لتـدبير األرشيف العمومي

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي

1

2017MO4854

N° ISBN

978-9954-99-899-1

املحتويات

تقديم 7...................................................................................................................................................................... .......................................
الفصل األول :مفاهيم أرشيفية عامة 10........................................................................................................................................................
.1داللة كلمة «أرشيف »10.........................................................................................................................................................................
.2التمييزبين األرشيف العام واألرشيف الخاص 10.........................................................................................................................
.3مهنة األرشيفي 11.......................................................................................................................................................................................
.4مستعملو األرشيف11....................................................................................................................................................................... ......
 .5إيجابيات تنظيم األرشيف12...............................................................................................................................................................
 .6مراحل حياة األرشيف 12......................................................................................................................................................................
 .7مبدأ احترام األرصدة 12.........................................................................................................................................................................
الفصل الثاني :اإلطارالتنظيمي لألرشيف 13................................................................................................................................................
 .1اإلطارالقانوني لألرشيف 13................................................................................................................................................................
 .1.1القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف13...................................................................................................................................
 .1.2املرسوم رقم  2.14.267الصادرفي  4نونبر  2015بتحديد شروط وإجراءات تدبيروفرز وإتالف األرشيف
العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم األرشيف النهائي14. .................................................................................................................
 .2مدونة أخالقيات مهنة األرشيفي 14..................................................................................................................................................
الفصل الثالث :برنامج تدبيراألرشيف الجاري والوسيط 16...................................................................................................................
.1تعريف16...............................................................................................................................................................................................
.2إعداد وتنفيذ برنامج تدبيراألرشيف16......................................................................................................................................
.2.1الهياكل16. .......................................................................................................................................................................................................................
.2.2الوسائل17. .....................................................................................................................................................................................................................
.2.3عمليات وإجراءات تدبيراألرشيف18. ............................................................................................................................................................
الفصل الرابع :تدبيراألرشيف الجاري والوسيط 19...................................................................................................................................
.1املراحل التمهيدية لتدبيراألرشيف الجاري والوسيط 19...........................................................................................................
.1.1تشخيص الوضع 19. ..........................................................................................................................................................................................................
.1.2أدوات تدبيراألرشيف الجاري والوسيط 21. .......................................................................................................................................................
.2عمليات وإجراءات تدبيراألرشيف الجاري والوسيط 28............................................................................................................
.2.1تدبيراألرشيف الجاري 28. ..............................................................................................................................................................................................
.2.2تدبيراألرشيف الوسيط38. ...........................................................................................................................................................................................
.2.3حفظ األرشيف 45. .............................................................................................................................................................................................................
.2.4االطالع على األرشيف اإلداري55. ...............................................................................................................................................................................
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي

3

املعاييراملتعلقة بتدبيراألرشيف 56....................................................................................................................................................................
املعاييرالوطنية 56...................................................................................................................................................................................................
املعاييرالدولية57.....................................................................................................................................................................................................
املالحق 58....................................................................................................................................................................................................................
امللحق األول :استمارة تشخيص الوضع59 .............................................................................................................................
امللحق الثاني :نموذج لجدول الجرد64..............................................................................................................................................................
امللحق الثالث :نموذج لجدول تصنيف الوثائق 65........................................................................................................................................
امللحق الرابع :نموذج للجدول الزمني للحفظ 66............................................................................................................................................
امللحق الخامس :نموذج لجذاذة وصف مختصرة 67...................................................................................................................................
امللحق السادس :نموذج لبيان إتالف األرشيف الجاري68..........................................................................................................................
امللحق السابع :نموذج ملحضرإتالف األرشيف الجاري 69...........................................................................................................................
امللحق الثامن :نموذج ملطبوع الجرد الشامل (70............................................................................................................... )récolement
امللحق التاسع :نموذج لبيان إتالف األرشيف الوسيط71......................................................................................................................... .
امللحق العاشر :نموذج ملحضرإتالف األرشيف الوسيط72.......................................................................................................................
امللحق الحادي عشر :نموذج لبيان تحويل األرشيف الجاري إلى مستودعات األرشيف الوسيط73.............................................
امللحق الثاني عشر :نموذج لبيان تسليم األرشيف النهائي ملؤسسة أرشيف املغرب74......................................................................
امللحق الثالث عشر :نموذج لتنظيم الرفوف بمستودع األرشيف75......................................................................................................
امللحق الرابع عشر :نص القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف76.........................................................................................................
امللحق الخامس عشر :نص املرسوم التطبيقي رقم  2.14.267الصادرفي 4نونبر  2015بتحديد شروط وإجراءات تدبيروفرز
وإتالف األرشيف العادي والوسيط وشروط و إجراءات تسليم األرشيف النهائي 87...........................................................................
امللحق السادس عشر :نص املرسوم رقم  217.384الصادرفي  8أغسطس  2017بإحداث املجلس الوطني لألرشيف 95...

4

« لي�ســت م�س ـ�ألة الأر�شــيف متعلقــة باملــا�ضي فح�ســب (� )...إنهــا
�أي�ضــا م�س ـ�ألة امل�ســتقبل ،م�س ـ�ألة امل�ســتقبل بالت�أكيــد ،م�س ـ�ألة جــواب

ووعــد و�شــعور مب�س ـ�ؤولية بنــاء الغــد

جاك ديريدا

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي

5

تقديم
تشكل الوثائق عصب حياة اإلدارة وركيزة أساسية ال يستقيم بدونها تدبير الشأن العمومي وحسن سير الهيئات واألجهزة
المكلفة به ،وتعتبر مسألة تنظيمها وحفظها وتثمينها إحدى ركائز تحديث اإلدارة الوطنية وحفظ الحقوق وتثبيت أسس الحكامة
وتكريس الشفافية والمسؤولية وتعزيز مبدإ استمرار المرفق العام وتدعيم مسلسل بناء دولة المؤسسات من جهة ،وآلية من
آليات حفظ الذاكرة الوطنية ودعم البحث العلمي من جهة ثانية .من هذا المنطلق ،ألزم المشرع المغربي ،بمقت�ضى المادة  5من
القانون رقم  69- 99المتعلق باألرشيف ،إدارات الدولة والمؤسسات والمقاوالت العامة والجماعات الترابية وكذا الهيئات الخاصة
المكلفة بإدارة مرفق عام بإعداد وتنفيذ برامج لتدبير أرشيفها العادي والوسيط ،تحدد الوسائل والهياكل واإلجراءات التي تمكن
من تدبيرالوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ إتالفها.
وإذا اعتبرنا أن جانب البرنامج المتعلق بتحديد الهياكل المكلفة باألرشيف وتوفير الوسائل الالزمة ألداء مهامها على الوجه
المطلوب قد تم تحديده بمقت�ضى أحكام المرسوم رقم  2.14.267الصادر في  4نونبر  2015والمتعلق بتحديد شروط وإجراءات
تدبيروفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم األرشيف النهائي ،فإن الشق اإلجرائي منه يؤول خصيصا
إلى مؤسسة أرشيف المغربِ ،ل َما يتطلبه تنظيم وتدبيراألرشيف العمومي من إجراءات وشروط ومعاييرينبغي تحديدها وتوحيدها
على الصعيد الوطني.
ولما كانت أرشيف المغرب المؤسسة االستراتيجية التي تسهرعلى حسن سير ورش النهوض باألرشيف على الصعيد الوطني
من جانب ،وتفعيال للنصوص القانونية التي تؤطرهذا المجال من جانب آخر ،ال سيما المادة  27من القانون رقم  69.99المشار
ُ
إليه أعاله ،التي تسند لهذه المؤسسة مهمة النهوض ببرامج تدبيراألرشيف وتنسيقها وإعطاء التعليمات الالزمة بخصوصها ،ووضع
معايير لعمليات جمع األرشيف وفرزه وإتالفه وتصنيفه ووصفه وحفظه وترميمه ونقله في حوامل مخصصة ،وكذا المادة  7من
المرسوم رقم  2.14.267الصادر في  4نونبر  2015بتطبيق هذا القانون ،والتي تنص على أن المعايير المتعلقة بعمليات تدبير
األرشيف ستحدد بموجب دليل مرجعي تعده مؤسسة أرشيف المغرب وتضعه رهن إشارة األشخاص االعتبارية المعنية؛ عملت
َُ
المؤسسة على إعداد هذا المرجع ،كأول تجربة في هذا المجال تهدف إلى تمكين جميع العاملين بالهيئات التي تك ّ ِون أرشيفا عموميا
من معرفة ركائزمهنة األرشفة ،وضبط اإلجراءات العملية التي تقوم عليها السلسلة األرشيفية.
يهدف هذا الدليل المرجعي إلى وضع أسس متينة لتدبيراألرشيف العمومي بشكل عقالني وعملي من خالل اإلحاطة بالجوانب
َْ
المتعلقة بالتصرف في الوثائق ،وذلك لما يتضمنه من وصف دقيق ومبسط للشروط واإلجراءات التي تتم ِوفقها جميع عمليات
تدبيرها على مرمختلف مراحلها العمرية من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي أو إتالفها حسب المآل النهائي المخصص لها.
ولبلوغ هذه الغاية ،حرص فريق اإلنجازعلى أن يكون هذا المرجع عمليا قدراإلمكان عن طريق تدعيمه بمجموعة من األمثلة
التطبيقية الكفيلة بتبسيط محتوياته بما يسمح للمستعملين بفهم واستيعاب كل التفاصيل الخاصة بإجراءات وشروط تدبير
األرشيف .أما ما يتعلق بالمعايير المعتمدة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان فقد تم ذكرها ،على سبيل المثال ال
الحصر ،في قائمة بيانية أدرجت في آخر هذا الدليل الذي تم تذييله بمجموعة من المالحق ،تحتوي على نماذج لمختلف أدوات
العمل التي ستكون دعامة لتوحيد الجداول والمطبوعات والبيانات والمحاضر المستعملة في سائر األعمال األرشيفية من قبل
ُ
مختلف الهيئات واإلدارات التي تكون أرشيفا عموميا ،فضال عن ن�صي القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف والمرسوم الصادر
بتطبيقه.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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أما بخصوص محتوى الدليل المرجعي لتدبيراألرشيف العمومي ،فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول ،وهي:

الف�صل الأول :مفاهيم �أر�شيفية عامة
وهو فصل تمهيدي كانت الغاية منه تقريب المتلقي إلى مجال األرشيف من خالل تسليط الضوء على مجموعة من المفاهيم
األساسية كمفهوم األرشيف والفرق بين األرشيف العمومي والخاص ،والمراحل التي تمرمنها الوثيقة منذ إنشائها إلى مآلها النهائي،
فضال عن التركيز على إيجابيات تنظيم األرشيف وبعض المبادئ التي تؤطره ،دون إغفال الجوانب المتعلقة بمهنة األرشيف
ومستعمليه.

الف�صل الثاني :الإطار الت�شريعي والتنظيمي للأر�شيف
يشكل اإلطارالتشريعي والتنظيمي لتدبيراألرشيف والتصرف فيه إحدى الركائزاألساسية التي يتعين على موظفي ومستخدمي
وأعوان الدولة اإلحاطة بها ،سواء باعتبارهم منتجي الوثائق في إطار األنشطة التي يقومون بها أو بالنظر إليهم كمسؤولين أو عاملين
في األرشيف .ولتيسيرذلك ،سعت مؤسسة أرشيف المغرب من خالل هذا الفصل إلى تقديم أهم النصوص التي تمس بشكل مباشر
مجال األرشيف (اإلطارالقانوني) وكذا مدونة أخالقيات المهنة التي يتعين على العاملين في األرشيف التقيد بها.
وعلى هذا األساس ،تناولنا بالدرس أهم مقتضيات القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف الصادر بتنفيذه الظهير رقم
 1.07.167بتاريخ  30نونبر  ،2007والمرسوم رقم  2.14.267الصادرفي  4نونبر  2015بتحديد شروط وإجراءات تدبيروفرز وإتالف
األرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم األرشيف النهائي .كما ارتأينا التذكير بالخطوط العريضة التي يتعين على
األرشيفيين احترامها خالل مزاولة مهنتهم ،وفق مدونة األخالقيات التي تؤطرعملهم.

الف�صل الثالث :برنامج تدبير الأر�شيف الجاري (العادي) والو�سيط
خصص الفصل الثالث للتعريف ببرنامج تدبير األرشيف الجاري (العادي) والوسيط ،كما حددته المادة  5من القانون رقم
 69.99السالف الذكر ،وتبيان ركائزه وعناصره األساسية ،خاصة الهياكل المكلفة باألرشيف والوسائل الالزم وضعها رهن إشارة
هذه الهياكل ،واكتفينا فيما يخص اإلجراءات الواجب اتباعها لتنظيم وتدبير األرشيف باإلحالة على الفصل الرابع ،وهو الفصل
المخصص لشرحها وبيانها.

الف�صل الرابع :تدبير الأر�شيف الجاري (العادي) والو�سيط
يتعرض الفصل الرابع إلى اإلجراءات العملية التي يتوجب اتباعها لتنظيم األرشيف خالل مختلف مراحله العمرية ،حيث
انطلقنا في صياغة محتوياته من فرضية انعدام تدبير األرشيف ،حتى يتسنى لجميع الهيئات ،بما فيها التي ال تقوم بتدبير أرشيفها
أو التي انقطعت عن ذلك لسبب من األسباب ،االستفادة منه وتحديد مستوى االجراءات التي تتبعها مقارنة مع ما جاء في الدليل.
وعليه ،ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى عنوانين أساسيين هما :المراحل التمهيدية لتنظيم وتدبير األرشيف الجاري والوسيط،
وعمليات وإجراءات تدبيرهما.
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إن تنظيم األرشيف يتطلب اتباع مجموعة من التدابير الخاصة واحترام عدد من اإلجراءات العملية التي تشكل في مجملها
حلقات السلسلة األرشيفية (الجمع والمعالجة والحفظ ثم اإلتاحة) .غير أن ذلك ال يتسنى للبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف
ُ
دون المرور عبر مجموعة من المراحل اإلعدادية ،والتي تتمثل أساسا في دراسة تشخيصية لوضعية الوثائق ،تتوج بتقرير تحليلي
يتكون من ثالثة محاور هي :الوقائع ،التحليل ،ثم التوصيات .ويهدف هذا التقريرإلى رسم صورة شاملة تعكس الوضعية الحقيقية
لألرشيف في اإلدارة ،واقتراح بدائل تروم تعزيز نقاط القوة في تدبير األرشيف وتصحيح االختالالت التي تشوبه إن وجدت .وعلى
إثر هذه الدراسة ،يمكن للبنية اإلدارية إعداد مختلف األدوات المتعلقة بالتصرف في األرشيف خاصة جدول تصنيف الوثائق
والجدول الزمني للحفظ ،والتي ال يمكن بدونهما الحديث عن تدبير جيد لألرشيف .وقد عملنا على توضيح مسطرة إعدادهما
وتحيينهما في العنوان األول من هذا الفصل.
أما بخصوص العمليات التي يقوم عليها تدبير الوثائق واإلجراءات والكيفيات المتصلة بذلك ،فقد عملنا على تحديدها تبعا
للمرحلة العمرية التي توجد فيها الوثيقة ،حتى يتسنى فصل بعضها عن بعض دون اإلضرار بالمعنى ،فخصصنا العنوان الفرعي
األول لعمليات معالجة وفرز وإتالف وتحويل األرشيف جاري االستعمال (األرشيف العادي)َّ ،
وبينا عمليات معالجة وفرز وإتالف
وتسليم األرشيف الوسيط في العنوان الفرعي الثاني .وقد ارتأينا تخصيص عنوان فرعي لكل من عمليتي الحفظ واالطالع.
وجدير بالذكر أن المادة التي يتضمنها هذا الدليل تنطبق أساسا على الوثائق الورقية ،ولم يتم التطرق فيه إلى مجموعة من
المسائل كالرقمنة وتدبيراألرشيف اإللكتروني والتدبيرالمفوض لألرشيف ،والتي ستكون موضوع دالئل خاصة ستصدرالحقا.
وفي األخير ،نشير إلى أن هذا الدليل هو ثمرة اجتهاد فريق المؤسسة الذي سهر على إعداده ،معتمدا في ذلك ،فضال عن
التراكم الذي حققته بعض اإلدارات المغربية في تعاملها مع األرشيف ،على بعض التجارب األجنبية المختلفة (تونس وكندا
وفرنسا أساسا) .وقد تم عرض الصيغة األولى لهذا العمل على مجموعة من المهنيين والخبراء الوطنيين والدوليين قصد إبداء
آرائهم ومالحظاتهم ،وتم أخذها بعين االعتبار .ومما ال شك فيه أننا سنعمل على تعضيد وتطوير هذه الصيغة بمجرد بدء العمل
بها ،بتحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك ،بناء على المالحظات التي تردنا من البنيات اإلدارية المكلفة باألرشيف داخل اإلدارات
والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات المستهدفة.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي

9

1
1

الف�صـــل
مفاهيم �أر�شيفية عامة

1داللــة كلمــة «�أر�شيـــف»

ُ
تستعمل كلمة «أرشيف» للداللة على َم ْع َن َي ْين أساسيين هما:

�أوال :الوثائق وامل�ستندات
يراد باألرشيف في مدلول القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف «جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي
التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خالل مزاولة نشاطهم( ».المادة األولى).
ويمكن لألرشيف أن يكون عبارة عن:




وثيقة منفردة؛
ملف :مجموعة من الوثائق املرتبطة بقضية معينة أو مشروع؛
رصيد من األرشيف :جميع الوثائق التي ينتجها أو يتسلمها شخص طبيعي أو معنوي ما خالل مزاولة مهامه.

ال تقتصر داللة كلمة أرشيف على الوثائق القديمة فقط ،وإنما تعني أيضا جميع الوثائق (ورقية ،سمعية-بصرية ،رقمية،
إلخ ).التي ينتجها أو يتسلمها أي شخص أو هيئة في إطارممارسة نشاطه.
ثانيا :امل�صالح الإدارية واملن�ش�آت املخ�ص�صة للأر�شيف
يمكن استعمال كلمة أرشيف للداللة أيضا على المؤسسات أوالمصالح اإلدارية التي تضطلع بمهام تدبيراألرشيف ،وكذا على
الفضاءات أو المنشآت التي ُيحفظ فيها.

2

2التمييز بني الأر�شيف العام والأر�شيف اخلا�ص

وفقا للمادة  3من القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف ،يتمثل األرشيف العام (أو العمومي) في جميع الوثائق التي
تكونها في إطارمزاولة نشاطها:
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الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية؛
الهيئات الخاصة املكلفة بإدارة مرفق من املرافق العامة فيما يتعلق باألرشيف الناتجة عن نشاط هذا املرفق.
األصول والفهارس التي يكونها املوثقون والعدول وسجالت الحالة املدنية وسجالت مصلحة التسجيل.

أما األرشيف الخاص فهو مجموع الوثائق التي تكونها األشخاص الذاتية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص في إطارمزاولة
مهامها ،دون أن تكون هذه المهام ذات طبيعة عمومية (تدبير المرفق العام)؛ وكمثال على ذلك :أرشيف األشخاص الذاتيين،
أرشيف المقاوالت الخاصة ،أرشيف الجمعيات والنقابات ،أرشيف األحزاب السياسية ،إلخ.
وبهذا الخصوص ،يمكن للدولة أن تتملك عن طريق الشراء أو أن تتلقى على سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة
لالسترجاع األرشيف الخاص الذي يعتبر ألسباب تاريخية ذا منفعة عامة؛ كما يمكنها أن تصنف هذا األرشيف في عداد األرشيف
التاريخي وفق الشروط واألشكال المنصوص عليها في القانون رقم  22.80المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع
والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ،كما تم تغييره وتتميمه.

3مهنة الأر�شيفي
األرشيفي هو الشخص المسؤول عن أرشيف الهيئة التي يعمل بها ،يساهم في إعداد وتنفيذ استراتيجية تدبير األرشيف
ويسهرعلى جمعه وحفظه ومعالجته وإتاحته وتثمينه.
وفي هذا اإلطارتناط باألرشيفي المهام التالية :
 السهرعلى إعداد وتنفيذ برنامج تدبيرأرشيف الهيئة؛
 العمل على إعداد وتحيين أدوات تدبيراألرشيف ،ال سيما جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني للحفظ؛
 تدبيراألرشيف الوسيط (الجمع ،املعالجة ،الفرز ،اإلتالف ،الحفظ واإلتاحة)؛
 تقديم الدعم التقني الالزم ملختلف الوحدات اإلدارية (استشارة ،تحسيس ،تكوين،
يتعين على األرشيفي أن يقدم
إلخ ،).وذلك ضمانا لحسن تطبيق قواعد وإجراءات تدبيراألرشيف الجاري؛
خدماته لجميع المرتفقين بحياد
 القيام بعمليات تسليم األرشيف النهائي ؛
تام ،مراعيا التوازن بين الحق في
 إعداد املعطيات اإلدارية والتقنية الخاصة بأرشيف الهيئة؛
المعرفة واحترام الحياة الخاصة
 الحفاظ على وحدة األرشيف وصيانة أصالته.
في إتاحة األرشيف.
ويمكن لألرشيفي أن يستعين ،عند الضرورة ،بأرشيفي مساعد أوأكثرإلنجازهذه المهام.

