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 التنظيم الاداري وألارشيف في الجزائرالدرس ألاول: 

 :للخزهير

 أعمار الوثيقة: 

 ت، العمر ألاول للوثيقة : هي الىثائم التي جىعب اللُمت اللصىي الاداٍس

ت جبلغ رسوتها وجيخلل مً مىخب آلخش أثىاء اإلالامالث.  والفائذة الاظخلمالُت الاداٍس

 ت أي : هي وثائم هلصالعمر الثاني للوثيقة ذ مً الفائذة الاظخلمالُت الاداٍس

حعخلمل مً خين آلخش وجدٌى الى مصلحت خفف الىثائم الخابلت لىفغ الجهاص الاداسي. وكادة جيىن 

 مصلحت الاسشُف الخابلت للمؤظعت: أي مصلحت ألاسشُف اإلاؤكذ.

ت والتي جلص ى فُما بلذ مً خال ٌ في هزه الحالت، هىان هىكان مً الىثائم: وثائم اداٍس

خُت، فىُت، مالُت،  ت: جاٍس ت وهي الىثائم التي ال جدمل أي كُمت ثاهٍى حذٌو حعُير الىثائم الاداٍس

كاهىهُت...، و وثائم جدفف فُما بلذ بشيل نهائي والتي جدمل اخذي اللُم الثاهىٍت اإلازوىسة ظالفا والتي 

خ الامت، اثباث خم مً خلىق اإلاىاػً او اإلاؤظعت و  جأخز حعمُت الىثائم ألاسشُفُت جخٌى لها هخابت جاٍس

 مً هزه اللحـت. 

 هزا الىىق مً الىثائم جأخز حعمُت ألاسشُف، هي جلً العمر الثالث للوثيقة :

 الىثائم الاسشُفُت العابلت الزهش واإلاذفىكت إلى مشهض الاسشُف الىػني.

ػىس واإلاهام اإلاىولت ألمين اإلادفىؿاث سغم انها مدشابهت، جخخلف مً كمش الى كمش او 

لؼىس آخش، أمين اإلادفىؿاث أو الاسشُفي اإلاىؿف في مصلحت الاسشُف اإلاؤكذ: ًجذ هفعه ًخلامل مم 

ت والىثائم الاسشُفُت التي ظخذفم الخلا، أما ا/ًً اإلادفىؿاث اإلاخىاحذ في اللمش الثالث  الىثائم الاداٍس

 فهى يهخم باألسشُف الصشف والحفاؾ كلى راهشة ألامت . 

 لملت في ولخا الحالخين مخخلفت:فاإلالاًير اإلاعخ

 ، 2-9 98451اللمش ألاٌو والثاوي ملُاس اًضو 

 ISAD(g)اللمش الثالث ملُاس الىصف ألاسشُفي اللام.

 ISAD( g   (مالخـت: ولىً ال ًمىم كلى الاسشُفي لللمش الثاوي ان ًلىم بالىصف اإلابعؽ للملفاث وفم

 اججاه الىثائم الاسشُفُت،

ت، خُث الاكصاء ال جخخلف العلعلت الاس  شُفُت مً كمش آلخش: مً فشص وملالجت فىٍش

ًخم في اللمش الثالث واهما ًيىن كىذ اللمش الثاوي، أمين اإلادفىؿاث لللمش الثاوي هى مً ًبادس إلكذاد 

 كائمت الىثائم اإلالصاة فُما بلذ، 

مش ألاٌو الى اللمش الثاوي، الذفم : ًخمش هزه اللملُت في مشخلخين: الذفم الاٌو مً مىخب آلخش أي مً الل

والذفم الثاوي مً مصلحت الاسشُف اإلاؤكذ الى مشهض الاسشُف النهائي، أي مً اللمش الثاوي الى اللمش 

الثالث، بِىما أمين اإلادفىؿاث في اللمش الثالث ال ًلىم بخاجا بلملُت الذفم، وإهما ظِعاهم في كملُت 
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لى جىحُه حللُماث ومزهشاث وأوامش لألسشُفي ، فُما جدشص الاداسة ك اظخلباٌ وملاًىت اإلاذفىكاث.

ًخللم كلى طشوسة الحفاؾ والصىن الىثائم، وطمان الحفاؾ كليها مً الخلف والعشكت، اللُام بلملُت 

جبلُغ والاػالق كلى الىثائم بؼشق سظمُت، جىـُم اإلادل ألاسشُفي وجشجِب الللب كلى الشفىف، وجلذًم 

ش وكشض خاٌ في خالت  ت.الخلاٍس  ما حلشض الشصُذ الى مخاػش ظىاء واهذ ػبُلُت او بشٍش

ان الخلامل مم ألاسصذة في هزه الحالت ًخىكف كلى ألاداء الجُذ لألسشُفي في هُفُت اظخلباٌ 

اإلاذفىكاث، ملاًىتها وحسجُلها، اكذاد كائمت الاكصاء للىثائم التي اهتهذ مذة خفـها، اكذاد حذٌو 

 ُف الىػني.الذفم الثاوي الى مشاهض الاسش

ت اججاه الىثائم الاسشُفُت جيىن كلى معخىي ول اداسة في الاحهضة الحيىمُت،  فاإلاعؤولُت الاداٍس

 اإلاؤظعاث اللامت والخاصت: مً أكلى هشم في الذولت الى أصغش هُئت في الذولت

 اداسة سئاظت الجمهىسٍت: جدشيل مً مياجب، مصلحت الحفف اإلاؤكذ ومشهض ألاسشُف النهائي

اث، ومصلحت لحفف أسشُف مشهض الاسشُف  اداسة مشهض الاسشُف الىػني: مياجب ومصالح ومذًٍش

الف هُلىمتر خؼي الظخلباٌ الاسشُف في ول  22الىػني اثىاء جأدًت مصالحها، ومخاصن جمخذ كلى ػٌى 

 اللؼاكاث الاخشي.

اث، مصلحت لألسشُف اإلاؤكذ ًظم ول  وثائم لخلً اإلاصالح اداسة الىصاساث: اإلاياجب واإلاصالح واإلاذًٍش

اث واإلاياجب. والتي جذفم فُما بلذ لألسشُف الىػني  واإلاذًٍش

اث، منها مصلحت الاسشُف اإلاؤكذ الىالئي. ومششوق اكذاد مشهض  اداسة الىالًاث: مياجب ومصالح ومذًٍش

 اسشُف نهائي والئي هملحم إلاشهض الاسشُف الىػني في ػىس الاهجاص.

اث، منها مىخب الاسشُف الزي ججمم فُه أسشُف اإلاصالح  اداسة البلذًاث: مياجب ومصالح ومذًٍش

 واإلاياجب ، هأسشُف وظُؽ، ثم ًذفم الى أسشُف الىالًت هنهاًت اإلاؼاف.

ان اهخاج الىثائم واظخلبالها مً ػشف هزه الاداساث، ظدشيل لىا سصُذ خاص بها مم مشو الىكذ، 

ت معبلا، و  خالٌ جؼبُم ما حاء في اللاهىن فُما ًخللم  لً مًرفالبذ مً جدذًذ اإلاعؤولُت الاداٍس

ت، وخفف، جبلُغ ودفم باألسشُف.  بدعُير الىثائم الاداٍس
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 : 1ومصالح حفظ ألارشيف التنظيم الاداري في الجزائر 

ٌلشف الخىـُم الاداسي بأهه جلً ألاظالُب الفىُت الالصم ادساحها، جشجُبها ووصفها بغُت جدلُم 

ت والهُئاث اإلاؤظعاث ول حلمل .الخىمُت والخلذم ؤلاداسي  لللمل أظاس ي همبذأ جىـُمي هُيل وفم ؤلاداٍس

 حجم وهزلً داخلها، اإلاىؿفين وجخصصاث اليشاغ هىق خالٌ مً هزا الهُيل وخذاث وجخخلف الللمي،

 اإلاؤظعت، أهذاف لخذمت في مجملها جصب والتي وأهذافها الفشكُت وؿائفها باخخالف لذيها الاكخماداث

 وخذة وحىد فئن أخشي  إلى إداسة ومً إلى أخشي  مؤظعت مً الخىـُمي الهُيل هزا وخذاث فذاخخل وإرا

 ظىاء ، خخمُا أمشا ٌلذ ألاخشي  الىخذاث ول أوشؼت الىاججت كً الىثائم وملالجت باظخلباٌ مخخصصت

 وان وأ هفعها الهُئت داخل واإلاصالح ؤلاكعام مخخلف بين الشظمي الاجصاٌكً  هاججت الىثائم جلً واهذ

بذأ  للذ " ٌ:اللى  رلً كلى هذؤ ً هما الخاسجي مدُؼها مً أخشي  هُئاث مم الاجصاٌهدُجت  رلً

 داخل اإلاؤظعاث ؤلاداسي  الخىـُم في اإلادفىؿاث به جلىم الزي الذوس  بأهمُت ٌشلشون اإلاعؤولىن 

ت الششواث كشفذ للذ و ، اإلاخخلفت  كىاًت لمدفىؿاثل الحيىمُت فأولذ اإلاصالح كبل ألاهمُت جلً الخجاٍس

اث مثل  ألاخشي  ؤلاداساث بدىـُم كىاًتها كً أهمُت ال جلل هبيرة ،  2وغيرها والخىسٍذاث والحعاباث اإلاشتًر

ٌ  كائما الجذٌ أن إال  ميان في ًخم الحفف أن ًيبغي فهل للمؤظعاث، باليعبت ألاسشُف مدل وطم خى

ششف بىثائله كعم ول فُدخفف اإلاؤظعاث ومصالح أكعام كلى اإلاهمت جىصَم أم واخذ  .بىفعه كليها َو

ت  حلخبر الاداسة اللامت مً اإلاداوس الهامت التي جخلشض لها حل الذٌو الحذًثت، إر حلخبر اداة حىهٍش

لخىفُز العُاظاث والبرامج واجخار اللشاساث وظً اللىاهين والاخيام اللظائُت في هؼاق وؿائفها. لزا 

ت  الخلشض ألظغ الاداسة اللامت التي ًلىم كليها الىـام الاداسي البذ مً ان هفهم مارا هلصذ باإلاشهٍض

ت. ت الاداٍس  والالمشهٍض

 ا كىذما جخىخذ ول العلؼاث املركزية الادارية : هلٌى كً الىـام الاداسي مشهٍض

ت مثال سئِغ الذولت، الىصٍش الا  خم اخز اللشاس مً العلؼت اإلاشهٍض ، الىصساء، الهُئاث الىػىُت ألا ٍو  خشي.ٌو

ت حلني  اللشاس اجخار كلي معخىاها ًخم شخص أو إداسة مؤظعت، واخذة، سئاظت في العلؼت جشهض اإلاشهٍض

لت ت هما اإلاالي، الجاهب في الاظخلاللُت كذم جدبلها معخللت بؼٍش  ألاكماٌ جترهض ،إر الخذماث حلني مشهٍض

 وفي واخذ، ميان يف اللمل بىفغ ًلىمىن  الزًً اإلاىؿفين ججمُم ًخم و مخخصصت وخذاث في اإلادشابهت

 مدل في مخخصصين والغير اإلاخخصصين واإلاىؿفين ألاسشُف مدل خُث ٌعخلل ألاسشُف خفف مجاٌ

الظُما  وخذماث، وثائم مً ًدخاحه بما ؤلاداسي  الجهاص لتزوٍذ (كعمت أو اإلاصلحت مىخب أو )واخذ

 الىصٌى للمللىماث كملُت وجِعير الىثائم جشاهم مً للمؤظعت الذاخلُت واإلاصالح اإلاياجب جخلُص

 كعم أو إداسة جلىم أن " ألاسشُف بأهه مدالث كلى اإلاشهضي  ؤلاششاف وكشف ؤلاداسي  للدعُير الصالحت

                                                           
ذ مً اإلاللىماث، أهـش دسط ألاظخار سخماوي ًاظين: الخىـُم الاداسي واإلاؤظعاحي.  1  للمٍض
 للؼباكت اللشبي الىخاب داس : اللاهشة فيها اللاإلاين هفاًت وسفم جىـُمها :اإلادفىؿاث إداسة مدمذ أخمذ الشامي  2

 . د.ثواليشش
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ذها فِعخلبل ، فيها ؤلاداسة وألاكعام حمُم بخذمت الىاخذة اإلاؤظعت في واخذ مدفىؿاث  الىاسد بٍش

صذس ذها ٍو ششف الصادس بٍش خا ، واإلالفاث أحهضة الفهاسط كلى َو ذ بمٍو ظم والصادس الىاسد البًر  خؼت ٍو

لىم اإلاؤظعت، داخل دفتر معدىذ أو او وسكت ول خفف  وألاوساق الىمارج حمُم وجشخُل بصُاهت هزلً ٍو

 اللمل و ؤلاداسي  اللمل بين الالخلاء هلؼت وعخيخج الخلشف هزا خالٌ مً ، اإلاؤظعت ملها جخلامل التي

ٌ  اللمش ًميز الالخلاء وهزا ألاسشُفي  إداسة جخصصاث مم ًخذاخل إر أهثر، بيعبت ألاسشُفُت للىثائم ألاو

ذ اظخلباٌ مً ألاكماٌ ذ في والخدىم الىاسد البًر  . الحفف كملُت خؼت وطم خالٌ مً وهزلً الصادس البًر

  : املركزي  النظام إيجابيات

 : في جخمثل اإلاضاًا مً بجملت اإلاشهضي  الىـام ًخمخم

تؤلا  وألاهماغ الىـام ججاوغ جدلُم ت واإلالامالث ؤلاحشاءاث ًىضح ما داٍس  جىاكظها وكذم، ؤلاداٍس

  -البُىسكشاػُت ؿاهشة ظلبُاث وجللُص ؤلاداسي  ألاداء اسجفاق إلى ًؤدي ما أخشي، حهت مً واخخالفها

 مً مدذود بلذد · الاهخفاء خالٌ مً ورلً ممىىا خذا أكص ى إلى الخيالُف وجللُص ؤلاهفاق مً الخللُل

 ًظمً ما وألاسشُف بالىثائم مخخصصت وخذة اهفشاد -الجهىد و ألامىاٌ ًىفش ما ىؿفينواإلا الهُئاث

 مً ألاسشُف جضخم مً الحذ -.مخخصص إداسي  سئِغ إششاف جدذ واللمل واللملُاث ؤلاحشاءاث جىحُه

 ملفاث في الىثائم خفف جىشاس وكذم والىخذاث ألاكعام إلاخخلف اإلاخىشسة اليسخ مً الخخلص خالٌ

 إمياهُت - · اإلاىخجت ؤلاداسة كً هُابت والحزف الفشص  ًخص فُما الخلىُت اللملُاث بمخخلف اللُام-. كذًذة

 ٌ  معؤولُت جدذًذ . أهخجها الزي اللعم كً الىـش بغع الىاخذ اإلاىطىق في الىثائم حمُم كلي الحصى

 في ألاكباء جدملو  والاهظباغ الجذًت · إلى ًؤدي ما الغشض لهزا ٌلين واخذ شخص كىذ الىثائم صُاهت

 . الىثائم وظالمت أمً ًمغ طشس  أي إلحاق خالت

  :املركزي  النظام شلبيات

ٌ  جأخش الىثائم الحفف في اإلاشهضي  الىـام اجباق كً ًترجب  جشاهم خالٌ مً ورلً اإلاللىماث، الى الىصى

ت ٍلتبؼش  الىثائم مجمىكت خفف ان هما مخخلفت، أماهً في اإلاؤظعت وخذاث واهذ ارا او الشصُذ  مشهٍض

تها افشاء وبالخالي بزلً لهم مصشح غير مىؿفين كبل مً لالػالق كشطت ًجللها  . ظٍش

 

 ت الالمركزية الادارية ا كىذما ًخجه الخمُيز بين اإلاصالح اإلاشهٍض :  ٌلخبر هـام الاداسي ال مشهٍض

ت للذ ت هـام مً الىـم الاداٍس ولت الىاخذة، ًلىم واإلاصالح اإلادلُت ألحهضة مىخخبت ومعخللت. الالمشهٍض

ت والهُئاث اإلادلُت التي جباشش  ت بين الهُئاث اإلاشهٍض كلى أظاط جىصَم العلؼاث والىؿائف الاداٍس

ت . ت اإلادفىؿاث جيىن  اخخصاصها كلى اإلاعخىي الاكلُمي جدذ سكابت العلؼت اإلاشهٍض  جلىم كىذما المشهٍض

ت أن أي ، 29 كليها ؤلاششاف و ملفاجه بدفف مىخب أو كعم أو إداسة ول ع حلني الالمشهٍض  بلع جفٍى

 وخذاث مً وخذة ول تهخم ألاسشُف مجاٌ وفي ألامىس، ول في اإلاشهض إلى الشحىق لخفادي للفشوق العلؼاث
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 ميان في وخذة بيل الخاصت الىثائم بلاء مم ، وثائلها كلى وؤلاششاف للحفف هـام بئجباق ؤلاداسي  الهُيل

 . اظخلبالها أو إهخاحها

ت ألاهـمت ظخلشاضا خالٌ مً ت اإلاشهٍض  بأن الجضم ًمىً ال الىثائم خفف في اإلاعخخذمت والالمشهٍض

 باليعبت ألافظل أيهما جدذد التي اللىامل مً مجمىكت هىان أن إال آلاخش، مً افظل الىـامين أخذ

 :هي و ألخشي  أو إلاؤظعت

 الاشتعمال *

 العابلين، الىـامين أخذ جؼبُم إكشاس كىذ الاكخباس كين في هظله ان ًجب كامل أهم الاظخلماٌ ٌلخبر

 أن ٌلني فهزا ؤلاداسي  بالجهاص ملُىت وخذة ػشف مً إال حعخلمل ال الىثائم مً مجمىكت واهذ فئرا

ا ًيىن  أن ألافظل مً كليها ؤلاششاف  حعخلمل أن ًمىً الزي اإلايان في الىثائم إبلاء ًفظل إر ،ال مشهٍض

 . لها اظخلماال أهبر فُه

 الصرعة *

 جيىن  التي الىثائم بلع هىان أن هاخُت فمً أفظل، الىـامين أي اخخُاس في ًخدىم كامال العشكت إن

ت العشكت ؤدي الحاٌ في كليها لالػالق جؼلب إر جذاولها في طشوٍس ٌ  إلى جلذًمها في الخأخش ٍو  أطشاسا خصى

 في الىثائم وطم ًفظل لهزا، الالمشهضي  الىـام إجباق الحالت هزه في ٌعخدعً وبالخالي خؼيرة ومعؤولُاث

 إهجاص مميزاتها مً التي ؤلاداسة صالح في حلخبر اإلايزة وهزه ممىً وكذ أفظل في جذاولها ًِعش الزي اإلايان

 . كُاس ي صمً في اإلاهام

 : للحفظ واملناشبة الكافية املصاحات *

 مخخلف وثائم لحفف الحجم خُث مً اليافُت اإلاعاخاث وحذث إر اإلاشهضي  الىـام جؼبُم ًفظل

 مً الىثائم، ٌعخلملىن  إلاً مىاظبا للحفف اإلاخصص اإلاىكم ًيىن  أن كلى اإلاؤظعت داخل الىخذاث

 كلى جىفشها أخشي  هاخُت وهزلً بها، اإلاؤظعت مىؿفي ول اجصاٌ وظهىلت اإلابني مشافم مً اللشب هاخُت

 . الغشض لهزا اإلاالئمت والبىاًت الخجهيزاث وكلى اإلاىاظبت الحفف ششوغ

 املعلومات أمن *

ت الىثائم بلع كليها جدخىي  التي اإلاللىماث جيىن  أخُاها  في ٌللمىن  مً إال كليها ًؼلم أن ًجىص  وال ظٍش

ا ال خفـا جدفف لزا اليشاغ، رالً إػاس  بأماهت خفـها طمً إرا أما اظخلبالها أو  إهخاحها أماهً في مشهٍض

 والخضائً اإلاىاظبت الخجهيزاث جىفير ًخم أن التالح هزه في فىحب ،مشهضي  إششاف جدذ مىفصلت مدالث في

 اإلاؤثشة لللىامل حلشطها أو العشكت أو الاػالق ،خشُت ألامً أكىان جيلُف و الغلم اإلادىمت الحذًذًت

 ( ...سػىبت خششاث خشائم) ألاخشي 
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 املؤشصة حجم *

ت جؼبُم إلى داق رلً وان اإلاؤظعت حجم هبر ولما ت، اإلادفىؿاث أكعام بئوشاء ورلً الالمشهٍض  الالمشهٍض

 جؼبُم ٌعخدعً حجما أصغش اإلاؤظعت واهذ ولما لًر كلى وبىاء ، 30 اإلاؤظعت بئكعام جلحم التي و

 . الىثائم كلى والشكابت ؤلاششاف لدعهُل لًور اإلاشهضي  الىـام

 

  : الالمركزي  النظام جابياتيا

 ، بعشكت اإلاعخلملت الىثائم بئجاخت شُفألاس  مجاٌ في الالمشهضي  الىـام ًخميز اإلاشهضي  الىـام خالف كلى

 الىثائم وظالمت أمً كلى الحفاؾ مانط أي اإلاىخجت ؤلاداسة مً باللشب اإلاياجب داخل مدفىؿت انها رلً

ت واإلاللىماث  . العٍش

 

ت إجباق كً ًيخج : الالمركزي  النظام شلبيات   : ماًلي الالمشهٍض

 مخخلف لذي مخخلفت اإلالفاث في بالىثائم خخفاؾالا  جىشاس هدُجت همىه وجيرة وجضاًذ ألاسشُف جشاهم

 في للحفف اإلاخصصت واإلالذاث ألاحهضة إفشاء خالٌ مً الحفف جيالُف اسجفاق .ؤلاداسي  الجهاص الىخذاث

 اإلاؤظعت وخذاث بين اللمل إحشاءاث اخخالف . اإلاىؿفين للذد لتزاًذ باليعبت ألامش وهزلً الىخذاث ول

 ًخم الزًً ، اإلاىؿفين بين فُما أو إداسة ول معخىي  كلى ألاسشُف في ينمخخصص إلى الحاحت · .الىاخذة

بهم وجىحيههم كليهم ؤلاششاف  . وخذة ول في الىثائم أكماٌ ألداء وجذٍس
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أرشيفالدرس الثاني: مصتىيات لاأ

 :ثمهيد

ش لىا خفظذ فلض صىع،الػ مغ غلى ًىم بػض ًىما ألاعشُفُت اإلاؤؾؿاث أهمُت جتزاًض  وجغار جاٍع

 أهماطها، بمسخلف ألاعشُفُت اإلاؤؾؿاث أهمُت وجؼصاص الػصىع، غبر حُل إلى حُل مً وخملخه اللضماء،

أ.به وجخأزغ فُه جؤزغ مػه جخفاغل فهي بها، اإلاجخمؼ ٌشهضه جطىع  ول مؼ

أ

  : لارشيف مؤشصات مصتىيات

ت او اإلاياجب ًبضأ أٌو مؿخىي لخىاحض ألاعشُف : الىحدات الادارية*  ماهً اهخاج أهي الىخضاث الاصاٍع

 الىزائم.

