ الدكؿ نحك تحقيقو . ك مف أىـ ما يمكف إتباعو ما

 اإلجراءات الوقائية ضد األخطار البيئية 1.2.3.2
 لتككف الحرارة درجة في التحكـ يجب المثالية، الناحية مف ك: الحرارة الوقاية ضد 1.1.2.3.2

 يمكف ك .ىذا التخزيف مناطؽ كافة في مستقرة تككف كأف لمكرؽ بالنسبة درجة 20 إلى 18 مف
 قياس أجيزة باستخداـ ك المحمي أك المركزم التكييؼ نظاـ بكاسطة الحرارة درجات في التحكـ
 .أرشيؼ قاعة كؿ في مثبت أك متنقؿ الحرارة درجات

 مستقرة الرطكبة نسبة تككف أف يجب المثالية، الناحية كمف :الرطوبةالوقاية ضد  2.1.2.3.2
 أكتكماتيكيا النسبة ىذه ضبط يمكف ك .التخزيف مناطؽ كافة في ك % 60 إلى 55 تتجاكز ال

 الرطكبة قياس أجيزة باستخداـ اليكمي الضبط بكاسطة أك المركزم اليكاء تكييؼ نظاـ بكاسطة
 .2 المحمي التكييؼ نظاـ بكاسطة تعديميا ثـ

ىذا بالنسبة لمكرؽ أما األكعية األخرل فكؿ كعاء يستكجب ظركؼ مناخية لمحفظ مستقمة 
 :تنقدميا في الجدكؿ األتي

 
 
 

                                                           

. ص 2010ماستر: عمـ المكتبات. قسنطينة، الككارث ك المخاطر الميددة لألرشيؼ: دراسة ميدانية بأرشيؼ بمدية عنابة. مذكرة . قكادرية ،عقبة 1
51.  

.06. ص2007. متطمبات أمف ك سالمة الكثائؽ االرشيفية . دبي : قسـ التكثيؽ ك المعمكمات, بكحراث، سفياف محمد
2
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 نسبة الرطكبة درجة الحرارة طبيعة الكعاء
 C+ -2 c     18 55 + %- 5% الكرؽ
 c  -   2° c 45 + %- 5% °12 األفالـ
 c + - 1° c 35 + %- 5% °12 الفكتكغرافية )األبيض ك األسكد( الصكر

 c  + - 1° c 35 + %- 5% °5 الصكر الفكتكغرافية )باأللكاف(
 :1درجة الحرارة و الرطوبة المعمول عالميا بيا داخل المخازن(: يبين 01جدول رقم )

 يجب عميو المباشرة الشمس أشعة مف األرشيفي الرصيد لحماية :الضوءضد  وقايةال 3.1.2.3.2
 استعماؿ كيجب الشمس أشعة فائض لتفادم كىذا الجنكب أك الشماؿ إلى المخازف نكافذ تكجيو
 فييا بماlux 150ب المخازف داخؿ الضكء كمية كتقدر الشمس ألشعة المرشح الزجاج

 .2االصطناعية
 األضكاء إطفاء يجب التخزيف، مناطؽ ففي ة(إضاء كحدة) المككس بكحدة الضكء كمية قياس كيتـ
 تكف لـ ما لككس، 200 عف الضكء كمية تزيد أال يجب تشغيميا كعند المنطقة؛ استخداـ عدـ عند

 .3مغطاة المكاد
 :الجو تموث ضدالوقاية . 4.1.2.3.2

 :يمي بما يكصى الغبار مف لمحماية
 األرضية مف الغبار تصاعد لتفادم كىذا بالبالط كتغطى االسمنت مف األرضية تككف أف يجب -
 المحمؿ اليكاء دخكؿ في تتسبب التي النكافذ فتح يمنع ما كىذا لمتيكية بنظاـ المخازف تزكيد -

 الخارج مف بالغبار
 .4دكرم بشكؿ المخازف أرضية خاصة األرضية تنظيؼ عمى الحرص -

 اإلجراءات الوقائية ضد األخطار البيولوجية:. 2.2.3.2
 ساعدت التي الظركؼ تغيير ىي العفف لمنعدة يالكح الطريقة الفطريات: الوقاية ضد 1.2.2.3.2

 : 5التالية األمكر في التحكـ خالؿ مف نمكه عمى

                                                           
 حفظ األرشيؼ في الجزائر بيف الحماية القانكنية ك اإلجراءات الفنية. الجزائر: قسـ عمـ المكتبات، ) عمى الخط(،  .شرقي، فتيحة ؛ قمكح ،نجية  1

  /journal/no9/archives.htm http://www.cybrariens.info  متاح عمى  14:22عمى الساعة  (12/2015/  23)يـك الزيارة 
2
  Direction générale des archives nationales .OPCit.p 15. 

.8بوحراث، سفيان محمد. المرجع السابق.ص 
3
  

4
 Direction générale des archives nationales . OPCit. P16. 

. 10بكحراث، سفياف محمد. المرجع السابؽ.ص 5  

http://www.cybrariens.info/
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ضاءة الرطكبة مف عالية نسب فييا أماكف في الكثائؽ مجمكعات تخزيف عدـ -1 كتيار  قميمة كا 
 ضعيؼ. اليكاء

 كنسبة حػرارة درجة عمى المحافظة مع انقطاع دكف ك متكاصؿ بشكؿ اليكاء مكيفات تشغيؿ -2
 .الكعاء نكعية حسب مستقرة رطكبة

 اليػكاء الداخمي تغييػر لضماف المنتظمة التيكية -3
 .العدكل نقؿ لمنع الكثػػائؽ المتضررة فػػصؿ ك المنتظمػػة لمعالجػػةا -4

لمكقاية مف الحشرات المذككرة آنفا البد مف اتخاذ اإلجراءات  :الحشرات الوقاية ضد 2.2.2.3.2
 :1التالية

 النظافة الدائمة. -
 القضاء عمى بيكت العنكبكت.  -
 سد الثقكب الحشرية. -
 استعماؿ المبيدات الحشرية، ك الطاردات كالنفتاليف ك دم دم تي. -
 عدـ األكؿ ك الشرب في أقساـ ك مراكز الكثائؽ. -

ماؿ المبيدات الحشرية ك الطاردات إلى عدـ رش الكثائؽ نفسيا أك الكتب، ك يجب التنبو عند استع
 ك انما يرش قرب الرفكؼ أك بجانبيا ك أسفميا.

أما فيما يخص القكارض، فيفضؿ اصطيادىا عمى استخداـ  :الوقاية ضد القوارض 3.2.2.3.2
، سكؼ تمجأ لالختباء في  ، ذلؾ أنو في حالة تناكليا لتمؾ السمـك مناطؽ معينة داخؿ السمـك

حداث تمؼ لمكثائؽ  المباني، لتمقى الحشرات مف جثثيا ركاسب تتغذل عمييا، مما يسمح بتكاثرىا كا 
.2األرشيفية

 اإلجراءات الوقائية ضد األخطار البشرية: 3.2.3.2
انطالقان مف اعتقادنا بأف "الكقاية خير مف العالج"، نقدـ بعض  الوقاية ضد الحرائق: 1.3.2.3.2

 :3مف إمكانية كقكع الحريؽ لمتخفيض تنفيذىا راءات الكقائية التي يجبجاإل
                                                           

.316مجمكعة مف الباحثيف المكتبييف. المرجع السابؽ، ص 
1
  

متاح عمى   19:14عمى الساعة ( 15/03/2016بف شعيرة،. حماية األرشيؼ مف األخطار ك الككارث. )عمى الخط( الزيارة يكـ)، سعاد 2
    http://informatics.gov.saعمى

 عمى متاح  18:22عمى الساعة  (15/03/2016. حماية األرشيؼ مف الحريؽ. )عمى الخط( الزيارة يكـ)بجاجة،  عبد الكريـ 3

http://www.cybrarians.info/journal/no7/archive/htm 
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ابتعاد قاعات األرشيؼ مف أم جكار يشكؿ خطرا ، مثؿ خزائف الزيكت كالبنزيف كالغاز  -

اللتياب كالخشب كالنسيج كالمشاغؿ ميما كاف نكعيا، خاصة تمؾ التي تستعمؿ المكاد القابمة ل
 كاألدىنة.

 األرشيؼ بالمكاد المضادة لمحريؽ، مثؿ الرفكؼ المعدنية، كاألبكاب الحديدية؛تجييز قاعات  -
 ز قاعات األرشيؼ كلتغطية األرضية.بالمقابؿ منع استعماؿ الخشب كالمكاد المطاطية لتجيي ك  -
يجب أف تخضع الجدراف كاألبكاب كاألرضية إلى المقاييس الخاصة بالتصدم لمحريؽ، أم  كما -

 .مف الكقائيمقاكمة الحريؽ لمدة ساعتيف عمى األقؿ قبؿ تدخؿ سمؾ األ
يجب  حماية كؿ األسالؾ التي تمر عمى قاعات األرشيؼ، خاصة الخيكط الكيربائية التي -

 .باألنابيب المعدنية تغميفيا
القاعات كالمخازف المخصصة لحفظ األرشيؼ بشبكة اإلنذار المبكر لمحريؽ كبكسائؿ  تجييز -

 .كفي نفس الكقت منع التدخيف فييا اإلطفاء المناسبة،
القياـ بالمراقبة اليكمية ليذه القاعات، كمنع الدخكؿ لمف لـ ينتمي لقسـ األرشيؼ، بؿ حتى لمف  -

 .لـ يرخص لو مف أعكاف األرشيؼ

 الوقاية ضد الحروب 2.3.2.3.2
يرتبط نجاح اإلجراءات التي نتخذىا لمكاجية األخطار في حالة النزاعات المسمحة، بالكقت المتكفر 
قبؿ أف يصبح التيديد مباشرنا. كقد سمحت ىذه التجربة بتحديد بعض المستمزمات. يمكف أف يصبح 

ؿ جمع الفيارس، كتحكيميا في ضيؽ الكقت مشكمة حقيقية لتفعيؿ المستمزمات، ك إيقاؼ التيديد، مث
بعادىا قبؿ أف يصبح الخطر حقيقينا  .نسخ االستبداؿ )الميكركفيمـ آك الصكر الرقمية(، كا 

 1:اإلجراءات المرغكبة
 .تحضير جدكؿ يتضمف قائمة األكلكيات طبقنا لتكجييات منظمة اليكنسكك •
 .يجب القياـ بعدة نسخ مف الفيارس كحفظيا في أماكف مختمفة •
ا(، كحفظ ت • صكير األرصدة األرشيفية في شكؿ الميكركفيمـ )ك في الشكؿ اإللكتركني أيضن

 .دعائـ االستبداؿ في مكافأ آمفأ تتكفر فيو الحماية

                                                           
.12-10صص،المرجعالسابق،مراقبتهاوالكوارثمنللوقايةالتوجيهيةالمبادئعبدالكريم،بجاجة.

1
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  .تحكيؿ األرصدة األرشيفية نحك أماكف آمنة تتكفر فييا الشركط األمنية كالبيئية
  .تنظيـ التعاكف كالتنسيؽ بيف كؿ مراكز األرشيؼ في البمد

إعالـ كؿ المؤسسات األمنية، الشرطية كالعسكرية، باحتياجات مراكز األرشيؼ في مجاؿ األمف 
 .كالحماية

خاصة  االختراقاتجراءات الكقاية ضد ىذا الخطر تأميف األرشيؼ إ لذا يجب أف تتخذ مراكز
 النكافذ ك األبكاب.

 كىذا المداخؿ كؿ مستكل عمى إنذار بأجيزة البناية بتجييز كذلؾ :السرقة من الوقاية 3.3.2.3.2
 .1العمؿ أكقات خارج خاصة الدخكؿ يحاكؿ مف كؿ لكشؼ

 المخازف عف بعيدة لمجميكر المفتكحة األماكف تصميـ ضركرة -
 تحركاتيـ لمراقبة بكاميرا الجميكر المفتكحة األماكف كمختمؼ القراءة قاعات تجييز - 
 المخازف لنكافذ حديدية شبابيؾ كضع -

 اإلجراءات الوقائية ضد الكوارث الطبيعية: 4.2.3.2
مف منطقة إلى أخرل. تعتبر أكؿ يختمؼ خطر كقكع الزالزؿ    :الوقاية ضد الزالزل 1.4.2.3.2

خطكة لتخفيض خطر الزلزاؿ ىي تحديد قكتو االحتمالية عف طريؽ سمـ "ريختر"، ك فترات تكراره. 
األرصاد الجكية، أك مراكز البحث المختصة في  يمكف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات مف ادارة

 الزلزاؿ المكجكدة في كؿ بمد.
يجب كذلؾ جمع المعمكمات المتكافرة عف الزالزؿ الماضية التي كقعت في المنطقة التي يكجد فييا 

     قبؿيمكف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات مف اإلدارات التي ذكرناىا مف ، اآلف مركز األرشيؼ
يفترض تقييـ قدرة البناية عمى مقاكمة الزلزاؿ المحتمؿ بمساعدة ، أك مف مركز األرشيؼ بالذات، 
يمكف أف يصدر عف انييار البناية . ترتبط  أف الخطر  االعتقادالميندسيف المختصيف، في حالة 

ر خطر انتشار قدرة مقاكمة الزالزؿ بنكعية البناية ك تاريخ إنجازىا، يعد مف الميـ جدا تحديد ك تقدي
الحريؽ الصادر عف البنايات المجاكرة، لتقييـ خطر الحريؽ الناجـ عف الزلزاؿ، فيمكننا تقييمو عف 

  طريؽ المجكء إلى مؤسسات الحماية المدنية ك اإلسعاؼ .

                                                           
1
 Neirick, danielle.la sécurité des documents :lutte contre le vol et les actes de vandalisme : atlanti 3,1993. p06. 
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أك في  المنخفضة: يعتقد أف المناطؽ المكجكدة في األراضي من الفيضاناتالوقاية  2.4.2.3.2
 :1ضة أكثر إلى أمكاج البحر أك التسكنامي ، ك يجب في مثؿ ىذه المناطؽالسكاحؿ ىي المعر 

 جمع المعمكمات عف الفيضانات الماضية. -
القياف بتحقيؽ عف عمك السدكد ك حكاجز الحماية، ك رصد المعمكمات عف ارتفاع المياه  -

المعمكمات مف المحتمؿ عند كقكع األمكاج الكبرل أك التسكنامي؛ ك يمكف الحصكؿ عمى ىذه 
 قسـ األشغاؿ العامة لإلدارة المحمية.

 .المجكء إلى المخازف العميا في حاؿ كجكد خطر الفيضاف -
 الوقاية ضد األعاصير: 3.4.2.3.2

 :2يجب اتخاذ اإلجراءات اآلتية
التي تعرقؿ سير اإلعصار كتقمؿ مف سرعتو  العناية باألحزمة الخضراء كعدـ قطع الغابات -

 .المناطؽ األكثر عرضة لألعاصيركخاصةن في 
المبكر كاالىتماـ بالمحطات المناخية بأنكاعيا بغية  أخذ الحيطة كالحذر باستخداـ أجيزة اإلنذار-

 .التنبؤ بحدكث األعاصير
مجاؿ األرصاد الجكية مف أجؿ الحصكؿ عمى  التعاكف المستمر بيف الدكؿ األكثر تقدمان في -

 .اباألعاصير أك نتكقع حدكثي مى التنبؤالبيانات الدقيقة التي تساعد ع
قبك المبنى أفضؿ مكاف لمحماية مف أخطار اإلعصار، كما أف الطابؽ السفمي في المبنى يعد   * 

 .3ُيعّد المكاف اآلمف الذم يكفر أفضؿ حماية ضد أخطار اإلعصار
 

                                                           

.16ص .السابؽ . المرجعخضراكم ،أحمد 1  
   الرابط التالي متاح عمى 14:30( عمى الساعة 16/04/2016يكـ الزيارة ) (عمى الخط)الكقاية مف الككارث الطبيعية.  2

http://www.arab.ency.com/ar/  
 الرابط التالي  متاح عمى 14:15( عمى الساعة 16/04/2016يـك الزيارة ) ( عمى الخط) . اإلعصار.الديفسعد ، أحمد  3

http://www.al3ez.net/vb/archive/index.php/t-1019.html 

http://www.arab.ency.com/ar/
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 الجانب التطبيقي:. 3
 .التعريف بالمؤسسة المستقبمة 1.3

 :والية مستغانم  1.1.3
 تعريف والية مستغانم. 1.1.1.3

ىي المعنكية ك االستقالؿ المالي، ك  عمكمية تتمتع بالشخصيةتعتبر الكالية جماعة محمية إقميمية 
 تشكؿ أيضا مقاطعة إدارية لمدكلة، ك لقد كاف ىناؾ مف أطمؽ عمييا إسـ " المحافظة" 

  كالتالي: 09-84مكجب القانكف رقـ ك أصبحت حدكدىا ب
  الية غميزافمف الغرب كالية كىراف، ك مف الجنكب الغربي كالية معسكر، ك مف الجنكب الشرقي ك 

 ك مف الشرؽ كالية الشمؼ، ك مف الشماؿ البحر األبيض المتكسط.، 
 21المؤرخ في  07-12عمينا الرجكع إلى القانكف رقـ لكف حتى نصؿ إلى تاريخ الكالية يجب 