4

4م�ستعملو الأر�شيف







منتجو الوثائق :هم أول من يستعمل أرشيفهم ،وذلك ألغراض متنوعة منها :تدبير مشاريعهم وقضاياهم ،استقصاء
معلومات معينة ،إثبات الحقوق والواجبات ،التدقيق ،التحقق ،حفظ ذاكرة الهيئة ،إلخ.
جمهور الباحثين :ويتمثل في جميع األشخاص الذين يستعملون األرشيف لغايات علمية ،كالجامعيين والطلبة ...
جمهور املهنيين :وهم تلك الفئة التي تستعمل األرشيف من أجل تحضير مشاريع معينة أو تكوين ملفات أو استقصاء
معلومات هامة .مثال :مهندس معماري يعمل على تأهيل أو تحديث بناية قديمة ،محامي يشتغل على قضية تتطلب جمع
معلومات ،الخ.
الجمهور املدر�سي :كل شخص أو مجموعة من األشخاص يتم استقبالهم من طرف مصلحة أرشيف في إطار أنشطة
تربوية (بيداغوجية) ،ويتم تعريفهم باألرشيف عن طريق املعارض والورشات وغيرها.
العموم :كل شخص يستعمل األرشيف لغايات أخرى غير تلك التي أتينا على ذكرها أعاله ،كإثبات الحقوق ،املعرفة
التاريخية ،البحث في علم األنساب ،إلخ.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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5

�5إيجابيات تنظيم الأر�شيف
يشكل األرشيف المنظم وسيلة لضمان:






6

تدبيرإداري جيد :يعتبراألرشيف حجة وبرهانا ،ويمثل ضمانة للشفافية اإلدارية ،كما يسمح بما يلي:
× ×التحقق من الوقائع وتحليلها ومقارنتها لضمان تدبيرإداري ومالي ناجع؛
× ×نقل الخبرة اإلدارية باعتباراألرشيف ضمانة الستمرارتدبيرامللفات ووسيلة ملعرفة أنشطة وإنجازات املسؤولين
السابقين؛
× ×الولوج إلى معلومات موثوقة متعلقة بمنجزات الهيئة ،وبالقرارات املتخذة ،وكذا بحقوق وواجبات كل املتدخلين
على جميع املستويات.
الحكامة الجيدة والديمقراطية :يلعب األرشيف دورا أساسيا في الحصول على املعلومات الضرورية للتعرف على
القرارات الحكومية ،وأنشطة اإلدارات ،وعمل املحاكم  ،....وذلك بجعله رهن إشارة املواطنات واملواطنين.
تثمين التراث :يعتبر األرشيف عنصرا مهما في تكوين هوية األمم وتراثها ،حيث يشكل شهادة على أنشطة اإلنسان
ووسيلة أساسية لدراسة املا�ضي.
حقوق اإلنسان :يعكس األرشيف تطور حقوق اإلنسان ويشكل وسيلة فعالة للوقاية من انتهاكها .كما يعتبرشهادة
وحجة لتالفي النسيان.

6مراحل حياة الأر�شيف
يمراألرشيف عبرثالث مراحل أساسية وهي:
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مرحلة األرشيف الجاري (ويسمى أيضا العادي أو النشيط) :في هذه املرحلة تستعمل الوثائق التي تم إنتاجها أو
تسلمها بصفة منتظمة ومتكررة.
مرحلة األرشيف الوسيط (أو شبه النشيط) :ويتميز باستعمال أقل تكرارا للوثائق ،ويحفظ في مستودعات معدة
خصيصا لهذا الغرض.
مرحلة األرشيف النهائي (أو التاريخي) :ويتعلق األمر هنا بالوثائق التي استنفذت فائدتها اإلدارية التي كانت وراء
إنشائها وأصبحت ،بعد عملية الفرز ،في حكم األرشيف النهائي املوجه للحفظ الدائم ،نظرا لقيمته العلمية أو
التراثية أو اإلحصائية ....وعلى العموم ،يسلم هذا األرشيف إلى مؤسسة أرشيف املغرب قصد حفظه بصفة نهائية،
باستثناء بعض الحاالت كما ينص على ذلك القانون.

7مبد�أ احرتام الأر�صدة

يعتبر احترام األرصدة مبدأ أساسيا في علم األرشيف المعاصر ،ويقوم على فكرة تدبير األرشيف كوحدة عضوية حسب
مصدره (أي منتجه) ،لذلك يتحتم على األرشيفي المحافظة على وحدة الرصيد المستلم من شخص أو هيئة معينة دون خلطه مع
األرصدة األخرى.
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1

الف�صـــل
الإطار التنظيمي للأر�شيف

1الإطار القانوين للأر�شيف

يظل األرشيف منذ إنشائه إلى حين تصنيفه في مصلحة أرشيف عامة أو إتالفه خاضعا لمجموعة من المقتضيات
والنصوص القانونية والتنظيمية التي يتعين على منتجي األرشيف واألرشيفيين ،على حد سواء ،معرفتها .هذه النصوص منها ما هو
ذو صبغة عامة ومنها ما هو خاص باألرشيف.
وفي هذا السياق ،وجب التمييز في النصوص التشريعية والتنظيمية بين ما هو مرتبط مباشرة بمجال األرشيف كالقانون
رقم  69.99والمرسوم التطبيقي الصادربتنفيذه رقم  ،2.14.267وما هو عام يتضمن آجال التقادم القانوني.

1.1القانون رقم  69.99المتعلق بالأر�شيف

يعتبر القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف ،الصادر بتنفيذه الظهير رقم  1.07.167بتاريخ  30نونبر  ،2007أول قانون في
تاريخ المغرب يؤطرتدبيراألرشيف الجاري والوسيط.
فباإلضافة إلى مجموعة من التعاريف (األرشيف ،األرشيف العام ،األرشيف الجاري ،األرشيف الوسيط ،األرشيف النهائي،
األرشيف الخاص) ،يشتمل هذا القانون على مجموعة من المقتضيات ،نذكرمنها:








األرشيف العمومي غير قابل للتقادم ،لكونه يحتفظ بطابعه العمومي بشكل أبدي وال يمكن إسقاط هذا الطابع عنه
مهما مرعليه من الزمن؛
األرشيف العمومي غيرقابل للتفويت ،فال يمكن التصرف فيه بالتفويت أو البيع أو غيره؛
إلزامية رقمنة األرشيف ،إذ يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية واملقاوالت واملؤسسات العمومية وعلى كل
هيئة مكلفة بتدبيرمرفق عام القيام برقمنة أرشيفها وبحفظه تدريجيا في شكل أرشيف إلكتروني؛
إتاحة االطالع على األرشيف العمومي ،وذلك وفق الشروط واآلجال املحددة بمقت�ضى املواد  14و 15و 16و 17و18
من القانون رقم .69.99
إحداث مؤسسة أرشيف املغرب ،وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،تناط بها أساسا
مهمة صيانة تراث األرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير االطالع عليه ألغراض إدارية
أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية (القسم الثاني من القانون رقم .)69.99
مقتضيات زجرية :ينص القانون  69.99على مجموعة من العقوبات تهم إتالف أو اختالس أو سرقة أرشيف عمومي أو
اإلضراربه ،وكذا إفشاء السراملنهي (املواد  35و 36و 37و.)38
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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 11.2المر�سوم رقم  2.14.267ال�صادر في  4نونبر  2015بتحديد �شروط و�إجراءات تدبير وفرز و�إتالف
الأر�شيف العادي والو�سيط و�شروط و�إجراءات ت�سليم الأر�شيف النهائي.1

يهم هذا المرسوم باألساس تطبيق مقتضيات المواد  5و 9و 10و 11و 40من القانون رقم  69.99المشار إليه ،ويتضمن
خمسة أبواب تقع على الشكل التالي:
1.1الباب الأول� :إعداد برنامج تدبير الأر�شيف والهياكل المكلفة بتنفيذه
يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبيرمرفق من
المرافق العامة إعداد برنامج لتدبير أرشيفها العادي والوسيط .ومن أجل تنفيذ هذا البرنامج بشكل فعال وناجع ،ينص المرسوم
على ضرورة إحداث بنية مكلفة باألرشيف ولجنة خاصة به في إدارات الدولة.

أما برنامج تدبير أرشيف الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق من
ُ
المرافق العامة ،ونظرا للخصوصيات التي تتمتع بها ،فسيتم تحديده عن طريق اتفاقيات-إطار توقع بينها وبين مؤسسة أرشيف
المغرب ،وفق نموذج تصادق عليه السلطات الحكومية الوصية المعنية.
2.2الباب الثاني :تدبير الأر�شيف العادي والأر�شيف الو�سيط
يحدد هذا الباب عمليات وأدوات تدبيراألرشيف العادي والوسيط.
3.3الباب الثالث :فرز و�إتالف الأر�شيف
ويشمل التعريف بعمليتي الفرز واإلتالف وإجراءات القيام بهما.
4.4الباب الرابع :ت�سليم الأر�شيف النهائي �إلى م�ؤ�س�سة �أر�شيف المغرب
بعد استيفاء األرشيف لفائدته اإلدارية ،وبعد إجراء عملية الفرز وحصر األرشيف الذي ُ
سيحفظ بصفة نهائية لما يكتنزه
من قيمة علمية أو إحصائية أو تراثية ،يتم تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب التي تسهر على حفظه نهائيا .ويحدد هذا الباب
اإلجراءات التي يتعين اتباعها بهذا الخصوص.
5.5الباب الخام�س� :أحكام ختامية وانتقالية
يتناول مجموعة من المقتضيات المختلفة من قبيل إلزامية إعداد محاضرتسليم الوثائق عند انتهاء المهام ،إعداد المخطط
االستعجالي ،إلخ.

2

2مدونة �أخالقيات مهنة الأر�شيفي

باعتبار أن التشريع ال يشمل جميع جوانب مهنة األرشيفيين ،وحيث أن هؤالء المهنيين يظلون في اتصال دائم ومباشر
بالوثائق التي قد تحمل معلومات عن الحياة الخاصة ،والتاريخ ،والحكامة الجيدة  ،...فإنهم مدعوون إلى احترام األخالقيات التي
تؤطرعملهم.
 -1النص الكامل للمرسوم ملحق بهذا الدليل.
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وفي هذا السياق ،فإن األرشيفي ملزم بكتمان السرالمنهي ،ويتوجب عليه أن يكون محايدا وموضوعيا في تطبيق قواعد المهنة.
كما ال يجوز له ،كيفما كانت الدوافع ،أن يمارس الرقابة على األرشيف دون سند قانوني ،كإتالفه بسبب محتواه أو رفض إتاحته.
وقد تم اعتماد مدونة أخالقيات المهنة من قبل المجلس الدولي لألرشيف بمناسبة انعقاد الدورة  13للجمع العام في بيكين
(الصين) يوم  6شتنبر .1996
وبموجب هذه المدونة ،يتعين على األرشيفي أن:


يعمل بموضوعية وحياد؛
يحافظ على وحدة األرشيف؛
يحترم الترتيب األصلي للوثائق؛
يصون أصالة الوثائق؛
ييسرالولوج إلى األرشيف ويضمن إتاحته؛
يوازن ،في إطارالقوانين الجاري بها العمل ،بين الحق في املعرفة واحترام الحياة الخاصة؛
يكون في خدمة الجميع وأال يستغل بصفة غيرشرعية وضعه لتحقيق امتيازات شخصية أو امتيازات لصالح الغير؛
يعمل جاهدا للوصول إلى أعلى مستوى ممكن في العطاء املنهي ،وذلك بتحيين وتجديد معارفه بشكل منتظم ومستمر،
والعمل على نشرنتائج تجاربه وأبحاثه؛



يعمل بتعاون مع زمالئه ومع أصحاب املهن املجاورة لضمان الحفاظ على اإلرث الوثائقي واستغالله.
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الف�صـــل

3
1

برنامج تدبير الأر�شيف الجاري والو�سيط

1تعريف

بمقت�ضى المادة  5من القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف ،يراد ببرنامج تدبير األرشيف الجاري والوسيط «الهياكل
والوسائل واإلجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ
إتالفها».

2

�2إعداد وتنفيذ برنامج تدبري الأر�شيف

طبقا لمقتضيات القانون رقم  69.99وأحكام المرسوم رقم  ،2.14.267يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية
والمؤسسات والمقاوالت العمومية ،والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة ،إعداد وتنفيذ برامج لتدبير
أرشيفها الجاري (العادي) والوسيط ،وذلك بتعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب.
وفي هذا اإلطار ،يتعين على هذه الهيئات عند إعداد برامجها أن تأخذ بعين االعتبارالنصوص الداخلية الخاصة بها ما لم
تتعارض مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باألرشيف.

 22.1الهياكل

ُ
حدث لجنة لألرشيف
يتعين على كل إدارة عمومية ،بمقت�ضى المادة األولى من المرسوم رقم  2.14.267المشارإليه آنفا ،أن ت ِ
وبنية إدارية مكلفة به.

 22.1.1لجنة الأر�شيف
وهي هيئة تقريرية مهمتها األساسية ضمان تدبيرجيد وناجع لألرشيف ،وتتولى:
 دراسة برنامج تدبيراألرشيف وتتبع تنفيذه؛
 تقييم حصيلة األنشطة املنجزة في مجال تدبير األرشيف واقتراح اإلجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أساليب التدبير
وضمان فعاليتها؛
 املصادقة على تقريرأنشطة البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف.
تمارس اللجنة مهامها وفق التوجهات الوطنية في مجال تدبيراألرشيف.
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 2.1.2البنية المكلفة بالأر�شيف
حسب المادة  4من المرسوم رقم  ،2.14.267تدرج البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف ضمن الهيكل التنظيمي لإلدارة المعنية،
المحدث بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيمها واختصاصاتها .وتمارس مهامها تحت أعلى سلطة إدارية ،بتعاون وتنسيق
وثيق مع باقي الوحدات اإلدارية ،السيما مكتب الضبط ،وكذا مع مؤسسة أرشيف المغرب.
تناط بالبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف المهام التالية:



إعداد املعطيات اإلدارية والتقنية الخاصة بأرشيف اإلدارة وجعلها رهن إشارة مؤسسة أرشيف املغرب؛
تنفيذ برنامج تدبيراألرشيف املصادق عليه من قبل لجنة األرشيف من خالل:
× ×إعداد جدول تصنيف الوثائق وتحيينه؛
× ×إعداد الجدول الزمني للحفظ وتحيينه؛
× ×جمع وتدبيرالوثائق اإلدارية التي أصبحت أرشيفا وسيطا؛
× ×املعالجة املادية والفكرية لألرشيف الوسيط؛
× ×تلفيف األرشيف وتهيئة أو إعادة تهيئة أماكن الحفظ؛
× ×إعداد أدوات البحث (جرد ،قاعدة بيانات ،قوائم ،إلخ).؛
× ×إتاحة األرشيف وفق التشريع الجاري به العمل؛
× ×فرز األرشيف والتحضيرلعملية اإلتالف؛
× ×تسليم األرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف املغرب أو إلى املصالح املختصة املرخص لها بحفظ األرشيف النهائي.
× ×تقديم الدعم التقني الالزم للعاملين باإلدارة لضمان حسن تطبيق قواعد وإجراءات تدبيراألرشيف العادي؛
× ×إعداد حصيلة برنامج تدبيراألرشيف ،وكذا التقريرالسنوي عن أنشطتها (البنية).

 22.2الو�سائل
يتطلب تنفيذ برنامج تدبيراألرشيف رصد الوسائل الضرورية لعمل البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف ،وذلك حتى تتمكن من
أداء المهام المنوطة بها ،كما تنص على ذلك المادة  4من المرسوم رقم « : 2.14.267تضع اإلدارة المعنية رهن إشارة البنية اإلدارية
المذكورة الوسائل المادية والتقنية الالزمة ،كما تضع رهن إشارتها الموارد البشرية المؤهلة في مجال األرشيف أو التي تلقت تكوينا
متخصصا فيه ،قصد تمكينها من ممارسة المهام المنوطة بها».

 22.2.1الموارد الب�شرية
يتعين على اإلدارة أن تمد البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف بموارد بشرية مؤهلة في مجال األرشيف .ويمكن للبنية أن تستعين
عند الضرورة بمتخصصين في مجال القانون والمعلوميات وغيرها.
وقد أبانت الممارسات األرشيفية على أن عدد العاملين بمصالح األرشيف يختلف باختالف وضعية تنظيم األرشيف وحجمه.
وعلى سبيل اإلشارة ،يو�صى في هذا الجانب بتوظيف شخص واحد عن كل  1000متر خطية بالنسبة لألرشيفات المنظمة،
وشخصين اثنين بالنسبة لألرشيفات غيرالمنظمة.2
2 -DUTHU. Hélène, Création et gestion d’un service d’archives. URL : http://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m13s1/section1_papier.pdf.
14 novembre 2011. Consulté le 27/09/2016.
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كما يجب على اإلدارة أن تعمل على توفير التكوين المستمر للعاملين بالبنية المكلفة باألرشيف ،وذلك لمواكبة مستجدات
مجال األرشيف.

 22.2.2الموارد المالية
يتعين على اإلدارة أن تخصص للبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف الموارد المالية الضرورية لتنفيذ برنامج تدبيراألرشيف:


ميزانية االستثمار :وعاء عقاري وبنايات وتجهيزات (رفوف ،مكاتب ،)... ،إلخ.



ميزانية االستغالل :التوظيف والتكوين ونفقات التسيير (إنارة ،تهوية ،)... ،إلخ.

 22.2.3تجهيزات ومعدات الحفظ
تشمل الموارد المادية الواجب توفيرها للبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف عموما ما يلي:






معدات املعالجةِ :وزرات ،كمامات ،قفازات ،أقمشة ،فرشاة ،أقالم ،إلخ.؛
معدات التلفيف :علب ،ملفات ،إلخ.؛
 تجهيزات التأثيث :رفوف ،خزانات ،إلخ.؛
معدات الحفظ :مزيالت الرطوبة ،طفايات الحريق ،أجهزة الكشف عن الدخان ،نظام اإلنذار ،إلخ.؛
معدات مكتبية :حواسيب ،طابعة ،ماسح ضوئي ،إلخ.

 22.3عمليات و�إجراءات تدبير الأر�شيف

تتمثل عمليات تدبيراألرشيف الجاري والوسيط في :تشخيص الوضع وإعداد أدوات التدبيروالمعالجة وإعداد أدوات البحث
والحفظ واإلتاحة والفرز واإلتالف والتحويل والتسليم.
يجب أن تتم جميع هذه العمليات وفق الشروط والمعاييرواإلجراءات المبينة في الفصل الموالي.
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الف�صـــل

4

برنامج تدبير الأر�شيف الجاري والو�سيط

 1املراحل التمهيدية لتدبري الأر�شيف اجلاري والو�سيط
 11.1ت�شخي�ص الو�ضع

 11.1.1التعريف والأهداف

 11.1.1.1التعريف
تشخيص الوضع هو دراسة تعتمد على المالحظة (المعاينة) والتحليل ،يتم إجراؤه وجوبا قبل بدء عمليات تنظيم األرشيف.
ويسمح بتكوين نظرة عامة عن رصيد اإلدارة (حجمه ،معالجته ،ترتيبه )... ،والموارد المخصصة لتدبيرالوثائق المكونة له.
باإلضافة إلى كون هذه الدراسة وسيلة لتشخيص واقع ووضعية األرشيف ،يمكن لمصلحة األرشيف أن تعتمدها كآلية
للتخطيط ،ألنها تساعد على تحديد وتقييم حاجيات اإلدارة بخصوص الموارد المالية والمادية والبشرية الالزمة لتدبير رصيدها
الوثائقي.
 11.1.1.2الأهداف
 تحديد حجم الرصيد :يسمح تشخيص الوضع بتحديد حجم األرشيف باإلدارة ،والذي يقاس عموما باملترخطي ،وذلك
من خالل إعداد جرد مادي لوثائقه.
 معرفة ترتيب األرشيف وظروف حفظه :توفر دراسة الوضع معلومات متعلقة بترتيب الوثائق ومعالجتها وظروف
حفظها.
 فهم تطور السياق املؤسساتي والتنظيمي لإلدارة :تخول دراسة الوضع جمع املعلومات املتعلقة باإلدارة ،وذلك من
خالل:
× ×النصوص التنظيمية التي تؤطرعمل اإلدارة ،كالقوانين واألنظمة األساسية وغيرها؛
× ×الهياكل التنظيمية التي تساعد على فهم أفضل للتنظيم الداخلي لإلدارة؛
× ×منشورات اإلدارة كالتقاريرالسنوية ودالئل املساطرودالئل التدبير... ،؛
× ×القوائم اإلدارية وقوائم الهاتف التي تضم أسماء األشخاص الذين تولوا مناصب املسؤولية باإلدارة؛
× ×األشخاص الذين يتوفرون على معلومات قد تساعد على فهم محيط اإلدارة ،لكونهم صاحبوا تطورها على امتداد
سنوات عملهم بها.
 تقييم الوضعية :يتمثل الهدف األسا�سي لتشخيص الوضع في تقييم واقع تنظيم األرشيف باإلدارة ،واستخالص مدى
مطابقته للنصوص التنظيمية واملعاييراألرشيفية الجاري بها العمل.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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 11.1.2المناهج والأدوات

 11.1.2.1المالحظة المبا�شرة
تعتمد المالحظة المباشرة على القيام بجولة في مصالح اإلدارة لمعاينة مكاتب الموظفين والمستخدمين واألماكن التي يحفظ
فيها األرشيف ،بغرض الكشف عن المشاكل التي يعاني منها تنظيم األرشيف ويطرحها الولوج إليه.
 11.1.2.2اال�ستمارة
يجب أن تشتمل االستمارة على أسئلة تتعلق بسلوك الموظفين والمستخدمين إزاء ملفاتهم وكيفية ترتيبها وترميزها وتحويلها
والولوج إليها ،وكذا باحتياجاتهم وانتظاراتهم ،إلخ.؛ وذلك على غرارما هو وارد في االستمارة الملحقة بهذا الدليل.3
 11.1.2.3المقابلة المبا�شرة
تعتبرالمقابالت المباشرة مع الموظفين والمستخدمين مكملة لالستمارة والمالحظة المباشرة .ويمكن لألرشيفي أن يستعين
خاللها بدليل استجوابي مكون من أسئلة دقيقة ُوم َو َّج َهة.
 11.1.2.4الجرد المادي
ُ
هو قائمة تضم عناوين جميع وثائق األرشيف الخاصة باإلدارة ،تستثمر في إعداد أدوات تدبير األرشيف .ويسمح هذا الجرد
بمعرفة:
4

 حجم الرصيد الوثائقي؛
 محتوى امللفات؛
 نمط ترتيب امللفات؛
 املرحلة العمرية للوثائق وامللفات؛
 وتيرة االطالع؛
 حالة تجهيزات الحفظ.
تسهرالبنية المكلفة باألرشيف على إنجازالجرد المادي للوثائق اإلدارية ،وتتم هذه العملية على النحو التالي:
 يتكفل املوظفون واملستخدمون بجرد جميع الوثائق التي تقع تحت مسؤوليتهم؛
 تتكفل البنية املكلفة باألرشيف بجرد:
× ×األرشيفات املحفوظة بمستودعات األرشيف الوسيط؛
ُ ّ
ُ
× ×أرشيف الوحدات اإلدارية التي ش ِط َب عليها من الهيكل التنظيمي ولم تسند مهامها لوحدة أو وحدات إدارية أخرى؛
× ×األرشيف املتخلى عنه ،والذي تعذرالتعرف على املسؤول عنه إداريا.
إن إعداد الجرد يسمح لموظفي اإلدارة بإحصاء جميع الوثائق التي تقع تحت مسؤوليتهم ،ويساعدهم على تسهيل ترتيبها
وإيجادها ،باإلضافة إلى إعداد محضر تسليم الوثائق المنصوص عليه في المادة  23من المرسوم رقم  .2.14.267كما أن هذه
العملية تتيح تفادي العقوبات المنصوص عليها في المادتين  35و 36من القانون رقم .69.99
 3انظرامللحق رقم  ،1ص.59 .
 4انظرامللحق رقم  ،2ص.64 .
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 11.1.3النتائج

ُ
تتوج دراسة تشخيص الوضع بتقرير تحليلي وتركيبي ،يتكون من ثالثة محاور هي :الوقائع والتحليل ،ثم التوصيات .ويهدف
هذا التقريرإلى رسم صورة عن وضعية األرشيف في اإلدارة ،واقتراح بدائل تروم إرساء ثقافة األرشيف والنهوض به.