ٌ هما طهغها  ت ُلتالىز غمغ مُلؿبخ ؾابلا في الضعؽ ألاو  مصيرها جدضًض غاًت إلى إهخاحها مىظ ؤلاصاٍع

ت الىزُلت أن ًدبين اإلااصي، الحظف أو بالحفظ إما النهائي ٌ  الػمغ في ؤلاصاٍع ت جيىن  ألاو  الاؾخػماٌ حاٍع

ت الىزائم وجمثل"  كُض هي التي أو ، جىفُظها ًخم التي ألاغماٌ ول حؿخىغب التي ؤلاصاعي  الجهاػ طاهغة ؤلاصاٍع

 الثاهُت ومخابػت ألاولى جلُُم في اإلاػلىماث مً بها وما الىزائم حؿير خُث جىفُظها اإلاؿتهضف أو الخىفُظ

 وهظلً خلىكهم وإزباث وألافغاص، الهُئاث أغماٌ جىزُم في الىزائم هظه كُمت وجخمثل ... للثالثت والخسطُط

ت اثاللغاع  اجساط غلى اإلاؿاغضة في  وإلاا  " ؤلاصاعي  وؤلاصالح لىظُفيا الخىزُم غملُت في صوعها زم ، ؤلاصاٍع

ت للىزُلت  مىظ جم اإلاػلىماث إلى ؤلاصاعة خاحت وباػصًاص ، لها الخابػت اإلاؤؾؿت أغماٌ في مؿاهمت مً ؤلاصاٍع

ً مدالث جسصُص الػصىع  أكضام  اإلادالث وهظه ؤلاصاعي  الػمل مخطلباث اكخظخه ما وفم الىزائم لخسٍؼ

ت اإلاػلىماث وخضاث" حؿمى  زاصت أو خيىمُت غير أو خيىمُت لهُئاث جابػت عؾمُت إصاعاث وهي" ، "ؤلاصاٍع

 التي الهُئت جيخجها التي اإلاىاص خفظ بلصض جيشأ الىخضاث ،وهظه الهُئاث هظه هُان مً حؼءا جمثل و ،

 غملُت هي الىخضاث هظه وظُفت وأما .شيلها وان مهما الىزائم مجمىغت بها ًلصض واإلاىاص 34 " جسضمها

ت اإلاػلىماث واؾترحاع ازتزان غملُاث موجىظُ طبط  . ؤلاصاٍع

 

  : الىشيط لارشيف أو مصالح اكزمرأ *

 الىزائم فُه جىصع الػامت ألاعشُفُت الؿلطت اصاعة جدذ مؿخىصع " بانها الىؾُط ألاعشُف مغاهؼ حػغف

ت ت الهُئاث مً لػضص اإلاخضاولت غير ؤلاصاٍع لت وجسضم ، اإلاىفصلت ؤلاصاٍع  ننمل لىظام وجسظؼ اكخصاصًت بطٍغ

لها أو (الحظف ) إهالهها ًخم أن إلى (الفغػ ) لالهخلاء  الىؾُط ألاعشُف فمغاهؼ ، اللىمي ألاعشُف إلى جدٍى

 مػالجت مؿخىاها غلى ًخم و ، اإلاؤؾؿاث مً مجمىغت أعشُف لحفظ مدالث هي اإلاؤكذ الحفظ مغاهؼ أو

ت الىزائم ، الػمغ اهلظاء بػض لها اإلاىخجت ؤلاصاعاث مً اؾخلبالها مًخ والتي وألاعشُفُت الاصاٍع  ختى ألاٌو

 مً زائلهاو  مً بؿهىلت حؿخفُض هما ، حضًضة وزائم وخفظ لإلهخاج اإلاؿاخت فسح مً ؤلاصاعاث جلً جخمىً

 أوطاغها في حغُير صون  الىزائم جدفظ والتي إليها الضفاع جم التي الىؾُط ألاعشُف بمغاهؼ الاجصاٌ زالٌ

 للمؤؾؿت باليؿبت الدؿُير بغغض الاؾترحاع لؿهىلت ومالئم مغن  وجغجِب جغكُم هظام إجباع مؼ ىهُتاللاه
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ذ غلى خصىلهم بػض ، زاعحها مً للمؿخفُضًً باليؿبت الػلمي البدث أغغاض لخضمت أو  لإلطالٌ جصٍغ

 الىؾُط الحفظ مغاهؼ حػمل هما . مثال واإلزباث مسخلفت خاحاث أحل مً أو للىزائم الضافػت الهُئت مً

 الحفظ مغاهؼ جلػب وغمىما ، لضيها اإلادفىظت للىزائم الضائمت والحماًت الصُاهت زضماث جلضًم غلى

ت اإلاػلىماث وخضاث بين الىؾاطت صوع  الىؾُط  مً ( الضائم الحفظ مغاهؼ ) ألاعشُفُت واإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍع

سُت الىزائم إغضاص هاخُت  صالحت الجؼاٌ التي الىزائم واؾدبلاء ألاعشُف مؤؾؿاث إلى جضفؼ ليي الخاٍع

ٌ  بػع وحػمض ، ؤلاصاعي  للدؿُير  لحفظ الىطىُت ألاعشُف مؤؾؿاث مباوي مً حؼءا جسصُص إلى الضو

 .هماطج أهم مً ولػل ، ماصًا و هُيلُا اهفصالها ًفظل غاصة أهه إال الىؾُط، ألاعشُف

  : إلاقليمية لارشيفات

خين هما: البلضًت  والىالًت. وان الهضف مً اوشائها جلىم الاصاعة اإلادلُت في الجؼائغ غلى وخضجين اصاٍع

هى جدلُم الضًمىكغاطُت في الاصاعة، وجأهُض خم الشػب في أن ًدىم هفؿه بىفؿه، وهظا جسفُف 

ت اكلُمُت جيخلل  ت في الػاصمت، وهلل حؿُير اإلاغافم الاكلُمُت الى هُئاث اصاٍع الػبء غً الاصاعة اإلاغهٍؼ

ت في الػاصمت الامغ اٌ<ي مً ض مً الخػا غً الؿلطت الاصاٍع ب اإلاؿافت واإلاٍؼ ون بين الشػب شأهه جلٍغ

 ألاعشُف زالٌ مً ؤلاكلُمُت ألاعشُفاث جيشغ ،ألاعشُف مؤؾؿاث إلى باإلطافت وبً أحهؼة الاصاعة.

ت الخلؿُماث مؿخىي  غلى اإلادلي أو ي غ الجىه  مً اإلايىهت اإلاىاطم أو مثال والىالًاث اإلادلُت ؤلاصاٍع

 صازل ؾابلت جيىن  أخُاها أنها بل ألاعشُف مؤؾؿاث أشياٌ مً آزغا شىال وحػخبر الىالًاث مً مجمىغت

 : في جخمثل و الىطني ألاعشُف ؿتمؤؾ إوشاء غلى إوشائها في الضولت

 الخابػت الىالًاث مً مجمىغت أعشُف وصُاهت بجمؼ الاهخمام غلى وحػمل : الجهىي  ألاعشُف مغاهؼ *

بت، اإلاىطلت لىفـ مىً اللٍغ  مؼ بالخيؿُم حػمل غالبا أنها هما مثال الغغب أو الشغق  والًاث جمثل أن ٍو

 . لألعشُف الىطىُت اإلاؤؾؿت

 مػُىت، والًت أعشُف غلى حشغف مؤؾؿت بئوشاء الىىع هظا ًسخص : الىالئُت  اإلادلُت ألاعشُف مغاهؼ *

سُت الىزائم وخفظ اإلاؤكذ الحفظ بين وججمؼ  أو الىالًاث في ًىدشغ اإلاؤؾؿاث مً الىىع وهظا الخاٍع

ٌ  بػع وفي الضولت، في اإلاػخمض الخلؿُم خؿب اإلادافظاث أو اإلالاطػاث  هما الىطني ألاعشُف جدبؼ الضو

 . الػضٌ والخجاعة، مػين كطاع في مخسصصت أو مؿخللت أزغي  خاالث في جيىن 

*أعشُف البلضًاث: ًسخص هظا الىىع بأعشُف اإلاؿخىي الاصغغ وهي البلضًت، هما حشغف غلى جىظُمها 

 ىصة غلى مؿخىي الىالًاث.واإلادافظت غليها بلضًاث اإلاىح

ف للبلضًت، ومً الاغخباعاث  اللاهىهُت واإلابضئُت اإلاؿىت للاهىن اهطالكا مما ؾبم، ووفم الخػٍغ

البلضًت في هسخلف مغاخل جطىع الخىظُم الاصاعي الجؼائغي ال ؾُما غلى مؿخىي الجماغاث الاكلُمُت، 

فئن البلضًت ٌؿمذ لها حؿُير طاحي لشؤونها، إطا البض مً وحىص هُيل جىظُمي همبضأ أؾاس ي للػمل 

لي ًىجغ غً هظا الدؿُير حملت مً وزائم التي جضزل في الاصاعي والػلمي لألصاء غلى أخؿً وحه، وبالخا

اث الهُيل اإلاشيل للبلضًت.  اطاع مؼاولت وشاطاتها الُىمُت في ول مؿخىي مً مؿخٍى



08 avril 2020 أ.ياسمينة معروف     ة الثانية ليسانس     المؤسسات االرشيفية في الجزائر: السن  مقياس: 

 

وبدىم ان البلضًت هي الىاصل او خللت وصل بين اإلاىاطً والاصاعة، وفي زظم الخىحه اإلاغشض في 

ُفُت التي جيخجها او حؿخلمها البلضًاث في اطاع مؼاولت حؿُير شؤون الاصاعة اإلادلُت، فئن الىزائم الاعش

وشاطاتها الغؾمُت، حػخبر ألاصاة اإلاؤهضة وازباث كاطؼ للػالكت لهظه الػالكت: اإلاىاطً والاصاعة، وبالخالي 

اإلاىاطً والضولت. فهظ الىزائم هي اإلاغآة الػاهؿت للمجخمؼ إلاا جىدؿُه مً أهمُت حض بالغت غلى ازخالف 

 هىغها، كاهىهُا واكخصاصًا، احخماغُا، زلافُا مالُا... الخ.مظمىنها و 

 نىعية أرشيف البلديات وخصائصه: -1

هظغا للمهام واليشاطاث التي جلىم بها البلضًت والظي ًخميز بالخىىع في الازخصاصاث والىظائف 

اإلاسخلفت: الؿُاؾُت، الثلافُت، الاحخماغُت، الاكخصاصًت، زضمت للمىاطً ولخلبُت خاحُاجه الُىمُت 

ت واإلاخمثلت في ازباث خلىكه اإلاضهُت واللاهىهُت، ًىجغ غً هظه الخضماث والىظائف جىى  ع الىزائم الاصاٍع

والتي ًؤوٌ مػظمها في آزغ اإلاطاف الى ان جصبذ أعشُفا، فهي جدىىع في اإلادخىي واإلاىاطُؼ التي اوشاث 

 مً احها واؾباب اهخاحها، لظا ًمىً خصغ هظه الىزائم والخالي: 

ت  - ملفاث زاصت باإلاؿخسضمين واإلايىهت مً مدظغ جىصِب، اللغاعاث الاصاٍع

ت، الخاصت باإلاىظف،  ملغعاث الػطل والاحاػة، مسططاث حؿُير اإلاىاعص البشٍغ

 اإلايزاهُت، الخ

سجالث الحالت اإلاضهُت: غلىص اإلاُالص، الىفاة، الطالق، الؼواج، وهي وزائم تهم  -

خه.   اإلاىاطً وهٍى

ملفاث زاصت بالبىاء والخػمير وهجض فيها كغاعاث عزص البىاء، عزص الهضم، كغاع  -

ابلت، مسططاث التهُئت الػمغاهُت، وهظا مخابػت عزص الخػمير، شهاصاث اإلاط

 الاشغاٌ....الخ

ملفاث زاصت بأمالن البلضًت: وهجض فيها سجالث وغلىص الىغاء، حؿُير الاؾىاق،  -

 اإلادشغة، الالفخاث، الاغغاؽ، اإلالابغ.

ملفاث اإلاىاػغاث اللظائُت التي جخمثل في مداطغ الخبلُغ، مداطغ الخىفُظ،  -

 مداطغ اإلاػاًىت...

لفاث زاصت باالهخساباث والخضمت الىطىُت و الاخصائُاث: سجالث زاصت م -

 بدسجُل اإلاىخسبين، الخضمت الىطىُت، مسخلف الاخصائُاث الؿياهُت وغيرها.

ملفاث الصفلاث وهجض: مسخلف الصفلاث واإلاىاكصاث التي جلىم بها البلضًت في  -

 اطاع وشاطاتها الُىمُت.

 ض الىاعص والصاصع وشياوي اإلاىاطىين.ملفاث الاماهت الػامت وفيها البًر -

ت - : ملفاث حشغُل الشباب، ملفاث ملفاث اليشاطاث الاحخماغُت، الثلافُت، التربٍى

 ىت الاحخماغُت، الاصماج اإلانهي، اليشطاث الثلافُت، اإلاهغحاهاث وكفت عمظان..الشب
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لت ملفاث اإلاداؾبت وفيها مسخلف الحىالاث والاعاصاث والىفلاث والفىاجير اإلاخػل -

 بمسخلف وشاطاث البلضًت.

 ثملفاث الىظافت والخطهير : هجض فيها مداطغ مغاكبت اإلادالث، مداطغ الازخباعا -

ت للػُىاث. غ شهٍغ  اإلاُيىلىحُت، جلاٍع

مىاعص اإلالفاث الػامت: وهجض فيها سجالث اإلالخيُاث، حؿُير اإلاغهباث والىؾائل  -

 وشاطاتهم الُىمُت.الػامت التي ًدخاحها اإلاىظفىن في اطاع مؼاولت 

ملفاث حؿُير اإلاضاعؽ واإلاطاغم اإلاضعؾُت: اهجاػ اإلاضاعؽ، اكخىاء الخجهيزاث الاولُت  -

 اإلاضعؾُت.

اطُت، جيشُط  - اث واإلاهغحاهاث الٍغ اطُت: جىظُم اإلاباٍع ملفاث زاصت باألوشطت الٍغ

اطُت.  الجمػُاث الٍغ

خضاث الاهخاج، ملفاث زاصت بدىظُم هُيلت اللطاع الفالحي، اغضاص الخغائط لى  -

جصامُم جىػَؼ اؾخػماٌ الاعاض ي، غملُاث ججضًض احهؼة حؿُير اللطاع الاشتراوي 

 الفالحي.

ملفاث زاصت بالصحت: اهجاػ الهُاول الاؾاؾُت للصحت وججهيزها، كاغاث الػالج،  -

ت واللغوٍت، وخضاث خماًت الامىمت والطفىلت، مغاهؼ  غُاصاث الىالصة الحظٍغ

 ػضصة الازخصاصاث.الصحت، الػُاصاث اإلاخ

 ملفاث زاصت بالىلل الحظغي واإلاضعس ي -

 ملفاث زاصت بالصُض البدغي  -

 ملفاث زاصت بلطاعي الصىاغت والطاكت -

 ملفاث زاصت بلطاع اإلاُاه والؿلي -

 ملفاث زاصت بلطاع الخجاعة........ -

أ

  : الىطني لارشيف مؤشصات

 مثل غالبا، صولت ول غاصمت مؿخىي  غلى جىحض غامت، خيىمُت مؤؾؿاث هي الىطني ألاعشُف مؤؾؿاث

سُت اللُمت طاث ألاعشُفُت الىزائم حؿُير و جىظُم و حمؼ و باؾخلباٌ ،جسخص الىطىُت اإلاىخباث  الخاٍع

 الىطىُت ألاعشُفاث إوشاء فىغة أن اإلاػغوف مً ، الىطىُت الظاهغة مػالم لحفظ و الػلمي للبدث إلجاختها

ٌ  باَعـ في أوش يء و ؿُت،الفغو الثىعة كاصة ًض غلى بضأث كض  و ، 1790 ؾىت الػالم في وطني أعشُف أو

 :أًظا الىطني ألاعشُف مؤؾؿاث حؿمى و ثؾىىا بأعبؼ طلً بػض له ألاؾاس ي اللاهىن  صضع

سُت الىزائم صاع -الىطني ألاعشُف * خي ألاعشُف -.الضولت أعشُف -.الػام ألاعشُف-.الخاٍع  و .الىطني الخاٍع

خي ألاعشُف حؿُير هضفها ، بظاتها مؿخللت مؤؾؿاث الىطني ألاعشُف مؤؾؿاث بظلً حػخبر  هي و الخاٍع

ت هُيلتها لها غامت مؤؾؿاث بضوعها  " آزغ الى بلض مً جسخلف التي و غنها الىصُت الهُئت و الخاصت، ؤلاصاٍع
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ألألرشيف لاعلى املجلض

ت و الخىظُمُت الهُاول لخضغُم  بئخضار الجؼائغي  اإلاشغع كام ألاعشُفُت اإلاؤؾؿاث إلاسخلف ؤلاصاٍع

في الباب في  ، وحاءث أخيامهاللاهىهُت الىاخُت مً صوعه و مهامه خضص الظي و لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ

  ًىاًغ 26 اإلاىافم 1408 غام الثاوي حماصي 07 في اإلاؤعر 90-88 عكم لاهىن لا مً 12اإلااصة في  الغابؼ

 : لألعشُف الاغلى اإلاجلـ اوشاء جم الىطني باألعشُف ق>اإلاخػل  1988

 : ًلي بما ًيلف و لألعشُف أغلى مجلـ ًيشأ : 21 املادة

 · .ألاعشُفُت الؿُاؾت واكتراح جدظير -

 · .ألاعشُفُت الؿُاؾت جىفُظ غلى والػمل واإلاخابػت والخسطُط الخىحُه -

م غً الىطني لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ وحؿُير وجىظُم حشىُل ًدضص -  الخىظُم طٍغ

 اإلاشغع غليها ألح التي ألاؾاؾُت مهام بين مً ألاعشُفُت الؿُاؾت جدظير و اكتراح مهمت حػخبر

ٌ  الضوع  هظا و .الجؼائغي   إغضاص ألامغ ًخػلم غىضما كصىي  أهمُت ًىدس ي لألعشُف ألاغلى للمجلـ اإلاسى

 في هدبػها أن ًيبغي التي ألاعشُفُت الىظغة واضحت بصفت اإلاجلـ هظا ًدضص أزغي  بػباعة أعشُفُت ؾُاؾت

 .الجؼائغ

 مهام بظهغ اهخفى إط هفاءاتهم و اإلاجلـ هظا أغظاء حشىُلت غلى صىعة ٌػطُىا لم الجؼائغي  اإلاشغع