 .1المتعمؽ بالكالية 2012فيفرم 
 الموقع الجغرافي لمقر والية مستغانم و تقسيميا اإلداري: 2.1.1.3
إلى مكقع ىذا المقر الذم يحدىا مف الشماؿ المحطة القديمة، كمف الجنكب بنايات كما نشير 

 المنظر البحرم، مف الغرب طريؽ كىراف، ك مف الشرؽ كسط المدينة ك المحكمة.
( بمدية بمكجب البرقية 32ك ثالثيف) ( دكائر ك إنثيف10أما بشأف تقسيـ الكالية فكانت ليا عشر )

 ـ.1991فيفرم  27بتاريخ  72الرسمية رقـ 
  :2الييكل التنظيمي لوالية مستغانم 3.1.1.3

 تنقسـ الكالية إلى أربع أقساـ:
 الكالي

 المندكبية العامة. -
 الديكاف. -
 .المفتشية العامة -
 مديريتيف بدكرىا تنقسـ إلى :األمانة العامة  -

                                                           
مقابلةمعرئيسةمصلحةأرشيفواليةمستغانم.
1
  

.312ص :الهيكلالتنظيميلواليةمستغانم.12أنظرالملحقرقم 
2
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  المحمية  التي تنقسـ إلى ثالث مصالح، مصمحة المستخدميف، مصمحة مديرية اإلدارة
 التنشيط المحمي، ك مصمحة الميزانيات ك ممتمكات الدكلة،

  مديرية التنظيـ ك الشؤكف العامة ك التي تتككف مف ثالث مصالح أيضا مصمحة الشؤكف
 مصالح ثالث ك  ،التنظيـ العاـ، كمصمحة تنقؿ األشخاص القانكنية ك المنازعات، مصمحة

 لألمانة العامة:
 يص ك مكتب التكثيؽ بنؾ المعمكمات.مصمحة التكثيؽ بيا مكتبيف مكتب التمخ- 
 قات العمكمية، ك مكتب التنظيـ.مصمحة التنسيؽ بيا ثالث مكاتب مكتب التنسيؽ، مكتب الصف -
 .مصمحة األرشيؼ بيا مكتبيف مكتب الحفظ ك مكتب اإلعالـ ك المساعدة-  

 مصمحة أرشيف والية مستغانم. . 2.1.3
 والية مستغانم: تعريف مصمحة أرشيف 1.2.1.3

(، حيث 1956يرجع إنشاء مصمحة األرشيؼ بالمؤسسة إلى تأسيس مقر كالية مستغانـ )سنة 
كانت عبارة عف مستكدع لألرشيؼ يترأسو مكظؼ يسمى "بمحافظ" األرشيؼ ك كانت تزخر بتراث 

 كثائقي معتبرا تراكـ عمى مر السنيف التي مضت. 
( الى 1984-1981ديرية ما بيف)منذ أحداث ىيئة األرشيؼ بيذه الكالية ,،لتي تحكلت مف م

    (1993-1987( لتصبح مكتبا لمتكثيؽ كاألرشيؼ )1986-1984مصمحة األرشيؼ ما بيف )
، ك بمكجب القرار الكزارم المشترؾ الخاص بتنظيـ مصالح األمانة العامة المذككرة سابقا تحكلت 

 ، في تسيير األرشيؼ . كال زالت المصمحة مستمرة في نشاطاتيا1994إلى مصمحة األرشيؼ سنة 
          بكيفيتيا لمحفظ كالصيانة لمتراث التاريخي الكثائقي المنتج أك المستمـ مف مختمؼ الييئات

 .1المكسبالمجمكعات المحمية لمكالية كاستغالؿ عقالنيا حافظا عمى ىذا ك 
 تـ تكسيع ك تحكيؿ المصمحة إلى مبنى جديد مستقؿ. 2010ك في سنة 
 موقع مصمحة األرشيف في مقر الوالية: 2.2.1.3

ىي ك  في الكالية بحيث أنيا تابعة ليا،تقع مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ قرب جناح األمانة العامة 
ه المصمحة إلى عدة بمبنى مستقؿ داخؿ الكالية، قريب مف المصالح األخرل، حيث تنقسـ ىذ

 طكابؽ، طابؽ أرضي ك طابؽ تحتي ك ثالث طكابؽ أخرل.
                                                           

مقابلةمعرئيسةمصلحةأرشيفواليةمستغانم.
1
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 مكجكد في المدينة كقريب مف المرافؽ العامة. -
 بعيد عف المناطؽ الصناعية. -
 بعيد عف األحياء الشعبية. -
 يتكاجد في منطقة أرضيتيا صمبة. -

 :ميام مكاتب مصمحة أرشيف والية مستغانم  .3.2.1.3
 كتضـ ىذه المصمحة بدكرىا مكتبيف: 

 مكتب اإلعالم والمساعدة:
نشر ك تعميـ القكاعد المعمكؿ بيا في مجاؿ المعالجة ك الحفظ تسيير األرشيؼ ك السير عمى   -

           كيتجمى ذلؾ في المياـ التالية )ترتيب تطبيقيا مف طرؼ مديريات ك بمديات الكالية.
 البحث، اتصاالت.....الخ( .التصنيؼ، إنجاز أدكات  ،
      مساعدة المديريات في الكالية عمى تنظيـ ك حفظ أرشيفيا ك في العمؿ عمى تطبيؽ طرؽ -

 ك كيفيات دفع األرشيؼ الخاص بيا إلى مكتب الحفظ الذم يحدد ميامو بدقة.
   مكتب الحفظ:

 .كالكثائؽ ك المراسالت الرسمية الناتجة عف مديريات الكالية يقـك باستقباؿ كحفظ العقكد كالمداكالت
رشيؼ الكطني كىذه العممية تحكيؿ الكثائؽ التاريخية إلى الييئات المكمفة بتسيير ممتمكات األ -

 نادرة.
  أما مياـ المصمحة بصفة عامة فيي:

    تحضير الدراسات األحادية التي تتناكؿ المكاضيع التاريخية الكثائقية ك المجمكعات العممية  -
جداكؿ الجرد ك بصفة عامة األشغاؿ ك   ريخ المحمي ك األدلةك نشرات المصادر التي تيـ التا

 الكثائقية التب تحافظ عمييا.
 تسيير المكتبة ك مركز الكثائؽ التابعيف لمكالية. -

شاء خزانة البطاقات لمتراث التاريخي الكثائقي التابع لممنظمة الترابية الداخمة في نطاؽ إن -
 اختصاصيا.
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تعمؿ عمى تسييؿ المعرفة لمتراث التاريخي الكثائقي المحمي لتطكير المعارؼ التاريخية ك الثقافية  -
         لمحاضرات عف طريؽ تنظيـ الممتقيات الدراسية ك الزيارات ك المعارض ك التمرينات ك ا

 ك االجتماعات ك بكؿ كسيمة أخرل مالئمة.
     ضماف التسيير العادم لممستكدع ك تنفيذ المقررات الصادرة عف مديرية األرشيؼ الكطني   -

 كعف الكالي ك يرسؿ تقريره السنكم إلى مديرية األرشيؼ الكطني ك الكالي.  
 يات ك المصالح.استقباؿ الدفعات مف مختمؼ البمديات  المدير  -
       المعالجة العممية لمختمؼ الكثائؽ المنتجة ك المستقبمة مف مختمؼ البمديات ك المديريات  -

 ك مصالح الكالية.
 استقباؿ المتربصيف ـ المتدربيف ك الباحثيف. -
 مراقبة األنشطة األرشيفية ك كضعية األرشيؼ داخؿ المخازف. -
 السير عمى كقاية ك حماية مف عكامؿ التمؼ. -
 ـ بدكرات تفتيشية لمختمؼ المديريات ك البمديات.القيا -

 : وصف المصمحة. 2.3
بعد فترة مف التجكؿ داخؿ مصمحة األرشيؼ الحظت أف البناية تتككف مف : وصف البناية 1.2.3.

      عدة طكابؽ، طابؽ أرضي ك طابؽ تحتي ك ثالث طكابؽ أخرل عمكية، متككنة مف محالت 
 :1ك أماكف العمؿ بالنسبة لممكظفيف، ك مستكدعات أك قاعات خاصة بالحفظ، ك تتفرع إلى قسميف

 اتب ك ىي مكجكدة في الطابؽ األرضي نجد:بو ستة مك: ا. القسم اإلداري
    *قاعة الفرز، األمانة، مكتب رئيسة المصمحة، مكتب رئيس الحفظ، مكتب رئيس اإلدارة الغامة

 ، رئيس مكتب اإلعالـ ك المساعدة، قاعة المطالعة.
قاعة الفرز ك مكتبة بيا قاعة المطالعة، حيث تضـ بغض  مركب مف:: القسم التقنيب. 

 الدكريات، مجالت ك الجرائد الرسمية.
قاعات  05قاعة مكزعة عمى ثالث طكابؽ، في كؿ طابؽ يكجد  15المخازف: تضـ المصمحة 

 قاعات لمحفظ .  06مناسبة إلى حد ما لمحفظ، إال الطابؽ التحتي نجد 
 الطابؽ التحتي : بو أرصدة أرشيفية متفرقة . -

                                                           
.310:بنايةمصلحةأرشيفواليةمستغانم.ص10أنظرالملحقرقم
1
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 إلى قاعة الفرز ك المكتبة.الطابؽ األرضي: مكاتب المكظفيف باإلضافة  -
 . (DRAG)الطابؽ األكؿ: يحكم أرشيؼ مديرية التنظيـ ك الشؤكف العامة -
 .(DAL)الطابؽ الثاني: يتمثؿ في أرشيؼ مديرية اإلدارة المحمية  -
 (APW)ك المجمس الشعبي الكالئي  (AC)الطابؽ الثالث: يشمؿ أرشيؼ ديكاف الكالي -

 باإلضافة إلى األرشيؼ التاريخي.
 .²ـ1541المساحة اإلجمالية تقدر ب  -
 ²ـ1267.75مساحة المخازف تقدر ب  -
 ²ـ157.5مساحة المكاتب اإلدارية تقدر ب -
 ²ـ171.75مساحة األركقة تقدر ب  -

ك مما الحظناه أف بناية مصمحة أرشيؼ الكالئي بمستغانـ  فييا عدة نقائص، ك تفتقر لممحالت 
التقنية ككرشات التعقيـ ك التجميد ك الترميـ ك النسخ ك الميكركفيمـ ، ك األماكف المفتكحة لمجميكر 

عرضة  كقاعة االطالع ك المعارض، باإلضافة لكجكد رصيد بالطابؽ التحت األرضي ك ىذا يجعمو
طكابؽ  4ألخطار تسرب مياه األمطار، ك ال تحتكم عمى مصعد بالرغـ مف أف البناية تتككف مف 

ك أيضا فتحات التيكية ال تتناسب مع المعايير ، ما يشؽ عمى المكظفيف نقؿ األرشيؼ ك ىذا
 الدكلية

 . 07غير دائميفال أما أعضاء دائميف 05 يعمؿ بالمصمحة: الموارد البشرية  2.2.3.
 مكظفيف. 05 :بالنسبة لألعضاء الدائمين

 ، ك رتبة أرشيفية كثائقية.ألرشيؼرئيسة مصمحة ا .1
 رئيس مكتب الحفظ، برتبة أرشيفي كثائقي. .2
 (، برتبة عكف حجز.02عكف حجز) .3
 عكف أمف ك كقاية. .4

منيـ في التخصص ك المتحصميف عمى شيادة  03،مكظفيف 07 :بالنسبة لألعضاء المؤقتين
 ليسانس عمـ المكتبات ك التكثيؽ ك شيادة تقني سامي في عمـ المكتبات.

 مكظفيف في غير التخصص منيـ حاممي شيادة البكالكريا، ك شيادة ليسانس. 04
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مما الحظناه أف المصمحة ال تحتكم عمى المكارد البشرية المتخصصة الكافية ألداء مياميا عمى 
 لشكؿ المطمكب.ا

 : التجييزات 3.2.3
إف الغرض مف حفظ الكثائؽ ىك استعماليا في المستقبؿ، كليذا يجب تشخيص الكسائؿ كالتجييزات 

 المناسبة لتحقيؽ ىدؼ الحفظ السميـ كالطكيؿ لمكثائؽ.
القياـ باألعماؿ المككمة ك  لمباشرة نشاطيايؼ كالية مستغانـ عمى التجييزات يحتكم مصمحة أرش

  :ليا
 .09أجيزة اإلعالـ األلي عددىا  -
 .07اآلالت الطابعة عددىا -
 .04اآلالت الناسخة عددىا  -
 زة كمبيكتر ممحقة بيا بيدؼ تألية الرصيد.يك أج 04الماسحات الضكئية  عددىا   -
        مسحكؽ بالنسبة الخشب ك )ماء( بالنسبة لمكيرباء،سائمة، 20أجيزة اإلطفاء عددىا  -

 ك الكرؽ.
 العربات الحديدية لنقؿ العمب األرشيفية ك ساللـ. -
 بالمخازف ك الخشبية بالمكتبة.  الرفكؼ الحديدية -
 مكيفات ىكائية ك أجيزة التدفئة بمكاتب المكظفيف. -
 عمب كرتكنية لحفظ الكثائؽ. -
 اليكاتؼ السمكية بمكاتب المكظفيف، ك كؿ طابؽ يحتكم عمى ىاتؼ. -

كؿ الكثائؽ األرشيفية مكضكعة عمى رفكؼ متينة، قادرة عمى  ك مما الحظناه أف
تحمؿ ثقؿ الكثائؽ، إال أف المخازف ال تحتكم رفكؼ متحركة أك أجيزة خاصة بالكثائؽ ذات 

مالحظ أف المصمحة ال يحتكم عمى الحجـ الكبير بؿ تحفظ في رفكؼ عادية،  ك مف ال
أجيزة اإلنذار لمحريؽ ك ىذا يشكؿ خطر كبير عمى الكثائؽ، ك أيضا أجيزة قياس الرطكبة ك 

 لكثائؽ، كماالحرارة مما يتعذر تكفير المناخ المناسب لحفظ ا
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تكجد مصاصات  يزة شفط المياه في حاؿ كقكع فيضاف ك الأنيا ال تتكفر عمى أج
  .كاميرات المراقبةالغبار، غياب 

 :وصف األرصدة .4.2.3
تزخر المصمحة بتراث كثائقي معتبر تراكـ عمى مر السنيف، حيث تكجد بياما يقدر بأكثر مف 

ىذه النسبة غير ثابتة ك ىي في تزايد متر خطي، ك  5095عمبة أرشيفية أم ما يعادؿ  50950
اتة مف مختمؼ المديريات ك البمديمستمر مع مركر الكقت نظرا لممدفكعات التي تستقبميا المصمح

 التابعة لمكالية.
قاعة. يعتبر رصيد  21كىي مكزعة عمى أربع طكابؽ ك التي بدكرىا مكزعة عمى قاعات حكالي  

ـ لمحفظ ك دقة التنظيـ ، ككميا كثائؽ ذات طبيعة كرقية ، ذك اىمية كبيرة، يتطمب المكاف المالئ
تتمثؿ في المخططات ك الخرائط ،ك الممفات المتنكعة، المصنفة ك المرتبة في الرفكؼ ك مرقمة 

 :كليا أدكات البحث تتمثؿ في جداكؿ الدفع ك الفيارس، ىي كالتالي
  :بالنسبة لألرشيؼ الكرقي 

 متر طكلي. 914.2عمبة أرشيفية أم 9142قاعات تحتكم عمى  06بو  الطابؽ التحت أرضي
عمبة     13104قاعات يحتكم عمى  05الطابؽ األكؿ: أرشيؼ مديرية التنظيـ ك الشؤكف العامة بو 

 متر طكلي . 1310.4أرشيفية أم 
فية عمبة أرشي 14298قاعات تحتكم عمى  05الطابؽ الثاني: أرشيؼ مديرية اإلدارة المحمية بو 

 متر طكلي. 1429.8أم 
 1440.6عمبة أرشيفية أم 14406قاعات تحتكم عمى 05الطابؽ الثالث: أرشيؼ ديكاف الكالي بو 

 متر طكلي.
 :فيك في طكر اإلنجاز باستعماؿ الماسحات الضكئية ك ممحقاتيا  بالنسبة لألرشيؼ األلي

 .يات الحديثة المتكفرة في المصمحةباإلضافة إلى البرمج
 ميزيةكتاب بالمغتيف العربية ك اإلنج 3000تحتكم عمى حكالي  :بالنسبة لممكتبة
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تحتكم عمى أرصدة ميمة خاصة بالفترة االستعمارية باإلضافة  إف مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ
 .1إلى أرصدة مديريات الكالية كالممفات المدفكعة مف البمديات كالدكائر

ىذه األرصدة محفكظة في عمب أرشيفية ذات نكعية جيدة كمرتبة بطريقة منظمة عمى الرفكؼ  ككؿ
 .ما يعني تطبيؽ مبدأ الترتيب كالتصنيؼ العممي لألرشيؼ

 التي األداة ككنو الميدانية لمدراسة البيانات لجمع كأداة االستبياف باستعماؿ قمنا: تحميل االستبيان 3.3
 6، حيث قمنا بإعداده بكتحميميا تفريغيا البيانات، جمع عممية يسيؿ فيك ىذه دراستنا تناسب

،ك بعد تحكيمو مف طرؼ أستاذيف ، ك بعد بإتباع التعميمات ك المالحظات     سؤاؿ 31محاكر ك
قمنا بدمج بعض األسئمة ك حذؼ أخرل لعدـ خدمتيا لممكضكع، فتكصمنا إلى ىذا االستبياف الذم 

 . 2سؤاال 29يحتكم عمى ستة محاكر ب 
 المحور األول: عالقة المجيب باألرشيف.