الوقائع  :وهو العنصرالوصفي الذي يتضمن املعلومات املرتبطة بواقع تدبيراألرشيف باإلدارة؛
التحليل  :وهو املحور الذي يتناول معطيات الوصف بحس تحليلي ،وذلك بغرض استقاء نقط القوة ومكامن الضعف
في تدبير األرشيف ،من خالل التركيز على مجموعة من العناصر منها املوارد البشرية واملعايير واملمارسات األرشيفية
وفضاءات الحفظ ،إلخ.؛
التوصيات  :ويتعلق األمر بمجموعة من املقترحات الكفيلة بتحسين تدبير األرشيف باإلدارة على املستويات التي تم
رصد الخلل فيها ،وتهم أساسا الهياكل والوسائل (املوارد البشرية واملادية) واإلجراءات املتعلقة بتدبيراألرشيف.

� 11.2أدوات تدبير الأر�شيف العادي والو�سيط

 11.2.1جدول ت�صنيف الوثائق

يعتبرإعداد جدول تصنيف الوثائق إجباريا ،وذلك بموجب المادة  8من المرسوم رقم .2.14.267
. 11.2.1.1التعريف
ّ
5
ويمكن من تنظيم األرشيف
جدول تصنيف الوثائق هو عبارة عن نظام تتم صياغته بناء على وظائف وأنشطة اإلدارةِ ،
الجاري والوسيط بطريقة تراتبية من العام إلى الخاص.
يساهم جدول تصنيف الوثائق في نجاعة أداء اإلدارة لمهامها وأنشطتها ،إذ ُيخول لها :





توحيد نظام وطريقة تصنيف الوثائق؛
ترتيب امللفات حسب تسلسل منطقي؛
تيسيرالولوج إلى املعلومة؛
ضمان استمرارية األنشطة اإلدارية في حالة حركية املوظفين واملستخدمين.

				
 -5امللحق رقم  ،3ص.65 .
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. 11.2.1.2م�سطرة �إعداد جدول الت�صنيف
يتم إعداد جدول تصنيف الوثائق حسب الخطوات المبينة أسفله.
رسم توضيحي  : 1إجراءات إعداد جدول تصنيف الوثائق.
استغالل:

تشخيص الوضع

هيكلة جدول التصنيف

ترميزجدول التصنيف

تقييم جدول التصنيف

املصادقة على جدول

•نتائج تشخيص الوضع ،ال سيما الجرد املادي؛
•النصوص التنظيمية الصادرة بتحديد تنظيم واختصاصات
اإلدارة؛
•دالئل املساطر؛
•تقاريراألنشطة التي تعدها اإلدارة.

•تحديد الوظائف الكبرى التي تضطلع بها اإلدارة؛
•تفريع الوظائف إلى مهام ،واملهام إلى أنشطة؛
•تصنيف الوثائق حسب األنشطة التي أنتجت في إطارها.

اعتماد نظام الترميزالرقمي (انظرالجدول رقم .)2

•إجراء اختبارعلى عينة من الوثائق املنتجة أو املستلمة في
إطارمزاولة نشاط ما؛
•دراسة الثغرات املحتملة بجدول التصنيف انطالقا من
نتائج االختبار ،وذلك بتعاون مع الوحدات اإلدارية.

		
إحالة مشروع جدول التصنيف على لجنة األرشيف قصد
املصادقة.

التصنيف.
املصادقة على جدول التصنيف.
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البنية اإلدارية
املكلفة
باألرشيف

لجنة
األرشيف

ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍ��ﺎﺹ
ﺍ��ﺎﺹ

ﻣﺜﺎﻝ
توضيحي ملستويات التصنيف.
جدول  :1مثال
ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ
ﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺔ
ﻣﺜﺎﻝ
ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ
ﺗﺪﺑ���ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ�ﺍﻟ�ﺸﺮ�ﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
2000
ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﻯ�ﺍﻷﻭﻝ
�ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ::ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ�ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻮ

ﺗﺪﺑ���ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ�ﺍﻟ�ﺸﺮ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ�ﻭﺍ��ﺮﻛﻴﺔ

2000
2400

ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ�ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﻯ�ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ:
�ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﳌهﻤﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻮ

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ�ﻭﺍ��ﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

2400
2410

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﳌهﻤﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ :ﺍﻟ�ﺸﺎﻁ

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺒﺎﺭ�ﺎﺕ�ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

2410
2413

�ﺍ��ﺎﻣﺲ:ﺍﻟ�ﺸﺎﻁ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﻯ�ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ:
ﺍﳌﻠﻒ
ﺍﳌﺴﺘﻮ

ﻣﺒﺎﺭ�ﺎﺕ�ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻣﻠﻒ�ﺗﻮﻇﻴﻒ�ﻣﺘﺼﺮﻓ�ﻥ�ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻠﻒ�ﺗﻮﻇﻴﻒ�ﻣﺘﺼﺮﻓ�ﻥ�ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

2413
2413.1

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍ��ﺎﻣﺲ :ﺍﳌﻠﻒ

2413.1

TAB
3
TAB 3

يرتبط عدد مستويات جدول التصنيف بطبيعة الوظيفة.

تتم صياغة رمزالملف ( )coteانطالقا من جدول التصنيف.

جدول  :2مثال توضيحي لترميزملف

ﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺔ�ﺃﻭ�ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺔ�ﺃﻭ�ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻟﺮﻣﺰ cote
ﺍﻟﺮﻣﺰ cote
 2413.1/2014ﺗﻮﻇﻴﻒ�ﻣﺘﺼﺮﻓ�ﻥ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺳﻨﺔ (2014
)ﺳﻨﺔ(2014
ﺟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﺳﻨﺔ
ﺗﻮﻇﻴﻒ�ﻣﺘﺼﺮﻓ�ﻥ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 2413.1/2014ﺗﻮﻇﻴﻒ�ﻣﺘﺼﺮﻓ�ﻥ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺪ
(2015
ﺭ
2413.1/2015
 2413.1/2015ﺗﻮﻇﻴﻒ�ﻣﺘﺼﺮﻓ�ﻥ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺳﻨﺔ (2015

يدل الرمز » (cote) «2413.1/2014على أن الملف ذو الرمز  ،2413.1الخاص بمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية
قد تم إنتاجه برسم سنة .2014
 11.2.1.3تحيين جدول ت�صنيف الوثائق
َ
ً
يجب أن يكون جدول تصنيف الوثائق س ِلسا وقابال للتعديل ،ويتعين على البنية المكلفة باألرشيف أن تقوم بتحيينه لكي
يواكب التغيرات التي قد تطرأ على اإلدارة (دمجها مع إدارة أخرى ،توسيع صالحياتها ،الخ.).

TAB
TAB 44

في حال تحيين الجدول المذكور ،يجب على البنية المكلفة باألرشيف:



توثيق التعديالت التي أجرتها؛
إحالة التعديالت على لجنة األرشيف قصد املصادقة عليها؛
�ﻌﺒﺌﺔ�ﺧﺎﻧﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ�ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ�ﻋ���ﺟﺪﻭﻝ
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�ﻌﺒﺌﺔ�ﺧﺎﻧﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻭﻝ
�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ�ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ�ﻋ���ﺟﺪﻭﻝاألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــر
ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ)»ﺭﻗﻢ�ﻗﺎﻋﺪﺓ�ﺍ��ﻔﻆ« ﻭ »ﻋﻨﻮﺍﻥ�ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ«(
ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ)»ﺭﻗﻢ�ﻗﺎﻋﺪﺓ�ﺍ��ﻔﻆ« ﻭ »ﻋﻨﻮﺍﻥ�ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ«(
ﺍ��ﺪﻭﻝﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ
ﺍ��ﺪﻭ
�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ
ﻭﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺩ ﺍﺳﺔ����ﻴﺺ�ﺍﻟﻮﺿﻊ )»ﺍ��ﺎﻣﻞ«(.

 إخبارجميع املعنيين بالتعديالت مع تحديد تاريخ بدء العمل بجدول التصنيف املعدل؛
 تحيين جميع أدوات تدبيراألرشيف التي لها عالقة بجدول التصنيف؛
 تتبع تطبيق جدول التصنيف والعمل به.
باستثناء البنية المكلفة باألرشيف ،ال يجوز للوحدات اإلدارية األخرى أن تقوم بتعديل جدول التصنيف ،وذلك حفاظا
على طابعه الموحد .غير أنه يتعين عليها (أي باقي الوحدات اإلدارية) في حال استشعارها لضرورة تحيينه ،مراسلة البنية المكلفة
باألرشيف قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 11.2.2الجدول الزمني للحفظ

 11.2.2.1تعريف
تحدد مدة حفظه كأرشيف عادي ثم كأرشيف وسيط ،وكذا
يعتبر الجدول الزمني للحفظ أداة قانونية لتنظيم األرشيفٍ ،
مآله النهائي الذي يكون إما اإلتالف وإما التسليم إلى مؤسسة أرشيف المغرب باعتباره أرشيفا نهائيا.
باإلضافة إلى كون إعداده يتم امتثاال لمقتضيات القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف ،وألحكام المرسوم رقم ،2.14.267
يهدف الجدول الزمني للحفظ إلى عقلنة تدبيراألرشيف من خالل:





«يلزم األشخاص والمؤسسات والهيئات المشار
إليها في المادة األولى أعاله بإعداد وتحيين جدول
زمني للحفظ يحدد آجال حفظ األرشيف العادية
واألرشيف الوسيطة ومآلها النهائي( ».المادة  9من
القانون رقم .)69.99

توحيد قواعد الحفظ؛
تقنين عملية اإلتالف؛
عقلنة تدبيرفضاءات وتجهيزات الحفظ؛
تخفيض تكاليف الحفظ.

 11.2.2.2محتوى الجدول الزمني للحفظ
يتضمن الجدول الزمني للحفظ ،على العموم ،أربعة أجزاء نوردها كالتالي:
 جزء تمهيدي يتناول:
× ×سياق إعداد الجدول الزمني للحفظ؛
× ×أهداف إعداد الجدول وشروط تحيينه؛
× ×تقديم الجدول وقاموس املصطلحات.
 جزء ثان يخصص لتقديم إجراءات تطبيق الجدول؛
 جزء ثالث يشتمل على قواعد الحفظ ،وهو صلب الجدول؛
 جزء أخيريخصص للفهرس.
يجب أن يكون شكل الجدول الزمني للحفظ مطابقا للجدول المشارإليه في الملحق رقم  4أسفله ،ويتضمن الخانات التالية:
الوثيقة

رقم قاعدة نوع
الوثيقة الحامل
الحفظ
أساسية
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ثانوية

آجال الحفظ
أرشيف عادي

أرشيف وسيط

املآل النهائي
إتالف

انتقاء

تسليم

مالحظات

الخانة  :1رقم قاعدة الحفظ ،وهو رقم يطابق رمزالوثيقة في جدول تصنيف الوثائق؛
الخانة  :2نوع أو وصف الوثيقة موضوع قاعدة الحفظ؛
الخانة  :3حامل الوثيقة (ورقي ،إلكتروني)... ،؛
الخانة  :4تحديد ما إذا كانت الوثيقة أساسية أو ثانوية ،بحيث:
ُ
 تعتبرأساسية ،الوثائق التي تضم معلومات أكثرشمولية حول نشاط معين ،ويتم االحتفاظ بها عموما من طرف الوحدة
اإلدارية املسؤولة عن هذا النشاط.
 أما الوثيقة الثانوية ،فهي عبارة عن نسخة كلية أو جزئية ملحتوى الوثيقة األساسية ،ويتم االستعانة بها من طرف
الوحدات اإلدارية األخرى قصد االطالع أو الدراسة أو قصد استعمالها ألداء مهام أخرى .ال يتم االحتفاظ بها كأرشيف
وسيط.
الخانة  :5آجال الحفظ التي يتعين خاللها حفظ الوثائق باإلدارة المنتجة كأرشيف عادي أو وسيط؛
الخانة  :6المآل النهائي للوثيقة (اإلتالف أو التسليم ألرشيف المغرب)؛
الخانة  :7وهي الخانة المخصصة للمالحظات التوضيحية والتكميلية.
� 11.2.2.3إجراءات �إعداد الجدول الزمني للحفظ
يتطلب إعداد الجدول الزمني للحفظ اتباع المراحل التالية:

TAB 4

رسم توضيحي  : 2خطوات تمهيدية إلعداد الجدول الزمني للحفظ

ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ

�ﻌﺒﺌﺔ�ﺧﺎﻧﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ�ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ�ﻋ���ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ)»ﺭﻗﻢ�ﻗﺎﻋﺪﺓ�ﺍ��ﻔﻆ« ﻭ »ﻧﻮﻉ�ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ«(
ﻭﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺩﺭﺍﺳﺔ����ﻴﺺ�ﺍﻟﻮﺿﻊ )»ﺍ��ﺎﻣﻞ«(.

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ�ﺭﺋ�ﺲ�ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ��ﺸﺄﻥ�ﺇﺣﺪﺍﺙ���ﻨﺔ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ��

ﺇﺣﺪﺍﺙ���ﻨﺔ�ﺍ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ

ﻟ��ﻔﻆ.

�ﻌﻴ�ﻥ�ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟ��ﻨﺔ�ﺑﺼﻔﺔ�ﺭﺳﻤﻴﺔ.

ﺭﺋ�ﺲ�ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

تتكون اللجنة الموكل إليها إعداد الجدول الزمني للحفظ من:



األرشيفي ،املسؤول عن البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف ،بصفته رئيسا؛
املسؤول عن الوحدة اإلدارية املنتجة للوثائق موضوع التقييم؛
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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 مختصين في القانون؛
 مختصين في التاريخ.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين ،كلما اقتضت الضرورة ،بكل شخص تكون مساهمته مفيدة ألشغال اللجنة.

TAB 5

رسم توضيحي  :3إجراءات إعداد الجدول الزمني للحفظ

ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﻣﺨﻄﻂ�ﻋﻤﻞ

ﺗﻘﻴﻴﻢ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻗﻮﺍﻋﺪ�ﺍ��ﻔﻆ

ﺗﺤﺪﻳﺪ:
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ�ﺍﻟ��ﻨﺔ�ﻣﻦ�ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ�ﺍﻟ�ﺸﺮ�ﺔ�ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ�ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ؛
ﺍﻷﻭﻟﻮ�ﺎﺕ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ�ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛
ﺍ��ﺪﻭﻟﺔ�ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ�ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺍﻟﻘﻴﻢ�ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ�ﻭﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ�ﻟﻸﺭﺷﻴﻔﺎﺕ.

��ﻨﺔ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺪﺩ�ﺣﻔﻆ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﻛﺄﺭﺷﻴﻒ�ﻋﺎﺩﻱ�ﻭﻛﺄﺭﺷﻴﻒ
ﻭﺳﻴﻂ�ﻭﻣﺂﻟهﺎ�ﺍﻟ��ﺎ�ﻲ.

ﺇﺣﺎﻟﺔ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ�ﻋ���ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ�ﻗﺼﺪ

ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ�ﻋ���ﺍ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ

�ﺸﺮ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ��
ﻟ��ﻔﻆ
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ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ�ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  9ﻣﻦ�ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ�ﺭﻗﻢ (2.14.267

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ�ﻣﻦ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ�ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ�ﻋﻠﻴﻪ.

ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

�ﺸﺮ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ�ﺑﺎ��ﺮ�ﺪﺓ�ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ�ﺑﻤﻮﺟﺐ�ﻗﺮﺍﺭ
ﻳﺘﺨﺬﻩ�ﺭﺋ�ﺲ�ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  11ﻣﻦ�ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ�ﺭﻗﻢ .(2.14.267

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

تقييم األرشيف
يعتبر تقييم األرشيف إحدى الحلقات األساسية للسلسلة األرشيفية ،باعتبارها عملية فكرية تروم تحديد القيم القانونية
واإلدارية والعلمية التي تتوفرفي الوثائق ،والتي تبرر حفظها ،حيث ال يمكن الجزم في مدد استبقائها كأرشيف عادي أو وسيط وال في
مآلها النهائي إال بعد إخضاعها لهذه العملية.
من أجل تحديد قيمة األرشيف ،يتعين على لجنة إعداد الجدول الزمني للحفظ أن:
 تكون على دراية بسياق إنتاجه؛
 تتوفرعلى وصف دقيق له؛
ُ
 تحدد حيثيات استعماله؛
 تعرف وتيرة االطالع عليه؛
ُ
 تتحقق من وجود نسخ منه وتحدد فائدتها.
في إطارإجراء تقييم األرشيف ،يتعين على اللجنة أساسا أن تأخذ بعين االعتبارثالثة أنواع من القيم ،وهي :القيمة القانونية،
القيمة اإلدارية ثم القيمة اإلخبارية واالشهادية للوثائق.

أ -القيمة القانونية
تعتبر أرشيفا ذا قيمة قانونية ،الوثائق التي تمكن اإلدارة من حماية حقوقها ،واالمتثال لمقتضيات النصوص القانونية
والتنظيمية الجاري بها العمل ،وكذا الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم عند االقتضاء.
في حالة وجود نصوص قانونية تحدد القيمة القانونية للوثائق (التقادم القانوني أو غيره) ،يتعين على لجنة الجدول الزمني
للحفظ أن تأخذ مقتضياتها بعين االعتبار وأن تجعلها في مقام أول لتحديد قواعد الحفظ .ولهذه الغايةُ ،يعتبر حضور متخصص
في القانون ضمن تركيبة اللجنة أمرا ضروريا.

ب  -القيمة اإلدارية
تعتبر أرشيفا ذا قيمة إدارية ،الوثائق التي يتم إنتاجها وتداولها في إطار مزاولة أنشطة اإلدارة ،والتي تمكنها من أداء مهامها
وممارسة اختصاصاتها وتدبيرمواردها ،وكذا تسييرشؤونها وبلوغ أهدافها.

ت  -القيمة اإلخبارية
تعتبر أرشيفا ذا قيمة إخبارية ،الوثائق التي استنفذت أهميتها القانونية واإلدارية ،والتي وجب حفظها لفائدتها العلمية
(اإلحصاء ،االقتصاد ،علم االجتماع ،إلخ.).
 11.2.2.4تحيين الجدول الزمني للحفظ
يتعين تحيين الجدول الزمني للحفظ في الحاالت التالية:



تعديل جدول تصنيف الوثائق؛
تغيير النصوص القانونية والتنظيمية التي لها آثار على مدد وآجال الحفظ (صدور نصوص جديدة ،إلغاء مقتضيات
النصوص املعمول بها أو تعديلها ،إلخ).؛
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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 تغيرفي وتيرة االطالع على الوثائق.
في حالة وجوب تحيين الجدول الزمني للحفظ ،يتعين على البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف أن:
 تقوم بتوثيق التعديالت امللحقة على الجدول؛
 تحيل التعديالت على أرشيف املغرب قصد املصادقة عليها؛
 تعمل على نشرالتحيينات بالجريدة الرسمية؛
 تجري التعديالت الضرورية على جميع أدوات تدبيراألرشيف التي لها عالقة بالجدول الزمني للحفظ؛
ُ
 تقوم بإشعارجميع املعنيين بالتعديالت املدخلة على الجدول الزمني للحفظ.
يتعين وجوبا على الوحدات اإلدارية ،كلما دعتها الحاجة إلى إجراء تغيير في قواعد الحفظ (تعديل أو إضافة أو إزالة قاعدة أو
أكثر) ،مراسلة البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف.

2عمليات و�إجراءات تدبري الأر�شيف اجلاري 6و الأر�شيف الو�سيط

7

 22.1تدبير الأر�شيف الجاري

تعتبركل وحدة إدارية مسؤولة عن تدبيرأرشيفها الجاري.

من أجل تيسير اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بتدبير األرشيف الجاري ،يستحسن اللجوء إلى التبادل اإللكتروني بين الوحدات
اإلدارية والبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف.
مثال :إرسال بيانات اإلتالف أو التحويل عن طريق البريد اإللكتروني المنهي إلى البنية المكلفة باألرشيف للتحقق منها قبل
المصادقة.