 .مػُىت ؾُاؾت جطبُم و اإلاخابػت و الخسطُط و الخىحُه أي اإلاجلـ هظا

 مهمت اإلاثاٌ ؾبُل غلى و .ماصًت إمياهُاث و غالُت هفاءاث حؿخلؼم شً بضون  اإلاهام هظه ول

ت الخسطُط و الخىحُه  الحاحت بأمـ هدً إط الػمىمي، ألاعشُف إصاعة و جىظُم في للخدىم طغوٍع

 ألاعشُف مجاٌ في الدؿُير و الخىظُم آلُاث إخضار إلى جغمي التي الازخصاص طوي  مً الصاصعة لخىحيهاث

 اإلاشغع خضصها التي اإلاهام هظه شً بضون  و  15489ISO مػُاع مثل الحضًثت الضولُت اإلاػاًير طىء غلى

 الجؼائغ، في ألاعشُف لىطػُت شامل حصخُص و غمُلت صعاؾت جخطلب اإلاُضان في جطبم ليي الجؼائغي 

ت باإلاؤؾؿاث ًخػلم بما ؾىاء  و الخفىير صائغة هىؾؼ أن أًظا ًيبغي و .الاكخصاصًت اإلاؤؾؿاث أو ؤلاصاٍع

 غلى .الاكخصاصًت اإلاؿخجضاث و ألاوطاع فغطتها التي ؤلاشياالث ببػع الاهخمام و حضًضة كىاهين إخضار

 الخابؼ ألاعشُف مصير ًسص فُما ؾُاؾت بئخضار لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ ًلىم أن ًمىً اإلاثاٌ ؾبُل

لت مضة مىظ ػالذ التي الاكخصاصًت للمؤؾؿاث  إلُه اشغها هما الىطني مؿخىي  غلى صوع  اإلاجلـ لهظا و .طٍى

 .الضولي و ؤلاكلُمي اإلاؿخىي  غلى صوع  ًلػب أن أًظا ًمىً و

 

 .الىطني لألرشيف لاعلى باملجلض املتعلق1811 مارس 11املؤرخ في  64-88 رقم مرشىم

 :لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ وصاًا ألاولى اإلااصة جدضص

 .الجمهىعٍت لغئاؾت الػام ألامين ؾلطت جدذ الىطني لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ ًىطؼ : 1 املادة

 : هم و الىطني لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ أغظاء غً هخػغف أن زاللها مً ًمىً 2 املادة
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 .عئِؿا الجمهىعٍت، لغئاؾت الػام ألامين -

 .الىطني الضفاع لىػاعة الػام ألامين -

 .الخاعحُت الشؤون لىػاعة الػام ألامين -

 .الضازلُت لىػاعة الػام ألامين -

 .الػضٌ لىػاعة الػام ألامين -

 .اإلاالُت لىػاعة الػام ألامين -

 .بالثلافت اإلايلفت لىػاعة الػام ألامين -

ٌ  جبػا ألاغلى اإلاجلـ أشغاٌ في ٌشاعوىا نأ ألازغي  للىػاعاث الػاملين ألامىاء ًمىً و  و ألاغماٌ لجضو

 .حػىيهم التي اإلاىاطُؼ

 الخصىع  مجاٌ في مسخصا ًغاه شخص أي ًضغى أن ألاغلى اإلاجلـ ًمىً " : ًلي ما جىص 3 املادة أما

 "حؿُيرها و الىزائلُت للمدفىظاث ؤلاصاعي 

 .اإلاجلـ هظا طغف مً حؼائغي  زبير أي ٌؿخضعي أن اإلاجلـ هظا بئميان 3 اإلااصة أي اللاهىن  هظا بمىحب

 اللغاعاث اجساط في حشاعن أن ألاعشُف مُضان في الىطىُت لللضعاث اللاهىن  ٌؿمذ بدُث حضا، مهم هظا و

ت بالىزائم اإلاخػللت  .اإلاُضان في حؿُيرها هُفُت و ؤلاصاٍع

 : 4 املادة في حاء هما الدؿُير أحهؼة و للمجلـ، الضازلي للىظام اإلاشغع زصصها فلض ألازغي  اإلاىاص أما

 جخىلى : 5 املادة في أًظا حاء هما .غلُه ًصاصق و الضازلي هظامه الىطني لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ ٌػض

ت الىطني، لألعشُف ألاغلى اإلاجلـ هخابت  .الىطني لألعشُف الػامت اإلاضًٍغ

ضة في اإلاغؾىم هظا ًيشغ : 6 املادة ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  .الشػبُت الضًملغاطُت الجؼائٍغ

 ألامين ًخسظه بلغاع الىطني التراب مً ميان أي في الحاحت، صغذ أن للمغهؼ، فغوع جدضر أن ًمىً و

 .الجمهىعٍت لغئاؾت الػام

 ألههأعشُف اإلاؤؾؿاث: ٌػخبر أعشُف اإلاؤؾؿاث أعشُف غمىمي وفي هفـ الىكذ أعشُف زاص، 

ًيخج مً طغف اإلاؤؾؿاث والهُئاث والجماغاث اإلادلُت ؾىاء واهذ غمىمُت او زاصت. مىظ الالفُت 

اإلاؤؾؿاث وبصفت مدضصة الاعشُف الاكخصاصي ، خُث ٌػىص  ألعشُفالازيرة اغطُذ اهمُت هبيرة 

م الاعصضة التي وىهذ واهذ ملً للمؤؾؿاث والشغواث الىبري وزاصت البىىن وشغواث زاصت أكض

حػمل  ومؤؾؿاث هبيرة وؾائل الىلل غمىما. أيواإلااهىاث والؿُاعاث  وآلاالثالخمىع والػطىع  بئهخاج

  خأمين.في مجاٌ البىعصت واإلاداؾبت وال
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 : أنىاع وطبيعة ألارشيف3الدرس 

 

 :ألارشيف أنىاع  -1

 :ماًلي إلى ًدمله الظي الىزُلت وػبُلت الىكاء  شيل خؿب وأ مصضعه أو ملىُخت خؿب ألاعشُف ًصىف

 امللكية حسب - أ

" Les Archines publiques" : * ألارشيف  العمىمي 

 الخاصت وغحرها واللىاهحن والللىص، ،الاجفاكُاث مثل الحيىمُت أو الؿُاؾُت الىزابم اكخبرث للض

ٌ  ملـم في الُىم إلى به وملمىال ؾابضا ًؼاٌ ال املفهىم فهظا كمىمُا، أعشُفا الحاهمت بالؿلؼت  اللالم، صو

مىً وجىؾم، جؼىع  مً املفهىم خُث مً ألاعشُف كغفه مما بالغغم  اللمىمي ألاعشُف مفهىم جىطُذ ٍو

 :ًلي فُما

 ػغف مً واملدفىؿت املىخجت خيىمُت، كامت وؿُفت ٌشغل مؿؤوٌ مىؿف كً الصاصعة ألاوعاق ول هي

  إلخ...كمىمُت مؤؾؿت أو املدلُت، الجماكاث أو الضولت إلى ًيخمي أن أي كمىمُت هُئت أو مىـمت

 ختى جملىه كابلُت كضم طلً في بما ، اللام اللاهىن  مباصا كلُه حؿغي  اللام أو اللمىمي والاعشُف

 ملىُت باكخباعه للخلاصم كابل وغحر ، للحجؼ كابل غحر الهبت، أو الشغاء أو بالبُم فُه الخصغف أو بالخلاصم

  "كمىمُت

لغفه سُت الىزابم مً اللمىمي ألاعشُف ًخيىن ": الجؼابغي  اللاهىن  َو  هُئاث حؿلمتها أو أهخجتها التي الخاٍع

ٌ  الحؼب  إال ٌشحر اللاهىن  في الىاعص الخلغف هظا أن إال  "اللمىمُت والهُئاث املدلُت والجماكاث والضو

سُت للىزابم ت اللُمت طاث ألازغي  الىزابم ٌؿدثني بظلً وهى الخاٍع  كمىمُا أعشُفا أًظا حلخبر والتي إلاصاٍع

 وان ما زالف كلى الحؼبُت للخلضصًت هـغا كاما أعشُفا ولها حلض لم ألاخؼاب وزابم أن إلى باإلطافت ،هظا

لني" ، الىاخض الحؼب هـام في ؾابضا غ حبهت خؼب هىا َو  بلض الضؾخىع  بمىحب وان الظي الىػني الخدٍغ

سها ًغحم التي ووزابله أعشُفاجه حلخبر ولظا للضولت املؿحرة الهُئت   " كمىمُا أعشُفا 1989 كبل ما إلى جاٍع

 للضولت ملً وهى كمىمُت هُئت أو إصاعة أو مؤؾؿت أي وشاغ كً الىاججت الىزابم ول هى اللام فاألعشُف

 .ألاحاهب أو للخىاص ًىلل ال و ًباق ال

"Les Archives semi-publiques" : *ألارشيف نصف عمىمي 

 إلى باإلطافت ، صولي ػابم طاث وهُئاث ماثـومى حملُاث ػغف مً املىخجت الىزابم مجمىكت وهي

 للضولت، ،جابلت زاصت املؼصوج الاهخماء طاث الىػىُت ماثـاملى الاكخظاء وكىض ، املسخلؼت الجملُاث

 صولُت – وػىُت) ومسخلؼت صولُت حملُاث مً املؤؾؿاث جلً وشاغ كً الىاجج ألاعشُف فئن وبالخالي

 اللام ألاعشُف صفت ًأزظ أعشُفها فئن واخض نآ في واللام الخاص لللؼاق جيخمي التي املؤؾؿاث وهظلً

مىـمت  لمث أعشُف املىـماث الضولُت امللُمت في الجؼابغ  ،مثال أعشُف املضاعؽ الخاصت ملا والخاص

 ماًت الؼفل.وخ خلىق الاوؿان
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"Les Archives para publiques" : *الارشيف شبه عمىمي  

 أن أي كامت، وفابضة كُمت جدمل ولىً زاصت مؤؾؿت ػغف مً املىخجت الىزابم مجمىكت هي و"

 للاهىن  جسظم هما الخاص " لللؼاق جيخمي و مالىيها لصالح حلمل أنها مً بالغغم الخاصت املؤؾؿاث

 الىاججت الىزابم فئن وبالخالي اللامت، املصلحت مم وكالكاث وفىابض صالخُاث لضيها طلً مم فئنها ، زاص

 مؤؾؿاث ػغف مً اليها الىاعصة املغاؾالث بلع جظم وىنها كً فظال كمىمُت فابضة جدمل وشاػها كً

 ألاعشُف مً جدىاكص اللام عشُفألا  صفت نأ الإ املىخجت للمؤؾؿت ملً هى و كمىمُت، وإصاعاث وهُئاث

مثال أعشُف املؤؾؿت  .أكل بيؿبت اللام ألاعشُف إلى ًمُل الظي اللمىمي ألاعشُف إلى كمىمي الىصف

 الىػىُت لؿىهاػغان.

 

"Les archives privées " : *ألارشيف الخاص  

 زاص، مصضعه أن أي ،زاصت مؤؾؿاث أو أفغاص وشاغ كً الىاججت الىزابم ول هى الخاص ألاعشُف

 والهُئاث والجماكاث ، اللابالث، واملؤؾؿاث غحر الحيىمتألافغاص كً الصاصعة الىزابم كلى ٌشمل

ف في وعص هما ،والاجداصاث واملىـماث  املؤؾؿاث هؼاق كً ًسغج الخاص ألاعشُف" : أن الخالي الخلٍغ

 ًسظم وهى ، له مالىت جبلى التي اللام لللؼاق جابلت غحر مؤؾؿاث ػغف مً أهخج باكخباعه اللمىمُت

 ليل للخصضي الخضزل خم جملً الضولت جبلى خُث ملُىت، خضوص طمً لىً امللىُت كىاكض إلى أؾاؾا

 .ألامت وأ الضولت بمصلحت املؿاؽ شأنها مً التي الخصغفاث أو امللامالث

 ماصًحن ألشخاص جيخمي التي أو الخاصت واملؤؾؿاث ماثـاملى ػغف مً املىخجت الىزابم هى :أًظا وكغف

 ألهه الىػني، ألاعشُف ػغف مً املماعؾتو   الغكابت كً ألاعشُف مً الىىق هظا ًسغج ال خحن في وكابالث،

خي عرإ  بُله جم وإطا ، للخىاص اهخلاله خُث مً كلُه الغكابت في الحم وللضولت، للىػً أعشُفي و جاٍع

مت حلخبر وإال بظلً الىػني ألاعشُف مؤؾؿاث اكالم ًجب للخاعج  بلع ،ألهه اللاهىن  كليها ٌلاكب حٍغ

 أن ،إطا الىػىُت ؾُاصتها عمىػ  ، اللؿىغ مً وعمؼ فيها أهخج الظي للضولت جابم ًبلى فئهه مصضعه كً الىـغ

 ؾىاء وجىـُمه حُضة ؿغوف في خفـه كلى اللىاهحن جىص الظي ألامت أعشُف ول ًظم الىػني ألاعشُف

 حاهب إلى ألاعشُف خفف مغاهؼ في الخاصت الىزابم هظه جظم أن ًمىً هما .زاصا أو كاما مصضعه وان

 إعاصة خؿب وهظا الباخثىن، منها ٌؿخفُض كُمت لها ًيىن  كىضما زاصت كليها، ػالقلال  اللمىمي ألاعشُف

 :ًلي هما والخاصت اللامت الىزابم فكغ   اللاهىن  أن هجض الجؼابغ وفي . مالىيها

 وهظلً ،باججاهاتها كامت أوعاكا وحلخبر الضولت، اؾترحلتها التي املؤممت والشغواث املؤؾؿاث أوعاق هي -

  الخاصت ألاوعاق ًسص فُما ألامغ
 
 في خفـها بهضف الخىاص ػغف مً ألاعشُفُت وخضاتها مم متاملؿل

 .الضولت أعشُف

 وألافغاص اللابالث، مسخلف أعشُف مثل اللمىمي ألاعشُف طمً وحسجل زاص، مصضع طاث ألاوعاق -

ا حؿلُمها بلض م كً إصاٍع  .فلؽ الحفف مجغص لغغض ًىً ولم الىصُت، الهُئت ػٍغ
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 الامخُاػاث بىص جمىدها التي ثاواللغاع  لللىاهحن هدُجت الىزابم هظه حؿترحم أن للضولت ًمىً هما

 لها، واعر وحىص للضم الضولت كليها حؿخىلي التي املمخلياث إلى إطافت والخأمُم، الشفلت، لحم همماعؾت

أعشُف ؾُفخاٌ مثال. أعشُف مثال:  .اللمىمي الؼابم ٌلؼيها الحفف مغهؼ في حسجُلها فبمجغص وبالخالي

 .هغي، أعشُف أبى اللاؾم ؾلض هللا...الخكبض الحمُض م

 

  :الىعاء شكل حسب نىاعألا  -ب

ً إلاوؿان بضأ  جللُضًت، وؾابؽ مً الؼبُلت مً لضًه جىفغ فُما وشاػه كً الىاججت املللىماث بخضٍو

غ جلىُاث وجؼىعث ؿهغث ختى املؼبىكت أو املىخىبت الىزُلت اكخمضث الىعق وبـهىع   وؾابؽ و الخصٍى

 واهذ ؾىاء الىعكُت ألاوكُت في زاصت ًخلخص وان واملؿدىضاث الىزابم إهخاج أن إط املللىماث، جىىىلىحُا

 املؿخمغ الخؼىع  وشاهض الُىم هدً وها الفُضًى و لمُتُالف ألاشغػت ؿهغث زم زغابؽ، أو صىع  أو هصُت،

ىلؿم ،إلالىتروهُت .للمىخىحاث املتزاًض و  :ماًلي إلى الشيل ملُاع خؿب ألاعشُف ٍو

ش فجغ مىظ اللضامى اللغاكُىن  اؾخسضم :التقليدًة الىسائط رشيفأ -  في للىخابت هماصة الؼحن الخاٍع

ىن  اؾخسضام هما ، ػُيُت لىخاث شيل  واؾخسضام وامللاصن، وألازشاب البرصي وأوعاق الحجغ املصٍغ

 وجبحن والحضوص الجغغافُت املىاػم لىشف وىزابم الخغابؽ وكغفىا الجلىص والغق  الحجاعة اللغب

ت اليشاػاث  .للبالص والؿُاؾُت الاكخصاصًت الحٍُى

 في وجمثلذ املؼبىكت أو املىخىبت الىعكُت الىزُلت ؿهغث الؼباكت وجؼىع  الىعق وبـهىع  :الىرقي ألارشيف

 ومؿاكضا مىمال هىكا حلخبر التي الصىع  وهظلً اللاهىهُت الىصىص ،السجالث، املسخلفت املغاؾالث

 .الىعكُت للىزُلت

 الىاكم مً هابلت هاػلت وزابم جمثل ألنها أعشُفُت ماصة الصىجُت الثُالدسج وحلخبر :السمعي الارشيف

وهي الىزابم التي جيخج كلى شيل حسجُالث صىجُت او بث كً ػغق الاطاكت  ، ...والللماء نُحاؾُللؿ الحي

خم حسجُلها في مىخبت الصىجُت.  ٍو

فيها خاؾت البصغ، وهي جيىن كلى شيل  حؿخلمل: وهي جلً الىزابم التي ألارشيف البصري أو املصىر 

او عؾىماث  املسخلفت لإلخصابُاثبُاهُت  جمثُالثفىجىغغافُت او زغابؽ او عؾىماث زابخت، او صىع 

دُت و الىزابم جصضع مً مصالح او اشخاص أو افغاص أوهظه  ..الخ،، املصغغاث الفُلُمُتولشاث. ،ٍػ

 وجدفف في اوكُت زاصت بها هدافـاث بالؾدُىُت ملىىت.جلىم بهظه الاوشؼت. مؤؾؿاث زاصت بها 

زابم التي حلخمض كلى خاؾتي البصغ والؿمم، وهي كُاعة كً : هي جلً الى ألارشيف السمعي البصري 

ُ   رصاخى  جصىع  الىزابلُت ألافالم أن هماغػت وزابلُت شأ سُت أهمُت طاث تخ  طاث وهي ،وزاصت كلمُت جاٍع

 ألاعشُفُت الثىعة كلى للحفاؾ وشاهضا فلاال صوعا لمُتُالف املصغغاث جللب هما مسخلفت، ملاؾاث

ىن او مً ػغف و  .الفُضًى أفالم وهظلً جيخج مثل هظه الىزابم مً ػغف مؤؾؿاث زاصت مثل الخلفٍؼ

مؤؾؿاث لضيها مصالح الؿمعي البصغي لخغؼُت اليشاػاث التي جلىم بها مثل املىخبت الىػىُت ومغهؼ 

 ألاعشُف الىػني.
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 ألاؾاؾُت الىخضة وهى الىتروهُت، أوكُت كلى املسجلت الغمىػ  مً ؾلؿلت وهى :الالكتروني ألارشيف *

 والاؾخفاصة للغاءتها جىىىلىحُت وؾابل إلى اللجىء ٌؿخلؼم ما ، الالىتروهُت املللىماث كالم في للمللىمت

 ، زاصت ججهحزاث وصون  فىعا الاؾخغالٌ كابلت مللىماث جدخىي  التي الىعكُت الىزابم كً جسخلف فهي ،منها

خمحز  كلى جلض ي هما والخباصٌ، والخلضًل واليسخ الاؾخغالٌ ؾغكت و باللملُت الىزابم مً الىىق هظا ٍو

 أصالتها جفلض الخلضًل ؾهىلت بدىم أنها إال ، لها الهابلت الاؾدُلاب لؼاكت هدُجت املياوي الححز مشيل

ت بلظها جخمحز ال هما ألاعشُفي للىصف باليؿبت والخللُض بالصلىبت جخمحز وهظلً ألاولى  ؿل في بالؿٍغ

 :  أهىاق وهي كليها لالػالق صاعم هـام وحىص كضم

ض الظىبُت ألاكغاص *  كً مللىماث جخظمً وزابم وهي الىصىص ملالجت ملفاث أو الالىترووي والبًر

 .جفىحر أو وشاغ

 .الُىمي والخجضًض الخدضًث ٌؿخلؼم للمللىماث خُىي  مسؼن  كً كباعة هي و امللؼُاث كىاكض *

 أو زابخت وكىاصغ مللىماث مً وجخيىن  الؿابلحن الىمىطححن جضمج والتي الغكمُت املللىماث مىخجاث *

ت ب همىاكم زاعحُت مصاصع مم عوابؽ جخظمً ، خٍُى  . الٍى

 

 :الىثيقة طبيعة حسب ألارشيف -ج

ً املللىماث، خفف في إلاوؿان كغفها التي والىؾابل ألاؾالُب كغفذ  كبر جؼىعاث كضة أفياعه وجضٍو