 المستكل حيث مف بالمجيب المتعمقة العامة بالبيانات يتعمؽ ما كؿ لمعرفة المحكر ىذا ييدؼ
في  المحكر ىذا جاء كقد .في العمؿ المتعة المينية، الخبرة عمييا، المتحصؿ الشيادة التعميمي،

 االستبياف محاكر لباقي الطريؽ تميد أسئمة 04
: المستوى التعميمي؟ 01السؤال رقم  

 خدمتيا كتحسيف العمكمية اإلدارات كتسيير أداء رفع في البالغ كدكره العممي المستكل أىمية أماـ
 البحث لعينة العممي المستكل معرفة قصد السؤاؿ ليذا كضعنا جاء .األرشيؼ قطاع فييا بما

 .الدراسة محؿ اإلدارات لدل األرشيؼ بتسيير المكمفة
 االحتماالت التكرارات النسب المئوية

18.18 02 المتوسط 
27.27 03 الثانوي 
18.18 02 تقني سامي 

36.37 04 ليسانس 
00 00 ما بعد التدرج 
100 11 المجموع 

العممي ألفراد العينة.(:يبين المستوى 02جدول رقم)
                                                           

.331:رصيداألرشيفالوالئيبمستغانم.ص10أنظرالملحقرقم
1
  

.333:استمارةاالستبيان.ص 10انظرملحقرقم 
2
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متحصؿ عمى شيادة ليسانس بنسبة المبحكثيف غالبية ؿ نتائج الجدكؿ أعاله أف مف خال يالحظ
36.37    خريجي أقساـ  الختياربعدد المكظفيف ك ىذا راجع  ك ىي نسبة قميمة نكعا ما مقارنة

 27.27ي حيف كصمت نسبةعمـ المكتبات لمعمؿ بالمكتبات لتكفيرىا عدد كبير مف المناصب، ف
  18.18أما نسبة المتحصميف عمى شيادة التعميـ الثانكم مف   لممتحصميف عمى شيادة

 الدرجات في االختالؼ ك التنكع فإف الحاؿ كبطبيعة، التقني سامي ك شيادة التعميـ المتكسط 
  مكظفي تمثؿ الفئة فيذه ذكرنا سابقا ككما كاألنشطة، الكظائؼ في كتنكع تعدد، عميو يترتب العممية

 أعمى أف القكؿ يمكف ذلؾ عمى ك بناءابمختمؼ كظائفيـ ك رتبيـ مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ 
 ك التقني المتكسطمستكل عممي ىك مستكل  كأقؿ ،شيادة الميسانس العينة خصي ةعمميدرجة 
إيجابي ىاـ  مردكد بتحقيؽ التفاؤؿ عمى تبعث مشجعة بداية يمثؿ الحاؿ في كاقع كىذا ،سامي
، ك انعداـ نسبة المجتمع كتطكير تنمية لخدمة فعالة بصكرة كاستخداماتيا مع الكثائؽ لمتعامؿ

  المتحصميف عمى شيادات ما بعد التدرج ألف ىذه الفئة تفضؿ التدريس في الجامعات حسب رأيي
 العينة. ألفراد العممي المستكل بدقة التالي يكضح البياني كالشكؿ ،
 

 
(: يبين المستوى العممي ألفراد العينة01الشكل)  

.: ىل لديكم تكوين في مجال األرشيف 02السؤال رقم  
       المكظفيف متكسط ك ثانكم فيذا يتطمب منيـ تمقي تككيفنظرا أف المستكل التعميمي لبعض 

ك تدريب مف أجؿ مزاكلة مياميـ عمى أحسف كجو ك مستكيات التقني سامي ك الميسانس يتطمب 
منيـ ذلؾ ألف النظرم ك ما نتمقاه مف دركس ك محاضرات ال يقارف مع أىمية التطبيقي ك العمؿ 

السؤاؿ الميـ عمى المكظفيف لنتكصؿ إلى النتائج المكضحة في  في الميداف لذا إرتأينا أف نطرح ىذا
 :الجدكؿ التالي

 

 المتوسط
 الثانوي
 تقني سامي
 ليسانس
 ما بعد التدرج
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المئوية النسبة  االحتماالت التكرارات 
36.36 04 نعم 
63.64 07 ال 
100 11 المجموع 

  .في مجال األرشيف الذي تمقاه الموظفين (: يبين التكوين03)جدول رقم
ك ىذا راجع  لـ يتمقكا تككيف في مجاؿ األرشيؼ  63.64أف أكبر نسبة مف المستجكبيف  نالحظ

       ربما لضعؼ الميزانية لمثؿ ىذه النشاطات الميمة، أك أنيـ يركف أف العمؿ في ىذا المجاؿ 
    ؿال يتطمب ىذا القدر مف المستكيات التعميمية ك التدريبات ك التككينات لمقياـ بو نظرا ألنو سي

، لكف عدـ التككيف ك التأىيؿ ك مبسط ك يمكف أف يتقنو ك يتعكد عمى القياـ بو بسرعة ك سيكلة
مف أفراد العينة تمقكا تككيف بالرغـ مف قمة   36.36ك نسبة ، يسبب قمة الكفاءة في أداء المياـ

النسبة إال أنيا ميمة لمقياـ بالمياـ المخكلة ليـ ك ربما يعكد ىذا األمر لممناصب ، إال أف المستكل 
العممي العالي ك التخصص مع التككيف أمر ميـ ألف العمؿ في مجاؿ األرشيؼ أمر ليس بالييف 

 ح أكثر:كما يعتقد البعض، ك الشكؿ التالي يكض

 

 
.(: يبين التكوين الذي تمقاه الموظفين في مجال األرشيف02الشكل )  

 
في مجال األرشيف؟ الخبرة المينية  : ماىي 03السؤال رقم   

 التي األشياء مف المينية الخبرة تبقى األرشيؼ، بتسيير التكفؿ في العممي المستكل أىمية رغـ
 الخبرة لمعرفة السؤاؿ ىذا بكضع قمنا لذا األرشيؼ، تسيير عمى القائميف في تكفرىا يستحسف
 ، ك النتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:األرشيؼ قطاع في البحث لعينة المينية

 نعم

 ال
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 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية 
72.72 08  سنكات 10مف سنة إلى  
09 01  سنة 20إلى  10مف  

18.18 02  سنة 20أكثر مف  
100 11 المجمكع 

.في مجال األرشيفيبين الخبرة المينية لمموظفين (: 04جدول رقم)  
ىي أكبر نسبة كىذا  سنكات عشر ك سنة مابيف  مف أفراد العينة ليـ خبرة 72.72كانت نسبة  

بصفة  ميـ ك ربما يرجع إلى أنيـ حديثي التخرج بأفكار ك تقنيات جديدة تفيد قطاع األرشيؼ يعتبر
     خبرة في مجاؿ األرشيؼ سنة عشريفأم أكثر مف  الثاني المستكل في 18.18نسبة ك   عامة

 المستكل 09نسبة  أما ك ىذا جد ميـ ألنو كمما كانت الخبرة أكثر كاف المردكد أحسف ك أقكل
ك ىي نسبة البأس بيا ك أىـ مف التي قبميا فيمكف  ما بيف عشرة ك عشريف سنة خبرة الثالث

ألصحاب ىذه النسبة أف يقدمكا الكثير مف أجؿ المصمحة ك حتى تدريب ك تعميـ األقؿ منيـ خبرة 
ف في ج أف الخبرة المينية قميمة نكعا ما لممكظفيف أم مبتدئيالنتائ بينت كقد لمبمكغ لميدؼ األسمى،

 لغير تككؿ األرشيؼباألعماؿ  التكفؿ ميمة ككف ىذا كيرجع .ىذا المجاؿ ك ىذا يعيؽ العمؿ
 اإلدارات. أغمب في األرشيؼ مجاؿ في المختصيف

 
 (: يبين الخبرة المينية ألفراد العينة.03الشكل رقم )

 التخمي عف العمؿ في مجاؿ األرشيؼ؟.ىؿ لديكـ رغبة في :  04السؤال رقم
 الرغبة تبقى العممية الخبرة مع األرشيؼ مجاؿ في التخصص العممي، المستكل أىمية مف بالرغـ
 مجاؿ في تكفرىا الكاجب النجاح شركط أىـ بيف مف األرشيؼ قطاع في العمؿ في كالمتعة

 لعينة عدمو مف األرشيؼ بقطاع لمعمؿ رغبة كجكد لمعرفة، السؤاؿ ىذا قمنا بطرح لذا .األرشيؼ
 التالي: الجدكؿ في عنيا معبر ىك كما النتائج عمى تحصمنا كقد البحث،

 سنوات 10من سنة إلى 

 سنة 20إلى  10من 

 سنة 20أكثر كم 
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 اإلحتماالت التكرارات النسبة المئوية
09.10 01 نعم 
90.90 10 ال 
100 11 المجموع 

 .في التخمي عن العمل في مجال األرشيفالموظفين  : يبين مدى رغبة(05جدول رقم )
 العمؿليس لدييـ رغبة في التخمي عف   90.90بنسبة البحث عينة مف نسبة أكبر أفنالحظ 

ربما يرجع ذلؾ لتخصصيـ في المجاؿ ك ىذا ما يجعميـ أكثر حماسا ك حبا  األرشيؼ قطاع في
ك ىذا ما يحث  دافع ذاتي ، باإلضافة إلىفي التطمع عمى مستجدات ك يمارسكف ما يسمى باليقظة

 في بالعمؿ متعة تجد ال فيي  09.10بنسبة  الثانية النسبة أما ،عمى اإلبداع ك اإلتقاف أكثر
       ك ربما يرجع األمر لعدـ التخصص في المجاؿ ك تقكقعيـ داخؿ المصمحة  األرشيؼ قطاع

 ىذه مف ك . ، ك كذلؾ الطابع الركتيني الذم يسبب الممؿ ك ال يتطمعكف لما ىك جديد في المجاؿ
 .مرتفعة األرشيؼ بميدافال يرغبكف في التخمي عف العمؿ في  الذيف نسبة أف جميا يظير اإلجابات
 ، الشكؿ التالي يكضح أكثر:الناجح اإلدارم التسيير في كدكره األرشيفي العمؿ أىمية مف بالرغـ

 

 
 الموظفين في التخمي عن العمل.(: رغبة 04الشكل رقم )

 المحور الثاني: ماىية و واقع األرشيف الوالئي لمستغانم.
مصالح يات التي تكاجييا مراكز األرشيؼ بصفة عامة ك يعتبر حفظ األرشيؼ مف أىـ التحد

بصفة خاصة في الكقت الحالي، ك يتعمؽ األمر بتخمؼ الذىنيات ك عدـ الدراية  األرشيؼ الكالئي
 أشكالو كأنكاعو اختالؼالمتزايد مف الرصيد عمى ك  الحجـ الكبيرك بأىمية ىذا النكع مف األرشيؼ 

ؽ لألرشيؼ، ك بمختمؼ لذل يجب أف نعيي بالمفيـك المب باإلضافة إلى تزايد عدد المستفيديف منو،
لتسييؿ الكصكؿ إليو عند الحاجة       أف نقـك بحفظو بصفة دائمة بعد انتياء العمؿ بوك أعماره، 

 نعم

 ال
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الستثماره في المستقبؿ، ك نعالج المشاكؿ التي تعيؽ  العمؿ عمى أف تككف حالتو المادية جيدةك 
سير العمؿ، بغية اإلبقاء عمى التراث األرشيفي أطكؿ مدة ممكنة، كمف ىذا المنطمؽ حاكلنا معرفة 

عممية حفظو، العمر ـ مف مفيكمو  بالنسبة لممكظفيف، ك ماىية ككاقع األرشيؼ الكالئي بمستغان
 05األكثر أىمية، ك حالتو المادية باإلضافة إلى المشاكؿ التي يعاني منيا، ك ىذا بطرح مجمكعة 

 فكانت اإلجابة مكزعة حسب الجداكؿ التالية:أسئمة 
األرشيؼ حسب رأيؾ؟ ـما ىك مفيك : 05السؤال رقم   

أساس كحاضر ك ميـ لألفراد المادييف كالمعنكييف فيك تاريخ دكر ك  إف لألرشيؼ أىمية كبيرة
      مستقبميـ، كما يعتبر مف أىـ مصادر المعمكمات مصداقية ك مكثكقية ككنيا تعكس األحداث 

يعطييا مكانتيا  الإال أف البعض ال يبالي بقيمتيا ك كالمتغيرات التي طرأت عمى المجتمعات، 
المرمكقة في حياة األفراد ك المجتمعات، كما يستحف أف يككف المكظؼ في قطاع األرشيؼ عمى 

تكفيرىا في أقؿ كقت دراية بمكانة الكثائؽ التي يسير عمى معالجتيا ك حفظيا في أحسف الظركؼ ك 
تكصمنا إلى النتائج فطرح ىذا السؤاؿ لما لو مف أىمية، منزلتيا المرمكقة، لذل قمنا ببقيمتيا ك 

 التالي: الجدكؿالمبينة في 
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
27.27 03  كاحد مف أىـ مصادر المعمكمات 
72.73 08 كثائؽ ذات قيمة إدارية ك تاريخية 
00 00  قيمة عند انتياء العمؿ بياليس ليا كثائؽ  
100 11 المجموع 

(: يبين مفيوم األرشيف حسب رأي الموظفين06جدول رقم)  
 ك تاريخية بنسبةذات قيمة قيمة إدارية   كثائؽ األرشيؼ بككنو بمفيـك اتجيكا المبحكثيف غالبية فإ

 إنجاز بغرض البشرم النشاط ممارسة عف الكثائؽ الناتجة ألف منطقية، نتيجة كىي ،% 72.73
 أف إلى ىنا اإلشارة ليا قيمة إدارية ك تاريخية يتـ الرجكع إلييا عند الحاجة، كتجدر كاألعماؿ المياـ

أثناء  المختمفة اإلدارية لمجيات نتيجة  تككنت التي الكثائؽ إلى يشير أرشيؼ لكممة العاـ االستخداـ
 ،%27.27 أف حيف في ،ذات قيمة تاريخيةممارسة نشاطيا ك الثاني أنيا مع مركر الكقت تصبح 

لو قيمة  أرشيؼ يعني ما كىككاحد مف أىـ مصادر المعمكمات  األرشيؼ بأف يركف مف المستجكبيف
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. قيمة كبيرة في البحث العممي حيث يرجع إليو الباحثكف ك المؤرخكف في إنجاز بحكثيـ ك مذكراتيـ
االحتماؿ الثالث أم األرشيؼ كثائؽ ليس ليا قيمة عند انتياء العمؿ بيا ك ىذا  اختياركلـ يتـ 

       راجع لمنظرة االيجابية لممكظفيف بالنسبة لألرشيؼ ك كعييـ بقيمتو ك مستكاىـ العممي أيضا،
 ك الشكؿ التالي يكضح أكثر:

 
 (: مفيوم األرشيف حسب رأي الموظفين.05الشكل رقم )

كثائؽ عند انتياء العمؿ بيا؟ىؿ تقـك بحفظ ال: 06السؤال رقم  
 بعد انتياء العمؿ بيا إلمكانية الرجكع إلى الكثائؽ المحفكظة في المخازف يجب حفظيا نظرا 

 ، مف ىذا المنطمؽ قمنا بطرح ىذا السؤاؿ.ير الكصكؿ إلييا عند الحاجةمباشرة مف أجؿ تيس
 االحتماالت التكرارات النسبة المئكية
81.81 09 كؿ يـك 
18.19 02 كؿ أسبكع 
00 00 كؿ شير 
100 11 المجمكع 

(: يبين حفظ الوثائق بعد انتياء العمل بيا.07جدول رقم)  
    ك حفظ الكثائؽ  بتنظيـ يقكمكف المستجكبيف مف ،81.81أف أعاله الجدكؿ خالؿ مف يتضح  
، الممفاتك   65كستكف خمسة تنظيمية نصكص عدة فيناؾ أكال، التنظيمية مقكاعدتطبيقا ل كؿ يـك
 مراسيـ، قكانيف، أكامر، بيف مكزعة - 2005 إلى 1962 – مف الرسمية بالجريدة منشكرة نصا

 عممية بصكرة األرشيؼ بتنظيـ يتعمؽ فيما الالزمة التكجيياتالتي تعطي  مناشير، قرارات،
نظرا لممستكل العممي  ك كذلؾ األمر يتعمؽ بالذىنيات ك الكعي ك المكضكعية كاضحة، كعقالنية

، ك ىذا يعتبر الحؿ األنجع ك ليـ دراية بإدارة الكثائؽ ك األرشيؼ ثانيا ألغمب المكظفيف بالمصمحة
بيذا يجعميا قابمة لالستثمار، حيث ،ك  تكدسيا ك صعكبة معالجتيا فيما بعدلتفادم تراكـ الكثائؽ ك 

 أحد أىم مصادر المعمومات

 وثائق ذات قيمة إدارية و تاريخية

 وثائق  ليس ليا قيمة عند انتياء العمل بيا
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استغالليا ك ىذا يعكد إيجابا عمى المكظؼ بسيكلة الرجكع إلييا ك  قكمكف بتنظيـ الكثائؽ ك حفظياي
 مع تكفير الكقت

الكثائؽ كؿ أسبكع نظرا لكجكد أعماؿ  ك حفظ  يقكمكف بتنظيـ 18.19أما نسبة   ك الجيد، 
 أخرل يقـك بيا المكظفيف.