 22.1.1معالجة الأر�شيف الجاري
يراد بمعالجة األرشيف الجاري (العادي) جميع العمليات التي تروم تصنيف ووصف وترتيب الوثائق.
تسمح عمليات معالجة األرشيف الجاري ببلوغ األهداف التالية:




تقليص املدة الزمنية املستغرقة للبحث عن الوثائق،
السرعة في اتخاذ القرار،
تقليص النفقات املتعلقة بحفظ الوثائق.

 -6العادي أو األرشيف النشيط.
-7ويسمى أيضا األرشيف شبه النشيط.
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رسم توضيحي  : 4عمليات معالجة األرشيف الجاري

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ�ﺍ��ﻴﺪ�ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ

ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

8

ﺇ��ﺎﻕ��ﻞ�ﻭﺛﻴﻘﺔ�ﻣﻨﺘﺠﺔ�ﺃﻭ�ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ�ﺑﻤﻠﻒ؛
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺍﻟﺘﻌﺮ�ﻒ�ﺍﻵﺗﻴﺔ�ﺍ��ﺎﺻﺔ�ﺑ�ﻞ�ﻣﻠﻒ:
 ﺍﺳﻢ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ؛ ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﺍﳌﻠﻒ؛ ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺍﳌﻠﻒ )ﻻﺋﺤﺔ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﳌﻀﻤﻨﺔ�ﻓﻴﻪ(؛ ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﻓﺘﺢ�ﺍﳌﻠﻒ�ﻭﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺇﻏﻼﻗﻪ؛ -ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﺃﻭ�ﺍﻹﺗﻼﻑ�ﺑﻨﺎﺀ ﻋ���ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ�ﻧﻈﺎﻡ�ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮ�� ،ﺃﺑﺠﺪﻱ ،ﺭﻗ�� ،ﺇ��.؛
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ�ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ�ﻟ��ﺗ�ﺐ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﻋ���ﺷ�ﻞ�ﻣﻠﻔﺎﺕ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�ﺇﺫﺍ�ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛
ﺇﺗﻼﻑ�ﺍﻟ��� )���ﺣﺎﻟﺔ�ﻭﺟﻮﺩ�ﺍﻷﺻﻮﻝ( ﻭﻛﺬﺍ�ﺍﳌﺴﻮﺩﺍﺕ؛
ﺗﻔﺎﺩﻱ�ﺍﳌﺸﺎﺑﻚ�ﺍ��ﺪﻳﺪﻳﺔ�ﻭﺍﻷﺭ�ﻄﺔ�ﺍﳌﻄﺎﻃﻴﺔ.

ﺗﺼ�ﻴﻒ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

ﺗﻄﺒﻴﻖ�ﺟﺪﻭﻝ�ﺗﺼ�ﻴﻒ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﻋ���ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ�ﻣﻦ�ﺃﺟﻞ�ﺗ�ﺴ���ﺗﺮﺗﻴ��ﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ�ﺇﻟ��ﺎ.

ﺗﻠﻔﻴﻒ 8ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

ﻭﺿﻊ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ����ﻋﻠﺐ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﻭﺻﻒ�ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﻋﻠﺐ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

�ﻌﺮ�ﻒ�ﻋﻠﺒﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

���ﻴﻞ�ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ����ﺟﺬﺍﺫﺓ�ﻭﺻﻒ�ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ؛
ﻭﺿﻊ�ﺍ��ﺬﺍﺫﺓ�ﺑﺪﺍﺧﻞ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ.

ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﻋ���ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ:
ﺍﺳﻢ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ؛
ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ؛
ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻷﺩ�ﻰ�ﻭﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻷﻗ��� )ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺃﻗﺪﻡ�ﻭﺛﻴﻘﺔ�ﻭﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺃﺣﺪﺙ ﻭﺛﻴﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻠﺒﺔ(؛
ﺭﻣﺰ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ.

 -8التلفيف هي عملية تهدف إلى حماية الوثائق ماديا من خالل وضعها في ملفات فرعية وملفات رئيسية وعلب ومحافظ وغيرها.
���ﻴﻞ�ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ����ﺟﺬﺍﺫﺓ�ﻭﺻﻒ�ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ؛
ﻭﺿﻊ�ﺍ��ﺬﺍﺫﺓ�ﺑﺪﺍﺧﻞ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي

29

أمثل ـ ــة:
P Pتنظيم الملفات
جدول  :3نموذج لبطاقة تعريف ملف

الرمز3658.3/2015 :
الوحدة اإلدارية  :قسم الصفقات العمومية
موضوع الملف  :طلب عروض رقم  3/2015المتعلق بتشييد مقرأرشيف المغرب
محتوى الملف:
•
•

دفترالتحمالت لصفقة األشغال؛
نظام االستشارة لصفقة األشغال.
تاريخ إغالق امللف................. :

تاريخ فتح امللف  :ماي 2015
تاريخ التحويل أو اإلتالفُ :يحول بعد خمس سنوات من تاريخ إغالق امللف.

P Pترتيب الملفات
مثال« :ملفات المستخدمين»
باعتباره يتضمن جميع الوثائق التي لها عالقة بالمسيرة المهنية للموظف ،يتعين تقسيم ملف الموظف إلى ملفات فرعية
ُ
موضوعاتية ،ترتب فيها الوثائق ترتيبا كرونولوجيا ،كما يلي:






الترسيم؛
الترقيات؛
التعيينات؛
اإلجازات؛
...إلخ

P Pتصنيف الملفات
يتعين تصنيف كل ملف وترميزه بناء على جدول تصنيف الوثائق.
مثال:
بالنسبة للملف المتعلق بالتوظيفُ ،يسند له الرمز 2410؛
بالنسبة للملف المتعلق بالترقياتُ ،يسند له الرمز 2420؛

...إلخ.
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جدول  :4مقتطف من جدول تصنيف الوثائق.

2000
2400
2410
2420

تدبيراملوارد البشرية
التوظيف والترقيات
التوظيف
الترقيات

P Pوصف محتوى علب األرشيف
لتيسيرالولوج السريع إلى المعلومات المضمنة بملفات وعلب األرشيف ،يتعين ملء «جذاذة الوصف المختصرة »9ووضعها
بداخل العلبة.
مثال :جذاذة وصف مختصرة
جدول  :5نموذج معبأ لجذاذة وصف مختصرة
جذاذة الوصف املختصرة

10

الوحدة اإلدارية  :مصلحة املوظفين
التواريخ القصوى :2يناير  – 2017مارس 2017

الرمز2524/2017 :
املوضوع :إجازات سنة 2017
عدد امللفات الفرعية 3 :

عدد الوثائق 60 :

موضوع امللف الفرعي

التواريخ القصوى

1

إجازات شهريناير

31/01/2017 – 01/01/2017

2

إجازات شهرفبراير

28/02/2017 – 01/02/2017

3

إجازات شهرمارس

31/03/2017 – 01/03/2017

رقم

مالحظات ...................................................................................................................................................................... :

P Pالتعريف بعلب األرشيف
يتم تعريف كل علبة أرشيف عن طريق ملصق يضم البيانات التالية:





الوحدة اإلدارية املنتجة لها؛
موضوع العلبة؛
تواريخها القصوى؛
رمزها.

 9انظرنموذج جذاذة الوصف املختصرة بامللحق رقم  ،5ص .67
 -10وثيقة وتاريخ أحدث وثيقة بامللف أو العلبة ،وتسمى أيضا التاريخ األدنى والتاريخ األق�صى.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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جدول  :6نموذج لبطاقة تعريفية لعلبة أرشيف
الوحدة اإلدارية

الكتابة العامة

موضوع علبة األرشيف

ملتقيات وزيارات

التواريخ القصوى

يناير  – 2015دجنبر 2015

الرمز

1145/2015

P Pالتعرف على آجال حفظ الملفات
يخضع كل ملف لقاعدة حفظ معينة يتم تحديدها مسبقا في الجدول الزمني للحفظ ،وتضم هذه القاعدة ،باإلضافة إلى
مجموعة من العناصراألخرى ،مدة حفظ الملف في المرحلة الجارية ومدة حفظه في المرحلة الوسيطة وكذا مآله النهائي .وللتعرف
على هذه القاعدة والتأكد منها ،يتعين على الموظف المكلف بالملف أن يراجع الجدول الزمني للحفظ.
جدول  :7مقتطف من جدول زمني للحفظ
الوثيقة

رقم قاعدة
الحفظ

نوع الوثيقة

الحامل

1145

ملتقيات
وزيارات

ورقي

رئي�سي ثانوي
*

آجال الحفظ
أرشيف
جاري

أرشيف
وسيط

سنتان

 5سنوات

املآل النهائي
إتالف

املالحظات

انتقاء تسليم
*

ُيحتفظ بالوثائق املتعلقة
باألنشطة البارزة.

 22.1.2فرز الأر�شيف الجاري
يتم فرز األرشيف العادي من طرف الوحدة اإلدارية المعنية بالوثائق ،بتنسيق مع البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف.
وتهدف عملية الفرز في هذه المرحلة إلى الفصل بين الوثائق التي يتعين تحويلها إلى المرحلة الوسيطة والوثائق التي يتعين
إتالفها ،وذلك وفق قواعد الجدول الزمني للحفظ.
ولهذا الغرض ،يتوجب على الوحدة اإلدارية المعنية ،تحت إشراف البنية المكلفة باألرشيف ،ما يلي:




التحقق والتأكد من قواعد الحفظ الخاصة بالوثائق موضوع الفرز؛
تحديد األرشيفات الواجب تحويلها إلى مستودعات األرشيف الوسيط طبقا للكيفيات املحددة أدناه؛
تحديد األرشيفات الواجب إتالفها طبقا لإلجراءات اآلتية بعده.

� 22.1.3إتالف الأر�شيف الجاري
تتكفل الوحدة اإلدارية المعنية بالوثائق وكذا البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف بعملية إتالف األرشيف العادي .وتتم هذه
العملية اعتمادا على قواعد الجدول الزمني للحفظ وطبقا لإلجراءات المسطرة في الخطاطة التالية:
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رسم توضيحي  : 5إجراءات إتالف األرشيف العادي

�ﻌﺒﺌﺔ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ

11

ﺍ��ﺼﻮﻝ�ﻋ���ﺗﺄﺷ��ﺓ
ﺍﻹﺗﻼﻑ

�ﻌﺪ�ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺮﺯ ،ﻳﺘﻢ����ﻴﻞ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﺇﺗﻼﻓهﺎ����ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺘﻢ�ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ����ﻧﻈ��ﻳﻦ�ﺍﺛﻨ�ﻥ.

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ�ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ�ﻧﻈ��ﻱ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ� ،ﻌﺪ�ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋﻠ��ﻤﺎ ،ﺇ���ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻟﻠﺘﺄﺷ���ﻋﻠ��ﻤﺎ.

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ�ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

���ﺣﺎﻟﺔ�ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ�ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ��
ﻟ��ﻔﻆ ،ﺗﻘﻮﻡ�ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠ��ﻤﺎ�ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ�ﺃﺣﺪ�ﺍﻟﻨﻈ��ﻳﻦ�ﺇ���ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ؛
���ﺣﺎﻟﺔ�ﻋﺪﻡ�ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺘﻢ�ﺇﺭﺟﺎﻉ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ�ﺇ���ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﻗﺼﺪ�ﺍﻟﺘ��ﻴﺢ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻹﺗﻼﻑ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ�ﻋ���ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻹﺗﻼﻑ�ﺑ�ﻥ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﻭﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﺇﺗﻼﻑ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ�ﺑﺈﺗﻼﻑ�ﻛ���ﻟﻸﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻀﻤﻦ����ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻹﺗﻼﻑ ،ﻭﺫﻟﻚ����ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍ��ﺪﺩ.

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋ���ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﻹﺗﻼﻑ12

11

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ�ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﻣﺤﻀﺮ�ﺍﻹﺗﻼﻑ����ﻧﻈ��ﻳﻦ�ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋﻠ��ﻤﺎ؛
ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ��ﻞ�ﻃﺮﻑ�ﺑﻨﻈ���ﻣﻦ�ﺍ��ﻀﺮ.

ونشيربهذا الصدد إلى أن المسودات التي لم تعد لها أية جدوى
12
يتم إتالفها دون اتباع اإلجراءات المسطرة في الجدول أعاله.

ألسباب بيئية واقتصاديةُ ،يستحسن اللجوء إلى
التدويرإلتالف األرشيف.

-11النموذج بامللحق رقم  ،6ص  : 68بيان إتالف األرشيف الجاري.
-12النموذج في امللحق رقم  ،7ص  : 69محضرإتالف األرشيف العادي..
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 22.1.4تحويل الأر�شيف �إلى م�ستودعات الأر�شيف الو�سيط

 22.1.4.1تعريف
تحويل األرشيف هو عملية إدارية تنتقل بموجبها مسؤولية تدبير وحفظ األرشيف من الوحدة اإلدارية التي شكلته إلى البنية
اإلدارية المكلفة باألرشيف ،والتي تتولى حفظه في مستودعات األرشيف الوسيط لإلدارة.
تتم هذه العملية استنادا إلى معطيات الجدول الزمني للحفظ.
� 22.1.4.2إجراءات التحويل
ّ
المحولة ،طبقا للتوجيهات المضمنة في هذا الدليل،
تتطلب كل عملية تحويل تنظيما جيدا لألرشيف من قبل الوحدة اإلدارية
ِ
خاصة الجزء المتعلق بمعالجة األرشيف الجاري.
تتم عملية تحويل األرشيف وفق اإلجراءات المفصلة في الرسم التوضيحي بعده ،وتستند أساسا إلى بيان تحويل األرشيف
الجاري إلى مستودعات األرشيف الوسيط .هذا البيان 13هو وثيقة تتضمن وصفا لمحتوى علب األرشيف المراد تحويلها؛ ويكت�سي
َ
المحولة من الوحدة
طابع الحجية ألنه يعتبربمثابة دليل على القيام بعملية التحويل ،وضمانة النتقال المسؤولية على األرشيفات
اإلدارية المعنية إلى البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف.
يستعمل بيان التحويل كقاعدة إلعداد مختلف أنواع أدوات البحث في األرشيف :كرونولوجية ،موضوعاتية ،هيكلية (أي
ّ
حسب الوحدة اإلدارية
المحولة) ،إلخ.
ِ

 13انظرالنموذج بامللحق رقم  ،11ص  : 73بيان تحويل األرشيف الجاري إلى مستودعات األرشيف الوسيط.
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ﻓﺮﺯ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺗﺼ�ﻴﻒ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﳌﻮﺟهﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮ�ﻞ�ﻭﺗﻠﻔﻴﻔهﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﻟ���ﻟﻢ��ﻌﺪ�ﻟهﺎ�ﻓﺎﺋﺪﺓ�ﺇﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺟﺎﺭ�ﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ ،ﻭﺫﻟﻚ�ﻟﺘﻤﻴ���ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ�ﺗﺤﻮ�ﻠهﺎ�ﻋﻦ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﻟ���ﻳﺘﻌ�ﻥ�ﺇﺗﻼﻓهﺎ.

ﺗﺼ�ﻴﻒ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺣﺴﺐ�ﻧﻈﺎﻡ�ﺟﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ؛
ﺗﻠﻔﻴﻒ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ����ﻋﻠﺐ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﺟﺬﺍﺫﺓ�ﺍﻟﻮﺻﻒ�ﺍ��ﺘﺼﺮﺓ����ﺛﻼﺛﺔ�ﻧﻈﺎﺋﺮ؛

ﻭﺻﻒ�ﻣﺤﺘﻮﻯ��ﻞ�ﻋﻠﺒﺔ
ﺃﺭﺷﻴﻒ

ﻭﺿﻊ�ﻧﻈ���ﺩﺍﺧﻞ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ؛
ﺇﺭﻓﺎﻕ�ﺍﻟﻨﻈ��ﻳﻦ�ﺍﻵﺧﺮ�ﻦ�ﺑ�ﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ.

ﺍﻟﺘﻌﺮ�ﻒ��ﻌﻠﺒﺔ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

���ﻴﻞ�ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﻋ���ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ:
 ﺭﻗﻢ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ )ﻣﻦ  1ﺇ�� (n؛ُ
 ﺭﻗﻢ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﺍﻟﺬﻱ��ﺴﻨﺪﻩ�ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻌﺪ�ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ�ﺑ�ﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﻣﺆﺷﺮﺍ�ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻀﻤﺎﻥ�ﺳﺮ�ﺔ��ﻌﺾ�ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ�ﺍ��ﺴﺎﺳﺔ� ،ﺴﺘﺤﺴﻦ�ﺃﻻ
���ﻞ�ﺃﻳﺔ�ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ�ﻋ���ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ.

ﺑﺮﻣﺠﺔ�ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ�ﺑﺎﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ�ﺗﺎﺭ�ﺦ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ�ﻗﺼﺪ�ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ�ﻟهﺎ.

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ

14
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�ﻌﺒﺌﺔ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﻣﻞﺀ ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ����ﻧﻈ��ﻳﻦ؛
ﺇﺭﻓﺎﻕ��ﻞ�ﻧﻈ���ﺑ���ﺔ�ﻣﻦ�ﺟﺬﺍﺫﺍﺕ�ﺍﻟﻮﺻﻒ�ﺍ��ﺘﺼﺮﺓ
ﺍ��ﺎﺻﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻠﺐ�ﺍﳌﻀﻤﻨﺔ����ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.

ﺇﺭﺳﺎﻝ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺇﺭﺳﺎﻝ�ﻧﻈ��ﻱ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﺇ���ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻗﺼﺪ�ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋﻠ��ﻤﺎ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺗﺮﺣﻴﻞ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺿﺒﻂ�ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺗﻮﻗﻴﻊ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ�ﻣﻦ�ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ؛
ﻃﻠﺐ�ﺇﺩﺧﺎﻝ��ﻌﺪﻳﻼﺕ�ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋ���ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ؛
ﺗﺮﻗﻴﻢ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﻭﺗﺄﺭ�ﺨﻪ14؛
ﺇﻋﺎﺩﺓ�ﻧﻈ���ﻣﻦ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﺍﳌﺆﺷﺮ�ﻋﻠﻴﻪ�ﺇ���ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
ُ
ﻧﻘﻞ�ﻋﻠﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺇ���ﺍﳌ�ﺎﻥ�ﺍﻟﺬﻱ�ﺗﺤﺪﺩﻩ�ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ.
ُ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﺣﺎﻟﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺍ� َ� َﻮﻝ )ﺗﻠﻔﻴﻒ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻣﺜﻼ(؛
ُ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﻣﺪﻯ�ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺍ� َ� َﻮﻝ�ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ )ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻌﻠﺐ�� ،ﻢ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ،ﻋﺪﺩ�ﺍﻟﻌﻠﺐ ،ﺇ��(.

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﺑﺼﻔﺔ�ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ�ﻋ���ﻧﻈ��ﻱ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ؛
ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ��ﻞ�ﻃﺮﻑ�ﺑﻨﻈ���ﻣﻦ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﻭﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

1

 - 14إسناد التاريخ املقرر إلجراء عملية التحويل حسب جدول التحويالت الذي تعده البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف بتوافق مع مختلف الوحدات اإلدارية
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ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ�ﺑﺎﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﺇﺳﻨﺎﺩ�ﻋﻨﺎﻭ�ﻦ�ﺍ��ﻔﻆ

ﺇﺗﻤﺎﻡ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ
ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ

ﺗﺮﻓﻴﻒ�ﺍﻟﻌﻠﺐ

ﺇﻳﺠﺎﺩ�ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ�ﻓﺎﺭﻏﺔ�ﻟ��ﻔﻆ�ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ؛
ﱠ
ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﻋﻨﻮﺍﻥ�ﺍ��ﻔﻆ�ﻟ�ﻞ�ﻋﻠﺒﺔ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﻣﺤﻮﻟﺔ.

ﺇﺗﻤﺎﻡ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ�ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﻨﻮﺍﻥ�ﺣﻔﻆ�ﻋﻠﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ����ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒﺍﻟﻮﺳﻴﻂ؛
 ﺍﳌﺂﻝ�ﺍﻟ��ﺎ�ﻲ�ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ�ﺍﺳ�ﻨﺎﺩﺍ�ﺇ���ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ.ﺇﺭﺟﺎﻉ�ﻧﻈ���ﻣﻦ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ�ﺍﻟ��ﺎ�ﻲ�ﺇ���ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ،
ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ�ﺑﺠﺬﺍﺫﺍﺕ�ﺍﻟﻮﺻﻒ�ﺍ��ﺘﺼﺮﺓ.

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﻋﻠﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ����ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ�ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

أنواع عناوين الحفظ
أ -العنوان الطبوغرافي

ُ
يشير عنوان الحفظ الطبوغرافي بدقة إلى المكان الذي تحفظ فيه العلبة داخل مستودعات األرشيف الوسيط ،ويمكن
الترميزلهذا العنوان باألرقام أو بالحروف األبجدية أو بهما معا.

مثال:
عنوان الحفظ ذو الرمز :م 8-5-9-6-3يعني أن العلبة المعنية هي العلبة الثامنة ( )8المرتبة في الرف الخامس ( )5من الخزانة
رقم تسعة ( ،)9من صف الخزانات السادس( ،)6بالمستودع رقم ثالثة (.)3
 م :3املستودع رقم ثالثة؛
  :6صف الخزانات السادس في املستودع؛
  :9الخزانة التاسعة من صف الخزانات؛
  :5الرف الخامس من الخزانة (مرتبة من األسفل إلى األعلى أو العكس)؛
  :8الرتبة الثامنة في الرف (مرتبة من اليمين إلى اليسارأو العكس).
بالرغم من كون هذا النوع من العناوين سهل اإلعداد والتطبيق ،يبقى احتمال عدم مالءمته في حال ترحيل األرشيف إلى
مستودع آخرواردا بشكل كبير.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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ب -العنوان الرقمي التسلسلي
يقوم هذا النوع من العناوين على إسناد رمز رقمي لكل علبة بصفة تسلسلية (من  1إلى  ،)nاعتمادا على الترتيب التتابعي
لتحويالت األرشيف.
مثال:
عنوان الحفظ ذو الرمزم 10-3يعني أن العلبة المعنية هي العلبة العاشرة المستلمة والمحفوظة بالمستودع رقم .3
م10-3



م :3املستودع رقم 3؛
 :10الرقم التسلسلي للعلبة داخل املستودع.