 هظه أهم وللل طلً، بلض الىعق زم البرصي، لفابف الؼُيُت، ألالىاح مً إهؼالكا الؼمىُت، الحلب مسخلف

 الثاوي الىصف مؼلم ومم .والثلافي الفىغي  لإلهخاج هبحر جغاهم كىه هجم مما الؼباكت، ازتراق الخؼىعاث

ً اللغن  مً  و إهدشافاث مً صحبها وما والخىىىلىحُت، الصىاكُت النهظت ؿهىع  كغف الظي اللشٍغ

ً، خُث مً فلالُت أهثر أزغي  ووؾابؽ أشياٌ ؿهىع  في هبحر بشيل ؾاهمذ إزتراكاث  وملالجت، جسٍؼ

إال أن هىكُت وػبُلت الىزُلت كض جيىن جللُضًت او وعكُت هما ًمىً ان جخدٌى او  للمللىماث، واؾترحاق

 وأهمها: ، جيخج الى وزُلت الىتروهُت

 هي ورقية ثتحىل الى الكترونية من خالل عملية الرقمنة. :املخطىطات -أ

 و عؾم.أ بدغوف اللفف صىع  أو هخب أي ًسؽ، زؽ الفلل مً لغت مشخلت مسؼىػت ولمت إن -

 الىخب جلً زاصت الُض بسؽ هخبذ أزغي  وزُلت أي أو ألاعكت، أو الخؼاب، كً لخمُحزه ًسؽ هخاب أهه -

ؼت مغؾىمت الؼباكت كصغ كبل هخبذ التي  بالُض. أو زٍغ

 والجلىص أزغي  ماصة أًت كلى أو وعق كلى وان ؾىاء ألاصب أهىاق مً هىق أي في بالُض املىخىب هى املسؼىغ -

 .وغحرها والحجاعة اللضًمت الؼُيُت وألالىاح

 وجمثل جألُفها، وكذ الؼباكت وحىص للضم الُض بسؽ هخبذ التي الىخب مً الىىق طلً املسؼىػاث إن -

لخمض مخلضصة، مىطىكاث صعاؾت وجسص مىزلت للمللىماث، أولُت مصاصع املسؼىػاث  مً كضص َو

  .املسؼىػاث في الىاعصة املللىماث كلى حؼةي أو هلي بشيل الباخثحن
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 :املطبىعة الىثائق -ج

م كً أهجؼث التي الىزابم جلً املؼبىكت بالىزابم ًلصض م كً أو الؼبم، آالث مسخلف اؾخسضام ػٍغ  ػٍغ

ت، الىزابم مثل الحاؾىب  املصاصع مً أؾاؾُا مصضعا الىكذ مغوع مم املؼبىكت الىزابم وأصبدذ إلاصاٍع

سُت  الؼمىُت الفتراث كبر إلاوؿان كغفها التي الحظاعاث صعاؾت في واملؤعزىن  الباخثىن، كليها ٌلخمض الخاٍع

شمل .املسخلفت  ألهضاف صوهذ التي واملىخىبت املىلىشت، واملىطىكاث الىصىص، حمُم الىزابم حلٍغف َو

نها ًىً ولم مخىىكت،   جضٍو
ا
شخمل عؾمي، هىعي املؼبىكت الىزابم جظم هما وشغها، بغغض أصال  :كلى َو

 بشؤون ًخصل مما وغحرها وفغماهاث، مغاؾُم وكىاهحن، ملاهضاث

شخمل وزاص، الحىم،  كُمتها في الخاصت الىزابم جلل وال  .طلً وغحر وزؼاباث وكلىص سجالث :كلى َو

 مجخملها، أخىاٌ كلى الظىء جللي إط الغؾمُت، الىزابم كً وأهمُتها

ض ألامىع، مً طلً وغحر الحاهمت، الؿلؼاث وبحن وبُنهم، أفغاصه بحن واللالكت ٍؼ  إلُىا جصل أنها كُمتها مً ٍو

ف أو جؼوٍم صون  الشلب مً أفغاص بسؽ مىخىبت  .جدٍغ

 ي من خالل الرقمنة، كما ًمكن انتاحها الكترونيا.ورقية، ثتحىل الى الكترون :الخرائط مثال: 

 صكت أهثر جلىُاث حؿخلمل أصبدذ خُث الىخابت، ازتراق بلض زاصت جؼىعاث كضة الخغابؽ شهضث كض

 الضعاؾاث إلهجاػ أؾاؾُت وؾُلت إلى إطافت الللمي، للبدث أؾاؾُا ومصضعا هبحرة، كُمت جىدؿب حللها

سُت، مىً الخاٍع  :بيىنها الخغابؽ حلٍغف ٍو

ؿخسضمها ملها، ًخلامل إلاوؿان خُاة في مهم حؼء حلخبر الخغابؽ أن -  كلى حؿاكضه خُث كالُت بىفاءة َو

 .الـىاهغ مً اللضًض وجفؿحر املشىالث، مً الىثحر خل

 واضح وبشيل هثحرة مللىماث وجىلل مسخصغة لغت فهي اللالم، كً املللىماث مً هابلت همُاث جخظمً -

 .أزغي  حللُمُت وؾُلت أًت مً أهثر

ؼت -   حلخبر الخٍغ
ا
  مصضعا

ا
ٌ  مصاصع مً مهما  املؿخسضمت الخللُمُت املصاصع أهم ومً امللغفت، كلى الحصى

 فهم في حؿاكض ألنها زاصت، بصفت الجغغافُا وماصة كامت، بصفت الاحخماكُت املىاص مسخلف جضَعـ في

ت، الؼبُلُت الـىاهغ  أو وؾابل حؿخؼُم ال التي الخللُمُت ألاهضاف جدلُم كلى بظلً وحلمل والبشٍغ

 ألاؾاؾُت الىفاًاث مً حلخبر وجفؿحرها الخغابؽ، كغاءة مهاعة إجلان فئن لظا جدلُلها، أزغي  مصاصع

 .الاحخماكُت للمىاص

 

 :الىثيقة عمر حسب ألارشيف  -د

ف بضوعة خُاة الىزُلت مىظ وشأتها ت ألاكماع الثالزت لألعشُف للخلٍغ ها ختى جدضًض مصحر  حاءث هـٍغ

 ن خفف الىزُلت مً مغخلت إلى أزغي ميا ، هما حؿاكض كلى جدضًضإما بالحظف وإما للحفف املؤبض

ىلؿم كمغ الىزُلت إلى زالزت مغاخل الصاصع  1791املؤعر هىفمبر  1هما ٌشحر امليشىع عكم  " أؾاؾُت ٍو
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ت ًمحز بحن زالزت  الدؿُحر الىزابلي إط اللامت لألعشُف الىػني الجؼابغي ، وطلً بغغض حؿهُل كً املضًٍغ

 : أكماع لألعشُف " وهظه املغاخل وألاكماع هي

وهي الىزابم املىخجت ًىمُا مً ػغف الهُئاث واملؤؾؿاث واملؿخسضمت في  :إلاداري العمر ألاول * 

أحله ،  أهخجذ مً الهضف الظي اهتهاءوجبضأ هظه املغخلت مً مُالص الىزُلت إلى  " الُىمي لها الدؿُحر

خم  وكلى ؾبُل املثاٌ هىان شؤون في ػىع البدث أو ملفاث لم ًخم صعاؾتها أو كظاًا مفخىخت " ، ٍو

املخىغع هما ًمىً أن  لالؾخسضاماملىخجت ، ألنها ما جؼاٌ كغطت  خفف هظه الىزابم كلى مؿخىي املياجب

بت مً املصلحت امللىُت وم جدفف هظه املدالث أو  ضة خفـها في جلًالىزابم في مدالث البض أن جيىن كٍغ

ليل أهىاق امللفاث بل هىان خاالث  ًمىً أن جيىن زابخت ؾىىاث ، وهظه املضة ال 5املياجب ال جخجاوػ 

 مللفاث املىؿفحن التي جبلى مدفىؿت خىالي أعبلحن ؾىت ما هما هى الحاٌ مثال : " باليؿبت اؾخثىابُت

 والتي 1771ؾبخمبر  15املؤعر في  1في امليشىع كم  هما جمذ إلاشاعة إلى طلً ٌلاصٌ مضة مؿلً منهي ،

ت   " هـمذ حؿُحر الىزابم املشترهت املىخجت كلى مؿخىي إلاصاعاث املغهٍؼ

احله الىزُلت اليشاغ الظي أهخجذ مً  اهتهاءجبضأ هظه املغخلت مىظ  :ألارشيف الىسيطالعمر الثاني * 

خيىن مً " مجمىكت امللفاث التي جدىلذ لضيها اللُمت ألاولُت إلى كُمت أو امللف ، ت أي أن  ٍو زاهٍى

ت ؿمى أعشُفا وؾُؼا ألهه ًلم بحن املغخلخحن  " الىزابم في هظه املغخلت جىاكصذ لضيها اللُمت إلاصاٍع ،َو

خم خفف سُت ،ٍو ت والخاٍع فف املؤكذ وهي أهثر الىزابم حجما مما هظه الىزابم في مغاهؼ الح إلاصاٍع

ً ، ألنها جؼغح مشيل الصُاهت ، ًجللها كلى  وحه الخصىص أهبر مصضع اوشغاٌ باليؿبت للمؿحًر

وبالخالي ًىجم كً  كالوة كلى مشاول الخصيُف والحفف " ،وهظا عاحم لتراهمها بىثرة وبؼغق مسخلفت

   . والحفف في الشغوغ املىاؾبت الاؾترحاقطلً صلىبت 

ت جـهغ لضي  اهتهاءبلض  :التاريخيألارشيف العمر الثالث *  لت مىاٍػ ت للىزابم وبؼٍغ اللُمت إلاصاٍع

سُت ،" وهظه الصفت  البلع منها خفـها خفـا  كلى ول الىزابم وإهما جلً التي جلغع  ال جىؼبمكُمت جاٍع

لضع % مً  11إلى  5به مً  ما ًدخفف أبضًا ،بِىما الباقي ًخم خظفه ماصًا بئخضي الؼغق املخبلت ،ٍو

سُت إلى ألاعشُف الىػني إلؼامُا أًً ًجمض خىالي مً  ىق الغصُض ،وجضفم الىزابم طاث اللُمتمجم الخاٍع

شيل هظا اللمغ مً أكماع ألاعشُف املغخلت ؾىت 01ؾىت إلى  15 الثالثت في  كبل امللالجت النهابُت " ، َو

تي أصبدذ غحر وال ؾىت ، 151خُث " ًخيىن مً الىزابم التي جفىق مضة وحىصها  خُاة الىزُلت

 ٌ ت لؿحر شؤون املصالح ، فئما أن جخلف أو جدى خي للحفف الضابم إطا  طغوٍع إلى صاع ألاعشُف الخاٍع

الىزابم في هظا اللمغ فلِـ لها مضة مدضصة هي أبضًت غحر  اؾدبلاء واهذ لها كُمت صابمت ، أما مضة
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خي خفـا أبضي في ؿغوف مالبمت خت و ." مدضصة  ى ٌؿخسضم للبدث فُماًخم خفف ألاعشُف الخاٍع

ا  ، إط ٌلض إعزاصفه وإكضاص وؾابل للبدث مً زاللهإط جم ملالجخه وو  ،بلض  لألمتزلافُا وخظاٍع

  : كم بخصيُف ألاعشُف خؿب املىطىق  او اليشاغ، والفابضة مً اؾخلماله.واحب مجزلي.
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 ألارشيف وثكنولوجيا الاغالم والاثصال: 40الدرس 

 ملدمة

ٌ  خُاة في هبحرة أهمُت اللدم مىر ألازػُف اهدس ى  .الـادكت ذاهستها ومسحػُتها فهى وطحرها، الدو

ً غلى الخلازاث ول خسؿذ فلد  زطم ،الخملً الؼساء، البُؼ،) مً مػامالث السطمُت أغمالها جدٍو

 وحسجُل الفالخُت اإلالىُاث جددًد اللسائب، لخددًد كُمت الظيان خـاءئ لألكالُم، الجؿسافُت الخدود

 .واإلاػاهداث اإلاسخلفت اللىاهحن

لػب ألازػُف دوزا بازشا ومهما في ول اإلاُادًً والجىاهب، مً الىاخُت   جىجح ال الخالي الػـس فيٍو

ت الىزائم ىظُمبد ًلىم الري فهى ألازػُف او غدم الاهخمام به،  باهماٌ مإطظت أو ئدازة أًت وي  ؤلاداٍز

وذلً باالطدىاد غلى اإلاػاًحر الػاإلاُت مً احل الظحر .الخاحت غىد ئلحها والسحىع مجها الاطخفادة لٌظه  

ت مً خفظ واطخػماٌ.  وألافساد مىزىق لإلدازاث مسحؼ فهى اللاهىهُت الىاخُت ومً الجُد للىزائم الاداٍز

 الفىسي  الجاهب ومً .خُاد ومـداكُت مً به ًمخاش إلاا ىق الخل مً خم ئزباث أوو/ هصاع وؼىب خالت في

 ًلػب هما الجامػُت؛ الدزاطاث ئحساء في مـدز أطاس ي وىهه أولُت مػلىماث مً ًىفسه إلاا الباخثحن ًفُد

  .بالخاكس اإلااض ي بسبى الىهني الاهخماءٌػصش  خُث الثلافُت الىاخُت مً هاما دوزا

 ئدازة في جدظحن في كواع ألازػُف  اإلاػلىماث جىىىلىحُا جوبُلاثهما أن ًدبحن مدي مظاهمت 

ً  بدءا مً أجمخت ألاغماٌ الفىُت  وجلىُاث أدواثمً زالٌ  وذلً  ألازػُف كواع وحظُحر الى ؾاًت جيٍى

س مؼ ،ألازػُف الافتراض ي مسوزا بسكمىت الىزائم الىادزة وبثها مً زالٌ الؼبياث  مما حدًدة أدواث جوٍى

ٌ  غلى اإلاظخفُدًً ٌظهل بواكتها  ؤلالىتروهُت الخسٍصً وطائى أن هما ودكت، بظسغت الى اإلاػلىماث الىؿى

 جىفحر غلى مؼيلت الخؿلب مً ألازػُف مـالح مىىذ ألازػُف أػياٌ لجمُؼ اطدُػابها مؼ الىبحرة

ً فلاءاث  .اإلاادي ألزػُفها الخسٍص

 

ت غماٌألا  أجمخت :مجها ئًجابُت حىاهب غدة في ألازػُف كواع غلى اإلاػلىماث جىىىلىحُا أزسث وكد  ؤلاداٍز

ً جسكُم، جسجِب، وؿف، مً الفىُت وألاغماٌ  الىزائم زكمىت مً مىىذ هماالىزائم،  واطترحاع جسٍص

 زلم مؼ الػصلت مً حػاوي واهذ التي ألازػُفُت للمساهص بػد غً الخدماث وجىفحر بالخلف دةواإلاهد   زةدالىا

ٌ  حظهل التي الجدًدة البدث أدواث   .وحه أخظً غلى مجها والاطخفادة بظسغت ألازػُفُت للىزائم الىؿى

يُت وكدزاتها اللىئُت ألاكساؾ زأطها وغلى ؤلالىتروهُت الخسٍصً لىطائى وان هما  وطهىلت الفائلت الخسٍص

  للد  .ألازػُف مـالح غمل غلى هبري  فائدة غلحها اإلاسصهت اإلاػلىماث اطترحاع
 
 جدبؼ مً الؼبياث ىذمى

 مً اإلاظخفُدون  ًدخاحه ما جلدًم أزسي  حهت ومً هتح مً الجهائُت أزػفتها ختى وؼأتها مىر الىزائم

 .بػد غً مػلىماث
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 :اإلاػلومات ثكنولوجيا مفهوم ثطور  -1

ل الخاطىب وبسمجُاث ؤلالىتروهُت الخىاطب مؼ جخػامل اإلاػلىماث جىىىلىحُا ً لخدٍى  وخماًت وجسٍص

 الخىاطِب أزـائُى ؾالبا ًدعى الظبب، لهرا .ىماثاإلاػل واطخػادة هلل وأًلا اإلاػلىماث ومػالجت

 ػسهت في والبرمجُاث الدؼبًُ بخلىُاث يهخم الري اللظم .اإلاػلىماث جىىىلىحُا بأزـائي والخىطبت

 جوىزاث هدُجت هى اإلاػلىماث، جىىىلىحُا مً الُىم وؼاهده ما .اإلاػلىماث جلىُت كظم ًدعى مػُىت

مىً إلاُالدا كبل طىت آالف أزبػت مدي غلى خـلذ  :فُماًلي اإلادواث بػم ازخـاز ٍو

 الخجازب حسجُل في البازش  الدوز  الاهدؼاف لهرا وان :اإلاػلومات حفظ ووشائط الكتابة إختراع -

ت ت الوُيُت ألالىاح: مجها وطائى غلى زلفهم إلاً وهللها ألاولى البؼٍس  لها ووان السافدًً واد خلازة في اإلايٍى

ٌ  خفظ في الفلل ت؛ ُفاثألازػ أو  الُىهان في أًلا اطخػملذ والتي الـحن في الخؼبُت ألالىاح - -البؼٍس

 .إلاـس الفسغىهُت الخلازة في البردي أوزاق وزوما؛

 هخائجه مًو  الـِىُحن هسف مً ازتراغه بػد الىزق جـيُؼ في الفلل للػسب وان للد : الورق اختراع -

 والػلىم اإلاػازف وؼس طىت، ألف مً ألهثر اإلاػلىماث خفظ وطائى جىخُد اإلاسوىن، الىخاب ظهىز 

 اللسن  في ألاوزوبُت الجهلت مىولم واهخا اللخان وئًوالُا هاطباهُا أوزبا حىىب ومجها الػالم مىاهم لبلُت

د مً ول فيان والػلم اإلاػسفت غسغ غلى الػسبُت اللؿت جسبؼ ؼس،غ الخامع  اللؿت باجلان غلُه الخػلم ًٍس

 .الػسبُت

 الظاهس ألازس ؾىجىبرؽ ألاإلااوي هسف مً غؼس الظادض اللسن  في الوباغت الزتراع وان : الطباغة إختراع -

س، غـس ظهس خُث .سخلفتاإلا واإلاػازف والػلىم ألافياز اهدؼاز و الخألُف خسهت وهمى حظازع في  الخىٍى

 .كسون زالزت إلادة الػالم غلى أوزوبا جفىق  ومىه أوزوبا في الدًملساهُت غـس الـىاعي، الػـس

 فُلم واإلاُىسو  اإلاُىسوفِؽ جوبُلاجه مً ووان غؼس، الخاطؼ اللسن  في :الفوثوغزافي التصويز اختراع -

لت وأغوذ اإلاياوي الخحز بازخـاز طمدذ لتيا الخدًثت الالوزكُت الخوبُلاث أولى ٌػخبران اللران  هٍس

 الىكذ ذلً في وؿػىبتها الخىىىلىحُا جلً ؾالء ووان .واطترحاغها ألازػُفُت اإلاػلىماث لخفظ حدًدة

 الثاهُت الػاإلاُت الخسب بػد ئال لها ًسحؼ ولم (وئهجلترا فسوظا) واإلايان الصمان في مددودة ججسبت جبلي حػلها

 . وحػلُدا زمىا أكل فُلم اإلاُىسو  حُتجىىىلى  أؿبدذ أن بػد

 جىلل في ألاهبر الدوز  غؼس الخاطؼ اللسن  نهاًت في والظِىما الهاجف لظهىز  وان :الاثصال وشائل اختراع -

 الاجـاٌ ألدواث وان هما .الجؿسافُت والػىائم اإلاظافاث غلى والخؿلب البؼس بحن بظسغت اإلاػلىماث

ىن  السادًى) الجماهحري  ٌ  في الفلل (والخلفٍص  دن ومً الىكذ هفع وفي اإلاػلىماث هفع ئلي الىاض وؿى

 اإلاػلىماث إلاـدز ًرهبىن  وان خُث الظىحن آالف مدي غلى الىاض غلُه وان ما غىع  .إلاـدزها جىلل

خجظد ًجسي  ما فتإلاػس   وكذ ختى وهرا للمىخباث ًرهب الري هى ؤلاوظان وان خُث اإلاىخباث في ذلً ٍو

 .الافتراكُت اإلاىخباث جىفسه ما مؼ الخاؿل هى الُىم الػىع ولىً كٍسب

 الىىغُت اللفصة في ألاهبر الدوز  الثاهُت الػاإلاُت الخسب بػد آلالي ؤلاغالم لظهىز  وان :آلالي ؤلاغالم اختراع -
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 غسف أن مىر مثُل لها ٌظبم لم غمالكت بسوىاث لإلمام جبػثه والتي فُه واإلاإزسة الُىم لػـسها اإلامحزة