 
 حفظ الممفات عند انتياء العمل بيا.(: 06الشكل رقم)

 : ما ىو األرشيف األكثر أىمية حسب رأيك؟07السؤال رقم 
األرشيؼ الحي أك الجارم أك النشط  ك ترجع ىذه  الذم يطمؽ عميو إسـيعتبر األرشيؼ اإلدارم 

التسميات إلى كثرة الرجكع إليو لمزاكلة النشاطات ك المياـ اليكمية نظرا ألىميتو، كما يعتبر كسيمة 
  إتصاؿ بيف المستكيات اإلدارية سكاء المستكل الداخمي أك الخارجي ، ك يعتبر األرشيؼ الكسيط 

نظرا لقمة الرجكع إليو أم ال تككف الحاجة إليو يكميا ك إنما بعد  الشبو جارم ف كىذا أك كما يطمؽ
فترات زمنية متباعدة أم يقؿ نشاطو، أما األرشيؼ التاريخي ك كما يسمى األرشيؼ الميت، ك ىي 
التي تحفظ نيائيا ك تحتكم عمى أىمية تاريخية ك عممية ك إدارية، كىذا لندرة الرجكع إليو، مع العمـ 

    رشيؼ كالية مستغانـ تحتكم عمى رصيد نادر ك ثرم يعكد لمفترة االستعمارية أف في مصمحة أ
 ك ىذا ما يزيد األرشيؼ التاريخي أىمية في المصمحة ك مف ىذا المنطمؽ طرحنا ىذا 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 54.55 06 اإلدارم
 00 00 الكسيط
 45.45 05 التاريخي
 100 11 المجموع

 .نوع األرشيف األكثر أىمية(:08جدول رقم)

 كل يوم

 كل أسبوع

 كل شير
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 كبيرة أىمية لو اإلدارم األرشيؼ بأف ترل المستجكبيف  مف ،54.55نسبة أف الجدكؿ مف يتضح
    نسبة  أف حيف في أنشطتيـ، لتسيير أساسية كسيمة تعتبر كما ،لكثرة تداكليا ك استخداميا

45.45،  الكثائؽ الف األىمية، حيث مف الثانية الدرجة في يأتيالتاريخي  األرشيؼ بأف ترل 
غير محددة أم عمى الحفظ  لفترة محةالمص كتبقى كتداكليا، استخداميا يقؿ المرحمة ىذه في

 مف طكيمة فترة بعد يككف منيا إلييا كاالستفادة العمؿ كلحاجة الكثيقة لمضمكف كفقا ،النيائي
لمكثائؽ التاريخية الميمة التي تعكد لمحقبة  ، ككذلؾ نظراالنشطة غير مرحمتيا في فيي الزمف،

 في يأتي لكسيطا األرشيؼ بأف فترل  00نسبة  أما ، االستعمارية ك ىذا ما يكسييا طابع مميز
ال يتـ  ، المرحمة ىذه في  الكثائؽ ألف راجع كىذا ،ك التاريخي  اإلدارم األرشيؼ بعد الثالثة الدرجة

استخداميا بشكؿ يكمي مثؿ الكثائؽ اإلدارية ك لـ يحدد مصيرىا النيائي بيد إما الحفظ مثؿ 
 مف كلمزيد ، ك لعدـ كجكد ىذا النكع مف األرشيؼ بالمصمحة. الكثائؽ التاريخية أك االقصاء

 :التالي البياني الشكؿ أنظر التكضيح

 

 
 (: نوع األرشيف األكثر أىمية.07رقم)الشكل 

 
 ماىي الحالة المادية لمكثائؽ المحفكظة في مصمحتكـ؟:  08ال رقمالسؤ 

       لبمكغوتسعى  ك الذم إف اليدؼ األسمى لمختمؼ مراكز األرشيؼ بما فييا األرشيؼ الكالئي
ك ىك الحفاظ عمى كثائقيا أطكؿ مدة ممكنة في حالتيا الطبيعية ك العمؿ عمى كقايتيا ك حمايتيا 
     مف العكامؿ التي يمكف أف تتعرض ليا ك أف تككف في حالة جيدة لمرجكع إلييا عند الحاجة ، 

طرح ىذا ك يتطمب ذلؾ العناية بيا بتكفير كؿ الظركؼ المادية ك البشرية  الالزمة، لذا قمنا ب

 اإلداري

 الوسيط 

 التاريخي



 الجانب التطبيقي  _____________________________________________ 
 
 

58 
 

لإلجابات  السؤاؿ عمى عينة البحث لمعرفة الحالة المادية لمكثائؽ المحفكظة بمصمحتيـ، ك تكصمنا
 :التالية

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت
 54.55 06 جيدة

 45.45 05 متكسطة
 00 00 سيئة

 100 11 المجموع
ة.مصمحال(: الحالة المادية لموثائق المحفوظة في 09جدول رقم)  

  54.55المصمحة جيدة بنسبة  عمى المحفكظة لمكثائؽ المادية الكضعية بأف الجدكؿ مف يتضح
 ،األرشيؼ لحفظظركؼ المناسبة ال لتضافر جيكدىـ لتطبيؽ منطقية كنتيجة طبيعي أمر كىذا
ك العناية بيا بتسخير الكسائؿ المادية ك البشرية التي تسير  كالضياع التمؼ مف عمييا لحفاظكا

 ك ىذا حسب رأم يعكد  45.45النسبة فبمغت متكسطة أما ،عمى حمايتيا مف عكامؿ التمؼ
 اجتمعتك  ،حمايتو ك الحفاظ عميولبعض النقائص التي يمكف أف تتخمؿ الجيكد رغـ العمؿ عمى 

 الكضعية تعتبر عينة البحث عمى نفي احتماؿ سكء الحالة المادية لرصيد المصمحة خاصتيـ 
 ، ك الشكؿ التالي يكضح أكثر:جيدة لمكثائؽ المادية

 
 المادية لموثائق المحفوظة بمصمحة أرشيف والية مستغانم.(: الحالة 08الشكل رقم )

 
 المصالح الكالئية لألرشيؼ تعاني عدة مشاكؿ إلى ما تعكد؟.: 09السؤال رقم

 أك مادية كانت سكاء ليا المتاحة اإلمكانيات بحجـ بصفة عامة  األرشيؼ مراكز دكر يرتبط
 ىذا لكف األرشيؼ، ىذا لحفظاعتماد المقاييس ك المعايير األساسية  ضركرة إلى باإلضافة بشرية،

 جيدة

 متوسطة

 سيئة
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 منيا يعاني التي المشاكؿ عمى التعرؼ حاكلنا لذلؾ المراكز، ليذه الفعمي الكاقع معرفة منا يتطمب
 حيث تحصمنا المبينة في الجدكؿ التالي: العينة أفراد حسبالكالئي   رشيؼاأل
 

 المئويةالنسبة  التكرارات االحتماالت
 15.38 02 نقص اإلطارات المؤىمة

 15.38 02 نقص المكارد المالية ك التجييزات
 69.24 09 عدـ اعتماد طرؽ ك معايير عالمية

 100 13 المجموع
.بمستغانم (: أسباب المشاكل التي تعاني منيا مصالح األرشيف الوالئي10جدول رقم )  

 عدة في الكالئي رشيؼاأل منيا يعاني التي المشاكؿ أىـ رتبكا المجيبيف أف الجدكؿ مف يتبيف  
ك  69.24عدـ اعتماد طرؽ ك معايير عالمية بنسبة  مشكؿ المقدمة في يأتي حيث عناصر،

المتخصصيف في مجاؿ األرشيؼ عند بناء ك تجييز  استشارةىذا راجع لعدة أسباب منيا عدـ 
، ثـ يمييا مشكؿ نقص ك كذلؾ عدـ إعطاء قطاع األرشيؼ مكانتو داخؿ اإلدارات  ،المخازف
 ، ك ىذا راجع لعدـ تكفر فرص العمؿ في مجاؿ األرشيؼ بالرغـ  15بنسبة  المؤىمة اإلطارات

نقص ك مف تخرج الطمبة بمختمؼ الشيادات مف معاىد ك جامعات عمـ المكتبات ك المعمكمات،  
كما ىك معركؼ أف ميزانيات مصالح األرشيؼ تككف  15بنسبة  ، ك التجييزاتالمكارد المالية

أقؿ ميزانية مقارنة بالمصالح األخرل التي نشاطيا دائـ ك مردكدىا مكجكد عمى أرض الكاقع، ك 
ميزانياتيا لتسديد أجكر العماؿ ك النفقات العمكمية ك إىماؿ جانب األرشيؼ، ك ىذا راجع تتجو 

 حسب رأيي عدـ كعييـ بأىميتو ك قيمتو.

 
 (: أسباب المشاكل التي يعاني منيا األرشيف الوالئي لمستغانم.09الشكل رقم )

 نقص اإلطارات المؤىمة

 نقص الموارد المالية و التجييزات

 عدم اعتماد المعايير العممية
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 المحور الثالث: مواصفات بناية مصمحة األرشيف الوالئي لمستغانم.
شيؼ يجب أف تخضع لجممة ىامة مف المقاييس كالشركط الفنية ر ألاف عممية إنجاز أم بناية إ

منيا اختيار المكقع  كالتي يجب التقيد بيا كاحتراميا ، مف أجؿ أف تككف البناية أكثر مكاءمة،
المطمكبة ، ك تكزيع المساحات حسب التقسيـ الذم يسيؿ سير العمؿ ك  المناسب، ك احتراـ األبعاد

لكي تستكعب الكـ اليائؿ مف الرصيد المنتج ك المستمـ  ك ىذا كمو مف أجؿ القياـ بالكظائؼ 
المككمة ليا  ك التي تتمثؿ في حفظ ك حماية الكثائؽ ك العمؿ عمى ديمكمتيا أطكؿ مدة ممكنة ك 

 ىي كاآلتي:أسئمة ك  05ىميتو ك يتككف بدكره مف أل ليذا أدرجنا ىذا المحكر
 ىؿ مكقع بناية مصمحتكـ مالئـ لحفظ األرشيؼ؟ :10السؤال رقم

المكقع  ريمعب اختيا، حيث  يقصد بمكقع األرشيؼ تحديد المنطقة التي يقاـ عمييا مبنى األرشيؼ
في مستكل تطمعات  األرشيؼ حيث يجب أف تككفة بصالبناية الخاىاما في تحديد قيمة دكرا 

 المستفيديف ، فيجب اجتناب المكقع البعيد ، قريبة مف المكاصالت لتسييؿ الكصكؿ إلييا، كما
قمنا بطرح  ىذا  لذا ركؼ المناخية لتسييؿ عممية حفظ الكثائؽظيتطمب اختيار المكقع جممة مف ال

 . السؤاؿ ألىميتو
 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
72.72 09 نعـ 
27.82 03 ال 
100 11 المجمكع 

.البناية لحفظ األرشيف موقع (: يبين مدى مالءمة11جدول رقم)  
 أف المكقع مناسب 72.72بنسبة يعتبركف ف نتائج الجدكؿ أعاله أف المبحكثيف نالحظ مك 

لحفظ األرشيؼ ،ىذا راجع أىمية التخطيط الجيد عند انجاز مثؿ ىذه المراكز التي تضـ تاريخ ك 
ك عف األخطار الخارجية التي  أنيا بعيدة عف المناطؽ الصناعية ك الضكضاءذاكرة الشعكب، كما 
سيكلة الحصكؿ عمى المكظفيف ، متيامف المنظمات التي تحتاج لخد ةبيقر ، يمكف أف يتعرض ليا
، سيكلة ك سرعة اتصاليا باألرشيؼلدارات الجيات األخرل اإل مف ةبيقر يا، المالئميف لمعمؿ في

ال تجد صعكبة في ك الباحثيف، حيث تي يمكف أف يستخدميا المكظفيف تكافر كسائؿ المكاصالت ال
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ال يركف أف مكقع البناية مناسب ك ىذا راجع  مف المبحكثيف  27.28ك نسبة  الكصكؿ إلييا، 
إلى  قربو مف البحر ك ىذا ما يزيد مف نسبة الرطكبة ك بالتالي تتكاثر الفطريات ك العفف ك تتآكؿ 

 ك الشكؿ التالي يكضح ذلؾ:الجدراف ك ىذا يعتبر خطر عمى الكثائؽ 

 
البناية لحفظ األرشيف. موقع (: يبين مدى مالءمة10الشكل رقم)  

 ممقاييس العالمية؟ىؿ تطابؽ بناية المصمحة ل :11السؤال رقم
تطبيؽ المقاييس العالمية في البناية  إف ، حيثلبناية األرشيؼ خصكصيات يجب أف تراعى كتكفر

مى المدل األرشيفية أمر في غاية األىمية بغية القياـ بالدكر المكمؼ ليا عمى أكمؿ كجو ك ع
 الطكيؿ، مف حيث األبعاد ك المساحات الخاصة بالمكاتب االدارية ك المخازف، ك قاعات المفتكحة 

خرل الغير مخصصة لمجميكر ، ك مف ىنا طرحنا ىذا السؤاؿ ك كانت االجابات لمجميكر ك أ
 كالتالي:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
00 00 نعـ 
100 11 ال 
100 11 المجمكع 

.البناية مع المقاييس العالمية يبين مدى توافق  (:12جدول رقم)  
البناية لممقاييس العالمية  مف االجابات نفكا تكافؽ 100نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف نسبة 

المطمكبة في إنجاز البناية  بالرغـ مف أىميتيا، ك ىذا راجع لعدـ الكعي بضركرتيا مف أجؿ حفظ 
الكثائؽ األرشيفية ك تخمؼ الذىنيات في ىذا المجاؿ ، ك أيضا عدـ استشارة المتخصصيف عند 

الؿ مالحظاتنا بعد التجكؿ في المصمحة أف النكافذ كبيرة ، فمف خإنجاز تصميـ مثؿ ىذه البنايات
ال تنطبؽ عمييا المقاييس ك تمر مف خاللو كمية كبيرة مف أشعة الشمس التي تساعد عمى تمؼ 

، ك الكثائؽ، ك كذلؾ تكجد بيا أبكاب خشبية ك ىذا يساعد عمى انتشار الميب عند التعرض لمحريؽ

نعم

ال
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رغـ أف البناية حديثة النشأة إال أنيا ال تتكافؽ مع ىذا يعاب عمى المصمحة، ك حسب رأيي 
 المعايير العالمية لتشييد مراكز األرشيؼ راجع إلنعداـ اليقظة لمثؿ ىذه المعايير .