 22.2تدبير الأر�شيف الو�سيط
يقوم تدبير األرشيف الوسيط أساسا على العمليات التالية :الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث
والحفظ واالستغالل والتثمين والفرز ثم التحويل إلى أرشيف المغرب أو اإلتالف حسب الجدول الزمني للحفظ.15
يهدف تدبيراألرشيف الوسيط إلى:
 ضبطه وتسهيل الولوج إليه؛
 حفظ الوثائق بصفة مالئمة؛
 تيسيراستعماله واستغالله؛
 املساهمة في حفظ التراث األرشيفي الوطني.
للتدبيرالجيد لألرشيف الوسيط فوائد عدة ،نذكرمنها ما يلي:
أ  -فوائد اقتصادية :تخفيض كلفة تدبيراألرشيف الوسيط (التجهيزات ،املوارد البشرية)... ،؛
ب  -فوائد إدارية:
× ×ضمان سرية الوثائق وتأمين الولوج إليها ،من خالل تطبيق املعاييرواإلجراءات املعمول بها؛
× ×نجاعة خدمات اإلتاحة ،من خالل تيسيرالوصول إلى الوثائق وتمكين طالبها منها في أقرب اآلجال؛
× ×تيسيرتدبيراألرشيفات الجارية عن طريق تخفيض حجم األرشيف املوجود باملكاتب.
ت  -حفظ ذاكرة اإلدارة.
تعتبرالبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف مسؤولة عن تدبيراألرشيف الوسيط الذي يوجد بحوزتها.

 22.2.1معالجة الأر�شيف الو�سيط
ترتبط معالجة األرشيف الوسيط بالمعالجة التي تمت في المرحلة الجارية ،حيث إن تصنيف ووصف األرشيف في المرحلة
الجارية يعتبربمثابة أساس الستكمال معالجته في المرحلة الوسيطة.
-15نشيرالى ان عمليتي الجرد و التصنيف قد تم توضيحهما في العنوان األول من الفصل الرابع ( املراحل التمهيدية لتدبيراألرشيف الجاري و الوسيط).
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بمجرد استالم التحويل وضبطه ،تشرع البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف في معالجته.
يمكن للبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف أن تستغني عن بعض العمليات الواردة في الجدول أدناه ،إذا ما تمت معالجة
األرشيف الجاري جيدا وفق اإلجراءات الواردة في هذا الدليل .غير أنها مدعوة إلى تطبيق جميع اإلجراءات الواردة فيه ،وذلك في
الحاالت التالية:




إذا كان األرشيف املحفوظ في املستودعات لم تتم معالجته وفق اإلجراءات والتوصيات الواردة في هذا الدليل؛
إذا كانت الوحدة اإلدارية املنتجة لألرشيف قد تم حذفها من الهيكل التنظيمي ولم يتم إسناد اختصاصاتها إلى وحدة
أو وحدات إدارية أخرى؛
إذا كان األرشيف متخلى عنه وتعذرتحديد الجهة املسؤولة عنه إداريا.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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ﻣﺮﺍﺣﻞ�ﺗﻤهﻴﺪﻳﺔ

رسم توضيحي  :7إجراءات معالجة األرشيف الوسيط

ﺿﺒﻂ�ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣ�ﺎﻥ�ﻋﻠﺐ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺗﻜﻮ�ﻦ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻋﻀﻮ�ﺔ�ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ

ﺇ��ﺎﻕ��ﻞ�ﻭﺛﻴﻘﺔ�ﻣﻨﺘﺠﺔ�ﺃﻭ�ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ�ﺑﻤﻠﻒ؛
ﺗﺠﻤﻴﻊ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ����ﺇﻃﺎﺭ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﻣﻊ�ﺍﺣ��ﺍﻡ�ﻣﺒﺪﺃﻱ�ﻣﺼﺪﺭ�ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ�ﻭﻭﺣﺪ��ﺎ؛
ﺗﺼ�ﻴﻒ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ�ﺣﺴﺐ�ﻧﻈﺎﻡ�ﺟﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺍﻟﺘﻌﺮ�ﻒ�ﺍﻵﺗﻴﺔ�ﺍ��ﺎﺻﺔ�ﺑ�ﻞ�ﻣﻠﻒ:
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ؛
ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﺍﳌﻠﻒ؛
ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺍﳌﻠﻒ )ﻻﺋﺤﺔ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﳌﻀﻤﻨﺔ�ﻓﻴﻪ(؛
ﺍﻟﺘﻮﺍﺭ�ﺦ�ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ؛
ﻣﺪﺓ�ﺍ��ﻔﻆ�ﻭﺍﳌﺂﻝ�ﺍﻟ��ﺎ�ﻲ.

ﻭﺻﻒ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

ﻣﻌﺎ��ﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ

���ﻴﺺ�ﺍﻟﻮﺿﻊ )ﺍﻧﻈﺮ�ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ  1.1ﻣﻦ�ﺍﻟﻔﺼﻞ�ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ(؛
ﺍ��ﺮﺩ�ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ : (récolement)16
ُ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ؛ ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻭﺗﺮﻗﻴﻢ�ﺃﻣﺎﻛﻦ�ﺍ��ﻔﻆ؛ ﺗﺮﻗﻴﻢ�ﻭﺗﺮﻣ���ﺗﺠه��ﺍﺕ�ﺍ��ﻔﻆ )ﺭﻓﻮﻑ ،ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ،ﻭﺣﺪﺍﺕ�ﺍﻟﺮﻓﻮﻑ ،ﺇ��(؛17
 -ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻭﻓﻖ�ﺗﺮﺗ�ﺒﻪ�ﺍﳌﺎﺩﻱ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ�ﻧﻈﺎﻡ�ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮ�� ،ﺃﺑﺠﺪﻱ ،ﺭﻗ��... ،ﺇ��؛
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ�ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ�ﻟ��ﺗ�ﺐ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﻋ���ﺷ�ﻞ�ﻣﻠﻔﺎﺕ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�ﺇﺫﺍ�ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ�ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛
ﺇﺗﻼﻑ�ﺍﻟ��� )���ﺣﺎﻟﺔ�ﻭﺟﻮﺩ�ﺍﻷﺻﻮﻝ( ﻭﻛﺬﺍ�ﺍﳌﺴﻮﺩﺍﺕ؛
ﺍﺳ�ﺒﺪﺍﻝ�ﺍﳌﺸﺎﺑﻚ�ﺍ��ﺪﻳﺪﻳﺔ�ﺑﺄﺧﺮﻯ�ﺑﻼﺳ�ﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺭ�ﻄﺔ�ﺍﳌﻄﺎﻃﻴﺔ�ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ�ﻭﺭﻗﻴﺔ.

ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

ﺗﻠﻔﻴﻒ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

ﻭﺿﻊ�ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ����ﻋﻠﺐ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﻭﺻﻒ�ﻣﺤﺘﻮﻯ
ﻋﻠﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﻣﻞﺀ ﺟﺬﺍﺫﺓ�ﻭﺻﻒ�ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ،ﻭﻭﺿﻌهﺎ�ﺑﺪﺍﺧﻞ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ.

ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﻋ���ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ:
ﺭﻗﻢ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ )ﻣﻦ  1ﺇ��  nﻟ�ﻞ�ﻭﺣﺪﺓ�ﺇﺩﺍﺭ�ﺔ(؛
ﺭﻗﻢ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ؛
ﻋﻨﻮﺍﻥ�ﺍ��ﻔﻆ.

�ﻌﺮ�ﻒ�ﻋﻠﺐ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﻭﺿﻊ�ﺍﻟﻌﻠﺐ����ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ�ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ�ﻟﻌﻨﺎﻭ�ﻦ�ﺣﻔﻈهﺎ.

ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﺍﻟﻌﻠﺐ

خطاطة  :7إجراءات معالجة األرشيف الوسيط

1617

 -16حسب قاموس املصطلحات األرشيفية يراد بالجرد الشامل التحقق املنتظم من األرصدة واملجموعات الوثائقية ،بهدف إعداد الئحة وفق ترتيب املستودعات والرفوف ،تشمل
الوثائق املحفوظة بها أو الناقصة تبعا ألدوات البحث املوجودة».
 -17مطبوع الجرد في امللحق رقم  ،8ص 70
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ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﺃﺩﻭﺍﺕ�ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺗﺠﻤﻴﻊ�ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺗﺠﻤﻴﻊ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﺣﺴﺐ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ؛
ﺟﺬﺍﺫﺍﺕ�ﺍﻟﻮﺻﻒ�ﺍ��ﺘﺼﺮﺓ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﺃﺩﻭﺍﺕ�ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ�ﻧﻮﻉ�ﺃﺩﺍﺓ�ﺍﻟﺒﺤﺚ�ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ�ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻮﺻﻒ؛
ﻣﻞﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ�ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﺩﺍﺓ�ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﺃ-ﺻﻔﺤﺔ�ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:
ﻯ
 ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ�ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭ�ﺦ�ﺍﻟﻘﺼﻮ ؛ ﺍﺳﻢ�ﺍﻟ��ﺺ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻗﺎﻡ�ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ�ﺃﺩﺍﺓ�ﺍﻟﺒﺤﺚ؛ ﻧﻮﻉ�ﺃﺩﺍﺓ�ﺍﻟﺒﺤﺚ؛ ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ�ﺍﻷﻭ�� ،ﻭﺗﻮﺍﺭ�ﺦ�ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺎﺕ.ﺏ-ﻣﻘﺪﻣﺔ:
 ﺗﻘﺪﻳﻢ�ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ�ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﺳ�ﻨﺎﺩﺍ�ﺇ��ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ�ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ�ﺍ��ﺎﺻﺔ�ﺑ�ﻨﻈﻴﻢ�ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ�ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
)ﺍﻟ�ﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ�ﺍﻟﺘﺎﺭ��� ،ﺍﳌهﺎﻡ(؛
 ﺗﻘﺪﻳﻢ�ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺃﺩﺍﺓ�ﺍﻟﺒﺤﺚ؛ ﺍﳌﻼﺣﻖ :ﻣﺮﺍﺟﻊ�ﺑ�ﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ )ﻗﻮﺍﻧ�ﻥ ،ﻧﺼﻮﺹ�ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،ﻣ�ﺸﻮﺭﺍﺕ... ،ﺇ��(؛
ﺝ-ﻣﻀﻤﻮﻥ�ﺃﺩﺍﺓ�ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﺘﻢ�ﺗ�ﻮ�ﻨﻪ�ﺑﻨﺎﺀ ﻋ���ﺟﺬﺍﺫﺍﺕ�ﺍﻟﻮﺻﻒ�ﻭ�ﻴﺎﻧﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ.

ﺗﺤﻴ�ﻥ�ﺃﺩﻭﺍﺕ�ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺗﺤﻴ�ﻥ�ﺃﺩﻭﺍﺕ�ﺍﻟﺒﺤﺚ����ﺣﺎﻟﺔ:
 ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ�ﺗﺤﻮ�ﻼﺕ�ﺟﺪﻳﺪﺓ؛ ﺇﺗﻼﻑ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ؛ �ﺴﻠﻴﻢ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺍﻟ��ﺎ�ﻲ؛ ﺗﺤﻴ�ﻥ�ﺍ��ﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ؛ �ﻐﻴ���ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ�ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ�ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )�ﻌﺪﻳﻞ�ﺃﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ�ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻇهﻮﺭ�ﻧﺼﻮﺹ�ﺟﺪﻳﺪﺓ… ،ﺇ��(.
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أدوات البحث في األرشيف
تعتبرأدوات البحث وسيلة لتيسيرالولوج إلى األرشيف المحفوظ في مصلحة أرشيف معينة ،من خالل وصف محتواه بطريقة
منظمة ،مختصرة أو مفصلة حسب الحاجة.
في المرحلة الوسيطة ،يمكن التمييزبين أدوات بحث مختلفة:








دليل موضوعاتي ( :)répertoire méthodiqueوهودليل يحتوي على تحليل كل وحدة ( )articleحسب ترتيب موضوعاتي
ومنطقي بغض النظرعن رمزها؛
دليل رقمي( :)répertoire numériqueوهودليل يصف محتوى كل وحدة ( )articleحسب نظام يحترم الترتيب التسلسلي
للرموز؛
جرد( :)inventaireأداة البحث األكثردقة في وصف رصيد ما أو مجموعة ما ،يضم تحليال ملحتوى كل وثيقة على حدة؛
تصميم طبوغرافي لترتيب األرشيف( :)Plan de rangement topographique des archivesوهو رسم بياني يكشف
موضع األرشيف في املستودعات؛
بيانات التحويل؛
جذاذات الوصف املختصرة؛
قواعد املعطيات.

 22.2.2فرز الأر�شيف الو�سيط
تعمل البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف على إجراء عملية فرز األرشيف الوسيط ،وذلك بتعاون مع الوحدات اإلدارية
المعنية ،وبتنسيق مع أرشيف المغرب.
يهدف الفرز خالل هذه المرحلة إلى الفصل بين الوثائق التي يتعين تسليمها إلى مؤسسة أرشيف المغرب والوثائق الموجهة
لإلتالف ،وذلك وفق قواعد الجدول الزمني للحفظ.
ولهذه الغاية ،تتولى البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف ما يلي:




التحقق من املآل النهائي للوثائق في ضوء معطيات الجدول الزمني للحفظ؛
تحديد األرشيف الواجب تسليمه إلى مؤسسة أرشيف املغرب؛
تحديد األرشيف الواجب إتالفه وفق الكيفيات التنظيمية الجاري بها العمل.

� 22.2.3إتالف الأر�شيف الو�سيط
تتولى البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف ،تحت
المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب ،إتالف
األرشيف الوسيط الذي اتخذ قرار بذلك في شأنه ،بناء على
قواعد الجدول الزمني للحفظ.
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من أجل تبسيط المساطراإلدارية المتعلقة بتدبيراألرشيف الوسيط،
يو�صى باعتماد وسائل التبادل اإللكتروني بين البنية اإلدارية المكلفة
باألرشيف ومؤسسة أرشيف المغرب خالل المراحل اإلعدادية.
مثال :إرسال بيان اإلتالف أو بيان التسليم عن طريق البريد اإللكتروني
(ويستحسن أن يكون البريد مهنيا) إلى مؤسسة أرشيف المغرب
للتحقق منه قبل المصادقة عليه.

تتم عملية اإلتالف وفق اإلجراءات التالية:
رسم توضيحي  : 8إجراءات إتالف األرشيف الوسيط.

ﺗﺤﻀ���ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ

18

1819

���ﻴﻞ�ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ�ﺇﺗﻼﻓهﺎ����ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ�ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻢ�ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ����ﻧﻈ��ﻳﻦ�ﺍﺛﻨ�ﻥ؛
ﺇﺭﺳﺎﻝ����ﺔ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ�ﺇ���ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﺍﻹﺗﻼﻑ�ﻗﺼﺪ�ﺍﻻﻃﻼﻉ�ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺇﺭﺳﺎﻝ�ﻧﻈ��ﻱ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ� ،ﻌﺪ�ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋﻠ��ﻤﺎ ،ﺇ���ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ�ﻗﺼﺪ�ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ�ﻋﻠ��ﻤﺎ.

ﺍ��ﺼﻮﻝ�ﻋ���ﺗﺄﺷ��ﺓ
ﺍﻹﺗﻼﻑ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻹﺗﻼﻑ

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ�ﻣﻦ�ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ�ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ�ﺍ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺰﻣ���ﻟ��ﻔﻆ؛
���ﺣﺎﻟﺔ�ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺘﻢ�ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋ���ﻧﻈ��ﻱ�ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ�ﺃﺣﺪهﻤﺎ�ﺇ���ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ�ﺑﺼﻔﺔ�ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ�ﻋ���ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺍﻹﺗﻼﻑ.

ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕ�ﺍﳌﻮﺟهﺔ�ﻟﻺﺗﻼﻑ�ﻭﻓﻖ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ.

ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ
ﻭ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺇﺗﻼﻑ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ�ﻣﻦ�ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕ�ﺍﳌﻮﺟهﺔ�ﻟﻺﺗﻼﻑ�ﳌﺎ�هﻮ�ﻭﺍﺭﺩ
���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ�ﺍﳌﺆﺷﺮ�ﻋﻠﻴﻪ؛
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ�ﺑﺈﺗﻼﻑ�ﻛ���ﻟﻸﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻀﻤﻦ����ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻹﺗﻼﻑ ،ﻭﺫﻟﻚ
���ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍ��ﺪﺩ؛
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋ���ﻣﺤﻀﺮ�ﺍﻹﺗﻼﻑ��� 19ﻧﻈ��ﻳﻦ ،ﻣﻊ�ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ��ﻞ
ﻃﺮﻑ�ﺑﻨﻈ���ﻣﻨﻪ.

ﺍﻟﺒ�ﻴﺔ�ﺍﻹﺩﺍﺭ�ﺔ
ﺍﳌ�ﻠﻔﺔ�ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ
ﻭ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

 -18انظرالنموذج في امللحق رقم  ،9ص  : 71بيان إتالف األرشيف الوسيط.
 -19انظر النموذج في امللحق رقم  ،10ص  : 72محضرإتالف األرشيف الوسيط.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي

43

 22.2.4ت�سليم الأر�شيف النهائي لم�ؤ�س�سة �أر�شيف المغرب

20

ُ ّ
المسلمة إلى مؤسسة
تسليم األرشيف النهائي هو عملية إدارية تنتقل بموجبها مسؤولية تدبير وحفظ األرشيف من اإلدارة
أرشيف المغرب أو إلى أية مصلحة عمومية أخرى مختصة .وتتم هذه العملية استنادا إلى معطيات الجدول الزمني للحفظ ووفق
اإلجراءات بعده.
رسم توضيحي  : 9إجراءات تسليم األرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف املغرب.

ﺗﺼ�ﻴﻒ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﻭﻓﻖ�ﻧﻈﺎﻡ�ﺟﺪﻭﻝ�ﺍﻟﺘﺼ�ﻴﻒ.

ﺗﻠﻔﻴﻒ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﻭﺿﻊ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ����ﻋﻠﺐ�ﻣﻼﺋﻤﺔ��ﺴﺘﺠﻴﺐ�ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ���ﺍﻟ���ﺗﺤﺪﺩهﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ.

ﻭﺻﻒ�ﻣﺤﺘﻮﻯ
ﻋﻠﺐ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺇﻋﺪﺍﺩ�ﺟﺬﺍﺫﺍﺕ�ﺍﻟﻮﺻﻒ�ﺍ��ﺘﺼﺮﺓ���ﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻌﻠﺐ؛
ﻭﺿﻊ��ﻞ�ﺟﺬﺍﺫﺓ�ﺩﺍﺧﻞ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ�ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﺍﻟﺘﻌﺮ�ﻒ�ﺑﺎﻟﻌﻠﺐ

�ﻌﺒﺌﺔ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ

ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺗﺪﻭ�ﻦ�ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�ﻋ����ﻞ�ﻋﻠﺒﺔ:
ﺍﺳﻢ�ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ؛
ﻋﻨﻮﺍﻥ�ﻣﺨﺘﺼﺮ�ﻟﻸﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻀﻤﻦ�ﺑﺎﻟﻌﻠﺒﺔ؛
ﺍﻟﺘﻮﺍﺭ�ﺦ�ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ���ﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ؛
ﺭﻣﺰ�ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ.

ﻣﻞﺀ ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ 20ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ����ﺔ�ﻣﻨﻪ�ﺇ���ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻗﺼﺪ�ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ�ﻣﻦ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ؛
ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ��ﻌﺪ�ﺗﺮﻗﻴﻤﻪ�ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ�ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ؛
ﺇﻋﺎﺩﺓ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ�ﺍﳌﺆﺷﺮ�ﻋﻠﻴﻪ�ﺇ���ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ�ﺑﻨﻈ��ﻳﻦ�ﻣﻨﻪ�ﻗﺼﺪ�ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ�ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ�ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.

ﻧﻘﻞ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ
ﻧﻘﻞ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺇ���ﺍﳌ�ﺎﻥ�ﺍﻟﺬﻱ�ﺗﺤﺪﺩﻩ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ���
 -20انظرالنموذج بامللحق رقم  ،12ص  : 74بيان تسليم األرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف املغرب.
ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍﳌﺘﻔﻖ�ﻋﻠﻴﻪ.
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ُ َ
ﺿﺒﻂ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﺴﺘﻠﻢ

ُ ّ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌ َﺴ ِﻠﻤﺔ

ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﺣﺎﻟﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ )ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻒ�ﻣﺜﻼ(؛
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﺗﻄﺎﺑﻖ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ�ﳌﺎ�هﻮ�ﻣﻀﻤﻦ����ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ )ﺍ��ﺘﻮﻯ،

ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ُ ّ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌ َﺴ ِﻠﻤﺔ

ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﻧﻘﻞ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ�ﻣﻦ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ؛
ﺍﻟﺘﺄﺷ���ﻋ���ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ��ﻌﺪ�ﺗﺮﻗﻴﻤﻪ�ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ�ﺗﺎﺭ�ﺦ�ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ؛
ﺇﻋﺎﺩﺓ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ�ﺍﳌﺆﺷﺮ�ﻋﻠﻴﻪ�ﺇ���ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ�ﺑﻨﻈ��ﻳﻦ�ﻣﻨﻪ�ﻗﺼﺪ�ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ�ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ�ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.

ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﻧﻘﻞ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺇ���ﺍﳌ�ﺎﻥ�ﺍﻟﺬﻱ�ﺗﺤﺪﺩﻩ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ���
ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ�ﺍﳌﺘﻔﻖ�ﻋﻠﻴﻪ.

ُ ّ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌ َﺴ ِﻠﻤﺔ

ُ َ
ﺿﺒﻂ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﺴﺘﻠﻢ

ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﺣﺎﻟﺔ�ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ )ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻒ�ﻣﺜﻼ(؛
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ�ﺗﻄﺎﺑﻖ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ�ﳌﺎ�هﻮ�ﻣﻀﻤﻦ����ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ )ﺍ��ﺘﻮﻯ،
ﺍ���ﻢ ،ﻋﺪﺩ�ﺍﻟﻌﻠﺐ… ،ﺇ��(.

ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﻋ���ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ�ﺑﺼﻔﺔ�ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ�ﻋ���ﻧﻈﺎﺋﺮ�ﺑﻴﺎﻥ�ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻢ�ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ؛
ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ�ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ�ﺑﻨﻈ���ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈ��ﻳﻦ�ﺍﻵﺧﺮ�ﻦ
ﺑﺤﻮﺯﺓ�ﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ.