دفظها مػلىماجه ًدون  هُف ؤلاوظان  التي ألاداة مىه حػلذ جدظِىاث اإلاخخالُت أحُاله ػهدث خُث .ٍو

 .اطخسداماتها مجاالث وحػدد لبظاهتها جداوال ألاهثر الؼػبُت وألاداة الُىم وػسفها

 اإلاػلىماث حػل والري الاجـاٌ وجىىىلىحُا آلالي ؤلاغالم لخىىىلىحُا اإلاثالي التزاوج هى :ؤلانترنت اختراع -

 ،كبل مً مثُل لها ٌظبم لم وهمُت بظسغت آلزس ميان مً جيخلل وفُدًى ؿىث ؿىزة، هف،:  اإلاسخلفت

 ؤلاًدًىلىحُت، السكاباث وول الوبُػُت الخىاحص خوم هما  .فحها والخدىم بها ؤلاإلاام الـػب مً حػل مما

ت وختى والظُاطُت الدًيُت  الػالم جسخـس أؿبدذ التي ألاداة فهى  .وآلالُت آلاهُت الترحمت ببروش  اللؿٍى

ت ؿؿحرة....ؤلاكخـادًت الثلافُت، الػلمُت، الىاخُت مً وؼان مً فحها ٌعج ما بيل  خُث اؿبذ الػالم كٍس

 تػبى واهذ البداًت ففي ،الػىىبىجُت الػاإلاُت الؼبىت اهدؼافب حاء وألاهم ألاهبر الىجاح أن غلى

ادة مؼ لىً الخدفم طسغت للػف فلى الىـىؾ بدىلل حظمذ ؤلاهترهذ  الخاطباث أداء وطسغت هاكت ٍش

 وظُان دون  اللىئُت لأللُاف وؿىال الهاجف طلً الىداس ي، الظلً مً اإلاػلىماث هلل كىىاث جوىز  هرا

جُا ذلً ول طمذ .الـىاغُت ألاكماز  و الفُدًى اثللو اإلالىهت، والـىز  الـىز  السطىماث، بدىلل جدٍز

ىوي الىلل خالُا  .الخلفٍص

 : ألارشيف كطاع غلى هذه التكنولوجيات ثأثير 2-2-3-

 والخدماحي ؤلادازي  اليؼان جصاًد هدُجت ألازػُف كواع اللواغاث، مع الاهفجاز اإلاػلىماحيهباقي 

ت ال مىؾسافي،الدً الىمى حساء الثاهُت الػاإلاُت الخسب بػد  للىزائم اإلاتزاًدة الىاض خاحت الدظُحر، مسهٍص

ت  جىىىلىحُا جفسكها حدًدة جأزحراث أمام هفظها ألازػُف مساهص ججد لرا  .الُىمُت خُاتهم في ؤلاداٍز

 :ًلي فُما جلخُـها ًمىً اإلاػلىماث

 جفسق والتي لجهائيا الفسش  مسخلت ئلى جـل التي الىزائم مً الهائل الىم وهلـد بها :الورقي الانفجار ثأثير -

 وؼأتها مىر الىزائم جدبؼ كسوزة، مؼ ًىمم وكذ أطسع في الفىُت واإلاػالجت والخلُُم للفسش  هبحرا مجهىدا

 مً هبحرا غددا ًفسق وهرا .الىالطُىُت بالىظم الخدلُم ؿػب وهرا الجهائُت ألازػفت مسخلت ختى

   .وئهجاخها وحه أخظً غلى ألاغماٌ بهره لللُام الػالُت والفىُت الػلمُت الىفاءاث ذوي  ألازػُفحن

لت كـحرة آحاٌ في مظخمس، جصاًد في الىزائم مً لػدد الفىُت اإلاػالجت أمام :آلالية اإلاػالجة ثأثير -  وبوٍس

جها غلحها، للمدافظت حُدة فىُت  اإلاػالجت ئدزاٌ اطخىحب لرا الولب، غىد للمظخفُدًً وئجاختها جسٍص

ً مالُت، اطدثمازاث ًخولب وهرا ألازػُف مساهص في آلالُت  اطخػماٌ غلى اللواع في الػاملحن جيٍى

لت حؿُحر وظُان دون  اإلاػلىماث جىىىلىحُت   .ألازػُفُت اإلاإطظاث لدي والػمل الخفىحر هٍس

ً ؤلالىتروهُت الىطائى وجىىع هثرة أمام :الحديثة التخزين وشائط ثأثير-  هىع بدكت جددًد وحب للخسٍص

ؼ الخلادم ظاهسة أمام دمحظخس طىف التي الىطائى  بمػسفت وذلً اإلاػلىماث جىىىلىحُا إلاىخجاث الظَس

 .ممىً وكذ ألهبر خفظها هُفُت زـىؿُاتها،
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 وظهىز  اإلاظخفُدًً جىىع مىاكُػها، جىىع ألازػُفُت، الىزائم غلى الولب بتزاًد :الخدمات ثأثير -

 بالظسغت ًدظم غـس في للمظخفُدًً ودفت بىىغُت جىفحرها طسغت كسوزة ئلى باإلكافت بػد غً الخدماث

 .الاهخظاز وغدم

 : ألارشيف ميدان غلى وثأثيره آلالي ؤلاغالم* 

ا لللُام بيل الاغماٌ الدع حظخدعي ادزاٌ غجه ؾنى ال أؿبدذ التي داةألا  ٌػخبر الخاطىب

 وجىرز ... ألاػُاء مً وؾحرها اإلاخدف، ئلى الخاطبت وآلالت الساكىت آلالت أدزلذ فلد اإلاػلىمت الى ؾاًت بثها.

 : خُث ٌظاهم الاغالم الالي فُما ًلي  .أزسي  أػُاء بازخفاء

ائُت الخظابُت الػملُاث:  والخلىُت الػلمُت ألاغماٌ ئحساء - ت ألاغماٌ ئحساء ،والفحًز  طُلتو  ،واإلاالُت ؤلاداٍز

ع  وؤلاهترهذ الؼبياث اجـاٌ وطُلت جسفُه؛ وطُلت وحػلم؛ جدَز

 :ألارشيف ميدان غلى آلالي ؤلاغالم ثأثير* 

 أمامه حدًدة آفاكا فخذ خُث للمػلىماث ألازسي  اللواغاث هباقي ألازػُف للواع آلالي ؤلاغالم دزل

 مظخفُدًًلل اإلالدمت والخدماث ألاداء هجاغت خُث مً اإلاػلىماث ومساهص اإلاىخباث مظخىي  في حػلخه

 هىاحي غدة مً ألازػُف اللواع غلى آلالي ؤلاغالم أزس وكد .أجاخها التي الػدًدة الخوبُلاث بفلل وذلً

 :أهمها

ت، اإلاىازد بدظُحر وذلً :ؤلادازي  الجاهب أجمخت -  جدبؼ اإلاسخلفت، الىزائم ئؿداز اإلاالي، الدظُحر البؼٍس

د مً اإلاساطالث  م غً وذلً ووازد ؿادز بٍس   .اإلادترفت أوفِع خصمت هٍس

 التي اليسخ مً وهىغذ هىزث التي البرمجُاث مً الاطخفادة مً حاء الري :الفني الجاهب أجمخت -

ع ماًىسو  مثل اإلاػلىماث ومساهص اإلاىخباث مُدان في اطخػملذ  أهظع بسمجُت وهرلً أض دي س ي ئًَص

 .أوفِع خصمت مؼ ةاإلاىحىد

 الػاإلاُت الخسب بػد السطمُت للىزائم ؤلالىترووي اليؼس مً حاء الري :ؤلالىترووي ألازػُف -

ً حظُحر، ئهخاج، مً ألازػُفُت للىزائم حدًدا مفهىما زلم الثاهُت،  ئجباع كسوزة مؼ واطترحاع جسٍص

 مً الىزائلُت وىز  دوبلحن مػُاز ثلم الخازجي الىؿف مػاًحر Dublin Core اللؿت جلىُاث ئجباع واإلادخىي 

 .بُاهاث كىاغد وئكامت مفخاخُت ليلماث وكىائم هؼافاث مياهص،

 ؼ، مً ألازػُف بمُدان الخاؿت الفني الدظُحر بسمجُاث حاءث :ألارشيف غلى ألاثمتة ثأثير  جوَى

 حاءث التي لدظخجُب حػدًلها جم خُث اإلاػلىماث ومساهص باإلاىخباث الخاؿت البرمجُاث ومىاءمت حػدًل

  غلى جبىحهما جم اللخان وظيىللُى  بسمجُاث :مثل ألازػُف لخـىؿُاث US marc AMC مازن مػُاز مً

winisis  بسمجُت مً حاءث التي Micro isis/CDS يي  الجمػُاث مسخلف مً الػالمي ظخىي اإلا و ألامٍس

 البرمجُاث في اإلاخســت الػاإلاُت للؼسهت ًمىً هما .الىهىُت ألازػُف ومساهص ألازػُفُت،

 الفسوظُت، الػسبُت، باللؿت بُاهاث كىاغد باوؼاء حظمذ التي بسمجُت لهما ئكافت Access "مُىسوطىفذ"

ت  خاحُاث مؼ وجخىُف آلالي ؤلاغالم بسمجت في إلاسخف جدخاج ال ئذ الاطخػماٌ ببظاهت جمخاش وهي  .ؤلاهجلحًز
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 أهم ومً .اإلاادًت ؤلامياهُاث جمخلً ال التي مجها الـؿحرة زاؿت وألازػُف اإلاػلىماث مساهص اإلاىخباث،

 :ًلي ما ذهس ًمىً ألازػُف مُدان غلى البرمجُاث هره فىائد

 ألاغماٌ خدة مً الخسفُف غلحها؛ اإلاخدـل جالىخائ في الدكت اإلاسخلفت؛ اإلاػوُاث مؼ الخػامل في الظسغت -

ً غالُت هاكت جىفحر الىزكُت؛ ألاغماٌ مً الخللُل السوجُيُت؛  الػملُاث جيلفت اهسفاق البُاهاث؛ لخسٍص

 ؛ فىُت حػلُداث أًت بدون  الخاطىب اطخسدام ًخم بدُث الدؼؿُل طهىلت الخاطىب؛ بىاطوت اإلاىجصة

ٌ  طسغت  غً البدث ئمياهُاث جىىع اإلاىجصة؛ اإلاػلىماث غً البدث طسغت اإلاسصهت؛ ماثاإلاػلى  غلى الخـى

 .اإلاظخفُدًً لولباث ٌظخجُب بما الخدماث جىىع ؛ اإلاىجصة اإلاػلىماث

 ألارشيف غلى وثأثيرها الزكمنة : 

 غلحها ًسش ى والتي للخلف واإلاػسكت الهامت وزائلها زكمىت أهمُت الػالم غبر ألازػُف مـالح حل أدزهذ

 فالسكمىت  .أهىاغهم بازخالف اإلاظخفُدًً لولباث لالطخجابت الخى غلى وكػها أهمُت وهرا اللُاع مً

لهي   ؤلاغالمُت الىزائم أو لوالسطائ واإلاسوىهاث والىخب الىزكُت طىاء زكمُت ملفاث ئلى الىزائم جدٍى

ت الظمػُت واألػسهت  غلى جىحد التي أو ئًجابُت أو طلبُت ؿىز  هُئت غلى التي الىزائم هرلً والبـٍس

 اث اللىئُتطائل زاؿت حظمى باإلااسخباطخػماٌ و  .مُىسوفِؽ أو مُىسوفُلم

  ألارشيف غلى وثأثيرها ؤلالكترونية التخزين وشائط: 

ٌ  ألازػُفُت الىزائم جمخاش  ًجػل مما جىفحره دائما ًـػب لرلً دائم ميان وجسـُف خفظها فترة بوى

ً ىوطائ جبني  وجتراوح .ألازػُف مساهص حػاهحها التي الخفظ مؼاول غلى للخؿلب ملخا أمسا ئلىتروهُت جسٍص

ً هائلت هاكت وهي حُؿاباًذ 160 ئلى 80 بحن ما شخص ي لخاطىب لُتالخا هاكخه  للخاطىب حظمذ للخسٍص

 ول حاهب ئلى الفُدًى اللىئُت، الـىث، مجها، الىـُت ، السكمُت اإلاػوُاث أهىاع وافت بدازله ًسصن  أن

وول وطُى له زاؿِخه وطػخه  .والترفحهُت الػملُت الػلمُت، خُاجه في اإلاظخسدم ًدخاحها التي البرمجُاث

يُت.  الخسٍص

 : ألارشيف مصالح غلى ؤلالكترونية التخزين وشائط ثأثير * 

 اإلالفاث مؼيلت غلى الىزائم مؼ ألازػُف مـالح مجها حػاوي التي اإلاادي والخضخم الدجم مؼيلت ازخفاء -

لها في هىع مً اللىئُت ألاكساؾ كلذ فلد .الخفظ دائمت CD-R جُتالـى  ً غلى للللاء هٍس  جسٍص

 حظخلصم التي ألازحرة هاجه ألافالم، ًلؿى الري  جلىُت باطخػماٌ زاؿت MP أن هما DVD-R غً ألافالم

م Divx باهلت جيالُف  واهذ تيال الدائم الخفظ ولفت اهسفاق وؿُاهتها؛ لخفظها جلىُت اطخػماٌ هٍس

 وحػلُداتها، الىالطُىُت ألازػُفُت الىزائم ؿُاهت جيالُف ازخفاء الىالطُىُت؛ ألازػُفُت الىزائم جفسكها

 غىدما حدًد وطُى ئلى وطُى مً اإلاػلىماث جهجحر فُىفي الثمً، تباهظ ومػداث زبرة حظخدعي خُث

 حػددث مهما الجىدة بىفع فُتألازػُ اإلاػلىماث اطخيظار طهىلت اللىئُت؛ باألكساؾ ألامس ًخػلم

 .الىمُت واهذ مهما آزس ئلى ميان مً ألازػُفُت الىطائى غلى اإلاسصن  ألازػُف هلل طهىلت الولباث؛
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  ألارشيف ميدان غلى وثأثيرها الشبكات : 

 زوىن أو كىىاث هظام وهي مؼترهت، وظُفت بُجها ججمؼ ببػلها، جخػلم أحصاء بحن زبى وطُلت هي الؼبىت

 الؼبياث.  ببػلها اإلاخـلت هػلد أو بػلد الىلان هره وجدعى ببػلها، هلان غدة بسبى جلىم

 ئن .واإلادواث اإلادن في الخاٌ هى هما جماًما أزسي، اثوبوسفُ ببػلها الخىاطب جسبى فهي الخاطىبُت

ت، مػُىت بِئت في الخىاطب مً لػدًد اجـاٌ هظام غبر ازجبان هى الػام الؼبياث مفهىم ت، ئداٍز  ججاٍز

 : ًلي ما جدلُم ئلى غامت الؼبياث تهدف .لدًىا اإلاألىفت الـىز  مً الُىم والؼبياث .غلمُت أو ؿىاغُت

ادة اإلااٌ؛ الجهد، الىكذ، زبذ بهدف اإلاػلىماث حؼاهس بػد، غً اإلاؼاول وخل اإلاؼترن الػمل -  ٍش

 مػالجت، ئهخاج، ئمياهُت الدؼابً؛ خللذ التي ؤلادازاث لفائدة الخدماث جدظحن و الىاحػت الفػالُت،

لت اإلاسخلفت الىزائم وجدبؼ اطترحاع  مالىزائ ومظحر ألازػُف مـلخت حػوي هما واكخـادًت؛ حُدة بوٍس

لت  الىزُلت ئهخاج غملُت بداًت مىر ألازػُف و للىزائم الخظً الظحر أحل مً اإلاػلىماث لخدبؼ اإلاثلى الوٍس

 . الجهائي الخفظ ئلى وؿىلها ختى واطخسدامها

 :ألارشيف غلى الشبكات ثأثير * 

 :ًلي فُما الدؼبًُ فىائد وجخجلى

ت طظاثواإلاإ  الخيىمُت السطمُت ؤلادازاث الؼبىت ىًجم 1-  اإلاسخلفت الىزائم ئهخاج جدبؼ مً الخجاٍز

ٌ  غىدما بػد؛ فُما بها الجُد للخىفل اإلاخياملت الخوىاث أولى وهي ئهخاحها غىد البداًت مىر وجسجُبها  جدى

لت وغلمُا فىُا ومػالجت أولُا، جسجِبا مسجبت جيىن  اإلاإكذ الخفظ مـالح ئلى الىزائم  حُدة؛ بوٍس

 باألزػُف الخىفل خللاث ًجػل الؼبياث ئهاز في والىطوى الخُت الىزائم مظحر بحن الاجـاٌ أن هما 3-

 مظخمسة؛

-4  ٌ  الالشمت اإلاػلىماث جدمل الؼيل، هاخُت مً حُدة التخ في الجهائُت ألازػُفُت مسخلت ئلى الىزائم وؿى

ٌ  الدجم أن هما .لخلُُمها مىً مػلى  .اإلاسخلفت الىزائم مظاز جدبؼ هاخُت مً هرا بظهىلت مػه الخػامل ٍو

 لخاحُاتهم والاطخجابت اإلاظخفُدًً مؼ بػد غً الخػامل :مً الؼبياث فخمىً الخدماث، هاخُت مً أما

 مـالح مثل مباػسة اإلاىاهىحن مؼ جخػامل التي زاؿت غلحها اللؿى مً الخللُل حُدة؛ وهىغُت بظسغت

ت اإلاإطظاث ومـالح اإلادهُت الخالت  ولما اإلادؼابىت واإلاإطظاث الدوائس غدد شاد ولما والخدماجُت؛ الخجاٍز

 .ؤلالىتروهُت الخيىمت مبدأ لخدلُم الخدلحر و الظسوف أخظً في اإلاىاهىحن زدمت واهذ

 ألارشيف غلى ؤلانترنت ثأثير: 

ت ألامىز  مً أؿبذ ؤلاهترهذ غلى مىكؼ امخالن ئن د هُئت ألي اللسوٍز  مساهص جسسج وال غملها في الىجاح جٍس

 واإلاظخفُدًً للىزائم اإلاإزػفت للمـالح مصدوحت زدمت غلى جلىم التي وهي اللاغدة هره غً ألازػُف

ٌ  بظهىلت بػد غً للخدماث ؤلاهترهذ ىًم وكد  .ألازحرة هره مً  مجها والاطخفادة ألازػُفُت للىزائم الىؿى

 اإلالدمت وزدماتها غملها في اإلاػلىماث ومساهص اإلاىخباث إلاظخىي  جسجلي ألازػُف مساهص وحػل وهما هىغا

 .للمظخفُدًً
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مىً  : ؤلاهترهذ ًلدمها التي الخدماث أهم ذهس ٍو

ٌ  مػلىماث ئغواء في الخدمت هره جفُد : اإلاىاكؼ جـفذ *  الؼبىت غلى مىكؼ لها التي ألازػُف مـلخت خى

 : كمجها ومً

 ؛الػمل وأًام طاغاث -

ٌ  مػلىماث -  للمـلخت؛ ألازػُفي السؿُد خى

د ئغواء للموالػت؛ بها ٌظمذ التي ُفُتألازػ اإلاػلىماث -  .لالجـاٌ للمـلخت ؤلالىترووي البًر

د *  : مً ألازػُف إلاـلخت الخدمت هره حظمذ : ؤلالىترووي البًر

ت ؤلاخاهت جلدًم للمـلخت؛ هإالء جىلل دون  غجها وؤلاحابت اإلاظخفُدًً أطئلت جللي -  جلدًم لهم؛ الجاٍز

 مً والاكتراخاث اإلاالخظاث جللي اإلاظخفُدون؛ ًدخاحها التي ػُفُتألاز  للمػلىماث الاهخلائي البث

 .ألازػُفُت الخدماث لخدظحن اإلاظخفُدًً

 ٌظمذ التي ألازػُفُت اإلاػلىماث جلدًم مً اإلاـلخت الخدمت هره جمىً : بػد غً الىزائم جدمُل  *

 اإلاػلىماث هفع دًمجل اإلاـلخت؛ غً اللؿى جللُل الخدمت هره وفائدة بػد غً غلحها باالهالع

 جلىُت جمىً هما الىىغُت؛ وبىفع الىكذ هفع في اإلاخباغدًً اإلاظخفُدًً مً هبحر لػدد ألازػُفُت

ٌ  حظهُل مً اإلادؼػبت السوابى  .ألازػُفُت اإلاػلىماث ئلى الىؿى

ً بأزػُفُحن الاجـاٌ لألزػُفُحن حظمذ أنها الخدمت هره جفُد : والدزدػت الخىاز حلظاث *  لداز آزٍس

 وما اإلاػلىماث بخىىىلىحُا حػلم ما زاؿت ألازػُفُت اإلاهىت تهم التي اإلاىاكُؼ إلاىاكؼت الىهً وزازج