 
لمستغانم مع المقاييس العالمية. بناية األرشيف الوالئي (: مدى توافق11الشكل رقم )

 ىؿ البناية تستكعب الكـ اليائؿ مف الرصيد؟ :12السؤال رقم
المتكاجد داخؿ المصمحة ك إمكانية زيادتو مف خالؿ عممية الدفع مف  ألرشيؼنظرا الكـ اليائؿ ا

طرؼ بمديات ك المديريات التابعة لمكالية قمنا بطرح ىذا السؤاؿ ك تكصمنا إلى النتائج في الجدكؿ 
 التالي:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
81.81 09 نعم 
18.19 02 ال 
100 11 المجموع 

.: يبين مدى استيعاب البناية لمكم اليائل من الرصيد(13)جدول رقم  
مف عينة البحث كانت أجابتيـ إيجابية أم أف المصمحة تستكعب  81.81حيث نالحظ أف نسبة 

        ،²ـ1541حيث تقدر مساحتيا ب البنايةمساحة  الكـ اليائؿ مف الرصيد ك ىذا راجع التساع 
التي يصؿ عددىا ك اتساع القاعات  قاعات 05ك في كؿ طابؽ يكجد  طكابؽ 05ك تككنيا مف 

متر  1310.4 يفكؽ ، ففي الطابؽ األكؿ²ـ1267.75، بمساحة تقدر بقاعة 22أكبر مف 
متر خطي . الطابؽ الثالث يشتمؿ عمى أكثر مف  1429.8خطي، الطابؽ الثاني يقدر ب 

 3000ك مكتبة بيا حكالي  داريةأما الطابؽ األرضي بو المكاتب اإل متر خطي،  1440.6
متر خطي أما المساحة االجمالية لألرشيؼ تقدر ب  914.2، ك الطابؽ تحت األرضي كتاب

متر خطي ك ىذه النسبة ليست ثابتة ك إنما في تزايد مستمر نظرا لعمميات الدفع مف  5095حكالي 
ة في استيعاب الكـ اليائؿ مف تنفي قدرة البناي 18.19نسبة  قبؿ مديريات ك بمديات الكالية، لكف
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ك ىذا نظرا لمنظرة المستقبمية أم المصمحة تستقبؿ المدفكعات في أم كقت ك ىذا يجعميا  الرصيد 
 عمى المدل البعيد.تعاني مف مشكؿ ضيؽ المكاف مقارنة بالقدر الكبير مف الكثائؽ المدفكعة 

 
 (: مدى استيعاب البناية لمكم اليائل من الرصيد.12الشكل رقم )

 ىؿ تكزيع المساحات مناسب لمحالت العمؿ ك مخازف الحفظ؟ :13السؤال رقم
تكزيع المساحات بالشكؿ المطمكب يعد أمرا ىاما بغية القياـ بالمياـ بشكؿ مريح بعيدا عف  إف

 ك الضيؽ ك ليذا طرحنا ىذا السؤاؿ ك كانت اإلجابات كالتالي:الضغط 
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
72.72 08 نعـ 
27.28 03 ال 
100 11 المجمكع 

 توزيع المساحات لمحالت العمل و مخازن الحفظ.(: مدى تناسب 14جدول رقم )
مف اإلجابات تعتبر أف تكزيع المساحات مناسب لسير العمؿ عمى  72.72نالحظ أف نسبة 

التقسيـ حسب المعايير تقريبا فالمساحة  أكمؿ كجو ك يساعد في عممية الحفظ ك ىذا راجع إلى
ك  ²ـ1264.7ك مخازف الحفظ مساحتيا تقدر بحكالي   ²ـ1541االجمالية لممبنى تقدر بحكالي 

مف  10أم ما يقدر ب حكالى  ²ـ157.5مساحة المحالت االدارية تصؿ إلى ما يقدر ب 
مف االجابات التي تنفي تالـؤ تكزيع المساحات لمحالت  27.27نسبة المساحة االجمالية، أما 

العمؿ ك مخازف الحفظ ربما يعكد السبب لعدـ تكفر المحالت التقنية  كالكرشات ك مخابر الترميـ ك 
األماكف المفتكحة لمجميكر كقاعة المطالعة ألف المكتبة تعتبر قاعة لممطاعة  ، كالتجميد ك الفرز

 ف النقائص الكبيرة في ىذا التقسيـ.في المصمحة  ك ىذا يعتبر م
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 لمحالت العمل  و مخازن الحفظ (: مدى تناسب توزيع المساحات13الشكل رقم)

 ىؿ بناية مصمحتكـ تؤدم كظائفيا عمى أكمؿ كجو؟: 14السؤال رقم
تقـك البناية األرشيفية بعدة كظائؼ ميمة منيا حفظ الكثائؽ المنتجة ك المستممة في مكاف كاحد ك  
ك ضماف الحماية القصكل ليا، باإلضافة إلى تخصيص أماكف لالطالع ك تنظيـ الممتقيات ك مف 

 :ىذا المنطمؽ قمنا بطرح ىذا السؤاؿ ك تحصمنا عمى النتائج التالية
راراتالتك النسبة المئوية  االحتماالت 
72.72 08 نعـ 
27.28 03 ال 
100 11 المجمكع 

قدرة البناية عمى تأدية وظائفيا. (:15جدول رقم)  
القدرة أعاله أف النسبة األكبر مف حظ االحتماؿ األكؿ الذم يككد أف البناية ليا نالحظ مف الجدكؿ 
ك ىذا راجع لرؤيتيـ أف الحالة المادية لمكثائؽ المحفكظة في  72.72بنسبة  عمى أداء كظائفيا 
كزىا ك ال يعاني مشاكؿ عكيصة ك إنما ىناؾ بعض المعيقات التي يمكف تجاالمصمحة جيدة 

ترل أف البناية ليست ليا القدرة  عمى القياـ بكظائفيا يرجع  27.28 بسيكلة أما النسبة الثانية
كالمعارض ك الممتقيات ك األمر لعدـ كجكد أماكف لالطالع ك أماكف لتنظيـ النشاطات الثقافية 

، ك لمزيد مف التكضيح إليكـ ، أماكف غير المفتكحة لمجميكر كالكرشات ك المخابراالجتماعات
 الشكؿ التالي:

 
 .(: قدرة البناية عمى تأدية وظائفيا14الشكل رقم )
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 المحور الرابع: تجييزات األرشيف الوالئي لمستغانم.
لتحقيؽ الفاعمية ك الدقة ك السرعة في العمؿ المطمكب ، ك بمكغ اليدؼ المنشكد ك ىك الحفاظ عمى 
الكثائؽ ك اإلبقاء عمى التراث األرشيفي أطكؿ مدة زمنية ممكنة، يجب تكفير التجييزات ك المكاـز 

كرية  لسير الضر  تجييزاتذات الكفاءة  ك السرعة ك مراقبتيا ك صيانتيا بشكؿ دكرم، ك تتمثؿ في 
العمؿ في المكاتب ، ك أجيزة قياس درجة الحرارة ك نسبة الرطكبة ، ك إنذار ك كقاية ضد الحرائؽ 
ك أجيزة نظاـ األمف ضد السرقات ، ك تكفير الرفكؼ الحديدية ك ىذا  لمتقميؿ مف نسبة حدكث 

نا قمنا بإدراج األخطار ، كأجيزة ك معدات الطكارئ في حاؿ التعرض لمخطر أك الكارثة ، ك مف ى
 ىذا المحكر بستة أسئمة ك إليكـ نتائجيا ك تحميميا: 

ىؿ تتكفر مصمحتكـ عمى التجييزات االزمة لسير العمؿ؟: 15السؤال رقم   
 كتميزىا ،باإلضافة إلى العتاد ك األثاث الضركرم إلدارة المركز كممحقاتيا األجيزة تكفير إف

القياـ بالمياـ المخكلة  التي تساعد عمى المقكمات أىـ  مف العالية كالسرعة الجيدة، بالنكعية
ك مف ىنا طرحنا ىذا  لممكظفيف بأقؿ كقت ك جيد ك تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ بسرعة ك فاعمية،

  السؤاؿ ك تكصمنا إلى النتائج في الجدكؿ التالي:
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
81.81 09 نعـ 
18.19 02 ال 
100 11 المجمكع 

.الزمة لسير العمللبين مدى توفر المصمحة عمى التجييزات ا(: ي16جدول رقم )  
الزمة لسير العمؿ عمى لمف المبحكثيف أكدكا كجكد التجييزات ا 81.81ك نالحظ أف نسبة  

ك تتمثؿ ىذه األجيزة في المكاتب  ك الكصكؿ إلى النتائج الفاعمة ك بمكغ اليدؼ السامي أحسف كجو
ك الكراسي ك الطاكالت ك العربات ك الساللـ ك أجيزة التدفئة ك مكيفات اليكاء ، الكيرباء 
،الحكاسيب، الطابعات ك آالت النسخ، اليكاتؼ، ك حتى دكرات المياه، ك ىذا ما الحظناه أثناء فترة 

 ربما تجيز المكاتب المطمكبة نفكا  تكفر التجييزات   18.19، ك نسبة الدراسة داخؿ المصمحة 
كافية لمقياـ بالمياـ ك الكصكؿ ، أك يركف أف ىذه التجييزات غير حسب رتبة ك كظيفة المكظؼ

 لميدؼ.
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 (:  مدى توفر المصمحة عمى التجييزات الالزم لسير العمل.15الشكل رقم )

  الرفكؼ المكجكدة بمصمحتكـ؟ :16السؤال رقم 
    إف تكفير الرفكؼ ليس ىك ىدفنا ك إنما النكعية ك القدرة عمى التحمؿ في حاؿ التعرض لمخطر

 ك ىذا ما جعمنا نطرح ىذا السؤاؿ ك كانت اإلجابات كاآلتي:
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

00 00 خشبية 
100 11 معدنية 
100 11 المجمكع 

نوع الرفوف الموجودة بالمصمحة. (: يبين17جدول رقم )  
ك ىذا   100عينة البحث عمى تأكيد كجكد رفكؼ حديدية داخؿ مخازف الحفظ بنسبة  اجتمعت

مطابؽ لممعايير ك مف أجؿ حماية الرصيد مف تكاثر الفطريات ك العفف ك الحشرات بمختمؼ 
 أنكاعيا، ك ىي كذلؾ مقاكمة لمحرارة العالية ك انتقاؿ الميب في حالة الحريؽ، كما نالحظ نفي 

الكاجب تكفرىا داخؿ  ك ىذا راجع لتطبيؽ الشركط 00المبحكثيف كجكد الرفكؼ الخشبية  بنسبة 
 مخازف الحفظ ك العمؿ عمى كقاية الكثائؽ مف عكامؿ تمفيا.

 

 
 (: نوع الرفوف الموجودة بالمصمحة.16الشكل رقم)

 

نعم
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  الحرائؽ؟ ك كقاية ضد  ىؿ تتكفر مصمحتكـ عمى أجيزة إنذار :17السؤال رقم 
 يمكف أف يصيب األرشيؼ ك األكثر دمارا إف الحريؽ برأيي ىك العدك األكؿ ك أكبر خطر

أجيزة اإلنذار ك اإلطفاء بإلزامية كضع  ، ك ييدؼ ىذا السؤاؿ إلى تعزيز الحماية ضد ىذا الخطر 
 المبكر قبؿ استفحاؿ الخطر، ك إليكـ اإلجابات مبينة في الجدكؿ التالي: 

 
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
63.63 07 نعـ 
36.37 04 ال 
100 11 المجمكع 

.(: يبين مدى توفر المصمحة عمى أجيزة وقاية ضد الحرائق18جدول رقم )  
تكفر أجيزة اإلنذار ك الكقاية ضد  أف مصمحتيـ  63.63بنسبة  المبحكثيفترل نسبة كبيرة مف 

ك ىذا  نشكب حريؽ داخؿ البنايةإلمكانية القضاء عمى الحرائؽ بمصمحة األرشيؼ الكالئي ككسيمة 
مف أجؿ القياـ باإلجراءات الالزمة مف إنقاذ الكثائؽ األرشيفية ك إخالء  بالتفقد الدكرم ك المستمر

    أف نسبة  كما نالحظ ره عف طريؽ أجيزة اإلطفاء ، انتشا المكاف ك السيطرة عمى الحريؽ قبؿ
انتشاره خطكرة ضد الحريؽ تنفي كجكد أجيزة إنذار ك كقاية   36.37ال يمكف تجاىميا تقدر ب 

عتبر نقص فادح بالنسبة لمتجييزاتك ىذا النعداـ كجكد أجيزة اإلنذار المبكر ضد الحريؽ ك ىذا ي
الضركرية بالمصمحة ألف الحريؽ يمكف أف ييدد بزكاؿ األرشيؼ نيائيا إذا لـ يعرفك مكاف الحريؽ 

 قبؿ انتشار الميب ك المراقبة كحدىا ال تفي بالغرض.
 
 

 
 (: توفر المصمحة عمى أجيزة وقاية ضد الحرائق.17الشكل رقم )

 نعم

 ال



 الجانب التطبيقي  _____________________________________________ 
 
 

69 
 

  تتكفر مصمحتكـ عمى أجيزة قياس الرطكبة ك الحرارة؟ىؿ  :18السؤال رقم 
ك خاصة أف المصمحة  درجة الحرارة ك نسبة الرطكبة مف العكامؿ األساسية لتمؼ األرشيؼ،

مكجكدة بمنطقة ساحمية معرضة أكثر لنسبة رطكبة عالية فكجب تكفير ىذه األجيزة لضبط مع 
طريات ك العفف،  لذل عمدنا عمى طرح ىذا المعدؿ المناسب لمحفظ لمتقميؿ بخطر اإلصابة بالف

 السؤاؿ ك كانت األجكبة كاآلتي:
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

00 00 نعـ 
100 11 ال 
100 11 المجمكع 

(: يبين مدى توفر المصمحة عمى أجيزة قياس درجة الحرارة و الرطوبة.19جدول رقم )  
يزة قياس درجة مف االجابات تنفي كجكد أج 100  كانت النسبة األكبر لكف لسكء الحظ  

الحرارة ك الرطكبة بالرغـ مف أىمية قياس ك احتراـ درجة الحرارة ك نسبة الرطكبة لمعمكؿ بيا داخؿ 
مخازف الحفظ بشكؿ دائـ ك مستمر، لتجنب التغيرات المفاجئة ألنيا تسبب ضرر كبير باألرشيؼ، 

          ة لمثؿ ىذه األجيزة ك ىميا الكحيد ىك تسديد األجكرراجع لعدـ تكفر ميزانيبرأيي  ك ىذا 
ك خاصة  ك الفكاتير بالرغـ مف ضركرة كجكدىا لتكفير المناخ المناسب لحفظ الكثائؽ األرشيفية

 الكرؽ 
المدل الطكيؿ، ك عدـ احتراـ درجة الحرارة المناسبة يسبب جفاؼ الكرؽ ك تشققو ك فقداف  عمى

 نعكمتو، ك نسبة الرطكبة العالية تساىـ في ظيكر بقع سكداء عمى الكثائؽ.

 
 (: توفر المصمحة عمى أجيزة قياس درجة الحرارة و الرطوبة.18الشكل رقم)
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 ىؿ تتكفر مصمحتكـ عمى نظاـ األمف ضد السرقة؟ :19السؤال رقم
كبير يمكف أف تتعرض لو الكثائؽ األرشيفية التقميدية ، لذا يجب أف   إف السرقة خطر بشرم أمني

تضع المصمحة االحتياطات الالزمة لكقايتو مف ىذا الخطر، ك عمى ىذا األساس قمنا بطرح ىذا 
 السؤاؿ، ك تحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدكؿ التالي:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
9.10 01 نعـ 
90.90 10 ال 
100 11 المجمكع 

.(: يبين مدى توفر المصمحة عمى نظام األمن ضد السرقة20جدول رقم )  
نفكا كجكد نظاـ األمف ضد السرقات مثال كاميرات المراقبة ك أجيزة   90.90نالحظ أف نسبة  

ف ك ىذا يعاب عمى المصمحة ألف ىذا بعد مرغكب فيياالتدخالت الطفيمية الغير إنذار ضد 
  مجازفة بالرصيد ألنو رصيد جد ميـ لما يحكيو مف معمكمات ميمة ك أرشيؼ تاريخي ثرم ك نادر
، ك قد تككف السرقة مف ذكم الحقكؽ أم مف المصالح المنتجة، أك مف طرؼ الباحثيف الذيف 

    في المصمحة ك يمكف أف تككف مف المكظفيف يترددكف عمى المصمحة إلنجاز أعماليـ العممية،
مف  9.90، ك نسبة ، كىذا راجع لعدة أسباب ك أكليا عدـ الكعي بأىميتيا لكقاية األرشيؼ

المستجكبيف يرل أنو تتكفر المصمحة عمى نظاـ األمف ضد السرقة ك ىذا راجع حسب رأيي إلى 
، ك الشكؿ  عمى الكثائؽ االستالءاتجنب اختراقيا ك إال مف طرؼ المسؤكليف ، بكجكدىا العمـ عدـ 

 التالي يكضح أكثر:

 
 (: يوضح  توفر المصمحة عمى نظام األمن ضد السرقة19الشكل رقم)

                         ىؿ تتكفر مصمحتكـ عمى تجييزات ك معدات الطكارئ؟ :20السؤال رقم
يجب تكفير العتاد ك التجييزات المناسبة ك التي يمكف المجكء إلييا في حالة الطكارئ لمتصدم 
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لمخطر ك مكاجيتو قبؿ فكات األكاف لذا أصرينا عمى كضع ىذا السؤاؿ ضمف ىذا المحكر لمعرفة 
 إذا ما كانت المصمحة تكفر مثؿ ىذه المعدات لحماية أرشيفيا ، ك كانت اإلجابات كاآلتي:

بة المئويةالنس  االحتماالت التكرارات 
27.28 02 نعـ 
81.82 09 ال 
100 11 المجمكع 

 (: يبين مدى توفر المصمحة عمى تجييزات و معدات الطوارئ.21جدول رقم)
مف اإلجابات نفكا تكفر المصمحة عمى التجييزات ك المعدات الضركرية  81.82نرل أف نسبة 

      حاالت الطكارئ ك ىذا يعتبر نقص فادح ك كبير ألف بدكنياك التي يمكف االستنجاد بيا في 
ال يمكف لممكظفيف إنقاذ الرصيد ك التراث الذم عممكا جاىديف عمى معالجتو ك الحفاظ عميو طكاؿ 
السنيف التي مضت، أم في حالة كقكع الكارثة يركف تعبيـ يذىب سدا ك ال يقدركف عمى فعؿ 

تعتبر جد ضركرية إلنقاذ األرشيؼ، ك ىذا لربما راجع لقمة المكارد شيء بدكف ىذه التجييزات  التي 
المالية لممصمحة أك أنيـ يركف أف خطر كقكع الككارث بعيد عنيـ لكف الكارثة ك الخطر تقع فجأة 

 تثبت كجكد العتاد الضركرم  27.28لذا يجب ك ضع االحتياطات الكاجبة، ك نرل أف نسبة 
ربما لكجكد بعضيا ك لكف ىذا غير كاؼ مقارنة بالكـ اليائؿ مف الرصيد المخزف في مصمحة 

األرشيؼ الكالئي ك مقارنة بأىميتو.  