ُ ّ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌ َﺴ ِﻠﻤﺔ
ﻭﺃﺭﺷﻴﻒ�ﺍﳌﻐﺮﺏ

ملحوظة :يتعين على اإلدارة المعنية بتسليم األرشيف عند شروعها في شحن األرشيف أن تراعي ما يلي:



احترام ترتيب العلب وفق بيان التسليم؛
بدء الشحن بآخر علبة من بيان التسليم حتى يتسنى ملؤسسة
أرشيف املغرب بدء التفريغ بالعلبة األولى من البيان عند وصول
األرشيف إلى املكان املحدد.

«يجوز لمؤسسة أرشيف المغرب أن ترفض،
بقرار معلل ،عمليات التسليم التي ال تتقيد
باألحكام التنظيمية السالفة الذكر ».المادة 17
من المرسوم رقم .2.14.267

22.3حفظ الأر�شيف

يعتبرحفظ األرشيف إحدى الوظائف األساسية المنوطة بمصلحة األرشيف .ويمكن تعريفه على أنه مجموع الطرق واألساليب
والتقنيات التي تهدف إلى حماية وتأمين وثائق األرشيف ماديا.

� 22.3.1أماكن وتجهيزات ومعدات الحفظ

� 22.3.1.1أماكن الحفظ
 الفضاءات املكونة ملبنى األرشيف
يشتمل كل مبنى لألرشيف على ما يلي:
× ×أماكن الحفظ (املستودعات):
•تشغل مساحة أماكن الحفظ  60%من مجموع مساحة المبنى؛
•يجب أال تقل مساحة المستودع الواحد عن  50مترمربع وأال تزيد عن  200مترمربع.
× ×أماكن العمل :املكاتب ،قاعات الفرز واملعالجة ،فضاء استقبال التحويالت ،فضاء إزالة الغبار... ،إلخ.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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× ×أماكن االطالع :فضاء االستقبال ،قاعة االطالع ،وعند االقتضاء ،قاعة للمعارض وقاعة للمحاضرات .وتشغل
الفضاءات املوجهة للعموم  25%من مجموع مساحة املبنى.
يتعين على اإلدارات ،في إطار عملها على إعداد تصور حول تشييد بناية لحفظ األرشيف ،أن تأخذ بعين االعتبار التوصيات
التالية:








تجنب األماكن الخطيرة وغيرالالئقة :األرا�ضي املهددة بانزالق التربة أو بالفيضانات أو بالزالزل ،جنبات البحر... ،إلخ.
تجنب األماكن املجاورة للخطوط العالية التوترأو ملخازن املواد املتفجرة أو القابلة لالشتعال أو لوسط َّ
ملوث؛
توجيه البناية بما يسمح بتفادي دخول الرياح املحملة بالرطوبة إلى املستودعات؛
ضمان حماية الوثائق املحفوظة باملستودعات من أشعة الشمس املفرطة؛
اختيارأساليب البناء الكفيلة بتأمين حماية أفضل للوثائق من األمطارومن الرطوبة ،وكذا من التهوية املفرطة؛
تجنب املعدات املوصلة للحرارة أو القابلة للتلف بسبب الرطوبة أو الفطريات أو الحشرات؛
اإلبقاء على مساحات فارغة قصد توسعة البناية عند االقتضاء.

× ×شروط عامة
تبنت مؤسسة أرشيف المغرب الشروط العامة التي سنها المجلس الدولي لألرشيف ،والتي يتعين توفرها في المستودعات ،وهي:
 عزل املستودعات عن بعضها البعض ،وعن باقي الفضاءات عن طريق ممرات؛
 حماية املستودعات من األخطارالخارجية ووصلها بقاعة االطالع بممرات فاصلة ( )sasوبأبواب مضادة للنيران؛
 توفراملستودعات على منافذ إغاثة وإفراغ تستجيب ملعاييراألمان؛
 تجهيزاملستودعات بعالمات تشويرواضحة ومرئية؛
 توفيرأنظمة اإلشعاربالحرائق واإلطفاء ،وكذا مراقبة الدخول من أجل ضبط الولوج إلى املستودعات؛
 تجهيزاملستودعات بأنظمة التهوية ،وبمكيفات الهواء ،وبمضادات الرطوبة؛
 توفيرأجهزة ضبط ظروف الحفظ (الحرارة والرطوبة النسبية واإلنارة)؛
 عزل املستودعات عن املصاعد لتفادي انتشارالنيران و/أو املجهريات؛
 عزل أماكن العمل عن املستودعات.
أما علو المستودعات فقد تم تحديده في مترين و 70سنتمتر ،يتم استثمار مترين و 20سنتمتر منها لوضع الرفوف ،ويحتفظ
بنصف المتر المتبقي ( 50سنتمتر) ألنابيب الهواء وألنظمة استشعار الحرائق ولمصادر اإلنارة الضرورية فقط .ونشير إلى أنه كلما
كان العلو أكبر ،كلما تطلب مزيدا من الطاقة لتكييف الهواء بداخل الفضاء ،وفي حالة اندالع الحريق فإن خطر انتشاره يكون
أكبر.
يجب أن تكون أرضية المستودعات قادرة على تحمل وزن رفوف ثابتة محملة بوثائق األرشيف .وإذا كانت هذه المستودعات
مجهزة برفوف متحركة ،فيتعين تمتين صالبة األرضية لتتحمل وزنا أكبر.
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وإذا اعتبرنا أن الرفوف محملة بالوثائق عن آخرها ،يجب أن تكون طبقات المستودع قادرة على تحمل األوزان التالية:



 750كلغ للمتراملربع بالنسبة للرفوف الثابتة؛
 1300كلغ للمتراملربع بالنسبة للرفوف املتحركة.

× ×األسس
يو�صى في هذا الباب برفع الطابق األر�ضي للبنايات على أعمدة اإلسمنت بطريقة تسمح بمرورالهواء بين هذا الطابق واألرض.
وتتجلى إيجابيات هذا اإلجراء باألساس في حماية البناية من رطوبة األرض ومن الفيضانات.

× ×الجدران
بصفة عامة ،يتعين على اإلدارة أن تحرص على ما يلي:





تشييد الجدران بمواد ال تشتمل على تركيبات كيميائية ملوثة؛
ضمان سمك الجدران الخارجية بهدف عزل املستودعات عن الظروف الخارجية؛
صباغة الجدران بألوان فاتحة ذات طابع انعكا�سي للتقليل من اختراق الحرارة لها والدخول إلى املستودعات؛
تغطية الجدران الداخلية بألوان فاتحة تسمح بعزل الحرارة والرطوبة ،وتسهل تنظيف وصيانة املبنى.

× ×األسطح
ينصح في هذا الشأن بما يلي:




استعمال مواد منيعة ومقاومة للحرارة والرطوبة؛
بناؤها بطريقة تسمح بتفادي تجمع املياه عليها (ضبط االنحدار)؛
استعمال األساليب التي تساعد على مرورالهواء بين السطح والسقف ،للحفاظ على درجة حرارة ثابتة في الفضاءات.

× ×املنافذ
يجب أن تتم حماية المنافذ (األبواب والنوافذ) من أشعة الشمس ومن الرياح القوية ،ولهذا الغرض يو�صى بما يلي:
 تحديد املساحات املفتوحة في  20%على األكثرمن مجموع مساحة الواجهات؛
 تجنب وضع املنافذ في الواجهات األكثرعرضة ألشعة الشمس وللرياح الرطبة؛
 تثبيت ستائرأو زجاجات مضادة لإلشعاع الشم�سي على النوافذ؛
 تركيب مرشحات ( )filtresوقائية ضد الحشرات ،وذلك باستخدام شبكات دقيقة.
تلعب األبواب دورا محوريا في اإلبقاء على استقرار الحرارة والرطوبة داخل المستودعات ،لذلك يجب أن تكون منيعة وأن
ُ
تدعم بآليات تبقيها مغلقة.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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× ×اإلن ـ ـ ــارة
تعتبر اإلنارة االصطناعية الكثيفة والدائمة مضرة بالوثائق ،خاصة إذا كانت غير مدعومة بمرشحات مضادة لألشعة فوق
البنفسجية .ويو�صي المعيار ( ISO 11799 (2003باستعمال مصابيح الفلوريسنت ( )lampes fluorescentesوالمدعمة بعاكسات
وبمرشحات مضادة لألشعة فوق البنفسجية.

× ×الحرارة والرطوبة النسبية
يو�صي المعيار ( ISO 11799 (2003بتوفير ظروف الحرارة والرطوبة المناسبة للوثائق ،وفيما يلي جدول توضيحي مستخرج
من هذا المعيار:
الحرارة []C°

نوع املادة

الحد األدنى

الحد
األق�صى

الورق ،املستعمل للحفظ
األمثل

2

18

التغيرات اليومية
املسموح بها بين الحد
الحد األدنى والحد األدنى
األق�صى
1±

30

التغيرات
اليومية
الحد
املسموح بها
األق�صى
بين الحد األدنى
والحد األق�صى
45

3±

الورق ،في املناطق التي يرتادها
املوظفون واملستخدمون،
بالنسبة للوثائق التي يتم
االطالع عليها بصفة منتظمة

14

18

1±

35

50

3±

ورق البردي ،الجلد

2

18

1±

50

60

3±

فيلم فوتوغرافي :جيالتيني ف�ضي
أسود وأبيض على حامل من
أسيتات السيليلوز:
•إما
•أو
•أو
فيلم فوتوغرافي :إما جيالتيني
ف�ضي أسود وأبيض أو مبيض
ألوان – فضة على حامل من
البوليستر.
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الرطوبة النسبية []%

2

2±

20

50

5±

5

2±

20

40

5±

7

2±

20

30

5±

21

2±

20

50

5±

فيلم فوتوغرافي باأللوان
(كروموجين) على حامل من
أسيتات السيليلوز:
•إما
•أو
•أو
صفيحة فوتوغرافية :جيالتينية
فضية سوداء و بيضاء

-10
-3
2

2±
2±
2±

20
20
20

50
40
30

5±
5±
5±

18

2±

30

40

5±

طبع فوتوغرافي على الورق :إما
جيالتيني ف�ضي أسود وأبيض
أو مبيض ألوان – فضة أو
ديازونيومي

18

2±

30

50

5±

طبع فوتوغرافي على الورق:
باأللوان (كروموجين)

2

2±

30

40

5±

طبع فوتوغرافي على الورق:
جميع األنواع املتبقية

-3

2±

30

50

5±

ميكروفيلم :جيالتيني ف�ضي
أسود وأبيض على حامل من
أسيتات السيليلوز:
•إما

2

2±

20

50

5±

•أو

5

2±

20

40

5±

•أو

7

2±

20

30

5±

ميكروفيلم :إما جيالتيني ف�ضي
أسود وأبيض على حامل من
البوليستر أو ف�ضي حراري
على حامل من البوليستر أو
ميكروفيلم كي�سي على حامل من
البوليستر

21

2±

20

50

5±

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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أقراص الغراموفون أو
(األسيتات،
الفونوغراف
الفينيل(اللك
الشيالك،
املصفى))

16

20

2±

30

40

5±

شريط مغناطي�سي (إلكتروني،
سمعي ،فيديو) على حامل من
البوليستر
× ×إما
× ×أو
× ×أو

8

11

2±

15

50

5±

8

17

2±

15

30

5±

8

23

2±

15

20

5±

شريط مغناطي�سي (باقي األنواع)

12

18

2±

30

40

3±

قرص ضوئي

-10

23

ال تتوفرأية
معطيات حاليا

20

50

10±

 22.3.1.2تجهيزات الحفظ

× ×املعدات
من أجل ضمان حسن سيرعمليات الحفظ بمستودعات األرشيف ،يتعين على اإلدارة أن تتوفرعلى المعدات التالية:








جهازضبط ومراقبة الدخول؛
القط الحركة؛
مستشعرالحرائق؛
معدل الحرارة؛
جهازقياس الرطوبة والحرارة؛
جهازمرطب و/أو مضاد للرطوبة؛
طفايات الحرائق.

× ×معدات الترتيب
من أجل تجهيز مستودعات األرشيف ،يجب تجنب استعمال الرفوف الخشبية لكونها قابلة لالحتراق ومعرضة للتآكل بسبب
الحشرات ،واستعمال الرفوف الحديدية بدال عنها ،مع األخذ بعين االعتبارما يلي:
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أن يتم طالؤها جيدا بهدف حمايتها من الصدإ؛
أال تكون رفوفا مثبتة من الخلف بلوحات تحول دون مرورالهواء بينها ،وذلك تجنبا لنمو الفطريات.

أما القياسات المو�صى بها لتجهيزالمستودعات فهي كالتالي :
 صف الخزانات  10 :أمتارعلى األكثرفي الطول ،وما بين 2.20مترو 2.40مترفي االرتفاع؛
 املمرات :بعرض 1.20متربالنسبة للممرات الرئيسية ،و 0.70مترعلى األقل بالنسبة للممرات الثانوية؛
 إذا كان ترتيب العلب يتم على الطريقة اإليطالية :يجب أن تكون قياسات الرف كما يلي :ما بين  0.80متر و1.20متر في
العرض و 0.40مترفي العمق و 0.32مترفي االرتفاع؛
 إذا كان ترتيب العلب يتم على الطريقة الفرنسية :يجب أن تكون قياسات الرف كما يلي :ما بين  0.80متر و1.20متر في
العرض و 0.32مترفي العمق و 0.40مترفي االرتفاع؛
 يجب أن يكون الرف قادرا على تحمل وزن يساوي أو يفوق  100كلغ للمترالخطي؛
 يجب أن تكون املسافة الفاصلة بين األرض والرف األول حوالي  10سنتمترات ،ألغراض التهوية والتنظيف؛
  ينبغي أن تتوفر األعمدة التي تحمل الرفوف على ثقب تبعد كل واحدة عن األخرى ب  0.025م ،مما يسمح بضبط
االرتفاع بين الرفوف وفقا لحجم علب األرشيف؛
 ال ينبغي أن تلتصق الدواليب والرفوف بالجدران تفاديا النتقال الحرارة منها إلى العلب؛
 ينبغي ترك مسافة فارغة بين الرفوف والسقف ،للسماح بمرور الهواء .وتقدر املسافة املو�صى بها لهذا الغرض ب 0.50
مترعلى األكثر.
من أجل حفظ الخرائط والتصاميم ،والتي تكون على العموم من الحجم الكبير وتتطلب تلفيفا مستويا ،يمكن استخدام
معدات خاصة.
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 22.3.1.3معدات الحفظ

تذكير

× ×العلب وامللفات
تشكل العلب وسيلة فعالة لوقاية الوثائق من الصدمات والضوء
والغبار والرطوبة والحشرات .غير أنه ال يجب تكديس الوثائق بداخلها،
بل يجب ترتيبها ووضعها في ملفات.

يتعين على البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف
أن توفر لألرشيفيين العدة الالزمة ألداء عملهم
وحمايتهم :عربات ،أقنعة ،قفازات ،وزرات... ،إلخ.

على العموم ،يتم استعمال العلب الكرتونية أو البالستيكية لتلفيف األرشيف الوسيط الذي يكون مآله النهائي اإلتالف.
أما بالنسبة للوثائق الموجهة للحفظ النهائي أو لمدة طويلة (ملفات الموظفين ،الرسوم العقارية ،)... ،فيو�صى باستعمال
العلب المصنوعة من السيلوديرم (.)celloderme

× ×التنظيف
يعتبرتنظيف محيط الوثائق وإزالة الغبارعليها وسيلة لوقايتها من التلف .ولهذا ،يتعين على البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف
ُ
أن تقوم بعملية التنظيف بطريقة منتظمة ،وأن توفرللعاملين بها المعدات الالزمة لذلك (فرش مصنوعة من الفرو الطبيعي اللين،
مناديل تنظيف الوثائق الورقية ... ،إلخ).
 22.3.1.4تعليمات هامة للحفاظ على الأر�شيف

× ×الحامل الورقي






التعامل السيئ مع الوثائق يؤدي إلى اإلضراربها ،لذلك وجب تفاديه؛
إلخراج الوثائق من العلبة ،يجب أن يتم سحبها مع امللف الذي يحتويها ،وذلك ضمانا لسالمتها؛
إذا كانت الوثيقة مطوية ،وجب تسريحها وتوضيبها بشكل مسطح إذا أمكن ذلك؛
يجب التعامل مع العلب باحتياط كبير ،السيما العلب ذات السعة والحجم الكبيرين؛
يجب السهرعلى نظافة اليدين ومعدات الترتيب.

× ×الحامل املغناطي�سي
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التعامل معه بعناية لتفادي إلحاق الضرر به؛
ارتداء قفازات نظيفة مصنوعة من القطن الناعم؛
الحفاظ على نظافة أماكن الحفظ واالطالع؛
استعمال أجهزة ذات جودة عالية لقراءة هذه الحوامل ،تفاديا لتضررها؛
الحرص على تنظيف هذه األجهزة باستعمال منتجات مالئمة؛
مالءمة درجة حرارة أماكن الحفظ مع خصائص الحوامل املغناطيسية.

		
 21أشرطة الفيديو ،األشرطة الصوتية ،األقراص املمغنطة ،واألقراص املرنة ... ،disquettesإلخ
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× ×األقراص الفونوغرافية






حماية الوثائق الفونوغرافية من الغباروالخدوش؛
ارتداء قفازات نظيفة مصنوعة من القطن الناعم والحرص على عدم ملس الوجه املقروء للقرص؛
تنظيف األقراص قبل وبعد تشغيلها؛
الحرص على نظافة أجهزة القراءة املستعملة وعلى مالءمتها مع األقراص؛
مالءمة درجة حرارة أماكن الحفظ مع خصائص األقراص الفونوغرافية.

× ×األرشيف الفوتوغرافي






التعامل مع الصور بعناية ،وارتداء قفازات نظيفة مصنوعة من القطن الناعم لهذا الغرض؛
تنظيف الصور باستعمال فرش لينة مصنوعة من الفرو الطبيعي؛
تفادي استعمال مشابك األوراق لجمع الصور؛
الحفاظ على الصور في أماكن مظلمة ،وتجنب تعريضها لألشعة الطبيعية واالصطناعية (بما فيها أشعة أجهزة النسخ)؛
مالءمة درجة حرارة أماكن الحفظ مع خصائص الوثائق الفوتوغرافية.

× ×امليكروفيلم وامليكروفيش





ارتداء قفازات نظيفة مصنوعة من القطن الناعم ،ومسك امليكروفيلم من الجوانب؛
تجنب تعريض امليكروفيلم وامليكروفيش ألشعة الشمس ،ولتغيرات الحرارة والرطوبة النسبية ،وكذا لألشعة فوق
البنفسجية؛
الحرص على جودة أجهزة النسخ والقراءة ،والحفاظ على نظافتها؛
مالءمة درجة حرارة أماكن الحفظ مع خصائص امليكروفيلم وامليكروفيش.

 22.3.2المخطط اال�ستعجالي
يتعين على البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف أن تتوفر مسبقا على مخطط يسمح بمواجهة حاالت االستعجال (حرائق،
فيضانات ،سرقة ،أعمال تخريب ،اعتداء... ،إلخ ،).ويتضمن:




اإلجراءات االحترازية  /الوقائية؛
إجراءات التدخل؛
إجراءات إعادة حالة مركزاألرشيف إلى وضعيته العادية.

قبل إعداد مخطط استعجالي ،يتوجب على البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف:






تعيين فريق العمل الذي سيقوم بإعداد املخطط؛
تحديد الشركاء؛
تشخيص املخاطر؛
تحديد الحاجيات؛
تحديد األهداف.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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وفيما يلي جدول توضيحي لعناصرالمخطط االستعجالي:
جدول  : 6مكونات املخطط االستعجالي

املكونات

1

إجراءات احترازية /
وقائية

2

إجراءات التدخل

األدوات  /الكيفيات
 تحديد جميع إجراءات السالمة الواجب احترامها:•األماكن والفضاءات :مقاومة تسرب املياه ،التركيبات الكهربائية ،األنابيب ،التشوير... ،إلخ؛
•معدات التجهيز :طفايات الحريق ،أجهزة يدوية لإلنذاربالحريق ،معدات اإلسعافات األولية ... ،إلخ؛
•معدات اإلغاثة :عربات حديدية ،مصابيح الجيب ،قفازات ،نظارات وقائية... ،إلخ؛
•التلفيف املناسب لألرشيف.
 صيانة املباني واملعدات والتجهيزات؛ تحديد قائمة بالوثائق واملجموعات ذات األولوية في اإلنقاذ؛ التوفرعلى تأمين املوظفين واملستخدمين؛ إعداد تصميم عام للمبنى ،وتصاميم جزئية لطبقاته ،تحدد أماكن وجود :•منافذ اإلفراغ املتوفرة؛
َ
•األرصدة واملجموعات والوثائق القيمة؛
•معدات السالمة كمستشعراألدخنة ،والطفايات وكذا إنارة اإلغاثة... ،إلخ.
 تشكيل فريق داخلي للتدخل وتدريبه على تقنيات التدخل عن طريق التكوين والتجارب ...إلخ؛ إعداد الئحة بأسماء مختلف املتدخلين مصحوبة بمعلومات تسمح باالتصال بهم عند الحاجة ،تضم:•أعضاء فريق التدخل الداخلي؛
•الشركاء :هيئات وشركات وكل متدخل يمكنه املساعدة في حالة وقوع كارثة؛
•املرممون املؤهلون إلنقاذ الوثائق املنكوبة.
 وصف إجراءات التدخل الخاصة بكل حالة استعجال ،السيما اإلجراءات ذات الصلة ب:•اإلنذار؛
• استدعاء فرق التدخل؛
•حماية أعضاء فريق التدخل الداخلي؛
•التدخل اآلني قبل وصول فرق اإلغاثة؛
•حماية املوظفين واملستخدمين وإجالئهم؛
•حماية األرشيف؛
•حماية التجهيزات واملعدات؛
•احتواء حالة االستعجال.