 .غصلخه مً ألازػُفي ئزساج في الخدمت هره طاهمذ وكد ألازػُفُت، اإلاهىت ممازطت في حؿحر مً ؿاخبها

 

 اللسن  مً الدظػُىاث فترة واهذ ئن : الجزائز في ألارشيف وكطاع اإلاػلومات ثكنولوجيا ً  الػؼٍس

ٌ  في بوأ ػهدث  دازل حؿلؿلها بدظازع جمحزث الخالي اللسن  بداًت فان اإلاػلىماث، جىىىلىحُا دزى

 ًخجصأ ال حصء هى الري ألازػُف كواع الخاٌ وبوبُػت ألافساد لدي وختى السطمُت ؤلادازاث الجامػاث،

ٌ  بسهب اللخاق الدازلُت مدىتها ججاوشث أن بػد الجصائس حظعى .ؤلادازة مً  اإلاُدان هرا في السائدة الدو

م  بسامج بػدة الجصائس كامذ ، 1999 طىت مىر فمثال  .وبالخالي الىلىج في مجخمؼ اإلاػلىماث فاتها ما وحػٍى

ت اإلاىظىمت ئؿالح :زأطها غلى جأحي و ذلً، طبُل في د وبىاء التربٍى اث ؤلاهمالُاث اإلادازض، مً اإلاٍص  والثاهٍى

 مؼ للخىاطب الخســاث فوجىُُ الػلمي والبدث الػالي الخػلُم ئؿالح مؼ الجامػُت اإلادن بىاء مؼ

ٌ  هظام ئدزاٌ ؤلاؿالخاث هره وآزس .والاكخـاد اإلاجخمؼ خاحُاث LMD هى بما اكخداء  غلى به مػمى

ت الجامػاث مسخلف في الػلمي البدث مساهص مً غدد وئوؼاء الػالمي اإلاظخىي   ئهخاج مهمتها التي الجصائٍس

ت الػلمُت، اإلاػلىماث  ؛والباخثحن الولبت مً للمػلىماث الىبحرة للخاحت لإلطخجابت والخىىىلىحُت الفىٍس

 لىلاٌا بالهاجف اإلاسجبوحن وظبت ذلً غلى دلُل وزحر والالطلىُت الظلىُت الاجـاالث مىظىمت جدظحن

 ؛مؼترن ملُىن  25 خىالي
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 جمىحن في اإلابادزة هره وجدزل خاطىب حهاش بِذ ليل يأ الجمهىزٍت زئاطت جبىتها التي أطسجً مبادزة

ت ألاطسة  آلالي؛ ؤلاغالم وحمهسة خاطىب حهاش امخالن مً الجصائٍس

ت واإلاإطظاث الخيىمُت الدوائس ول طعي  ف ؤلاهترهذ غلى للخىاحد آلان والـىاغُت الخجاٍز  بىفظها للخػٍس

 .الىهني ألازػُف مـلخت طهازأ وغلى ألازػُف مـالح ومجها .الخى غلى زدماث وجلدًم

 

 :الجزائز في ألارشيف للطاع اإلاػلومات ثكنولوجيا ثلدمها التي الحلول * 

 ؿػىباث ججد و .اإلادهُت الخالت سجالث حظُحر مً لدًىا البلدًاث حل حػاوي :الزشمية ؤلادارات أرشيف -

ٌ  اإلاػلىماث جىىىلىحُا جوبُلاث ئلى اللجىء فان لرا،  .اإلاتزاًدة اإلاىاهىحن لولباث الاطخجابت في  ئلى والخدى

ظاهم اإلاؼاول هره طُدل ؤلالىتروهُت البِئت ظهل اإلاىاهىحن هظس في اإلادلُت ؤلادازة ؿىزة جدظحن في َو  َو

سلم مػها، حػامله في  : ًلي ما ًىفس طىف الخاطىب ئلى اإلادهُت الخالت بُاهاث ئدزاٌ فان .حدًدا واكػا ٍو

 أما الاشدخام و الوىابحر غلى الللاء ػائػت؛ أؿبدذ التي ألازواء جفادي مؼ اطترحاغها وطسغت طهىلت -

 جصوٍس خاالث مً الخللُل اإلادلُت؛ باإلدازة اإلاىاهىحن غالكت و الػمىمُت الخدمت جدظحن الؼبابًُ؛

ٌ  السطمُت؛ الىزائم جُا والللاء الػمىمُت الخدمت في اإلاظاواة الىؿى  هما والسػىة؛ اإلادظىبُت ىغل جدٍز

ػت طهلت جيىن  الوالق الصواج، الىفُاث، بالىالداث، اإلاخػللت ؤلاخـائُاث ئحساء أن  هفع في ودكُلت وطَس

 ٌظحرا ًيىن  اإلاسهصي  اإلاظخىي  غلى البُاهاث ججمُؼ فان للمػلىماث وهىُت ػبىت وحىد خالت وفي  .الىكذ

 كمان مً ؤلاهترهذ غلى الخىاحد ىًًم وأزحر إلاػلىماث؛ا جىىىلىحُا جوبُلاث فىائد أهبر مً وهرا حدا

 لخدلُم الظعي ئهاز في آلان الىشازاث مسخلف ئلُه حظعى ما وهرا مصاًا مً جلدمه ما وول بػد غً الخدمت

 .ؤلالىتروهُت الخيىمت مبدأ

 :اإلاالية اإلاؤشصات أرشيف -

ٌ  في الظباكت هي ُتواإلاـسف اإلاالُت اإلاإطظاث الػالمي، اإلاظخىي  غلى وان ئذا  الالوزقي الىظام ئلى الخدى

 الخجازة ئهاز في مباػسة الخى غلى الػمل وآلان اإلااٌ سخب آالث الؼُياث، الائخمان، بواكاث مخبيُت

ٌ  في جأزسا ٌؼهد الجصائسي  واكػىا لىً .ؤلالىتروهُت واإلاـازف  جىفسه ما زؾم ؤلالىتروهُت الىماذج ئلى الخدى

ٌ  ؛ بػد غً للصبائً حُدة زدمت الاطدثمازاث؛ و ألامىاٌ زؤوض جدسن طسغت: مً ألاهظمت هاجه  الخـى

  .الـائبت اللسازاث الجساذ والصبائً الظىق  غً دكُلت مػلىماث غلى

ت البىىن ئن  .نهاًتها ئلى جـل ولم طىىاث مىر بدأث التي بُجها الدؼبًُ غملُت مً لالهتهاء حظعى الجصائٍس

ٌ  بُجها فُما ػلىماثاإلا جبادٌ ألن  زبذ أطاطُاث مً ئلىتروهُا وحظُحرها الدكُلت اإلاػلىماث غلى والخـى

ٌ  مػسهت  .بىجاح الػاإلاُت اإلاىافظت دزى

 :الخدماثية اإلاؤشصات أرشيف -

 الخاؿت اإلاسخلفت الفىاجحر ئؿداز في الخدماجُت اإلاإطظاث لدي الخاطىب اطخػماٌ حػمُم مً السؾم غلى

 الاشدخام ؿىز  ئن هما .مجها ًيخظس ما ئلى ًسقى وال كػُفا اإلالدمت الخدماث مظخىي  ًصاٌ ال بصبائجها،
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د طىهلؿاش، جالشم لتزاٌ ػبابُىها أمام والوىابحر ادة اإلاُاه، جىشَؼ مإطظت اإلاىاؿالث، و البًر  جساهم غلى ٍش

 غسكت الىزائم وججػل الػمل وحػُم ؤلادازاث مىظس حؼىه التي اإلاياجب وزازج دازل لالهدباه اإلالفذ الىزائم

للف ؤلادازاث دازل البُاهاث جىلل مً ٌظهل الىزائم حظُحر في الالىتروهُت البِئت جبني فان لرا لللُاع؛  ٍو

 .الصبائً لولباث والاطخجابت الاشدخام مً طُللل بػد غً زدماث زلم أن هما الىزقي الخضخم حجم مً

 .الخدمت خظً مؼ ألازباح جدلُم مهمتها التي الخدماجُت اإلاإطظاث غلى حمت بفىائد ٌػىد وله وهرا

 

 اإلااكُت الػلىد في خدزذ التي الخوىزاث ومظاًسة بأدائه ؤلازجلاء ًمىىه الجصائس في ألازػُف كواع ئن

 .الالشمت ألاهمُت وئغواءه ُتالفى الخىظُمُت، الهُيلُت، الىىاحي مً حظُحره وجدظحن الػالمي اإلاظخىي  غلى

ادة  غلى جوسأ التي الخدىالث باجباع ، فسوظا ئلى جهجحره حساء اإلابػثر اإلاػلىماحي مدخىاه ججمُؼ غلى ٍش

 غلى ألازػُفُت اإلاجمىغت أكستها التي اإلاػاًحر باجباع الفني الدظُحر أهمان جىخُد طىاء الػالمي اإلاظخىي 

ت مثل الػالمي اإلاظخىي  ت الفىسي، السؿُد وخدة هظٍس  الػام الػالمي الىؿف الثالر، ألاغماز هظٍس

 الػاإلاُت، اإلالاًِع خظب اإلاإكذ الخفظ ملساث بىاء والىطُى، الجازي  ألازػُف حظُحر لألزػُف،

 ئطخػماٌ مثل ألازػُف مجاٌ في اإلاػلىماث جىىىلىحُا بخوبُلاث حػلم ما أو لألزػُف لىتروويؤلا الدظُحر

ت الىاخُت في آلالي ؤلاغالم  الخى، غلى اإلاػلىماحي اإلادخىي  حػل الخدماث، مظخىي  جدظحن والفىُت، ؤلاداٍز

 ألازػُف مؼ للخػامل حدًت بيل الاطخػداد وظُان دون  اإلاػلىماث غً للبدث حدًدة أدواث جلدًم

ت بُئخىا في به البأض خحزا ًأزر بدأ الري ؤلالىترووي  الجهىد جلافس ٌظخىحب هرا ول .والاكخـادًت ؤلاداٍز

ني ؤلادازي  الظُاس ي، اإلاظخىي  غلى ٌ  والخيٍى  أداة وحػله باألزػُف الخىفل في الالشم اإلاظخىي  ئلى للىؿى

 الري اإلاػلىماحي السؿُد حػل أزسي  حهت ومً تحه مً هرا .لها ومسحػا ؤلادازاث مسخلف حظُحر في فػالت

ٌ  في الؿاًت وهره والسكمي اإلاادي بؼيلُه مخىفس زلافُا وهجزا الػلمي للبدث مـدزا ٌػخبر  ئذا الُد مخىاو

 فىُحن، ئدازة، مً الىهني ألازػُف بأمس اإلاػىُحن حمُؼ فحها ٌؼازن الجىاهب مدىمت زوت وكؼ أخظً

 .آلالي ؤلاغالم في مسخـحن
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 لألرشيف واملعالجت العلميت: مبادئ 5الذرص 

 مبادئ ألارشيف -1

 :هي الضولي اللاهىنأ في عشُفلاأ ؾير جدىم التي املباصا أهم إن

 أو مبذأ الطيادة الذول  ثر ىاج مبذأ: 

 جلتزم وبمىحبه الاؾخػماع جطفُت إظاع في الؿُاصة مماعؾت خُث مً أزغيأ صولت مدل صولت إخالٌ وهى

 بمطير مغجبغ لاعشُف فمطير ،املؿخػمغ الضولت إلى اهخجخه الظي لاعشُف مُلحؿ املؿخػمغة الضولت

أ . مػه لاعشُف ٌؿترحؼ الاكلُم ترحؼٌؿ وغىضما ، إلاكلُم

 ألارشيف إكليميت مبذأ: 

خدخم ، فُه أهخج الظي البلض أو إلاكلُم في ًبلي لاعشُف أن ومفاصه  ، جغخلُه خالت في اؾترحاغه بظلً ٍو

 غىضما لاعشُف بدباصٌ فغوؿا ملً ابً كام خين ،م 1352غام غشغأ الغابؼ اللغنأ في املبضأ هظا وظهغ

أ .صٌؿافى واليىهذ Camte de Savoie  امللاظػاث جباصال

ٌأ املبضأ ًخفم ٌأ والثاوي لاو ػبران فُه اهخج الظي امليان في لاعشُف بلاء خى  في الشػىب أخلُت غلى َو

 .والفني الفىغيأ وجغاثها إهخاحها

 ىظ  :الارشيفي احترام مبذأ  املىخجت املطلحت مً اؾخلم هما الغضُض اخترام غلى املبضأ هظا ٍو

 .اهخجتها التي املطاصع خؿب لاعضضة وجغجِب ،إضافت او حغير صونأ مخيامل

 

 :الفنيت املعالجت عملياث -2

 :ألارشيف دفع -

ت، ماصًت، غملُت هي ل زاللها مً ًخم وإصاٍع  املدضصة، مهامها إظاع في أهخجخه التي الهُئت مً لاعشُف جدٍى

ت الفابضة اهتهاء بػض ٌأ التي لاعشُف مطلحت إلى مىه إلاصاٍع أ .ومػالجخه ،وخفظه ،اؾخلباله ىنأهاللا لها ًسى

وجمغ هظه الػملُت بمغخلخين: الضفؼ لاٌو والظي ًخم مً الاصاعة املىخجت للىزابم الى مطلحت لاعشُف 

بت مىه خم مً مطلحت لاأ، الضفؼ الثاو-جابؼ للمؤؾؿت الىضُت-الىؾُغ اللٍغ عشُف الىؾُغ الى ي ٍو

 مغهؼ لاعشُف الىظني.

 :التشخيص -

 أهم مً ٌػخبر و لاعشُفي، للغضُض امليىهت لاؾاؾُت الىخضاث ومػغفت وخطغ حمؼ هى الدصخُظ

ت املػالجت إلى املؤصًت الخعىاث  بعاكت إغضاص جخعلب الدصخُظ غملُت أن هما  .مؿخلبال والػلمُت الفىٍغ

م غً اؾخلباله جم بما الضافػت املطالح ومىافاة خؼمت، أو غلبت ليل الدصخُظ  ًخم ختى كابمت إغضاص ظٍغ

ٌأ  باإلضافت لها، املىخجت إلاصاعة زضمت أحل مً الىزابم بئجاخت الدصخُظ غملُت حؿمذ هما إلُه، الىضى

ت باملػلىماث وجؼوٍضهم املؿخفُضًً، زضمت إلى ٌأ الضغوٍع  باقي اؾخىماٌ اهخظاع في لاعضضة هظه خى
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ت باملػالجت الخاضت الػملُاث ان جيىن امام  ٌؿخلؼمالػملُت لىً هظه وأ .لاعشُفُت لألعضضة الفىٍغ

ت  بغضُضهما خضر فُما ًخػلم مدخىاها، كطض مػغفت الاعضضة املجهىلت  أ. املبػثرالفترة الاؾخػماٍع

أ

 :الفزس  -

أ والىزابم أحل، أي صونأ لإلجالف اللابلت الىزابم بين الخمُيز إلى جؤصي التي الػملُت هي الفغػأ  للحفظ ةاملػض 

أ والىزابم ،املؤكذ  ًخم،  الغضُض فغػأ وأزىاء .كطض الحفظ النهاةي الىظني لاعشُف إلى للترخُل ةاملػض 

م زاللها مً ًخم خُث لإلكطاء، كابلُت لها التي أو ،جهابُا جدفظ التي لاعشُفُت الىزابم ازخُاع  بين الخفٍغ

سُت، صابمت أهمُت لها التي الىزابم مً مجمىغخين  لِـ التي الىزابم وبين جهابُا، جدفظ أن البض والتي وجاٍع

ت، أهمُت لضحها  فئن الفغػأ غملُت ومؼ .لها املدضصة الؼمىُت املضة اهتهاء بمجغص خظفها ًمىً خُث إصاٍع

طلً باالغخماص غلى وؾُلت وحؿمى  وأ،ابلائها  جلغعأ التي الىزابم بترجِب الىكذ هفـ في ًلىم لاعشُفي

ت او عػهامت الحفظ، التي جدضص مضة غِش وأ خفظ الىزابم في مطلحت بجضٌو حؿُير الىزابم الاصاٍع

ل الىزابم التي  الاعشُف الىؾُغ والتي جدضص مؿاعها النهاةي بػض اهلضاء هظه املضة. وبالخالي جدٍى

 بػملُت لللُام كاهىهُتأصاة  حػخبر الىؾُلت وهظهجىدؿب كُمت جهابُت أعشُفُت الى مغهؼ لاعشُف النهاةي. 

خم الفغػأ .الفغػأ اث زالر زالٌ ٍو  :مؿخٍى

 خم :املىخجت املؤؾؿت مؿخىيأ غلى الفغػأ ٌأ غمغه في الىزابلي الغضُض فغػأ ٍو  املىخجت املياجب في لاو

 جدخىيأ التي لاضلُت الىزُلت وحىص مغاغاة مؼ املؿىصاث أوعاق مً الخسلظ زالٌ مً للىزابم،

 الاؾخماعاث البُضاء، لاوعاق إلغاء إلى باإلضافت املؿىصة، في جىحض التي املػلىماث ول غلى

 .وغيرها الفاعغت،

 الىزُلت مغوع أزىاء املؿخىيأ هظا في الفغػأ غملُت وجخم :املؤكذ الحفظ مطالح مؿخىيأ غلى الفغػأ 

عػهامت الحفظ او حضٌو حؿُير الىزابم  غلى باالغخماص لاعشُفي ًلىم أًً الثاوي، الػمغ إلى

سُت لللُمت املدضصةت الاعشُفُ  .للىزابم الخاٍع

 أهمها مسخلفت ظغقأ بػضة جخم الفغػأ غملُت أن إلاشاعة وججضع: 

 ًخعلب أًً هبيرة أهمُت وطو هبير، لاعشُفي الغضُض حجم ًيىنأ غىضما زاضت كعػت، كعػت فغػأ 

 .الفغػأ غملُت في الضكت

 ول مً والخسلظ خضي، غلى ملف ول جفدظ ًجب خُث امللفاث خؿب لاعشُفي الغضُض فغػأ 

 .املهمت غير ولاوعاق املخىغعة، اليسخ

 لت الفغػأ  شاهض جمثل مػُىت مىعلت خؿب وخفظها الىزابم فغػأ ًخم خُث العبىغغافُت، بالعٍغ

 للُمتها هظغا أو املىخجت، إلاصاعة ظغف مً حؿخسضم الػالذ وىجها إلى باإلضافت مػين، خضر غً

سُت  .املىعلت لخلً الخاٍع

 ولِـ بالخلُُم. باإلكطاءمالخظت: الفغػ لِـ 
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 كءا :الا -

ت، كُمت أي لضحها حػض لم التي أي كخل املػلىمت الىزابم مً الخسلظ بمىحبها جخم الاكطاء غملُت إن  إصاٍع

سُت، أو غلمُت، أو  وحػخبر لاوؾار، وأوعاق واملخىغعة، الؼابضة اليسخ خظف ًخم املغخلت هظه ففي جاٍع

 .بها اللُام أزىاء الضكت مً الىثير ًخعلب مما خؿاؾت غملُت

وسخت مً الغضُض، الفغق بين الحظف والاكطاء هى ان الحظف  أيأما الحظف هى اؾدبػاص وزُلت او 

هى اؾدبػاص ش يء مً املجمىغت ممىً ان هدخفظ به هما ًمىً اكطابه، اما الاكطاء هى كخل املػلىمت 

أأي حػل الىزُلت هما لى اجها غير مىخجت وال وحىص لها. 