 
 (: يوضح  توفر المصمحة عمى تجييزات و معدات الطوارئ.20الشكل رقم)

 المحور الخامس: المخاطر الميددة لألرشيف والئي لمستغانم.
يعتبر األرشيؼ ذاكػرة األمة، لذا كجب الحفاظ عميو ك حمايتو ك صيانتو لضماف الرجكع إليو 
،  مستقبال سكاء إلثبات حؽ أك إلجراء البحكث ك الدراسات ، أك التخاذ القرارات اليامة في الدكلة

فيجب ، يمكف أف يتعرض ليا ىذا طبيعية  ك ككارثكلكجية  ك بشرية بيئية ك بي خاطر أىناؾ عدة 

 نعم

 ال
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معرفتيا مف أجؿ محاربتيا ك الكقاية منيا بغية حفظ الكثائؽ األرشيفية ك ضماف ديمكمتو لذا ارتأينا 
   أسئمة ك ىي كاألتي: 04إلدراج ىذا المحكر نظرا ألىميتو ك يتككف مف 

 : ما نكع الخطر البيئي الذم تعاني منيا مصمحتكـ؟ 21السؤال رقم
إف األخطار البيئية مف أشير األخطار التي يمكف أف يتعرض ليا األرشيؼ ليذا يجب معرفتيا مف 

 أجؿ التقميؿ مف خطر اإلصابة بيا لذا قمنا بطرح ىذا السؤاؿ ك كانت اإلجابات كاآلتي:
يةالنسبة المئو   االحتماالت التكرارات 
00 00 درجة الحرارة 

90.90 10 نسبة الرطكبة 
09.10 01 الضكء 
00 00 تمكث الجك 
100 11 المجموع 

(: يبين نوع الخطر البيئي الذي تعاني منو المصمحة22جدول رقم )  
ترل أف نسبة الرطكبة ىي الخطر البيئي األكؿ الذم  90.90أكبر نسبة مف المبحكثيف بنسبة 

 تعاني منو مصمحتيـ ك ىذا راجع ألنيا تقع في منطقة ساحمية ك بالقرب مف البحر  ك ىذا ما 
يجعميا أكثر عرضة لمرطكبة التي تضر بالكرؽ بصفة كبيرة نظرا ألف أرشيفيا تقميدم كرقي ، لذا 
يجب تكفير التجييزات االزمة لمتقميؿ مف نسبة الرطكبة العالية أك عمى األقؿ التقميؿ مف الضرر 

عي منيـ أف أشعة الشمس أك الضكء الطبي  09.10الذم يمكف أف تمحقو بالرصيد، ك ترل نسبة 
ىك الخطر الذم تعاني منو نظرا لكجكد نكافذ كبيرة ال تتكافؽ مع المقاييس العالمية ك التي تسمح 
بمركر كمية كبيرة مف الضكء الذم يضر بالكثائؽ ك يتسبب بتشققيا ك خشكنة مممسيا ك تالشي 

لى ‘إلضافة با ،تغير لكنيا  ك تؤثر عمى قكة تماسؾ الكثيقة مع مركر الكقت البيانات المكجكدة بيا
 ك عدـ كجكد أجيزة لمتحكـ في معدؿ الضكء المعمكؿ بو داخؿ مخازف الحفظ، االصطناعيةاإلنارة 

ك الرطكبة ك محاكلة احتراـ لذل يجب عمى المسؤكليف العمؿ عمى تكفير أجيزة قياس الحرارة 
 50ك نسبة الضكء ال تزيد عف  بالنسبة لمكرؽ   55ك نسبة الرطكبة 18لمحراة  سبالمعدؿ األن

لدرجة الحرارة ك تمكث الجك ك ىذا يعكد داخؿ المخازف، ك نالحظ غياب احتماؿ التعرض لككس 
إلى بعدىا عف المناطؽ الصناعية ك عدـ استعماؿ االسمنت المسبب لتمكث اليكاء ك الذم تتطاير 
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أما  بالنسبة لعدـ التعرض منو شعيرات ك إنما تستخدـ بالط عادم ك اسمنت ذك نكعية عالية، 
 لحرارة العالية تعكد لكجكد مكيفات اليكاء  ك اإلطاللة عمى البحر. ك الشكؿ التالي يكضح أكثر:

 
 (: يوضح نوع الخطر البيئي الذي تعاني منو المصمحة.21الشكل رقم)

 ما ىك الخطر البيكلكجي الذم تعاني منيا مصمحتكـ؟: 22السؤال رقم
تتمثؿ في الفطريات كالحشرات إف العكامؿ البيكلكجية كذلؾ تشكؿ خطر عمى الكثائؽ ك التي 

كالقكارض، كىي تحدث أضرارا بالغة في الكثائؽ، كحتى بعد القضاء عمييا، فالكثيقة تصبح ىشة 
العكامؿ كآثارىا عمى  ىذهالتعرؼ بأىـ  ى المصمحة لحظة، لذا كجب عملمتمؼ في أية كمعرضة 
ك أم منيا يمكف أف تتعرض لو المصمحة مف أجؿ تجنبيا أك القضاء عمييا، مف ىذا  الكثائؽ

 المنطمؽ قمنا بطرح ىذا السؤاؿ ك عميو فاإلجابة كاآلتي:
 نسبة المئكيةال التكرارات االحتماالت
 90.90 10 الفطريات
 09.10 01 الحشرات
 00 00 القكارض
 100 11 المجمكع

 (: يبين نوع الخطر البيولوجي الذي تعاني منو المصمحة.23جدول رقم )

مفطريات ك ىذا ل 90.90نالحظ أف المصمحة معرضة بالدرجة األكلى حسب نسبة اإلجابات ب
  ،ك دافيء مف خالؿ النكافذ الكبرل ك قمة التيكية مف جراء قربيا مف البحر يعكد لرطكبة الجك

التي تعتبر خطر عمى الكثائؽ ك خاصة أنو ال يمكننا رؤيتيا بالعيف المجردة إال بعد استفحاليا ك 
انتشارىا، ك تقـك بتحميؿ ك تفكيؾ المكاد المككنة لمكرؽ، كمف جراءىا تتعرض الكثيقة لمتمؼ ك 

، ك تترؾ أثر ألكاف لطخات بألكاف مختمفة يمكف أف تككف سكداء أك خضراء...، ك مف تصبح ىشة
ترل أف   09.10ىنا يصبح مف المستحيؿ قراءة ما ىك مكتكب عمك الكثيقة، ك نرل أف نسبة 

المصمحة معرضة لمحشرات ك ىي ال تقؿ خطرا عف الفطريات ك فيي تعيش بيف الكثائؽ ك تجعميا 

 درجة الحرارة
 نسبة الرطوبة
 الضوء
 تموث الجو
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الكرؽ ك الغراء حيث تحدث ثقكبا عمى الكرؽ ك تعتبر مشكؿ كبير مف جراء  ، ك تتغذل مفمأكل
حيث ال يمكف استعماؿ المبيد ألنو يعتبر خطر عمى تركيبة الكرؽ ال يمكف تعقيميا تكاثرىا السريع 

ك ترميميا ألف المصمحة ال تحتكم عمى مخابر التعقيـ ك الترميـ، ك نرل أنو المصمحة ال تتعرض 
ك ىذا جيد ك راجع لعدـ كجكد ممرات أك ثقكب كبيرة في المبنى التي يمكف ليـ  لخطر القكارض

 الدخكؿ منيا إلى المخازف.

 

 (: يوضح نوع الخطر البيولوجي الذي تعاني منو المصمحة.22)الشكل رقم

 ما ىك نكع الخطر البشرم الذم يمكف أف تتعرض لو مصمحتكـ: : 23السؤال رقم

العتقادنا أف األخطار التي تمس التراث الثقافي لمشعكب تمس ذاكرة األمة ك تساىـ في تالشي 
كجب عمينا نحف كبشر أحداث جد ميمة ال يمكف استعادتيا أك تعكيضيا ك لك أغمى األثماف لذا 

الحفاظ عمى ىذه الممتمكات الحتكائيا عمى الكنكز الثقافية القيمة ػ ك باعتبار أف االنساف ىك أكبر 
مخرب ك عدك لألرشيؼ يجب معرفة نكع الخطر البشرم الذم ينكف أف يستيدؼ المصمحة مف 

مف ىذا المنطمؽ طرحنا  أجؿ اتخاذ اإلجراءات الكقائية الالزمة لمحفاظ عميو مف أم شيء يؤذيو، ك
 ا السؤاؿ ك كانت اإلجابات كاآلتيىذ

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 72 05 حرائؽ
 00 00 حركب
 28 02 سرقة

 100 07 المجموع
 (: يبين نوع الخطر البشري الذي يمكن أن يتعرض لو األرشيف الوالئي لمستغانم.24جدول رقم )

مف المستجكبيف يركف أف الحرائؽ ىي أكبر خطر   72نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف أكبر نسبة 
بشرم يمكف أف يصيب المصمحة ، ك خاصة ك أف المصمحة ال تحتكم عمى أبكاب الحديدية 

 الفطريات
 الحشرات
 القوارض
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المضادة لمحريؽ بالرغـ مف كجكد أجيزة اإلطفاء لكنيا قميمة مقارنة بالكـ اليائؿ مف الرصيد، ك 
مف اإلجابات ترل أف المصمحة عرضة  لسرقات بسبب ما تحممو مف كثائؽ  28 تأتي نسبة

 ميمة ك سرية، ك نادرة تعكد لمفترة االستعمارية، ك باإلضافة إلى تردد الباحثيف عمى المصمحة 
ك ىذا ما يجعؿ كثائقيا ميددة بالسرقات ، ك نرل انعداـ رأم المبحكثيف في احتماؿ الحركب ك ىذا 
راجع لمحراسة المشددة داخؿ مقر الكالية خاصة ك أف المصمحة تقر في كسطيا ليس مف السيؿ 

 الكصكؿ إلييا مف طرؼ العدك ك لعدـ كقكع مثؿ ىذا الخطر منذ فترة طكيمة.

 

 .(: نوع الخطر البشري الذي يمكن أن تتعرض لو المصمحة23الشكل رقم)
 ىؿ مصمحتكـ معرضة لككارث طبيعية؟: 24السؤال رقم 
عتبر خطر الككارث الطبيعية كبير ألنو مفاجئ ك ال يمكننا التنبؤ بو ك بالخسائر التي يمكف أف ت

مف ىذه الككارث الفيضانات التي تسبب أضرارا جسيمة ك التي يصعب  يمحقيا باألرشيؼ، ك
مقاكمتيا، الزالزؿ التي تمحؽ ضررا بالبناية بالدرجة األكلى ك بالتالي تضرر الكثائؽ المخزنة 
بداخميا، أما األعاصير فتعتبر مشكؿ عكيص مف جرائو يمكف أف نفقد الكثائؽ نيائيا، كمف ىنا 

 مف أجؿ التخطيط لكيفية المكاجية،  فة احتماؿ التعرض لمكارثة ك نكعياطرحنا ىذا السؤاؿ  لمعر 
 ك اإلجابات مبينة في الجدكليف التالييف:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
45.45 05 نعـ 
54.55 06 ال 
100 11 المجمكع 

 تعرض المصمحة لمكوارث الطبيعية. احتمال (: يبين مدى25جدول رقم )

 حرائق

 حروب

 سرقات
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   54.55اإلجابة كما ىي مبينة في الجدكؿ أعاله أف أكثر مف نصؼ المستجكبيف بنسبة  كانت
، نظرا لعدـ تعرض ارث الطبيعية عمى اختالؼ أنكاعياال يتكقعكف أف المصمحة معرضة لمكك 

 ترل أف المصمحة يمكف أف تتعرض لمثؿ ىذه الككارث   45.45المنطقة ليا مف قبؿ ، ك نسبة 
ك أنيا خارجة عف  بيا التنبؤلعدـ التحكـ فييا ك  تيدد بزكاؿ األرشيؼ أف ك التي يمكف مستقبال

 لذم أغمب الككارث تككف مف أعماقو فأغمب بؤر فعؿ اإلنساف، ك أيضا مكقعيا القريب مف البحر ا
 ما يسمى بالتسكنامي.     فيضاناتالزالزؿ منو ك كذلؾ األعاصير التي يمكف أف تتسبب في 

 الشكؿ التالي يبيف نسب اإلجابات:ك  

 

 (: يبين إحتمال تعرض المصمحة لكوارث طبيعية.24الشكل رقم )

 التي يمكن أن تتعرض ليا  مصمحة األرشيف الوالئي بمستغانم. نوع الكارثةالسؤال الفرعي : 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 100 05 زالزؿ

 00 00 فيضانات
 00 00 أعاصير
 100 05 المجموع

 (: يبين نوع الكارثة الطبيعية التي يمكن أن يتعرض ليا األرشيف الوالئي بمستغانم.26جدول رقم)

مف الذيف يحتممكف كقكع الكارثة اجتمعكا عمى أف   100نرل مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف نسبة 
لذم يحدؽ بمصمحتيـ ك مف ىنا يتضح لنا أف مكقع البناية يعتبر عرضة الزالزؿ ىي الخطر ا

تتسبب في حركة القشرة األرضية حيث أنو في السنكات ك التي  بسبب قربو مف البحر لمزالزؿ
الماضية تعرضت المنطقة أم مستغانـ ليزات زلزالية طفيفة، نالحظ أنو نسبة التعرض القميمة 

لمفيضانات ك األعاصير ك يرجع ذلؾ لعدـ تعرضيا ليـ مف قبؿ لكف ىذا ال يعد مقياس لنفي 
 حدكثيا ألنيا خارجة عف نطاؽ اإلنساف؛ ك الشكؿ التالي يكضح نسب االجابات.

نعم

ال
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 .التي يمكن أن تتعرض ليا المصمحة (: نوع الكارثة25الشكل رقم )
 .لسالمة الوثائق األرشيفية األخطار الميددة  ضدية ئجراءات الوقااإلالمحور السادس: 

طبيعية  ككارثناتج عف  ىناؾ عدة أخطار ك ككارث يمكف أف يتعرض ليا األرشيؼ ، منيا ما ىك
        يحدث نتيجة إلىماؿالبشرية التي  تحدث فجأة ، كما أنو ىناؾ عكامؿ بيكلكجية ، ك منيا 

إال أنيا تتسبب في تمؼ ك ضياع كثائؽ أرشيفية كاف مف   أك تياكف أك تككف غير مقصكدة ،
، ك لما تعرفنا عمى أنكاع األخطار ك الككارث سالفا مف أجؿ كضع الممكف الحفاظ عمييا

االجراءات الكقائية الالزمة مف أجؿ حفظ األرشيؼ ك حمايتو مف العكامؿ الميددة لسالمتو أكؿ 
مثؿ ىذه األخطار ك  خطكة ىك االىتماـ بيذا المكضكع، ك القياـ بدكرات تككينية عف كيفية مكاجية

اطات لمجابيتو ك االستعداد إلمكانية حدكثيا  ك كضع االحتيك العمؿ لكضع خطة مسبقة  الككارث
لمعرفة متى اىتماـ المصمحة بيذه األمكر ك  االستبيافاالزمة لذا كضعنا ىذا المحكر الميـ في ىذا 

 أسئمة ك ىي كاآلتي:   05يتككف مف 
الميددة  ك الككارث ية األرشيؼ مف األخطاركقال اىتماـىؿ يكجد مف طرفكـ : 25السؤال رقم 
 .؟لسالمتو

إف العنصر البشرم ىك المكمؼ بحماية ك حفظ الكثائؽ بالدرجة األكلى ك تبقى الكسائؿ ك 
التجييزات ك البناية ماىي إال كسائؿ مساعدة عمى أداء المياـ، لذا يجب أف يككف ىناؾ اىتماـ مف 
طرؼ المكظفيف مف اجؿ كقاية األرشيؼ مف كؿ خطر ييدد سالمتو لذا عمدنا عمى طرح ىذا 

 ك كصمنا إلى اإلجابات التالية: السؤاؿ  
 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
90.90 10 نعـ 
09.10 01 ال 
100 11 المجمكع 

 المجيب بوقاية األرشيف من األخطار و الكوارث الميددة لسالمتو.  اىتمام(: يبين مدى 27جدول رقم)

 زالزل

 فيضانات

 أعاصير
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تعبر عف اىتماميـ بالعناية   90.90أكبر نسبة ك تقدر بالجدكؿ اعاله أف نالحظ مف 
ك العناية بو ك كقايتو مف األخطار الميددة لسالمتو برصيدىـ الذم بذلكا قصار جيدىـ لمعالجتو 

مف أجؿ حفظو عمى المدل البعيد أطكؿ مدة زمنية ممكنة، ك ىذا يبشر بتغير ذىنيات تجاه 
رث ك األخطار التي تمحؽ الضرر ، ك ضركرة التصدم لمككاكعييـ بأىميتو ك قيمتواألرشيؼ، ك 

   بو، ك العمؿ عمى رعايتو ك العناية بو مف أجؿ استثماره لتطكير المضي قدما مف خالؿ أساس 
مف االجابات تدلي بعدـ اىتماميا بكقاية   09.10ك نسبة ضئيمة تقدر ب ك ماضي األمة، 

لقمة خبرتيـ ك عدـ تمقييـ لتككيف في المجاؿ، ك عدـ كعييـ بقيمتو.         األرشيؼ ك ىذا يعكد
 ك الشكؿ التالي يكضح النتائج أكثر:

 

 (: يبين مدى إىتمام المجيب بوقاية األرشيف من األخطار و الكوارث الميددة لسالمتو.26الشكل رقم)
 ؟الميددة لألرشيؼىؿ تمقيتـ تككينا عف كيفية مكاجية الككارث : 26السؤال رقم

إف الككارث تحدث فجأة ك بدكف سابؽ إنذار ك ليذا يجب عمى المكظفيف األخذ بالحسباف التعرض 
ليا في أم كقت ك ىذا مف خالؿ معرفة نكع الكارثة ك كيفية مكاجيتيا ك ىذا ال يككف إال مف 