3
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إجراءات إعادة حالة

وصف جميع اإلجراءات الواجب اتباعها إلعادة املركز إلى حالته الطبيعية ،بأرشيفه وتجهيزاته ومعداته ،وذلك حتى
مركز األرشيف إلى
يتسنى الولوج إليه في أقرب اآلجال.

وضعيته العادية

يتعين على البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف تقييم
مخططها االستعجالي وإغنائه وتحيينه في ضوء التجارب
المرتبطة بكل حالة تمت معالجتها.

يتوجب على البنية اإلدارية المكلفة باألرشيف أن تقوم بإخبارالعموم
حول طبيعة الحالة االستعجالية وحول الخسائرالتي نتجت عنها.

 22.4االطالع على الأر�شيف الإداري
يشكل االطالع على األرشيف إحدى المهام األساسية المنوطة بمصلحة األرشيف ،ويقوم على أساس وضع األرشيف ،حسب
قابليته لإلتاحة وحالته المادية ،رهن إشارة العموم واإلدارات ،سواء في قاعة االطالع بعين المكان ،أو عبرتنقيله ،أو عن بعد.
غير أن إتاحة األرشيف العمومي تظل خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،ال سيما مقتضيات
القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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22

المعاييرالمتعلقة بتدبيراألرشيف
املعايري الوطنية3




















 M ISO 4087 Micrographie – Enregistrement des journaux sur microfilm de 35 mm pour l’archivage
N
(2004) ;
NM ISO 11799 Information et documentation — Prescriptions pour le stockage des documents d’archives
et de bibliothèques (2007) ;
NM ISO 14416 Information et documentation — Prescriptions relatives à la reliure des livres, des
périodiques, des publications en série et des autres documents en papier à l’usage des archives et des
bibliothèques — Méthodes et matériaux (2010) ;
NM 00.7.093 Lignes directrices pour la description archivistique (2005) ;
NM ISO 2709 Information et documentation - Format pour l’échange d’information (2008) ;
NM ISO 9706 Information et documentation – Papiers pour documents – Prescription pour la permanence
(2001) ;
NM ISO 3901 Documentation - Code international normalisé des enregistrements (ISRC) (2003) ;
NM ISO 17933 GEDI – Echange standard de documents électroniques (2004) ;
NM ISO 15489-1 Information et documentation - «Records management» - Partie 1 : Principes directeurs
(2007) ;
NM ISO/TR 15489-2 Information et documentation - «Records management» - Partie 2 : Guide pratique
(2007) ;
NM ISO 14641-1 Archivage électronique - Partie 1 : Spécifications relatives à la conception et au
fonctionnement d’un système d’informations pour la conservation d’informations électroniques (2014) ;
NM 17.0.069 Archivage électronique - Spécifications relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes
informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes
(2014) ;
NM ISO/TR 21548 Informatique de santé - Exigences de sécurité pour l’archivage des dossiers de santé
électroniques - Lignes directrices (2014) ;
NM ISO/TS 21547 Informatique de santé - Exigences de sécurité pour l’archivage des dossiers de santé
électroniques – Principes (2014) ;
NM ISO 11506 Applications de gestion de documents - Archivage de données électroniques - Microforme
de sortie d’ordinateur (COM) / Disque laser de sortie d’ordinateur (COLD) (2014) ;
NM ISO 8601 Eléments de données et formats d’échange – Echange d’information – Représentation de la
date et de l’heure (2001).
. نشيرإلى أن هذه الالئحة ليست حصرية22
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املعايري الدولية4
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4

ISAD(G) : norme générale et internationale de description archivistique.
ISAAR/CPF : norme internationale sur les notices d’autorités archivistiques relatives aux collectivités, aux
personnes et aux familles.
ISDF : norme internationale pour la description des fonctions.
ISDIAH : norme internationale pour la description des institutions de conservation des archives.
ISO 10196 : Applications en imagerie documentaire — Recommandations pour la création des documents
originaux (2003).
ISO 18902 : Matériaux pour image – Films, plaques et papiers après traitement – Contenants pour
classement destinés à l’archivage (2013).
ISO 18911 : Matériaux pour image -Films photographiques de sécurité traités – Techniques d’archivage
(2010).
ISO 18918 : Matériaux pour image -Plaques photographiques développées – Directives pour l’archivage
(2000).
ISO 18920 : Matériaux pour image -Tirages photographiques traités par réflexion – Directives pour
l’archivage (2011).
ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences (2015).
ISO 19005-1 : Gestion de documents – Format de fichier des documents électroniques pour une conservation
à long terme – Partie 1 : utilisation du PDF 1.4 (PDF/A-1) (2005).
ISO 19005-2 : Gestion de documents – Format de fichier des documents électroniques pour une conservation
à long terme – Partie 2 : Utilisation de l’ISO 32000-1 (PDF/A-2) (2011).
ISO 19005-3 : Gestion de documents – Format de fichier des documents électroniques pour une conservation
à long terme – Partie 3 : Utilisation de l’ISO 32000-1 avec support de fichiers incorporés (PDF/A-3) (2012).
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المالح ـ ـ ـ ــق

الملحق األول :استمارة تشخيص الوضع
تندرج هذه االستمارة في إطاردراسة وضع وثائق األرشيف باإلدارة وتشخيصه ،من خالل تسليط الضوء على عدد من الجوانب
التي تهم تدبيره وتنظيمه (الممارسات ،اإلجراءات ،الوسائل ،الحجم... ،إلخ ،).وكذا تحديد الصعوبات التي تعترض الموظفين
والمستخدمين في تعاملهم مع هاته الوثائق ،في أفق إعداد برنامج تدبيراألرشيف العادي والوسيط باإلدارة.
وفي هذا السياق ،نرجو منكم:



اإلجابة بمقترحات أو عن طريق وضع عالمة على االختيارات املناسبة؛
اإلجابة على جميع األسئلة.

نشكركم على تعاونكم.

الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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1.1التعريف
اسم الوحدة اإلدارية.............................................................................................................................................................................................................................. :
مهام وأنشطة الوحدة اإلدارية.............................................................................................................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
استمارة معبأة من طرف........................................................................................................................................................................................................................ :

استمارة معبأة بتاريخ:

................................./..................../.........................

2.2ترتيب الملفات
 .2.1ما هو حجم األرشيف الذي تنتجونه  /تستلمونه؟
 الوثائق الورقية (باملتر الخطي................................. :)231
 الخرائط (بالوحدة)....................................................... :
 التصاميم (بالوحدة)............................................................... :
 الصور (بالوحدة).............................................................. :
 الوثائق السمعية-البصرية (بالوحدة)............................. :
 الوثائق على الحامل املغناطي�سي (بالوحدة)............................. :
 الوثائق اإللكترونية (بالجيغا أوكت ............................. :)Gigaoctet
 أخرى............................................................................................................................................................................................................................................................ :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .2.2هل تتوفرون على نظام تصنيف الوثائق؟
نعم

ال

إذا كان الجواب ب نعم ،المرجو تحديد نوعه:
كرونولوجي
أبجدي
موضوعاتي
رقمي
أخرى:

		..............................................................................................................................................................................................................

-1
 23املترالخطي :وحدة قياس األرشيف ،وتساوي عدد وحدات األرشيف املوضوعة بشكل عمودي على لوحة طولها مترواحد.
ملحوظة 1 :مترمكعب يساوي تقريبا  12مترخطية.
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هل تتوفرون على نظام ترميز؟
نعم

ال

إذا كان الجواب ب نعم ،المرجو تحديد نوعه:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3شروط الحفظ
أين تحفظون وثائقكم؟
في مكاتبكم؟
في مكان آخر؟ المرجو التحديد........................................................................................................................................................................................... :

 3.2ماهي معدات التلفيف التي تستعملونها لحفظ وثائقكم؟
علب األرشيف
ملفات ذات أحزمة ()Chemises à sangle
ملفات معلقة ()Chemises suspendues
أخرى................................................................................................................................................................................................................................................. :

 3.3ماهي حالة المعدات والتجهيزات التي تستعملونها لحفظ وثائقكم؟
جيدة
متوسطة
رديئة
أخرى:

.................................................................................................................................................................................................................................................

4 .أدوات البحث
 4.1ما هي أدوات البحث التي تستعملونها للبحث عن وثائقكم أو عن المعلومات التي تحتويها؟
سجالت
لوائح الوثائق
فهارس
برامج معلوماتية
أخرى:

...............................................................................................................................................................................................................................................
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 4.2هل سبق وأن استحال عليكم العثور على وثيقة من وثائقكم؟
نعم

ال

إذا كان الجواب ب نعم ،فما هو السبب:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.5إتاحة الوثائق
 5.1هل تتوفرون على إجراءات داخلية متعلقة بإتاحة الوثائق؟
نعم

ال

 5.2هل تتم إتاحة الوثائق ل:
موظفي الوحدة اإلدارية فقط
جميع موظفي اإلدارة
لألغيار (الذين ال ينتمون إلى اإلدارة)
 5.3هل تقومون بتدبيرملفات سرية؟
نعم

ال

 5.4هل يتم االطالع على الوثائق :
في عين المكان
عن طريق اإلعارة
أخرى:

................................................................................................................................................................................................................................................

 5.5هل يتم ضبط حركة الملفات داخل وحدتكم اإلدارية؟
نعم

ال

إذا كان الجواب ب نعم ،فما هي وسائل الضبط:
سجالت
مطبوعات اإلعارة
أخرى................................................................................................................................................................................................................................................... :

62

 5.6هل تعتبروسائل إتاحة الوثائق بالنسبة إليكم :
مناسبة
إلى حد ما مناسبة
غيرمناسبة
أخرى:

................................................................................................................................................................................................................................................

6.6اقتراحات
ما هي حاجياتكم وانتظاراتكم فيما يتعلق بتدبيروتنظيم األرشيف؟
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...
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الملحق الثاني  :نموذج لجدول الجرد

حالة الحفظ
()3
املادية

وتيرة االطالع

حرر ب  .........................................في ................/.........../............

			

املرحلة العمرية
()4
للملف

وثائق أساسية
أم ثانوية

مكان امللف

 - 4المرحلة العمرية للملف - :المرحلة الجارية (المرحلة التي يتم خاللها استعمال الوثائق المنتجة أو المستلمة في إطار العمل اليومي بوتيرة منتظمة ومرتفعة) - ،المرحلة الوسيطة (المرحلة
التي يتم خاللها استعمال الوثائق بشكل مناسباتي ،نظرا لقيمتها اإلثباتية ،والقانونية والمالية... ،إلخ - ،).المرحلة النهائية (وهي المرحلة التي يصل إليها فقط جزء قليل من األرشيف الذي فقد
قيمته اإلدارية والقانونية ،نظرا الكتسابه قيمة علمية وتاريخية مهمةُ ،ويحفظ على العموم في مؤسسة أرشيف المغرب لغرض البحث العلمي).

 - 3حالة الحفظ المادية :جيدة ،متوسطة ،سيئة.

 - 2كيفية إنتاج الملف :مسطرة قانونية ،دليل اإلجراءات ،أخرى.

 - 1نوع الترتيب :كرونولوجي ،أبجدي ،موضوعاتي ،رقمي ،أبجدي رقمي ،أو أخرى.

		
الحجم اإلجمالي للملفات المسجلة أعاله بالمتر الخطي هو ..............................................................................

رقم
امللف
عنوان
امللف

التواريخ القصوى نوع الترتيب

()1

كيفية إنتاج
()2
امللف

اسم الوحدة اإلدارية.............................................................................................................. :

جدول الجرد

.................................................................................................................................

اإلدارة............................................................................................................... :

64

الملحق الثالث  :نموذج لجدول تصنيف الوثائق
الرمز

العنوان
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الملحق الرابع :نموذج للجدول الزمني للحفظ
رقم قاعدة
الحفظ
نوع الوثيقة

الحامل

أساسية

ثانوية

الوثيقة

أرشيف عادي أرشيف وسيط إتالف انتقاء تسليم

آجال الحفظ

املآل النهائي

مالحظات

									اإلدارة.............................................................................................................. :
............................................................................................................

الجدول الزمني للحفظ
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الملحق الخامس :نموذج لجذاذة وصف مختصرة
جذاذة الوصف المختصرة
اإلدارة .....................................................................................................................................................................................
الوحدة اإلدارية............................................................................................................................................................. :
الرمز........................... :

الموضوع:

التواريخ القصوى :من  ...................................إلى ...............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

عدد امللفات الفرعية............................... :
رقم

موضوع امللف الفرعي

عدد الوثائق................................................... :
التواريخ القصوى

1

............................................................................... - ............................................................................... .....................................................................................

2

............................................................................... - ............................................................................... .....................................................................................

3

............................................................................... - ............................................................................... .....................................................................................

............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
............................................................................... - ............................................................................... ..................................................................................... ...............
مالحظات ..................................................................................................................................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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الملحق السادس  :نموذج لبيان إتالف األرشيف الجاري.

خاتم وتوقيع الوحدة اإلدارية

حرر ب  .........................................في .........../........../.........

رقم امللف

رمزامللف

وصف محتوى امللف

التواريخ
القصوى

•الهاتف......................................................................................................... :
•الفاكس........................................................................................................ :
•البريد اإللكتروني......................................................................................... :

					
التعريف بالوحدة اإلدارية

تاريخ اإلتالف........................................................................................................ :

مخصص للبنية اإلدارية املكلفة باألرشيف
رقم بيان اإلتالف................................................................................................ :

املطابقة (نعم
 /ال)

خاتم وتوقيع البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

رقم قاعدة الحفظ (يستخرج
من الجدول الزمني للحفظ)

مالحظات

مخصص للبنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

•عدد امللفات املوجهة لإلتالف................................................................................. :
•حجمها باملترالخطي................................................................................................ :
•التواريخ القصوى..................................................................................................... :

وصف األرشيف املوجه لإلتالف

		................................................................................................................
						

الوحدة اإلدارية................................................................................................................ :

بيان إتالف األرشيف الجاري
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الملحق السابع  :نموذج لمحضرإتالف األرشيف الجاري
الوحدة اإلدارية..............................................................................................

					
							

.................................................................................................

محضرإتالف األرشيف الجاري
نحن الموقعون أسفله ،بناء على الجدول الزمني للحفظ ،وبعد تأشيرالبنية اإلدارية المكلفة باألرشيف،
نشهد على أن عملية إتالف األرشيف المضمن ببيان اإلت ـ ــالف رقم  .....................المؤرخ ب..............................................
قد تمت عن طريـ ـ ـ ــق (كيفية اإلتالف)  ..............................................................وذلك بتاريخ ........................................................
االسم الكامل

الصفة

التوقيع

املالحظات

................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ......................................... ............................................................... .....................................................................
................................................................................... ........................................ ............................................................... .....................................................................

حرر ب  .....................................في ...................................................

خاتم وتوقيع الوحدة اإلدارية

خاتم وتوقيع البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف
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املوضوع

حرر ب  ...............................................في ......................./............/...........

						
الحجم اإلجمالي لألرشيفات موضوع الجرد أعاله بالمترالخطي هو ........................................

الحيز
عدد
رقم حجم
رقم حالة
رقم
العلب  /الشاغر
العلبة العلبة
الرف الرف
الرف  /الرف

التواريخ
موجودة/غير
عدد
الرمز
النوع الحالة
القصوى
موجودة
امللفات

صف الخزانات رقم ............................ :
نوع الخزانة ...................................... :

		

املالحظات

تاريخ المراقبة..................................................................................................

خزانة رقم .................................. :
حالة الخزانة.............................. :

		

		

تاريخ إعداد الجرد .......................................................................................

مطبوع الجرد الشامل لألرشيف
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مستودع رقم ........................................................... :
قياسات الخزانة (الطول*االرتفاع) ............................ :

				

الملحق الثامن  :نموذج لمطبوع الجرد الشامل ()récolement

الملحق التاسع  :نموذج لبيان إتالف األرشيف الوسيط.

رقم قاعدة الحفظ
(يستخرج من الجدول
الزمني للحفظ)

خاتم وتوقيع الوحدة اإلدارية املنتجة

خاتم وتوقيع البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

خاتم وتوقيع أرشيف املغرب

....................................... ............................................

التأشيرلإلتالف
(نعم  /ال)

مالحظات

مخصص ألرشيف املغرب

وصف األرشيف املوجه لإلتالف
حجم األرشيف باملتر الخطي....................................................................... :
التواريخ القصوى............................................................................................... :

................................................................................................................

............................................................ .................. - ......................... ............................................................................................................................

حرر ب  ..................................................في ............................/............../.............

............

الرقم

وصف املحتوى

التواريخ القصوى

العنوان........................................................................................................................................................................ :
الهاتف .................................................................................... :الفاكس............................................................... :
البريد اإللكتروني................................................................................................................................................... :

التعريف بالبنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

تاريخ اإلتالف......................................................................................................... :

رقم بيان اإلتالف................................................................................................. :

الوحدة اإلدارية............................................................................................................... :

بيان إتالف األرشيف الوسيط
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الملحق العاشر :نموذج لمحضرإتالف األرشيف الوسيط
اإلدارة ......................................................................................................................
......................................................................................................................

محضرإتالف األرشيف الوسيط
نحن الموقعون أسفله ،بناء على الجدول الزمني للحفـ ــظ ،وبع ــد تأشيـ ــرمؤسس ــة أرشي ــف المغ ـ ــرب ،نشه ـ ــد على أن عملية إتالف
األرشيف المضم ــن في بي ــان اإلتالف رقم  ............................................................الم ـ ــؤرخ ب.......................................................................
قد تمت عن طريق (كيفية اإلتالف)  ،......................................................................وذلك بتاريخ ..................................................................
االسم الكامل

الصفة

التوقيع

املالحظات

......................................................................

.................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

.................................................................... ......................................................................

............................................

.........................................................................

حرر ب  ..................في ..............................................................

خاتم وتوقيع الوحدة اإلدارية
املنتجة
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خاتم وتوقيع البنية اإلدارية املكلفة
باألرشيف

خاتم وتوقيع مؤسسة أرشيف املغرب

الملحق الحادي عشر :نموذج لبيان تحويل األرشيف الجاري إلى مستودعات األرشيف الوسيط.

............

خاتم وتوقيع الوحدة اإلدارية ّ
املحولة
ِ

خاتم وتوقيع البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

...................... ..........................................................................................

................................................................. ....................................... ........................................ .....................................

التسليم

مالحظات

...................... ..........................................................................................

عنوان الحفظ

اإلتالف

تاريخ

................................................................. ...................................... ....................................... .....................................

حرر ب  ................................................في ..................../.........../...........

...............

...............

............

رمز
رقم
العلبة العلبة
وصف محتوى العلبة

التواريخ
القصوى

مخصص للبنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

البريد اإللكتروني:

التواريخ القصوى....................................................................................................................... :

الحجم باملترالخطي................................................................................................................... :

.........................................................................................................................

الفاكس.............................................................................................................................................. :

الهاتف............................................................................................................................................... :

ُ
امل َّ
حول
وصف األرشيف

................................................................................................................

عدد العلب املوجهة للتحويل............................................................................................... :

التعريف بالوحدة اإلدارية

تاريخ التحويل....................................................................................................... :

رقم بيان التحويل............................................................................................... :

مخصص للبنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

الوحدة اإلدارية............................................................................................................... :

بيان تحويل األرشيف
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الملحق الثاني عشر :نموذج لبيان تسليم األرشيف النهائي لمؤسسة أرشيف المغرب.

قابلية اإلتاحة

مالحظات

....................................................................... .................................... ............................... ....................................................... ..........................

عنوان
الحفظ

خاتم وتوقيع البنية اإلدارية املكلفة باألرشيف

حرر ب  ............................................في ................./........./..........

............................................................................................... ................

خاتم وتوقيع مؤسسة أرشيف املغرب

....................................................................... .................................... ............................... ....................................................... ..........................

....................................................................... .................................... ............................... ....................................................... ......................... ................................................................................................ ................

............................................................................................... ................

رقم
العلبة
وصف محتوى العلبة

التواريخ
القصوى

رقم قاعدة الحفظ
(يستخرج من الجدول
الزمني للحفظ)

مخصص ملؤسسة أرشيف املغرب

البريد اإللكتروني:

التواريخ القصوى................................................................................................ :

الحجم باملتر الخطي........................................................................................... :

...........................................................................................................................................

الهاتف .......................................................................... :الفاكس.................................................................. :

العنوان.................................................................................................................................................................. :

ُ َّ
وصف األرشيف املسلم

...........................................................................................................

الوحدة اإلدارية........................................................................................................ :

عدد العلب............................................................................................................. :

ُ ّ
التعريف باإلدارة امل َس ِلمة

تاريخ التسليم....................................................................................................... :

رقم بيان التسليم............................................................................................... :

مخصص ملؤسسة أرشيف املغرب

بيان التسليم
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الملحق الثالث عشر :نموذج لتنظيم الرفوف بمستودع األرشيف.
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الملحق الرابع عشر :نص القانون رقم  69.99المتعلق باألرشيف.
ظهير شريف رقم  1.07.167صادر في  91من ذي القعدة  9241نوفمبر ( 03نوفمبر  )4332بتنفيذ
القانون رقم  91.11املتعلق بالرشيف
(الجريدة الرسمية عدد  8855بتاريخ  2ذو الحجة  81( 8225ديسمبر )2002

----------------------

الحمد هلل وحده ،
الطابع الشريف  -بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور و لسيما الفصلين  25و  85منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية  ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم  56.66املتعلق بالرشيف ،كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بكلميم في  86من ذي القعدة  10( 8225نوفمبر )2002
وقعه بالعطف:
الوزير ألاول ،
املضاء  :عباس الفاس ي.