ُفي صون اللجىء الى املشاوعة او مػضاث او وؾابل ازباجُت لحظف ش يء الحظف ممىً ان ًلىم به الاعش

غ الىزُلت الى  ما مثال عمي وسخ لىزابم فاعغت، اما الاكطاء هى اغضا كابمت لجضٌو الاكطاء مؼ جمٍغ

غ جلغأ ٍغ او الهُئت الىضُت للىظغ فيها، وال ًمىً كخل مػلىمت إال بػض خضىع لجىت مسخطت مؼ جدٍغ

أء.مدضغ الاكطا

 :الترجيب -

ت غملُت هى الترجِب  بترجِب تهخم هما الحفظ، مدالث صازل لاعشُفي الغضُض بترجِب جسخظ وماصًت فىٍغ

 مجمىغاث أو أوعاق، مً املخيىهت الىزابم جِبجغأ أو الغضُض، صازل وغلب وخؼم، ملفاث، مً الىخضاث

 أضغغ مً البػض، ببػضها غالكتها خؿب الىزابم جغجِب ًخم الػملُت هظه ففي .الىخضة صازل لاوعاق

مىً بيامله، الغضُض مً وخضة أهبر إلى الغضُض مً وخضة  :ًلي ما وفم الترجِب غملُت جخم أن ٍو

م غً :املكاجب داخل الترجيب -أأ  إلى وتهضف وصكُم، واضح بشيل للىزابم الػام إلاظاع جدضًض ظٍغ

ٌأ غملُت حؿهُل  لللُمت هظغا وفىعي، ًىمي بشيل حؿخسضم التي الػمل، كُض للىزابم الىضى

ت  املىخجت الجهت خؿب أي الػضىي، الترجِب اجباع ًخم الغالب وفي الىزابم، لهظه الػالُت إلاصاٍع

 : الخالُت بالعغقأ الىزابم هظه جغجب وكض لألعشُف،

خم :ألالفبائي الترجيب -  أو الىاخضة، العبُػت طاث للملفاث باليؿبت ألفبابُا جغجِبا امللفاث جغجِب ٍو

 حىاػاث الؿُاكت، عزظ املىظفين، ملفاث مثل الهُيل هفـ أو ىع،املىض هفـ جخضمً التي

 .وغيرها ...الؿفغ،

ش خؿب امللفاث جغجب :الشمني الترجيب - م غً إلاهخاج جاٍع  ػمىُت بفترة املخػللت الىزابم ول حمؼ ظٍغ

ش وفلا مػُىت مىً ضضوعها، لخاٍع  املجاالث حغعي التي الىزابم غلى الترجِب مً الىىع هظا جعبُم ٍو

 .وغيرها...اللىاهين، املغاؾُم، وامليزاهُت، املالُت

مىً :الزكمي الترجيب -  مثل بعبُػتها عكما جدمل التي الىزابم ول غلى الغكمي الترجِب جعبُم ٍو

 .وغيرها املىاشير

 العغق، مً مجمىغت بئجباع لاعشُف مطلحت في الىزابم جغجب :ألارشيف مءلحت في الترجيب -ب

ا جغجِبا الىزابم جغجِب غلى واالغخماص  املىخجت املؤؾؿت أو صاعة،إلاأ وبيُت الىزابم، مطضع بئجباع أي غضٍى
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لىم لها،  املطالح خؿب لاعشُفُت لاعضضة بخجمُؼ املطضع مبضأ اخترام ضغوعة أؾاؽ غلى الترجِب هظا ٍو

 .خضي غلى مطلحت ول لاعشُف الؾخلباٌ املساػنأ في وافُت مؿاخت جغن ًخعلب مما

ٌأ لاعشُفي للغضُض املؿخمغ الترجِب غلى الاغخماص لألعشُفي ًمىً هما  املىخجت، املطالح كبل مً املدى

شترط لاضلُت، املطلحت غً الىظغ بطغف املؿخمغ الترجِب وفم لاعضضة هظه بىضؼ وهظا  هظه في َو

ٌأ غملُت لدؿهُل الغف غلى عضُض ول مىكؼ جدضًض أحل مً ظبىغغافُت بعاكت إغضاص الحالت  إلُه الىضى

 .بؿغغت

 :التركيم  -

ٌأ غملُت وحؿهُل غليها، للضاللت مػُىا عمؼا الىزابم ملجمىغت إغعاء في التركُم غملُت جخمثل  إليها، الىضى

 وضؼ ًخم بدُث مػا، الازىين أو أعكاما أو خغوفا مً مخيىهت عمىػا وامللفاث والؿالؾل لاعضضة هخمثُل

 أو الىزُلت، هىع غلى أو لألعشُف، املىخجت املطلحت غلى جضٌ أن ًمىً هما للىخضة، أهثر أو عكم

 وؾُغ أو مطىعة، جللُضًت، واهذ ؾىاء الىزُلت شيل غلى للخػبير عمىػا اؾخسضام ًمىً هما مىضىغها،

 .الغفىف غلى الػلب وضؼ ًخم التركُم غملُت مً الاهتهاء وبػض إلىترووي،

 :التلييم  -

ت، وطلً جدضًض مؿاعها هي غملُت ضػبت جلىم غلى جدضًض اللُمت التي جىدؿبها الىزُلت الاصا الخلُُم ٍع

لخدضًض اللُمت التي  واملػاًير، اللىاغض مً مجمىغت اخترام مً البض الخلُُم بػملُت اللُام وأزىاء .النهاةي

سُت، كُمت ازباجُت كاهىهُت، كُجىدؿبه  مت مالُت، كُمت فىُتا الىزُلت، وهجض غضة كُم منها: كُمت جاٍع

... ًىفي ان جىدؿب الىزُلت اخضي هظه اللُم، ؾُيىن مؿاعها النهاةي ُت عكمُت،، كُمت اخطابوحمالُت

 الحفظ الابضي.

ت: هي جلً اللُمت التي جؤهل الىزُلت الى الحفظ النهاةي وجيىن اخضي  أياللُمت الاعشُفُت مػنى  الثاهٍى

لاٌ ان الىزُلت التي جضفؼ جهابُا الى مغاهؼ الاعشُف الىظني هي جلً الىزابم  اللُم املظوىعة ؾابلا. ٍو

 ؤهلها الى بلائها في الاعشُف.التي جىدؿب اللُمت لاعشُفُت بمػنى اخضي اللُم املظوىعة ؾالفا والتي ج

ضف الى هظه الػملُاث التي هي مػظمها ماصًت الى حاهب غملُت الخلُُم التي حػخبر اخضي الػملُاث 

ت، الىضف الاعشُفي للغضُض الظي ٌػخبر مً أهم الػملُاث التي ًلىم بها الاعشُفي ؾىاء غلى  الفىٍغ

ت، وغلى مؿخىي مؿخىي مطلحت الاعشُف الىؾُغ باليؿبت للىزابم التي ج بين اجها جىدؿب كُمت زاهٍى

مغهؼ لاعشُف الىظني لضم الاعضضة املضفىغت في ول مغة الى الاعضضة الؿابلت. وطلً باالغخماص غلى 

 ISAD Gمػُاع الىضف الاعشُفي الػام. 

 الىصف ألارشيفي: 

 وضفها، ًجب التي الىزابم وخضة غلى الخػغف هما، أؾاؾين غاملين جىفغ مً البض الىزابم وضف أحل مً

 للػمل هبيرة أهمُت طاث حػض الىضفُت اللىاغض فئن .وزطابطها لاؾاؾُت الىزابم ضفاث ؾغص زم

 في الباخثين مؿاغضة في هبير بشيل حؿاهم الىزابم وضف غملُت أن هما والصحُذ، الؿلُم لاعشُفي

ٌأ  .غالُت وؾغغت بؿهىلت للىزُلت الىضى
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 :أهمها الشغوط مً مجمىغت غلى لاعشُفي للىضف الػامت اللىاغض حػخمض هما

 .الخاص إلى الػام مً لاعشُفي الىضف ًبضأ -

 .لاعشُفي الىضف غملُت في املػلىماث حػضًل -

 .لاوضاف بين الغوابغ وحىص ضغوعة -

 .الىضف غملُت في املػلىماث جىغاع بػضم الالتزام -

ٌأ مً مجمىغت لاعشُفي للىضف الػامت اللىاغض وجخضمً  :ًلي فُما جخمثل الحلى

فحلل  -أ  :التعٍز

 .الغضُض عمؼ أو عكم املغهؼ، إؾم الضولت، عمؼ -

 ." الػثماوي لاعشُف " مثل الغضُض حؿمُت أي الػىىان، -

ش، - سُت، الفترة أي الخاٍع ً اللغنأ إلى غشغ الؿاصؽ اللغنأ مً " مثل الخاٍع  ."الػشٍغ

جب واخضة، بعاكت في وله الغضُض وضف لاعشُفي، الىضف مؿخىيأ -  املىهجُت هفـ اؾخسضام ٍو

 لاوعاق ختى بل امللف، جيىنأ التي وبالىزابم بامللفاث، املخػلم لاعشُفي للىضف البعاكت هظه في املفطلت

 .املفغصة

 ".إلىتروهُت أشياٌ مُىغوفُلم، وزابم، " مثل وغضصها، الىزابم هىع الغضُض، حجم -

 حلل املحيط -ب

 .املطضع أو املىخج -

سُت هبظة -  .لاضلي الغضُض بطاخب الخاضت املػلىماث املىخج، غً جاٍع

سُت هبظة - له، الغضُض، بمطضع الخاضت املػلىماث الغضُض، غً جاٍع  .وخفظه وجدٍى

لت - ٌأ ظٍغ ل مثل املغهؼ، إلى الضزى  .جباصٌ أو هضًت، شغاء، حجؼ، كاهىي، جدٍى

 :جزكيبته و الزصيذ محتىي حلل   -ج

 .الغضُض مدخىيأ غً ملخظ أي الغضُض، جلضًم -

 .الجؼةي أو النهاةي بالحفظ مطيره جدضًض زم ومً وفغػه، جلُُمه، أي الغضُض، مػالجت -

 ؟ مغلم عضُض هى أم املؿخلبل، في لإلزغاء كابل الغضُض هل الغضُض، إزغاء -

لت -  .وفهغؾخه وجطيُفه، وجغجِبه، الغضُض، جغهُبت غً جفاضُل الخطيُف، ظٍغ

 :والاضتعمال الاطالع شزوط حلل -د

 غلى الاظالع امياهُت جدضص والتي وحضث، إطا الخىظُمُت أو اللاهىهُت الشغوط طهغ ،الاظالع شغوط -

 .الغضُض

غ أو بيسخ الشغوط طهغ اليسخ، شغوط -  .الىزابم جطٍى

 الػثماهُت باللغت أعشُف " مثل هخابتها، زطابظ أو ومميزاث الىزابم، لغت جدضًض وهخابتها، الىزابم لغت -

 ".الجُيُت وبدغوف الحضًثت الترهُت باللغت أعشُف غغبُت، وبدغوف اللضًمت،



30 avril 2020   أ. ًاضمينت معزوف      ملياص: املؤضطاث الارشيفيت في الجشائز: الطنت الثانيت ليطانظ 

 

ٌأ الخلىُت الحضوص وضف الخلىُت، والالتزاماث املاصًت املميزاث -  التي هشاشتها مثل، الىزابم، غلى للحطى

 مثل لاعشُف، مً ما هىع غلى لالظالع زاضت وبغامج وأحهؼة، وؾابل، اؾخسضام ضغوعة أو ملؿها، جمىؼ

 .إلالىتروهُت والىزابم املُىغوفُلم،

 .لاعشُف غلى لالظالع املخاخت البدث أصواث طهغ البدث، أصواث -

 :املضافت املءادرل حل  -ه

 املغهؼ جدضًض الحالت هظه في ًجب فلغ، وسخت غً غباعة الغضُض وان إطا لاضلي، لاعشُف خفظ ميان -

ٌأ جفاضُل إغعاء مؼ لاضلي، لاعشُف فُه ًدفظ الظي  ميان في إلاظالع وشغوط به، املخػللت املغاحؼ خى

 .لاضلي خفظه

 أشياٌ أو وحضث، إطا الغضُض مً وسخ خفظ ميان جدضًض ًجب خُث الغضُض، مً وسخ خفظ ميان -

 .إلالىتروهُت البُاهاث أو املُىغوفُلم، مثل لاضل، غً مسخلفت

 زاعج مدفىظت واهذ إطا زاضت بالغضُض، املخػللت والفهاعؽ املغاحؼ ول جدضًض والفهاعؽ، املغاحؼ -

 .املغهؼ

 :املالحظاثحلل   -و

 .الؿابلت لاعوان في ميان لها جخىفغ لم التي واملالخظاث املػلىماث حسجُل -

لت ًلضم لاعشُفي، حػلُلاث-  .الغضُض وضف مدغعأ إؾم إلى إضافت الػمل، ظٍغ

غ في أغخمضث التي املدلُت، أو الىظىُت، أو الضولُت، املػاًير أو اللىاغض طهغ اللىاغض، -  الىضف جدٍغ

 .لاعشُفي

ش - ش جدضًض لاعشُفي، الىضف جاٍع  .مغاحػخه أو لاعشُفي، الىضف إهجاػ جاٍع

خ.اضافت الى   أضيف مؤخزا. حلل خاص باضم الارشيفي الذي كام بالىصف مع جحذًذ التاٍر

 :التءنيف -

 ول جخيىنأ بدُث مجمىغاث إلى لازغيأ واملىاص وامللفاث، لاوعاق جلؿُم هى لاعشُف في الخطيُف

 غملُت اغخباع ًمىً هما .مػُىت ضفاث في مدشابهت أو مىضىغُا مخجاوؿت وخضاث مً مجمىغت

 مميزاث وهىان مجمىغت، ول جؤصحها التي للىظُفت ظبلا لاعشُفُت املجمىغاث جلؿُم بيىجها الخطيُف

 فترة جيخهي واخضة وظُفت جسضم التي الىزابم  غلى أن بُنها مً لىظُفتها، ظبلا الىزابم لخطيُف غضًضة

 أؾاؽ غلى الىزابم جطيُف خالت في هفاءة أهثر ًيىنأ اللغاع إجساط أن هما الىكذ، هفـ في بها الػمل

 الىزابم في املىحىص الخىغاع غً ًىشف الىظُفت أؾاؽ غلى الخطيُف أن هي أزغيأ ميزة وهىان الىظُفت،

 .غيرها غً جسخلف التي جلً زاضت

ٌأ غملُت حؿهُل في ًىمً لاعشُفي الػمل في الخطيُف مً والهضف  أو امللف في مػلىمت أًت إلى الىضى

جىب الىزُلت، أ:أهمها لاعشُف جطيُف بػملُت لللُام ظغقأ غضة وهىان والخدلُل، الخىغاع ٍو
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لت املىضىع أؾاؽ غلى الخطيُف ٌػخبر :املىضىع أؾاؽ غلى الخطيُف -  طلً للخطيُف لاؾاؾُت العٍغ

خم مىضىع، لها ًيىنأ أن البض وزُلت ول ألن م غً غاصة الخطيُف ٍو  زم الىبير املىضىع جدضًض ظٍغ

 .وهىظا أضغغ مىضىغاث إلى جىلؿم بضوعها وهظه ضغيرة، مىضىغاث إلى جلؿُمه

 غلى أي حغغافُت أماهً أو مىاظم خؿب الىزابم جلؿُم غلى ٌػخمض :حغغافي أؾاؽ غلى الخطيُف -

، أكلُم ول وصازل اكالُم، إلى كاعة ول وصازل اللاعاث، أؾاؽ  إلى الىاخضة الضولت صازل وعبما صٌو

 .الضازلُت أكؿامها

سُت، فتراث إلى الىزابم ًلؿم :ػمني أؾاؽ غلى الخطيُف  -  أضغغ، فتراث إلى جىلؿم بضوعها التي جاٍع

سُت ثاوالفترأ  .واخضة ؾىت جيىنأ أو غلضا، أو كغها، أو غطغا، جيىنأ كض الخاٍع

 منها وعصث أو أهخجتها التي إلاصاعاث أؾاؽ غلى الىزابم ججمُؼ ٌػني فهى :إصاعيأ أؾاؽ غلى الخطيُف -

 مالحظت:

ت وفم الهيكل التنظيمي الخاص  مًتم جءنيف الىثائ  املنتجت لها، وبالتالي جءنف  باإلدارةق الاداٍر

ت في جلك الادارة،  نتج مخطط جءنيف خاص بكل مطتىي من الىثائم وفم الىظائف الاداٍر ٍو

شيف النهائي مطتىٍاث الادارة التي جنتمي الى الهيكل التنظيمي. اما جءنيف الىثائم في مزكش الار 

فيعتمذ على اًطار جءنيف خاص بكل وثائم الذولت على مطتىي الىطني ثم جءنيف داخل هذا 

 الاًطار الذي ٌعزف بمخطط جءنيف الخاص بتلك الادارة.

 

 :التكشيف

 املفغصاث أوؿب ازخُاع ًخم بملخضاها التي الػملُت وهى املدخىي، وضف أشياٌ مً شيل الخىشُف

 وعصث التي الضالت املفغصاث كىابم أي الىشافاث، فهي الخىشُف مىخجاث أما الىزُلت، مدخىيأ لخلضًم

 لحاحُاث اؾخجابت واؾترحاغها املػلىماث باهخلاء الحالخين في الىشافاث وحؿمذ لاضلُت، الىزُلت ضمً

 ومً به، املخػللت وإلاحغاءاث الخىشُف، مؿخىيأ ازخُاع في جؤزغ غىامل غضة هىان أن هما .املؿخفُضًً

ً هظام لاعشُفي، الغضُض وهىع حجم وهفاءتهم، الػاملين غضص الػىامل هظه  واؾترحاغها، املػلىماث جسٍؼ

 امليلفين لاشخاص لضي جخىفغ أن ًيبغي هما .املخىفغة املالُت وإلامياهُاث املػلىماث، جىػَؼ زضماث

 الخىشُف ًيىنأ ما بلضع ألهه لاعشُفي، الغضُض ٌغعُه الظي جاٌبامل مخسططت مػغفت الخىشُف بػملُت

 جىشُف في الضغوعة هظه وجخأهض الىزابم، بمىضىع الضكُلت املػغفت غلى هدُجخه جخىكف ما بلضع صكُلا

ٌأ وعاء مً إلُه ًغمي وما املؿخفُض، غىه ًبدث ما فهم خؿً حؿخضعي التي لاؾئلت  املػلىماث غلى الحطى

أ.ًيشضها التي

 :هي املغاخل مً بمجمىغت لاعشُفي الغضُض جىشُف غملُت وجمغ

 .لاعشُفُت الىزُلت غلى الخػغف -*

 .لاعشُفُت الىزُلت حغعُه الظي الغبِس ي املىضىع جدضًض -*

 .املىاؾبت املفغصاث واؾخسغاج وضفها الىاحب املدخىيأ غىاضغ غلى الخػغف -*
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 .باملىضىع الازخُاع غليها وكؼ التي املفغصاث ضلت وزىقأ مً الخأهض -*

 .الخىزُلُت اللغت مً مىاؾبت مفغصاث إلى الضغوعة غىض العبُػُت اللغت مفغصاث جغحمت -*

 .املىضىع وضف غملُت مً الخأهض -*

 التي باملفغصاث أو لاضلُت، لاعشُفُت والىزُلت الخىشُف بين بامللاعهت املغاحػت إحغاء ًمىً هما

ٌأ الحاحت غىض ًمىً أهه مً الخأهض أحل مً لاؾئلت بػض بعغح وأًضا منها، اؾخسغحذ  غلى الحطى

 الحاحت غىض بامللاعهت املغاحػت جخم هما حػالجها، التي املىاضُؼ بأخض جخطل مػلىماث غً بالبدث الىزُلت

 .ممازلت وزابم لػضة إحغاءها جم جىشُفاث مؼ
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أرشيف: : وصائل البحث في ألاأ60الدرش 

أ

أمقدمة: 

في ألاعشُف مً الىؾابل التي حؿاهم وبشيل هبير في الىصٌى الى أو أصاة البدث حلخبر وؾابل البدث 

وألاعشُف التي حلخبر مصاصع اإلاللىماث بين الجمهىع ، فهي خللت وصل والىشف كنها مدخىي الاعصضة

 . ألاولُت

 تعريف وصيلة بحث:  -1

ؼبىكت أو غير مؼبىكت ًخم مً زاللها فها اللامىؽ للمصؼلحاث ألاعشُفُت كلى أنها وزُلت مٌلغ  

ًخؼلب اكضاص هظه الىؾابل كضة مخؼلباث:  الخلٍغف ووصف مدخىي مجمىكت مً اإلاىاص ألاعشُفُت.