ك االستراتيجيات المطمكبة لمكاجيةيعمـ تمقيف الطرؽ ك الكسائؿ  خالؿ التدريبات ك التككيف الذم
، ك لذل عمدت عمى الخطر، ك يدربؾ كيفية استخداـ األدكات ك المعدات الالزمة لمكاجية الكارثة

 كضع ىذا السؤاؿ في ىذا المحكر ك كانت االجابات كالتالي:

المئويةالنسبة   االحتماالت التكرارات 
45.45 05 نعـ 
54.55 06 ال 
100 11 المجمكع 

(: يبين الدورات التكوينية التي تمقاىا الموظفين في كيفية مواجية األخطار و الكوارث 28جدول رقم )
 .رشيفالميددة لسالمة األ 

 نعم

 ال
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لـ يتمقكا  تككينا  يخص مكاجية األخطار    54.55نرل أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة بنسبة 
ك الككارث التي يمكف أف يتعرض لو األرشيؼ الكالئي خاصتيـ بالرغـ مف أىميتو لمتصدم لمخطر 

، ك بيذا يككف التعرض ك التعرؼ عمى أساليب جديدة ك متطكرة في المجاؿ ك كقاية الرصيد
ا ىي حد سكاء ألنيـ ال يعرفكف م لمكارثة خطر عمى العنصر البشرم ك الكثائؽ األرشيؼ عمى

ك لـ يصؿ الدكر ليـ ، ك ىذا راجع إلى قصر الفترة التي تكظفكا فييا ااإلجراءات الكاجب القياـ بي
، أما البقية الذيف تمقكا تككينا في ما يخص مكاجية الكارثة أك الخطر فيذا يعتبر جيد لتمقي التككيف

فيذه الفئة يمكف أف تعطي بعض   45.45بالنسبة لممصمحة بالرغـ مف قمة النسبة أم 
التعميمات لمكاجية الكارثة لتغطية النقص في التككيف، ك لكف ىذا ال يكفي فالتككيف يعتبر ضركرم 

       ك اكسابيـ الميارات ك المعارؼ  كظفيف لمتماشي مع مستجدات العمؿفي الحياة المينية لمم
 لشكؿ التالي يكضح أكثر النتائج المتحصؿ عمييا:.  ك اك إعدادىـ ك تأىيميـ لمثؿ ىذه الظركؼ 

 

(: يبين الدورات التكوينية التي تمقاىا الموظفين في كيفية مواجية األخطار و الكوارث 27الشكل رقم )
 الميددة لسالمة األرشيف

ىؿ كضعت مصمحتكـ خطة مسبقة لمكاجية كؿ أنكاع الككارث التي تيدد : 27السؤال رقم
 .األرشيؼ؟

جية الخطر ، لذا يجب كضع استراتيجية لمكاباعتبار الككارث عمى اختالؼ أنكاعيا تحدث فجأة 
، ك يككف بتحديد ميزانية ك العنصر البشرم المكمؼ ، ك تبدأ بكضع خطة لمتصدم لمخطر الميدد 

مقضاء عمييا، ك التجييزات الخاصة تككف ك األطراؼ التي يمكف أف تساعدىـ ، ك الكقت المتكقع ل
ذات فاعمية مع مراقبة مدة الصالحية ك غيرىا مف العناصر الميمة تكضع في الحسباف، مف ىذا 

 المنطمؽ طرحنا ىذا السؤاؿ نظرا ألىميتو، ك كانت اإلجابات كاألتي:

 نعم

 ال
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 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
18.19 02 نعـ 
81.81 09 ال 
100 11 المجمكع 

 (: يبين مدى إمكانية وضع خطة مسبقة لمواجية الخطر أو الكارثة.29جدول رقم )
  18.19تقدر بأكبر نسبة مف المستجكبيف كانت اإلجابات كما ىي مبينة في الجدكؿ أعاله أف 

قبؿ ك يركف أف المصمحة كضعت مخطط استعجالي يتضمف الشركط ك خطكات التي يجب تتبعيا 
، التقميؿ مف الخسائر عمى األقؿ كأك تجنب اإلصابة بالخطر إلنقاذ األرشيؼ أثناء ك بعد الكارثة 

لمكاجية المخاطر  ك استعجالية خطة مسبقةتنفي كجكد مف عينة البحث  81.81ك نسبة 
ىذه الفئة  مصمحة كضعت مخطط  لمتصدم لمكارثة، قبؿ أف تتكظؼبمختمؼ أنكاعيا ربما ألف ال

  المصمحة. الشكؿ التالي يبيف نسبة اإلجابات: في

 

 .مسبقة لمواجية الخطر أو الكارثة يبين مدى إمكانية وضع خطة ( :28الشكل رقم )
 درة عمى مكاجية خطر الككارث التي يمكف أف تتعرض ليا؟لديكـ الق ىؿ :28السؤال رقم

نظرا لتعدد المخاطر التي تتعرض ليا المصمحة ك اختالؼ أساليب ك إجراءات الكقاية منيا، فيجب 
     عمى أف تككف المصمحة قادرة عمى مكاجية الخطر أك عمى األقؿ التقميؿ مف خطر اإلصابة 

 ك نسبة الخسائر المتكقعة، لذل قمنا بطرح ىذا السؤاؿ ك كانت اإلجابات كاألتي:
ويةالنسبة المئ  االحتماالت التكرارات 
36.37 04 نعـ 
63.63 07 ال 
100 11 المجمكع 

 (: يبين مدى قدرة الموظفين عمى مواجية األخطار و الكوارث30جدول رقم )
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عمى مكاجية األخطار ك ربما يعكد  مف المكظفيف لدييـ القدرة  36.37الجدكؿ أف مف  نالحظ
ف، ك نظرا الكتسابيـ ىذا لتككينيـ أك تمقييـ لبعض التعميمات لمكاجية الكارثة ، أك لتككينيـ الذاتي

لبعض المعارؼ ك الميارات ك المعارؼ التي تجعميـ قادريف عمى التصدم لمخطر ك إتقانيـ 
عمى قدرتو  التي تنفيبنسبة كبيرة  ئة الثانية لبعض التقنيات التي تقمؿ مف اإلصابة بالخطر، أما الف

مكاجية الخطر ربما يعكد ىذا لعدـ تمقييـ التككيف ك التدريب المناسب ليذا األمر، أك عدـ مباالتيـ 
، ك كذا بيذا األمر ك إنما يقكمكف فقط بعمميات المعالجة ك غيرىا مف عمميات السمسمة األرشيفية

 . ك الشكؿ التالي يكضح اإلجابات أكثر:ركرية لمقياـ بذلؾقمة اإلمكانيات ك التجييزات الض

 

 عمى مواجية األخطار و الكوارث. (: يبين مدى قدرة المصمحة29ل رقم)الشك

 ماىي اإلجراءات المتخذة  مف طرفكـ في حاؿ التعرض لمخطر أـك الكارثة؟: 29السؤال رقم
ىذا يجب عمى القائميف عمى حفظ األرشيؼ اتخاذ اإلجراءات االزمة بدءا بإنقاذ األرشيؼ، ك يعتبر 
 ىك اليدؼ األسمى ك جكىر مياـ األرشيفي ك الغاية التي نسخر ليا كؿ الكسائؿ لبمكغيا بدقة

ك فاعمية، لذل قمنا بطرح ىذا السؤاؿ ضمف ىذا المحكر لمعرفة مدل اىتماـ المستجكبيف بيدفيـ  
 المنشكد، ك اإلجابات مبينة في الجدكؿ التالي:

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 90.90 10 إنقاذ األرشيف

 09.10 01 التياون و الالمباالة
 100 11 المجموع

 اإلجراءات المتخذة من طرف الموظفين في حال التعرض لمخطر أو الكارثة.(: يبين 31جدول رقم )

مستعدكف لمكاجية الخطر ك إنقاذ   90.90أكثر المستجكبيف بنسبة يتبيف مف الجدكؿ أعاله أف 
ك لكف في ىذه المحظة يحتاجنا تعب سنيف مف العمؿ ليس في أخر لحظة نتنازؿ ك نفقد األمؿ 
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، فال يمكف أف يتخمى األرشيفي عف مجيكده، ك ىذا يعكد لكعي ك اىتماـ المكظؼ فييا تراثنا أكثر
ال تبالي   09.10ك ربما يرجع لتككيف الذم تمقاه في المجاؿ، أما النسبة الثانية تقدر ب 

عكد لقمة معرفتو بأىمية األرشيؼ في باألرشيؼ في حاؿ كقكع الكارثة ك ىذا يعتبر قمة اىتماـ ك ي
حياة األفراد ك المؤسسات، أك لقمة خبرتو ك نقص في المعارؼ التي يكتسبيا في حاؿ كقكع 

 الكارثة، ك الشكؿ التالي يبيف أكثر نسبة اإلجابات.

 

 ثة.(: يبين اإلجراءات المتخذة من طرف الموظفين في حال التعرض لمخطر أو الكار 30الشكل رقم )
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 عمى ضوء الفرضيات:النتائج 

مف خالؿ الدراسة التي أجريناىا بمصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ، ك مف خالؿ ما تـ تحميمو مف 
عمى الفرضيات التي بنيت عمييا ىذه  أسئمة االستبياف ك التي استيدفت مكظفي المصمحة  ك بناءا

 الدراسة نستنتج ما يمي: 

تطبؽ أىـ المقاييس  التي تنص عمى أف بناية مصمحة األرشيؼ الكالئي لمستغانـ الفرضية األولى:
شركط بعض الأم بشكؿ جزئي ألف البناية تتكفر غمى  بشكؿ متفاكترفضيا البناية األرشيفية، تـ 

مكاصفات الخاص ب اإلجابة عمى أسئمة المحكر الثالث ك المقاييس ك تفتقر إلى أخرل مف خالؿ
لمستغانـ، السؤاؿ العاشر الخاص بالمكقع فيرل أغمب المكظفيف أف  الكالئي بناية مصمحة األرشيؼ

المكقع مناسب مف حيث األمف ك البعد عف المناطؽ الصناعية ك إمكانية الكصكؿ إليو بسيكلة كما 
الحظنا، إال أنو يكجد بمنطقة قريبة مف البحر ك يمكف أف تشكؿ الرطكبة ىنا مشكؿ كبير  بالنسبة 

مصمحة، أما السؤاؿ الحادم عشر اجتمع المكظفكف عمى عدـ تكافؽ البناية مع لممخزكف التقميدم لم
التيكية تعتبر كبيرة المقاييس، مف حيث األبعاد المعمكؿ بيا لتشييد البناية األرشيفية ك فتحات 

مقارنة بالمقاييس المطمكبة، ك األبكاب خشبية تشكؿ خطر يفتؾ باألرشيؼ في حاؿ كقكع حريؽ، 
البناية عمى استيعاب الكـ اليائؿ مف الرصيد فيي ال تقدر عمى ذلؾ عمى المدم  بالنسبة لقدرة

البعيد ىذا مف خالؿ السؤاؿ الثاني عشر، أما السؤاؿ الثالث عشر الذم تناكلنا فيو تكزيع 
المساحات فيي تختمؼ مف مخزف إلى أخر مع االفتقار إلى الكرشات ك مخابر التجميد ك الترميـ ك 

ات المعارض ك االطالع، ك السؤاؿ األخير مف ىذا المحكر الذم يتحدث غف التعقيـ ك قاع
 لفرضية كظائؼ البناية، فيي تقـك ببعضيا ك ال تقدر عمى اآلخر، ك مف ىنا يمكننا القكؿ أف ىذه ا

اسبة ك المقاييس المطمكبة ال يمكف قبكليا بشكؿ كبير، باعتبار البناية ال تكفر كؿ الشركط المن
 لحفظ األرشيؼ عمى أكمؿ كجو ك أطكؿ مدة زمنية ممكنة، كىذا يشكؿ تيديد عمى األرشيؼ.

التي جاءت مف خالؿ النتائج التي تحصمنا عمييا نستنتج أف ىذه الفرضية ك  :الفرضية الثانية
تكفر مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ التجييزات الالزمة لحفظ الكثائؽ األرشيفية  بالصياغة التالية

ك ىذا مف اإلجابات التي تخص المحكر الرابع الخاص بتجييزات بنسبة كبيرة  تـ رفضياالتقميدية، 
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السؤاؿ الخامس عشر تتكفر مصمحة مكضكع الدراسة عمى التجييزات  ،األرشيؼ الكالئي بمستغانـ
 سير العمؿ لكف ليس بالقدر الكافي فحسب ما الحظناه في عيف المكاف أنيا تحتكم  الالزمة عمى

عمى الضركريات فقط كالمكاتب ك الكراسي ك اليكاتؼ ك الحكاسيب ك الكيرباء ك الماء ك الساللـ 
السؤاؿ السادس عشر يككد كجكد  الرصيدلكف نحف نبحث عف التجييزات الخاصة بالحفظ ك كقاية 

الرفكؼ المعدنية بمخازف الحفظ لكف ىذا غير كاؼ يجب تكفير النكعية الجيدة ك كذا األبكاب 
 الخشبية المتكاجدة بالمخازف التي تّمكف مف انتشار الميب، ك كذا عدـ تكفر أجيزة اإلنذار المبكر 

    ك االكتفاء بالمراقبة يعتبر مجازفة كجكد أجيزة اإلطفاء لكنيا ال تفي بغرض لكحدىا بالرغـ مف
إجابات السؤاليف الثمف ك التاسع عشر تنفي كجكد أجيزة  أماك ىذا مف خالؿ السؤاؿ السابع عشر، 

قياس الحرارة ك الرطكبة بالرغـ مف تكاجد المصمحة في مكاف رطب، ك غياب أنظمة األمف مثؿ 
كاميرات المراقبة ك االكتفاء بمراقبة المكظفيف لكف ىذا ال يكفي، أما السؤاؿ األخير ينفي بنسبة 

ئ بالقدر الكافي لمتصدم الخطر أثناء كقكعو، ك مف ىنا يمكننا كبيرة كجكد أجيزة ك عتاد الطكار 
 رفض ىده الفرضية. 

بيعية : ىناؾ عكامؿ بيئية ك بيكلكجية ك بشرية ك ككارث طالتي تنص عمى أف  الفرضية الثالثة
الؿ ، ك قد تحققت ىذه الفرضية مف خأرشيؼ كالية مستغانـ مصمحةلتمؼ الكثائؽ األرشيفية ب

يبيف أنيا معرضة لنسبة الرطكبة العالية  نظرا لقربيا مف لسؤاؿ الكاحد ك العشريف اإلجابة عمى ا
البحر ك كذا الضكء الطبيعي بنسبة كبيرة بسبب النكافذ الكبيرة ك عدـ كجكد أجيزة لمتحكـ بمعدؿ 
الضكء ، ك الحرارة ك الرطكبة، ك معرضة لنكع آخر مف األخطار كىي الفطريات ك العفف لككف 

لنسبة معتبرة مف الرطكبة، باإلضافة إلى الحشرات ك ىما يعتبراف مف األخطار البيكلكجية التعرض 
 الميددة لمكثائؽ التقميدية داخؿ المصمحة، كما أنو ال مخابر لمترميـ مف أجؿ إعادتيا إلى شكميا 

أما إجابة السؤاؿ المكالي يبيف أف السرقة األصمي، ك ىذا مف خالؿ السؤاؿ الثاني ك العشركف، 
كخطر بشرم تيدد الكثائؽ لعدـ تكفر نظاـ األمف، تؤكد ك بنسبة كبيرة أف المصمحة معرضة لنكع 
أخر مف األخطار ك ىي الكارثة الطبيعية المتمثمة في الزلزاؿ كىذا راجع لتعرض المنطقة ليزات 

 ثالثة.الفرضية الأثبتنا تحقؽ  بات المحكر الخامس، كمف إجاأرضية خالؿ السنكات القميمة الماضية
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تعمؿ عمى تطبيؽ  مصمحة األرشيؼ الكالئي بمستغانـ أف تمحكرت حكؿ ك التيالفرضية  الرابعة: 
مف التمؼ، ك قد رفضت ىذه  ية التقميدية خاصتيااألرشيفالكثائؽ  الكقائية الالزمة لحفظ اإلجراءات 

 مة المحكر األخير، السؤاؿ الخامس ك العشركف يؤكد اىتماـ إلجابات عمى أسئؿ االفرضية مف خال

المكظفيف بكقاية رصيدىـ مف العكامؿ الميددة لسالمتو لكف ىذا ال يكفي مع النقص الفادح في 
المينية في المجاؿ، التجييزات الضركرية ألداء ىذه الميمة عمى الكجو المطمكب، ك قمة خبرتيـ 

السؤاؿ السادس ك العشركف يبيف عدـ تمقي نسبة كبيرة مف المكظفيف  لمتككيف ك التدريب الالـز 
جكد لمتصدم لمخطر في حاؿ كقكعو، السؤاؿ السابع ك العشركف تنفي نسبة كبيرة مف أفراد العينة ك 

 ك المراحؿ ك التعميمات  الكارثة التي تتضمف الخطكات الضركرية خطة مسبقة لمكاجية الخطر أك

الكاجب القياـ بيا، مف اجؿ محاصرة الخطر أك التقميؿ مف خسائره، أمؿ السؤاؿ الثامف ك العشركف 
كذلؾ نسبة كبيرة تصرح بعدـ القدرة عمى مكاجية الكارثة خاصة مع قمة اإلمكانيات الضركرية 

يرل الكثير أف إنقاذ األرشيؼ ىك السبيؿ الكحيد لتغطية النقص في األخير  لمقياـ بذلؾ، أما السؤاؿ
التجييزات لكف ىذا يعرضيـ لبعض األخطار خاصة في حاؿ كقكع الكارثة الطبيعية، ك مف ىنا 

 يمكننا القكؿ أف الفرضية تـ رفضيا بشكؿ كبير.
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 النتائج العامة:
  بناية مصمحة األرشيؼ الكالئي لمستغانـ ال تتكافؽ مع المعايير ك المقاييس المعمكؿ بيا

 ة، بشكؿ نسبي.في تشييد البناي
  مكقع البناية مالئـ إلى حد ما لحفظ األرشيؼ، إال أف الرطكبة تشكؿ خطرا كبيرا عمى

 الكثائؽ بسبب قرب البناية مف البحر.
غانـ ليس ليا القدرة عمى استيعاب الكـ اليائؿ مف بناية مصمحة األرشيؼ الكالئي لمست -

 الرصيد عمى المدل البعيد.
 تكزيع المساحات داخؿ البناية األرشيفية يالءـ إلى حد ما المكاصفات المعمكؿ بيا. -
تتكفر مصمحة األرشيؼ الكالئي لمستغانـ عمى اإلمكانيات ك المكاـز المادية الضركرية لسير  -

 العمؿ إداريا.
تفتقر مصمحة األرشيؼ الكالئي لمستغانـ إلى التجييزات ك العتاد االـز لحفظ الكثائؽ   -

الظركؼ مثؿ أجيزة قياس الحرارة ك الرطكبة ك أجيزة اإلنذار المبكر األرشيفية في أحسف 
 لمحريؽ ك نظاـ األمف ضد السرقة.