ت وماصًت.  كلى جدخىي  التي اإلاسخلفت والفهاعؽ اللىابم هي ألاعشُف في البدث فىؾابل مالُت بشٍغ

ت اإلالالجت هدُجت حلض فهي ألاعصضة، كً مللىماث  .لألعشُف الفىٍغ

أ

 : وهي : صازلُت وزاعحُتهىكين البدث وؾابل جىلؿم : البحث وصائل أنواع -2

 :إلادارية الداخلية البحث وصائل -1

ت بصفت جيخج التي الىؾابل مجمىكت وهي  ػلباث زضمت بهضف ولِؿذ ألاعشُفي ؤلاصاعي  لللمل كفٍى

 الضافلت الجهاث ػلباث لخلبُت حؿخسضم جخظمنها التي واإلاللىماث الخفصُالث بدىم أنها إال ،اإلاؿخفُض

وبصفت كامت هي غير مىحهت للجمهىع  .واإلاللىماث الىزابم مً ملين هىق والؾترحاق أعشُفها كلى لالػالق

 وأهمها:. لإلصاعةبل هى مىحه 

 وهي كباعة كً  .كاهىهُت و  ازباجُت ،عؾمُت: او ما ٌؿمى بدافـت الضفم: هي وزُلت جدول الدفع

هضفم  الى مصلحت ألاعشُف الىؾُؽكابمت وصفُت ومفصلت إلاجمىكت الىزابم ألاعشُفُت التي ؾخضفم 

في خالت الضفم النهاةي. خُث هظا الجضٌو ًدغع في زالر وسخ مً ػغف  و الى مغهؼ ألاعشُف النهاةيأ أولي

اإلاصلحت الضافلت، جدخفف وسخت كلى مؿخىي الاصاعة اإلاىخجت هضلُل وازباث لهظه الللمُت، ووسخت 

وسخت حؿخسضم للبدث ووسخت ازغي خلبلت باليسخخين اإلاخبلخين جدخفف في مصلحت ألاعشُف اإلاؿ

ت أصاةهما حلخبر جدخفف في كلبت أعشُف.  اإلاصلحت فلت و ، بين الجهت الضاالى حاهب بدثُت حؿُيًر

شترغاإلاؿخلبلت.  ٌ  جغجِب َو   أي ألاعشُف أهخج الظي اإلاصضع اخترام طغوعة مم ػمىُا جغجِبا الضفم حضاو

ٌ  إعؾاٌ ًيبغي هما،  بؿغكت اؾخلمالها مً والباخثين لإلصاعة لِؿمذ وهظا اإلاىخجت ؤلاصاعة  إلى الضفم حضو

دضص الضفم، كملُت إحغاء كبل ألاعشُف مصلحت ش جضابيره اجساط بلض ألاعشُف كلى اإلاؿؤوٌ ٍو  الضفم جاٍع

ٌ  إكضاص في اخترام ًجب هما بظلً، اإلاغجبؼت الخؼبُلُت والىُفُاث غه طغوعة الضفم حضو غا جدٍغ  جدٍغ

 الللب كضص إلى ؤلاشاعة مم الضافلت، اإلاصلحت و الىصُت الهُئت اؾم ألاولى الصفدت في ًظهغ بدُث حُضا،

 :الخالُت اإلاللىماث كلى فخدخىي  الثاهُت الصفدت أما الغػم، و
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 للضفم باليؿبت مضعحت أوعاق اؾخلماٌ مم ؽ، إلى 01 عكم مً الللب أو للغػم الدؿلؿلي الغكم -

 .وخضة 25 كضصها ًخلضي التي

 .حملخين أو حملت في عػمت ول وػبُلت مدخىي  ازخصاع -

ش طهغ - ش إلى 1791 ؾىت وحشير ،1791-1791 مثل الغػم في اإلاىحىصة الىزابم جاٍع ٌ  جاٍع  وزُلت، أو

ش فهي 1791 ؾىت أما  .وزُلت آزغ جاٍع

ش طلً أي ألاعشُف خفف أحل إلى ؤلاشاعة -  أهمُت أًت جىدس ي ال الىزُلت فُه جصبذ الظي الخاٍع

مىً الضافلت، للمصلحت باليؿبت سُت اللُمت كضًمت أنها بما خظفها ًدخمل أن بظلً ٍو  هىالً .الخاٍع

 اإلامغىؼت، وألاشغػت البؼاكاث، السجالث، مثل ألاعشُف أصىاف لبلع زصصذ اؾخثىابُت إحغاءاث

 لخلضًم اإلاصالح حمُم اشاعة عهً وجبلى كليها، حلغض خالت ول في الىـغ ألاعشُف مصلحت فللى لظلً

 .ألاولى الضفىق زالٌ الؾُما واإلاؿاكضة الىصابذ

 ؤلاصاعاث ول ألؼم، م 1988 حاهفي 26 في اإلاؤعر 17-88 عكم ىن هاللامً  10اإلااصة عكم  إلى ؤلاشاعة وججضع

  للمؤؾؿت أعشُفُت فابضة كلى جدخىي  التي الىزابم وحىبا جضفم بأن
 
 اإلااصة جخظمً هما بالحفف، فتاإلايل

 أمام ًخم الثالثت اإلااصة في اإلاظوىعة اللمىمُت الهُئاث أعشُف صفم إن" :اللاهىن  هفـ مً الخاؾلت

ت غير الىزابم جصبذ كىضما الىػني باألعشُف اإلايلفت اإلاؤؾؿت  ".اإلالىُت للهُئت طغوٍع

لؼم ألاعشُف، صفم كملُت كلى اللاهىن  هظا جغهيز في ًالخف  وغيرها اللمىمُت ؤلاصاعاث ول كاػلا إلؼاما ٍو

ت، للمؿدىضاث آلاحاٌ اهلظاء بلض ألاعشُف صفم بلملُت باللُام  بالحفف اإلايلفت الهُئاث ًلؼم هما ؤلاصاٍع

ٌ  اخخىاء طغوعة إلى إطافت ،باؾخلباله اإلادلي أو اإلاغهؼي  اإلاؿخىي  كلى  :الخالُت اإلاللىماث كلى الضفم حضو

ش الضافلت، الجهت كً مللىماث  الللب أو الحؼماث كضص الضفم، جغهُبت مدخىي  الضفم، جاٍع

 

 بلض الاهتهاء مً كملُت اؾخالم ومغاكبت الضفم والخأهض مً كضم وحىص هلابص سجل الدفع :

ت وؾُلت وهىوأزؼاء، ًلجأ اإلاؿؤوٌ الى جلُُض الضفم في سجل زاص ٌؿمى بسجل الضفم.   ًلىم إصاٍع

 وفلا ًخظمنها التي اإلاللىماث وهخابت صفم ول جغكُم مم بدؿلؿل الىاعصة اثضفىكاإلا ول بدسجُل ألاعشُفي

 ٌ ت مىملت لجضٌو الضفم باليؿبت  .اإلاغفم الضفم لجضو فُلخبر السجل أطاة كمل جىـُمُت وطغوٍع

 ف اإلاضفىكاث التي ٌؿخلبلها وجدضًض ميان الحفف.للمصلحت اإلاؿخلبلت لدؿهُل الخدىم في مسخل

خيىن مً   وهي: أكمضة جخظمً مللىماث كامت ومخلللت باإلاضفىكاث 11ٍو

ش اؾخالم اإلاضفىكت، اؾم اإلاصلحت الضافلت، كضص الىخضاث  خظمً جاٍع ش الضفم ٍو عكم الضفم، جاٍع

ش الاصوى والاكص ى، اإلاىطم اللام ل و عمؼ لىخضاث اإلاضفىكت، هىق الىكاء، الشفغة أاإلاضفىكت، جاٍع

 اإلاضفىكت الظي ًدضص مياهه كلى الغفىف، ػٌى اإلاضفىكت باإلاتر الؼىلي، مالخـاث ان سجلذ.
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 شاملال محضر الجرد Procès de récolement  :للمساػن  هى وزُلت جدمل وصف ملخص 

اجه بيل للغصُض وهظلً  الحفف إلادل اإلايىهت واللاكاث وصفي إلادخىي مغهؼ  فهى بمثابت هشاف ،مؿخٍى

دغعه ألاعشُف  ًدمل ألهه أو حلُِىه كلى عأؽ اإلاصلحت،  جىؿُفه بمجغص ألاعشُف كً اإلاؿؤوٌ ٍو

ل الاع . هما ًدغع أاإلادل كليها وحض التي للىطلُت وإخصابُت وصفُت مللىماث صضة زىاء كملُت جدٍى

هما  وغيرها. الفُظاهاثزىاء وكىق بلع الحىاصر الخؼيرة والحغابم، وجغخُلها مً ميان الى آزغ، وأ

سُت كً وطلُت اإلاىاص الاعشُفُت اإلادفىؿت ووطلُتها اإلااصًت والىلابص التي  ًمىً ان هلضم هبظة جاٍع

اث، مً أصبدذ ألاعشُفي بالغصُض الخاص اإلادظغ إكضاص كملُتجـهغ في ول مغة.   ًجب خُث الظغوٍع

 وطلُت كً إلادت جلضًم مم ألاعشُف، جأوي  التي اإلادالث بىصف الخاصت البُاهاث ول كلى ٌشمل أن

 الىلابص ول حسجُل ًجب هما .اإلاخىفغة والخجهيزاث اللخاص ول وإخصاء اإلادفىؿت، ألاعشُفُت اإلاجمىكاث

 اإلادظغ فهظا .اإلاصلحت كً مىحؼة إلادت اإلاؿخلملت، غير الفغاغاث والتركُم، اإلادظغ إكضاص أزىاء اإلاسجلت

ؿاهم للمؿاخت، الجُض الدؿُير كلى ٌؿاكض  اليىاعر، خضور خالت في للىجضة وكاةي مسؼؽ إكضاص في َو

  .للمؿخفُضًً باليؿبت لالػالق ًلضم وال اإلاىخجت، ؤلاصاعة أمام لألعشُفي باليؿبت إزباث وزُلت فهى

 

 .هة للجمهورأيعني هي وصائل موج أوصائل البحث الخارجية:  -2

دغع   : في وجخمثل النهابُت ألاعشُف هؼامغ  ػغف مً الىزابم مً الىىق هظا ٍو

 أحل مً وهظا ألاعشُفي، بئكضاصها ًلىم التي ألاؾاؾُت ألاصواث مً الفهاعؽ حلخبر: الفهارش 

 أهم وللل ألاعشُف، مغهؼ كليها ًدخىي  التي ألاعشُفُت ألاعصضة مسخلف كً البدث كملُت حؿهُل

 :ًلي ما الفهاعؽ أهىاق

سصص ألاعشُف، مصالح في اؾخلماال ألاهثر الىىق هظا ٌلخبر :الرقمي الفهرش -1  طاث للؿالؾل ٍو

 :ًجب إكضاصه أحل ومً واخضة، ػبُلت

ت، الؿلؿلت عكم الؿلؿلت، عكم مً اإلاخيىن  الجغص بغكم ٌؿبم كصير كىىان ملف ليل ٌلؼى -  وعكم الثاهٍى

ت، الؿلؿلت صازل اإلالف ؿخلمل الثاهٍى  .اإلاؿخمغ التركُم َو

ش ًدبم -  .للىزابم الحضًثت بالخىاٍع

 وهجض هىكين هما: 

خم :البضيط الرقمي الفهرش - غه ٍو لت جدٍغ  وخضة ول عكم ججؿُل جلخض ي وؾهلت بؿُؼت بؼٍغ

ش للمدخىي  مىحؼ وملخص  .لها وألاكص ى ألاعض والخاٍع

 في أهثر جىؾم ًخظمً أهه إال اإلاسخصغ أو الغكمي الفهغؽ ٌشبه وهى الفهرش الرقمي املفصل: -

 باإلادخىي  الخلٍغف

 مسصص وهى الجغص، بغكم لترجِب اكخباع صون  وؿلي أو ألفباةي بترجِب الىزابم ًىطم :املنهجي الفهرش-2

  .اإلافخىخت للؿالؾل
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خللم: الفهارش النوعية -3  للبدث كُمت لضيها والتي وعكُت الغير بالىزابم الىؾابل مً الىىق هظا ٍو

 ىع الفىجىغغافُت، فهغؽ الافالم واإلاصغغاث الفُلمُت.: فهغؽ البؼاكاث، فهغؽ الصأهىاق وهي

ً والجهاث الضافلت لها.  فهغؽ البؼاكاث: ًخظمً عمىػ البؼاكاث اإلادفىؿت وكىاٍو

لت مىحؼ  صف الصىع اإلادفىؿت بؼٍغ  ة وصكُلت.فهغؽ الصىع الفىجىغغافُت: فهغؽ ًدص ي ٍو

فهغؽ ألاشغػت الفُلُمت واإلاصغغاث الفلمُت: ًىطم زصُصا لألفالم وبالخصىص اإلاصغغاث الفُلُمت 

 اإلادفىؿت. 

 ملحلت أو مؿخللت جىحض وهي ألفبابُت،وهجض  الىزابم أهىاق ليل الىشاف ٌؿخسضم: الكشافات 

خم  اإلاىاطُم أو ألاماهً أو ألاشخاص أؾماء مثل ،لتبالؿا الىؾابل بين مً أزغي  لىؾُلت  كلى الاػالق ٍو

 طهغها الؿابم البدث وؾابل وجىفغ ملالجا ألاعشُف ًيىن  أن الشغوغ مً مجمىكت جىفغ وفم ألاعشُف

 والحفاؾ ، اللاهىن  به ٌؿمذ ما وفم جخم اللملُت هظه أن ،هما والغصُض الىزابم مدخىي  كلى للخلٍغف

 ًخم و الخلف مً الىزابم كلى الحفاؾ إلؼامُت مم الضولت وأمً اللابالث وأؾغاع الصخصُت اإلاللىماث كلى

لت إما لالػالق الىزابم بئجاخت جلىم مخسصصت مؤؾؿاث بىحىص ألاعشُف كلى الاػالق  مباشغة بؼٍغ

لت وإما اإلايان، كين في بالىزابم اإلاباشغ واجصاله اإلاؿخفُض ػغف مً ملف بخلضًم يىن  مباشغة غير بؼٍغ  ٍو

 الحغهت بضفم اإلاؿاهمت زالٌ مً اهثر بضًىامُىُت ًخميز ان الظغوعي  مً الظي ألاعشُفي كلى همألا  الضوع 

سُت واإلاىاػم وألاًام اإلاىاكف صكم و الللمُت  اإلالاعض بدىـُم للجمهىع  الىزابم إًصاٌ زالٌ مً الخاٍع

ٌ  شغوح جلضًم و اإلالاعض اوشاء أو الضعاؾُت ًاموألا   في مخبلا هى مثلما" اهضافه و اإلالغض مىطىق خى

يبغي ،زالزاء ول ًىم مً الثلافي ؾاكت بالغبم حلغف التي و الفغوس ي الىػني الاعشُف  وؾابل اؾخسضام ٍو

خي شاهض أي فلضان مً زىفا الحغاؾت حشضًض و الىزابم ألمً اإلاالبمت اللغض  في الىشاف ٌؿخسضم .جاٍع

 ألاعشُف، وخضاث في ملُىت أمىع  كً اإلاللىماث جىاحض لخبُان البدث وؾابل إلى لإلشاعة ألاعشُف مغاهؼ

 البدث وؾابل مً الىشافاث اكخباع ًمىً هما .ًصفها وال ألاعشُفُت الىخضاث ٌلغف أن ًجب والىشاف

 إلاىاص اإلاىطىعي اإلادخىي  في البدث أحل مً وفلالت صكُلت فهي اؾخسضامها، للمؿخفُضًً ًمىً التي

ٌ  كملُت حؿهُل أحل مً هجابُا جغجُبها ًمىً هما الىزابم،  ما جدلُم في حؿاهم وهي .اإلاللىماث إلى الىصى

 :ًلي

-  ٌ  .هجابُا جغجِبا مغجبت ألنها اإلاؼلىبت اإلاللىماث إلى الىصى

 .والىزابم اإلاؿخفُض بين وصل همؼة حلخبر -

ٌ  وؾغكت ؾهىلت -  .اإلاللىماث إلى الىصى

 .اإلاللىماث بث وؾابل مً وؾُلت حلخبر -

 .اهخمامه مجاٌ في هي التي اإلاىاطُم كلى ًخلغف أن مً اإلاؿخفُض جمىً -
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 الجرد Inventaire:  ًٌلض الجغص كلى غغاع الفهاعؽ أصاة مغحلُت أؾاؾُت في اللضًض م

اإلاؤؾؿاث ألاعشُفُت، خُث ٌلخبر الجغص أصاة بدث جىفغ كابمت وصفُت أهثر أو أكل جفصُال للملفاث أو 

ش الاصاعي  اللؼم التي جخألف منها عصُض أو كضة أعصضة أعشُفُت. وغالبا ما ٌؿبم هظا اللمل مىحؼ للخاٍع

وهشاف في آزغه. والجغص هي كمل خصغ الخصيُف  ؿت اإلاىخجت و أعشُفها وكغض مباصاللمؤؾ

 بالغصُض اإلاخللم الجغص لؿمىٍو ومغاحلت للىزابم للخأهض مً اؾخمغاع وحىصها في مسؼن ألاعشُف.

 :هما هىكين إلى ألاعشُفي

  طاث اللؼم إلى ٌشير أهه ألاؾاؾُت ميزجه البدث أصواث أكضم هى الىىق فهظا  :بالعينات الجرد 

لت ملاػم ًظهغ بدُث ألاهمُت  الىىق هظا كغف باللُىاث، اهخلاةي حغص فهى أزغي، ويهمل اللؼم مً ػٍى

 أهمل التي الىزابم هظه هلص جبين اإلاؤعزين أبدار جؼاًض بلض لىً كشغ، الخاؾم اللغن  في هبيرا هجاخا

 .ألاصاة هظه اؾخسضام جللص وبالخالي طهغها،

 سُت، ألاعصضة مم هثيرا ًخالءم بدُث الىزابم وجدلُل حمم هى  :التحليلي الجرد لخمض الخاٍع  :كلى َو

 .اإلالف وزابم مجمىكت مدخىي  ٌلىـ صغير كىىان ملف ليل وطم -

ٌ  بئًظاخاث مخبىق بغمؼ اللىىان ٌؿبم -  .الىزابم ػبُلت خى

 .ألازخام وحىص أو الىكاء، أو الحامل، هىكُت إلى ؤلاشاعة -

خؼلب ٌ    مضة الخدلُلي الجغص ٍو خي الغصُض ًسص وهى إلهجاػه، أػى  للخلٍغف ًخلغض بدُث الهام الخاٍع

دىاولها وزُلت بيل لت بلؼلت كؼلت ًصف و ،البدث في اإلاؿاكضة اللىاصغ ألهم بالخلٍغف ٍو  وبؼٍغ

 صالح وله ولِـ  هبير حجمه ألن الىؾُؽ ألاعشُف ًسص ال الىؾابل مً الىىق وهظا وجدلُلُه مفصلت

خلغض للبدث سها الضافلت، الجهت أو باإلاصضع ًخللم ما ليل بالىصف الخدلُلي الجغص ٍو  وجدلُل جاٍع

سُت اللُمت طاث الىزابم مً مهم لىىق الخدلُلي الجغص ًىطم إط ، الغصُض مدخىي   إلى جدخاج والتي الخاٍع

ٌ  اإلالمم الخدلُل مً هىق  عصُضا حشيل والتي اإلاللىماث بيل وجؼوٍضه للباخث اللُمت إلؿهاع مظمىنها خى

 .ألاهمُت غاًت في وؿبُا صغيرا

 

 مم بؿلؿلت وؾلؿلت بغصُض عصُض ألاعشُف مدل مدخىي  الضلُل هظا ًصف: دليل ألارشيف 

ٌ  بؿُؼت حللُلاث ٌ  البدث كلى حؿاكض التي اإلاللىماث خى لت خى ٌ  ػٍغ ٌ  الحفف إلادل الضزى  وخى

ش الاػالق إمياهُت ،اإلاخبلت والتركُم الترجِب وػغق  ، طاجه خض في ألاعشُف  الباخث لخىحُه.... الغصُض ،وجاٍع

 الغصُض وجصف حلغف بدث وؾُلت هى الضلُل .بدث مىطىق مجاٌ في اإلاهمت اإلاصاصع ازخباعى وإل

ٌ  اللاصمين اإلاؿخفُضًً حللُم للضلُل ألاؾاس ي الهضف ًيىن  أن ًمىً هما ألاعشُفي،  مغهؼ إلى مغة ألو

م كً ًلضمها، التي الاعشُفُت بالخضماث ألاعشُف  الغصُض وصف في صكُم شغح كلى اخخىاءه ػٍغ

غهؼ اإلاىخجت، وؤلاصاعة فيُألاعش ؿاهم .ألاعشُفُت اإلاىاص ومظمىن  شيل كلى ٍو  الباخث جىحُه في الضلُل َو
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اث، كً شاملت هـغة بئكؼابه ٌ  ملضمت كلى كاصة ًدخىي  فهى اإلادخٍى خي حاهب الغصُض، خى  لألعصضة جاٍع

 :ألاصلت مً أهىاق زالزت وهىان .البدث ابلبىؾ وكابمت والؿالؾل،

ٌ  لألعصضة مسخصغ سجل وهى :املخازنأ دليل - اث خى  وأخضر أكضم صعاؾت مم اإلاساػن  مدخٍى

ٌ  ملخص مم وزُلت  ألاشخاص بأؾماء هشاف كلى ًدخىي  أن ًمىً هما الىزابم، هظه ػبُلت خى

 .وألاماهً

اث شامل وصف ًلضم :ألارصدة دليل - ىلؿم ألاعصضة إلادخٍى ٌ  كؿمين، إلى ٍو  صلُل هى فاألو

لؼي صفدت، 30 إلى 20 مً ًدخىي  بدُث مسخصغ اث كً إلادت َو  الثاوي أما ألاؾاؾُت، اإلادخٍى

ٌ  شامل جدلُل ٌلؼي صفدت 1000 إلى 800 مً ًخظمً الظي اإلافصل الضلُل فهى  ألاعصضة خى

 .مفصلت بمىهىغغافُا مخبىكا

 ججىِب أحل مً ملين بمىطىق تهخم التي الىزابم بازخُاع ًلىم الىىق وهظا :املوضوعي الدليل -

  .ألاعشُفُت اإلاصالح مسخلف في اإلاللض البدث الباخثين
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