 ارئ.ال تتكفر البناية عمى التجييزات الالزمة لمكاجية الخطر في حالة الطك  -
يكجد اىتماـ مف طرؼ المكظفيف بالمصمحة لكقاية المخزكف الكثائقي ضد األخطار ك  -

 الككارث الميددة لسالمتو.
األرشيؼ الكالئي لمستغانـ معرض لمختمؼ األخطار البيئية المتمثمة في نسبة الرطكبة ك  -

رم التي الضكء، األخطار البيكلكجية المتمثمة في الفطريات ك الحشرات، أما الخطر البش
ىك السرقة، أما فيما يخص الككارث الطبيعية فمتمثمة في   يمكف أف تتعرض لو المصمحة

 الزالزؿ.
لـ تضع المصمحة خطة استعجالية مسبقة لمكاجية األخطار ك الككارث الميددة لسالمة  -

 الكثائؽ األرشيفية التقميدية.
عف كيفية التصدم لمخطر مكظفك مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ لـ يتمقكا دكرات تككينية  -

بالنسبة التجييزات أك الكارثة، ك ليس لدييـ القدرة عمى التصدم ليا نظرا لمنقص الكبير 
 الضركرية
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 مقترحات الدراسة:
تكفير مبنى تنطبؽ عميو المقاييس بناء مصمحة تظير فيو إمكانية الزيادة في البناية أك إعادة  -

 ترميميا.
 لحماية األرشيؼ مف التمؼ.الحرص عمى تطبيؽ شركط الحفظ  -
 إنشاء كرشة لمترميـ ك أخرل لمتجميد. -
 إنشاء مخابر لتعقيـ الكثائؽ المتضررة. -
 تكفير قاعة لالطالع مجيزة بالكسائؿ المناسبة. -
 التعديؿ في نكعية األبكاب ك النكافذ ك مطابقتيا لممقاييس المطمكبة. -
 تكفير أجيزة لقياس درجة الحرارة ك نسبة الرطكبة. -
 تكفير أجيزة اإلنذار المبكر ضد الحريؽ ك زيادة عدد قاركرات اإلطفاء. -
إرساؿ بعثات لتربصات  بمراكز أرشيفية أك مصالح أرشيفية أخرل مثؿ مركز األرشيؼ  -

 .الكطني
 ك تحسيف مستكاىـ العممي ك التقني. ييفألرشيفية تككينالقياـ بدكرات  -
 تشجيع المكظفيف الراغبيف في ىذه المينة . -
 تكظيؼ المختصيف المؤىميف في ىذا المجاؿ. -
 القياـ بنشاطات قصد التحسيس ك التكعية لقيمة التراث الكثائقي ك النيكض نو ك تطكيره. -
 إقامة معارض محاضرات لإلشيار بيذا المجاؿ ك التعريؼ بو. -
إنشاء مجالت خاصة بالمصالح األرشيفية تتحدث فييا عف كاقع ك تحديات كآفاؽ مينة  -

 .األرشيؼ
 .بغية إثراء الرصيد المعرفي ك مكاكبة المستجدات  ندكات عممية محمية كانت أك كطنيةعقد  -
 ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة لمكاجية جميع المشاكؿ ك األخطار التي تكاجو عممية الحفظ. -
 كضع خطة استعجالية لمكاجية الخطر في حاالت الطكارئ. -
 مف خالؿ دكرات تككينية حكؿ استعماؿ الكسائؿ الخاصة بحالة الطكارئ. تأىيؿ المكظفيف -
 تعميـ المعايير الدكلية الخاصة باإلجراءات الكقائية بكضع استراتيجية كطنية مكحدة. -
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 خاتمة
تناكلنا  في ىذه الدراسة قضايا حفظ الكثائؽ األرشيفية التقميدية بأكثر جدية، باعتبارىا 

المستحيؿ المضي قدما دكف االستناد إلى مصدر قضية الحاضر لما تعانيو مف مشاكؿ ألنو مف 
التقميدية في  كاقع حفظ الكثائؽ األرشيفية تخطيط لممستقبؿ، فحاكلنا إبرازمكثكؽ مف أجؿ ال
الكالئية  بصفة عامة، ك مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ بصفة خاصة، ىك المصالح األرشيفية 

، ك التجييزات الضركرية لمقياـ بعممية الحفظ المقاييس المعمكؿ بيا دكليا لتشييد مراكز األرشيؼ
عمى أكمؿ كجو، ك التي تساعد بدكرىا في كقاية الكثائؽ األرشيفية التقميدية عمى المدل البعيد، ك 

في التقميدم لتميزه كالككارث التي مف شأنيا أف تيدد سالمة المخزكف الثقا معرفة مختمؼ األخطار 
سبؿ الكقاية منيا تبياف التدابير الالزمة لحمايتو مف خالؿ  عمى التعرؼ،    المكثكقيةبالمصداقية ك 

 الخسائر المحتممة.الخطر ك أك عمى األقؿ التقميؿ مف نسبة اإلصابة ب
مدل تكافؽ مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ عمى  ، في البدايةخالؿ ىذه الدراسةتعرفنا مف ف 

تي تتكفر عمييا التجييزات ال بمختمؼ، ثـ التعريؼ المقاييس ك المعايير الخاصة بالبنايةمع 
مختمؼ األخطار ك الككارث الميددة لسالمة  ، ثـحفظ ذاكرة األمة ك مكركثيا التقميدمالمصمحة ل

لحمايتيا مف  التي تحتضنيا المصمحة، ك اإلجراءات الكقائية التي تطبقيا الكثائؽ األرشيفية التقميدية
 الرجكع إلييا عند الحاجة الستثمارىا في الكقت المناسب بسرعة ك سيكلة ك دقة. أجؿ 

فاستنتجنا أف مصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ تقتصر عمى بعض المقاييس ك الشركط 
مخابر ك كرشات لمعالجة ك األبعاد المعمكؿ بيا دكليا، الضركرية مف حيث البناية لعدـ تكفرىا عمى

ياب جزء كبير مف التجييزات الضركرية التي تضمف ديمكمة األرشيؼ، األرصدة المتضررة، ك غ
كجكد نقص  مع سالمة األرشيؼ المتكاجد بيا تيدد أخطار ك ككارث بعضلى تعرضيا لباإلضافة إ

لكقايتو ك ضماف سالمتو عمى المدل البعيد، لكف بالرغـ مف ىذه النقائص في اإلجراءات المتخذة 
          بقكة في الكثائؽ الكرقية في أحسف حاالتو، فعدـ تكفر المقاييس إال أف رصيدىا ك المتمثؿ ك

األخطار ك قمة اإلجراءات الكقائية الالزمة لكقاية رصيدىا، ال يعني  التعرض لبعض، ك ك التجييزات
بعيف االعتبار ىذا النكع مف األرشيؼ ك  األخذ ، لكف يجببالضركرة تمؼ ك زكاؿ األرشيؼ

 لذم يميؽ بو.إعطائو االىتماـ ا
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 (: نموذج عن جدول الدفع01الممحق رقم )
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كالية...

 تاريخ الدفع                               األمانة العامة

 مصمحة األرشيؼ

                              مديرية.........-                                                        

 مصمحة.........-                                                       

 .......مكتب....- 

 خاص بالمصمحة الدافعة

 المصمحة: -
 عدد الوحدات )سجل، حزمة، عمبة( -
 تاريخ الدفع: -
 توقيع المسؤول: -

 
 

 خاص بمصمحة األرشيف

 عدد الوحدات )سجل، حزمة، عمبة(: -
 مكان الحفظ: -
 الترتيب )ساق، رف(: -
 /       .    مالحظة -
التاريخ: -
 المسؤول:توقيع  -

 جدولالدفع
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 خاص بمصمحة األرشيؼ خاص بالمصمحة الدافعة
التاريخ األدنى ك  طبيعة الكثائؽ الرقـ التسمسمي

 األقصى
 المالحظات الترتيب الخاص
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  (: نموذج لجدول إقصاء02الممحق رقم )

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Direction/Daira/APC/Entreprise 

Date ..................................................................التاريخ......      

 Nرقـ............   

 جدول اإلقصاء

BORDEREAU D’ELIMINATION 

 Date et N تاريخ ك رقـ 
 Direction/S. Direction مديرية/ مديرية فرعية 
  Nombre de feuillets عدد األكراؽ 
  Référence المراجع 
  Nombre d’article عدد الكحدات 

  Date extrême   التكاريخ القصكل
 Observation المالحظات 

 

 إسـ ك لقب ك رتبة المسؤكؿ
Nom et prénom et qualité du responsable des archives 

 

 تأشيرة األرشيف الوطني

VISA DES ARCHIVES NATIONALE 

 Signature et cachet اإلمضاء ك الختـ 
 Recommandation تكصيات 

 Ce bordereau doit  être rempli en 03 exemplaire نسخ 03تحرر ىذه الحافظة عمى 
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 (: نمكذج لمفيرس العددم البسيط.03الممحؽ رقـ )

 الفيرس العددي : 

رقـ 
 العمبة
 

التاريخ األدنى ك  المحتكل
 األقصى

 نكع الكعاء المالحظة الترميز
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 (: نموذج طمب إستشارة وثيقة من األرشيف04الممحق رقم )

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE MOSTAGANEM

SECRITARIAT GENERAL 

SARVICE DES ARCHIVES 

DEMANDE DE CONSULTATION 

D’UN DOCUMENT D’ARCHIVES 

 طمب إستشارة وثيقة من األرشيف

----------- 

 --------------------: Nom et Prénom---------اإلسم و المقب:

 ---------------C.N.I n------- du----في:  -----ب.ت.و رقم:

 ----------: Etablie par Daira de-------------الصادرة عن دائرة:

 -------------------: Fonction------------------الوظيفة:

 -------------Nature du Document--------------نوع الوثيقة:

 Référence--------------------------------------المرجع:

 ---------------------------------: Motif--------السبب:

  Avis du Chef de bureau de la conservation des archives : 

………………………………………………………………. 

Mostaganem, le : --------------- 

  Signature                             إمضاء    

Visa du chef de Service                 du demandeur  المعني باألمر 
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الييكل التنظيمي لوالية مستغانم. :05ممحق رقم 
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ملرصيد مصمحة أرشيف والية مستغان: الحجم الكمي 07ممحق رقم 

مساحة األرشيف بالقاعة 
 )بالمتر الطولي(

 القاعة عدد العمب األرشيفية

األول الطابق  
01رقـ  2910 291  
02رقـ 1818 181.8  
03رقـ 4416 441.6  
04رقـ 2646 264.6  
05رقـ 1314 131.4  

 الطابق الثاني
06رقـ 3108 310  
07رقـ  2214 221.4  
08رقـ  2070 207  
09رقـ  2412 241.2  
10رقـ  4494 449.4  

 الطابق الثالث
11رقـ  3120 312  
12رقـ  2010 201  
13رقـ  4518 451.8  
14رقـ  2658 265.8  
15رقـ  2100 210  

 الطابق التحت أرضي
 أ 2368 236.8
 ب 1413 141.3
 ج 1320 132
 د 930 93
 ق 933 93.3
 ك 2178 217.8
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الممخص:

تبمغ الكثائؽ األرشيفية التقميدية مكانة كبيرة لما تكتسيو مف مصداقية ك مكثكقية ك أصالة، 
ك يعتبر حفظيا مف أىـ التحديات التي تكاجييا المؤسسات بما فييا الجماعات المحمية ، نتيجة 
ؿ مجمكعة مف المقاييس ك المعايير التي يجب احتراميا ك التجييزات التي يجب تكفيرىا، ك عكام

التمؼ التي يجب الكقاية منيا أك التقميؿ مف نسبتيا ضمف األرشيؼ الكالئي، قصد الرجكع إليو ك 
استثماره في اتخاذ القرارات ك إثبات الحقكؽ ك في أغراض البحث العممي، ك إنجاز المشاريع ، ك 

اـ ك تحسيف أداء المؤسسات، فالحفظ ىك جكىر عمؿ األرشيفي حيث يتطمب منو مزيدا مف االىتم
العناية لتكفير كؿ الشركط الضركرية لذلؾ، ك قد جاء ىذا العمؿ ليبيف جممة مف الخطكات التي 
يجب القياـ بيا ك تحديدا تدقيؽ المقاييس األساسية التي يجب أف تخضع ليا إعداد البناية 

أكمؿ كجو،  األرشيفية، ثـ تكفير التجييزات الالزمة ذات النكعية الجيدة المطمكبة ألداء المياـ عمى
ك التعرؼ عمى مختمؼ األخطار التي يمكف أف تيدد سالمة المخزكف الثقافي، باإلضافة إلى القياـ 

 باإلجراءات الكقائية التي تضمف الحفاظ عميو.

فجاءت ىذه الدراسة لإلجابة عمى التساؤؿ المطركح حكؿ كاقع حفظ الكثيقة األرشيفية 
ية، باعتمادنا عمى منيج دراسة الحالة، ك صيركرة عممية ليذه التقميدية في المصالح األرشيفية الكالئ

الدراسة تضمنت ثالث جكانب الجانب المنيجي، ثـ الجانب النظرم حيث حاكلنا تسميط الضكء 
عمى البناية األرشيفية ك تجييزاتيا ك عكامؿ تمؼ الكثيقة األرشيفية التقميدية ك إجراءات الكقاية منيا 

 لنا فيو دراسة الكاقع الحالي لمصمحة أرشيؼ كالية مستغانـ.ك الجانب الميداني حاك 

فتجمى لنا مف خالؿ ىذه الدراسة أنو الزالت الكثيقة التقميدية  في المصالح األرشيفية 
الكالئية تعاني نقص مف جانب البناية ك التجييزات باإلضافة إلى تعرضيا لبعض األخطار التي 

 تيددىا بالزكاؿ.

 الكممات المفتاحية:

 -البناية األرشيفية -مصالح األرشيؼ الكالئي -الكثيقة األرشيفية التقميدية  -الحفظ   -األرشيؼ
مستغانـ.  -اإلجراءات الكقائية  –عكامؿ تمؼ الكثائؽ  -التجييزات
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absract: 

 the traditional archival documents of great stature to the credibility and 

reliability and authenticity, and is saved from the most important 

challenges faced by institutions, including local communities, as a result of 

a set of standards and criteria that must be respected and equipment to be 

provided, and the ravages that must be prevented them or minimize .The 

increase within the Archive state levels, in order to refer to it and invest it 

in decision-making and establish the rights and the purposes of scientific 

research, and the completion of projects, and improve the performance of 

institutions, The protection of our archif is the essence of the work of 

archival where requires us more attention and care to provide all the 

necessary so the conditions, and it came this work shows a series of steps 

that need to be made and specifically check the basic standards that should 

govern archival building is set up, and then provide the necessary 

equipment of good quality required to perform the tasks to the fullest, and 

to identify the various hazards that could threaten the integrity of the 

cultural inventory, in addition to doing the preventive measures that ensure 

preservation. This study came to answer before the question about the 

reality of the preservation of traditional archival document archival 

interests of state, adopting the case study method, the scientific process of 

this study included three aspects of the systematic side, then the theoretical 

side, where we have tried to highlight the archival building and its 

equipment and damage factors document archival traditional and 

prevention ,and field-side action. we tried to study the current reality for 

the benefit of Mostaganem Province archive. 

 becomes clear to us through this study, the traditional document archival 

interests in state suffers a shortage on the part of the building and 

equipment in addition to the exposure to some of the dangers that are 

threatened with extinction in this town . 

 key words: Archive- conservation - traditional archival document - the 

interests of the Archive - archival building -the causes behinde the loss of 

archival documnts - preventive measures - Mostaganem 