*
*
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قانون رقم 91.11
يتعلق بالرشيف
------------------------القسم لاول
تنظيم لارشيف
الباب لاول
أحكام عامة
املادة 9
يراد في مدلول هذا القانون ب " ألارشيف "جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها املادي
التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خالل مزاولة
نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لجل الصالح العام رعيا ملا تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات
حقوق ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي وملا
تقتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد ألارشيف املكون من لدن ألاشخاص والهيئات املشار إليها في هذه املادة مع احترام
تمامه وبنيته الداخلية.
املادة 4
يعتبر كل موظف أو مستخدم تابع لألشخاص الطبيعيين أو املعنويين املشار إليهم في املادة  1بعده
مسؤول عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه.
الباب الثاني
لارشيف العامة
املادة 0
تتمثل ألارشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها:
الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العامة؛الهيئات الخاصة املكلفة بإدارة مرفق من املرافق العامة في ما يتعلق بالرشيف الناتجة عن نشاط هذااملرفق.
وتشمل ألارشيف العامة كذلك ألاصول والفهارس التي يكونها املوثقون والعدول وسجالت الحالة
املدنية وسجالت مصلحة التسجيل.
تعتبر ألارشيف العامة غير قابلة للتقادم أو التفويت.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا في حوزته أرشيف عامة بأية صفة من
الصفات أن يردها إلى الهيئة التي أنتجتها أو إلى " أرشيف املغرب " املنصوص عليها في املادة  25أدناه لجل
حفظها.
املادة 2
يتعين على كل إدارة أو هيئة أو مؤسسة مشار إليها في املادة  1أعاله عند انتهاء نشاطها أن تسلم
أرشيفها إلى "أرشيف املغرب "ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها.
املادة5
يجب على ألاشخاص والهيئات واملؤسسات املشار إليها في املادة  1أعاله أن تقوم بتعاون مع
"أرشيف املغرب" وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادية وألارشيف الوسيطة املشار
إليها في املواد  5و  2و  5بعده .ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل و إلاجراءات التي تمكن من تدبير
الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ إتالفها.
الفرع لاول
تنظيم لارشيف العامة
املادة 9
تتكون ألارشيف العامة من أرشيف عادية ووسيطة ونهائية.
املادة 2
تعتبر أرشيفا عادية الوثائق املشار إليها في املادة الثالثة أعاله التي يستعملها بصفة اعتيادية وملدة
محددة ألاشخاص والهيئات واملؤسسات املشار إليها في املادة  1املذكورة أعاله ،في إطار مزاولة نشاطها.
تناط مهمة حفظ ألارشيف العادية بالهيئات التي أنتجتها أو تسلمتها.
املادة 1
تعتبر أرشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن ألارشيف العادية والتي يمكن استعمالها
بصفة عرضية من قبل الهيئات التي أنتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي.
يجب أن تتولى حفظ وتدبير ألارشيف الوسيطة الهيئات التي أنتجتها في أماكن معدة لهذا الغرض
وأن تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية.
املادة 1
يلزم ألاشخاص واملؤسسات والهيئات املشار إليها في املادة  1أعاله بإعداد وتحيين جدول زمني
للحفظ يحدد آجال حفظ ألارشيف العادية وألارشيف الوسيطة ومآلها النهائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ ألارشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول
زمنية للحفظ واملصادقة عليها.
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املادة 93
تخضع هذه ألارشيف بعد انصرام آجال الحفظ املنصوص عليها في الجدول الزمني املشار إليه في
املادة  9أعاله ،لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهائيا وتحديد الوثائق املجردة من كل فائدة
علمية أو إحصائية أو تاريخية والتي يتعين إتالفها.
تعتبر أرشيفا نهائية الوثائق التي تقرر حفظها بعد الفرز ،وتحدد قائمة بالوثائق التي يتعين إتالفها
وكذا شروط إتالفها باتفاق مشترك بين الهيئة التي أنتجتها أو تسلمتها و «أرشيف املغرب«.
تحدد بنص تنظيمي إجراءات فرز ألارشيف وإتالفها وتسليمها إلى «أرشيف املغرب«.
املادة 99
يجب تسليم ألارشيف النهائية إلى «أرشيف املغرب« .ويتعين على الهيئات املنتجة لهذه ألارشيف
القيام بحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية.
تحدد بنص تنظيمي الحالت التي تعهد فيها «أرشيف املغرب« إلى املصالح املختصة التابعة لبعض
إلادارات أو الهيئات أو املؤسسات بحفظ ألارشيف النهائية التي تنتجها أو تسلمها هذه ألاخيرة وكذا شروط
التعاون بين «أرشيف املغرب« وهذه إلادارات أو الهيئات أو املؤسسات.
املادة 94
تلزم مصالح «أرشيف املغرب« ومصالح ألارشيف العامة ألاخرى بجمع ألارشيف النهائية وجردها
وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور  .وتلزم كذلك بحفظ ألارشيف وصيانتها.
الفرع الثاني
لاطلع على لارشيف العامة
املادة 90
يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع ألارشيف أو باملحافظة عليها بكتمان السر املنهي في ما
يتعلق بكل وثيقة ل يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.
املادة 92
تظل الوثائق املسلمة إلى «أرشيف املغرب« ومصالح ألارشيف العامة ألاخرى موضوعة بالرغم من
أحكام املادتين  85و  82أدناه ،رهن تصرف ألاشخاص و إلادارات والهيئات واملؤسسات التي قامت
بتسليمها.
املادة 91
يمكن لكل شخص راغب في الاطالع ،دون مراعاة أي أجل ،على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن
إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالطالع عليها.
املادة 99
مع مراعاة أحكام املادة  88أعاله ،يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على ألارشيف العامة عند
انصرام أجل ثالثين سنة من تاريخ إنتاجها ،باستثناء الحالت املنصوص عليها في املادة  82بعده.
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املادة 92
يرفع أجل الثالثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطالع بكل حرية على ألارشيف العامة إلى:
 .8مائة سنة:
أ) ابتداء من تاريخ ولدة املعني بالمر فيما يتعلق بالوثائق املشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي
وبملفات املستخدمين؛
ب) فيما يتعلق بالصول والفهارس لدى املوثقين والعدول وسجالت الحالة املدنية وسجالت مصلحة
التسجيل.
 .2ستين سنة:
أ) ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطالع عليها بما يلي:
 أسرار الدفاع الوطني؛ استمرارية سياسة املغرب الخارجية؛ أمن الدولة أو السالمة العامة أو سالمة ألاشخاص؛ املساطر القضائية واملساطر التمهيدية املتعلقة بها؛ سريرة الحياة الخاصة.ب) ابتداء من تاريخ إلاحصاء أو البحث املتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار ألابحاث إلاحصائية
للمرافق العامة واملشتملة على معلومات فردية لها عالقة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة
بالفعال والتصرفات الخاصة.
املادة 91
استثناء من أحكام املادتين  16و  17أعاله ،يمكن أن تسمح «أرشيف املغرب « لغراض البحث
العلمي ،وبعد موافقة إلادارة ألاصلية ،بالطالع على ألارشيف العامة ،على أل يمس ذلك بأسرار الدفاع
الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة.
املادة 91
يجوز لكل شخص مرخص له بالطالع على ألارشيف العامة أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات
منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املنظمة لحقوق امللكية الصناعية والفكرية
والحقوق املجاورة.
املادة 43
تؤهل «أرشيف املغرب« لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق ألارشيف املحفوظة
لديها مع مراعاة أحكام املادتين  85و  82أعاله.
يتحمل من يطلب الوثائق املذكورة مصاريف استنساخها والتأشير عليها.
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املادة 49
تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالطالع على ألارشيف العامة وتسليم النسخ
واملستخرجات املشهود بصحتها.
املادة 44
ل تطبق مقتضيات هذا الباب على ألارشيف العامة املتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة
فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها واملحافظة عليها وتيسير الاطالع عليها ملقتضيات الظهير الشريف
رقم 8.66.255الصادر في  25من محرم  1( 8222مارس  )2000بإحداث اللجنة املغربية للتاريخ
العسكري .
الباب الثالث
لارشيف الخاصة
املادة 40
تعتبر أرشيفا خاصة مجموع الوثائق املحددة في املادة ألاولى أعاله والتي ل تدخل في نطاق تطبيق
املادة  1من هذا القانون.
املادة 42
تؤهل «أرشيف املغرب« لجل صيانة تراث ألارشيف الوطني أن تتملك عن طريق الشراء وأن تتلقى
على سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة لالسترجاع أرشيفا خاصة تتولى حفظها ومعالجتها والتمكين
من الاطالع عليها.
كل اقتناء لألرشيف الخاصة من طرف «أرشيف املغرب« بالشراء أو تلقيها لها على سبيل الهبة أو
الوصية أو الوديعة القابلة لالسترجاع يكون باسم الدولة ولحسابها.
تحدد شروط وكيفيات اقتناء ألارشيف الخاصة والاطالع عليها باتفاق مشترك بين ألاطراف املعنية
و«أرشيف املغرب«.
املادة 41
يمكن أن تصنف في عداد ألارشيف التاريخية ،ألارشيف الخاصة التي تعتبر لسباب تاريخية ذات
منفعة عامة وفق الشروط و ألاشكال املنصوص عليها في القانون رقم  22.50املتعلق باملحافظة على
املباني التاريخية واملواقع والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون
رقم  86.08و لسيما تلك املتعلقة بآثار التصنيف وتفويت ألارشيف املصنف وحق الشفعة والتصدير
غير املشروع وكذا العقوبات املطبقة على مخالفة هذه املقتضيات.
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القسم الثاني
«أرشيف املغرب«
الباب لاول
التعريف واملهام
املادة 49
تحدث مؤسسة عمومية تسمى «أرشيف املغرب« وتتمتع بالشخصية املعنوية و الاستقالل املالي.
وتخضع «أرشيف املغرب« لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد ألاجهزة املختصة بهذه
املؤسسة بأحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق باملهام املسندة إليها ،والسهر فيما يخصها على
تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.
وتخضع املؤسسة أيضا ملراقبة الدولة املالية الجارية على املؤسسات العمومية والهيئات ألاخرى
بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويحدد مقرها بالرباط.
املادة 42
تناط ب «أرشيف املغرب« أساسا مهمة صيانة تراث ألارشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف
عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطالع عليها لغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية  .ولهذه
الغاية تمارس «أرشيف املغرب« الاختصاصات التالية:
 .8النهوض ببرنامج تدبير ألارشيف العادية وألارشيف الوسيطة التي بحوزة ألاشخاص الطبيعيين
واملعنويين املشار إليهم في املادة  1من هذا القانون وتنسيقها وإعطاء التعليمات في هذا املجال.
ولهذا الغرض يعهد إلى «أرشيف املغرب« ب:
 تقديم املساعدة التقنية الالزمة فيما يتعلق بالرشيف لألشخاص الطبيعيين واملعنوييناملذكورين أعاله؛
 تقديم املساعدة لألشخاص الطبيعيين واملعنويين املذكورين فيما يتعلق بإعداد جداولزمنية للحفظ وضمان املصادقة عليها؛
 مراقبة شروط حفظ ألارشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤلء ألاشخاصالطبيعيين واملعنويين.
 .2صيانة تراث ألارشيف الوطني والعمل على النهوض به.
ولهذا الغرض يعهد إلى أرشيف املغرب ب:
 القيام بجمع وحفظ ومعالجة ألارشيف النهائية لألشخاص الطبيعيين واملعنويين املشارإليهم في املادة  1من هذا القانون وذلك في مصالح ألارشيف العام التي تقوم بتدبيرها أو
املوضوعة تحت مراقبتها؛
 السهر على املحافظة على ألارشيف الخاصة ذات النفع العام؛82

 إعداد ونشر أدوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى ألارشيف؛ الحرص بالوسائل املالئمة على تيسير الاطالع على ألارشيف وتثمين قيمتها العلميةوالثقافية والتربوية طبقا ملقتضيات الفرع الثاني من القسم ألاول من هذا القانون ؛
 صيانة وترميم رصيد ألارشيف املحفوظ لديها. .1وضع معايير لعمليات جمع ألارشيف وفرزها وإتالفها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها
ونقلها في حوامل مخصصة لألرشيف.
 .2النهوض بجمال ألارشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين املنهي والتعاون الدولي.
تناط ب «أرشيف املغرب« مهام جمع مصادر ألارشيف املتعلقة باملغرب واملوجودة في الخارج،
ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطالع عليها.
الباب الثاني
أجهزة إلادارة والتسيير
املادة 41
يدير «أرشيف املغرب« مجلس إداري ويسيرها مدير.
يتألف املجلس إلاداري للمؤسسة باإلضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات
يعينها الوزير ألاول يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق باملحافظة على
ألارشيف ويعينون ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
املادة 41
يتمتع مجلس إلادارة بجميع الصالحيات والاختصاصات الضرورية إلدارة املؤسسة ،ويحدد
التوجهات العامة التي تهم «أرشيف املغرب« وخصوصا منها:
 حصر برنامج العمليات التقنية واملالية املتعلقة ب «أرشيف املغرب«؛ حصر امليزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط املؤسسة ونظام الاهتالكات؛ حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتض ى الحال؛ تحديد النظام ألاساس ي ملستخدمي «أرشيف املغرب«؛ إعداد تنظيم املؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛ وضع النظام املحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛ تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو املكشوفات؛ تحديد أسعار الخدمات املقدمة للغير.يمكن ملجلس إلادارة أن يفوض سلطات خاصة ملدير املؤسسة لتسوية قضايا معينة.
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املادة 03
يجتمع مجلس إلادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وعلى ألاقل مرتين في السنة:
 قبل  12يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة؛ قبل  88أكتوبر لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التقديري للسنة املالية املوالية.يشترط لصحة مداولت املجلس أن يحضرها على ألاقل ثلثا أعضائه أو يمثل فيها.
تتخذ قرارات مجلس إلادارة بأغلبية أصوات ألاعضاء الحاضرين أو املمثلين ،فان تعادلت رجح
الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
املادة 09
يمكن أن يقرر مجلس إلادارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها ،ويجوز له
أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيها في كل القضايا
املسندة إلى املؤسسة بموجب هذا القانون  ،وكذا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
املتعلقة بالرشيف.
وتدلى اللجنة الاستشارية كذلك برأيها فيما يخص كل قضية معروضة على أنظارها من لدن
«أرشيف املغرب«.
املادة 04
يسير مؤسسة «أرشيف املغرب« مدير يعين طبقا للمادة  10من الدستور ،ويتمتع بجميع السلط
والاختصاصات الالزمة لتسيير املؤسسة.
ولهذه الغاية:
 يتولى تنفيذ مقررات املجلس إلاداري؛ يدير املؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع املصالح وينسق بين أنشطتها ويعين فيمناصب املؤسسة طبقا للقانون ألاساس ي للمستخدمين؛
 ينجز أو يأذن بإنجاز جميع ألاعمال والعمليات املتعلقة بغرضه ويمثل املؤسسة إزاء الدولة وكلإلادارات العامة أو الخاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع ألاعمال التحفظية؛
 يمثل املؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يقوم برفع الدعاوى التي يكون الغرض منها الدفاع عنمصالحها على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس إلادارة؛
 يحضر بصفة استشارية اجتماعات املجلس إلاداري ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا عنالقضايا التي تمت دراستها خاللها؛
 يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته كل أو بعض سلطه واختصاصاته إلى املستخدمين العاملينتحت إمرته ؛
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 يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط املؤسسة ويعرض هذا التقرير على أنظار الوزيرألاول.
الباب الثالث
التنظيم املالي و إلاداري
املادة 00
تتضمن ميزانية «أرشيف املغرب« على ما يلي:
 في باب املداخيل:
 العائدات واملوارد املتأتية من املمتلكات املنقولة والعقارية؛ حاصل ألاجور عن الخدمات املقدمة ؛ حاصل الرسوم شبه الضريبية املحدثة لفائدتها ؛ الاقتراضات املأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ إلاعانات املالية التي تقدمها الدولة أو ألاشخاص املعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاصوكذا الهبات والوصايا والعائدات املختلفة؛
 جميع املداخيل ألاخرى املرتبطة بنشاطها. في باب النفقات:
 نفقات الاستغالل و الاستثمار؛ املبالغ املرجعة من التسبيقات والقروض ؛ جميع النفقات ألاخرى املرتبطة بنشاطها.املادة 02
يتألف مستخدمو املؤسسة من:
 ألاعوان الذين يتم توظيفهم وفقا للنظام ألاساس ي ملستخدميها؛ املوظفين امللحقين باملؤسسة من إلادارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.القسم الثالث
أحكام زجرية
الباب لاول
معاينة املخالفات والعقوبات املطبقة عليها
املادة 01
كل شخص قام بإتالف أو اختالس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه ،ولو دون أن
يقصد إلى الغش ،يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثالث سنوات وست سنوات.
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املادة 09
تعاقب كل مخالفة لحكام املادة  81أعاله ،بالعقوبة املنصوص عليها في املادة  225من القانون
الجنائي.
املادة 02
كل من سرق وثيقة من ألارشيف العام أو الخاص محفوظة في مصلحة عامة لألرشيف أو أتلفها أو
تسبب في إلاضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين و عشر سنوات.
املادة 01
يخول لألعوان املؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل «أرشيف املغرب« عالوة على ضباط
الشرطة القضائية صالحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الباب الثاني
إبرام املصالحات
املادة 01
يحق ل «أرشيف املغرب« إبرام مصالحات فيما يتعلق بمخالفات أحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه سواء قبل صدور أحكام قضائية أو بعدها إذا تبين أن في ذلك فائدة للمحافظة على
أرشيف عامة أو إذا كانت هذه ألاخيرة ذات فائدة تاريخية أو علمية أو حضارية.
يلغي الصلح املبرم كتابة وبدون تحفظ الدعاوى املقامة من قبل النيابة العامة وكذلك تلك
املرفوعة من لدن إلادارة.
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
املادة 23
ينقل رصيد ألارشيف املحفوظ لدى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بعد جرده إلى مؤسسة
«أرشيف املغرب« ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون  ،وذلك طبقا إلجراءات وشروط تحدد بمقتض ى نص
تنظيمي.
املادة 29
تحل «أرشيف املغرب« محل املكتبة الوطنية للمملكة املغربية في حقوقها والتزاماتها املتعلقة
بجميع صفقات الدراسات و ألاشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقات خاصة املالية املبرمة
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ واملرتبطة بأنشطة املكتبة الوطنية للمملكة املغربية في مجال
ألارشيف.
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محرم
الصادروفي 21
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المرسوم
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رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  96.66املتعلق باألرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 0.11.091
بتاريخ  06من ذي القعدة  01( 0241نوفمبر  )4111والسيما املواد  5و 6و  01و  00و  41و  21منه؛
رئيس الحكومة،
وباقتراح من وزير الثقافة؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  18من ذي القعدة  0( 0209سبتمبر،)4102
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0.11.091بتاريخ  06من ذي القعدة 41
القانون رقم  96.66املتعلق باألرشيف
رسم ما يلي:
الباب ألاول
 )4111والسيما املواد  5و 6و 01و 00و 41و 21منه؛
إعداد برنامج تدبير ألارشيف والهياكل املكلفة بتنفيذه
املادة ألاولى
من وزير الثقافة؛
طبقا ملقتضيات املادة الخامسة من القانون املشار إليه أعاله رقم  96.66املتعلق باألرشيف،
تتولى إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،والهيئات الخاصة املكلفة بإدارة
ملداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  18من ذي القعدة  10( 0209سبتمبر ،)4105
مرفق من املرافق العامة ،بتعاون مع مؤسسة أرشيف املغرب ،إعداد وتنفيذ برامج لتدبير أرشيفها العادي
والوسيط كما حددتهما املادتان السابعة والثامنة من القانون رقم  96.66املشار إليه.
رسم ما يلي:
ولهذه الغاية تحدث لدى إدارات الدولة لجنة لألرشيف وبنية إدارية مكلفة به.
كما َ
جماعة ترابية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو
بكل
الخاص
شيف
ألا
لتدبير
برنامج
د
د
يح
ر
الباب ألاول
هيئة خاصة مكلفة بإدارة مرفق من املرافق العامة بواسطة اتفاقيات-إطار بين هذه الهيئات ومؤسسة
إعداد برنامج تدبيرألارشيف والهياكل املكلفة بتنفيذه
أرشيف املغرب.
تعد هذه الاتفاقيات وفق نموذج تصادق عليه السلطات الحكومية الوصية املعنية.
املادةاملادة 2
ألاولى4
تتكون لجنة ألارشيف الخاصة بكل إدارة من إدارات الدولة من ألاعضاء التالي بيانهم:
 الكاتبالعام للقطاع الوزاري املعني أو من يمثله بصفته ر
ئيسا؛باألرشيف ،تتولى إدارات الدولة والجماعات
املتعلق
القانون املشار إليه أعاله رقم 96.66
تضيات املادة الخامسة من
 ممثل واحد عن كل مديرية مركزية بالقطاع الوزاري املعني؛للجنة؛مؤسسة أرشيف
دائمان مع
العامة،كاتبابتعاو
منهذاامل ارافق
بإدافيرةاملادةمرفق
والهيئات
ملرسوم بصفته
ألاولى من
املكلفةإليها
الخاصةرية املشار
عن البنية إلادا
سات واملقاوالت العمومي-ة ،املسؤول
املمركزة ،يعينون
والثامنة من القانون رقم  96.66املشار إلي
والوسيط كما
العادي
السابعةة املعنية.
حددتهما من طرف
عن املصالح غير
شيفهاممثلين
تنفيذ برامج لتدبير أر -
املادتانرئيس إلادار
يمكن لرئيس لجنة ألارشيف املذكورة أن ُستعين ،على سبيل الاستشارة وكلما اقتضت الضرورة
كفاءة وخبرة في مجال تدبير ألارشيف.
شخص ذي
املغرب
لأل أررشيف
مؤسسة
ذلك ،بممثل
مكلفة به.
وبكلرية
بنية إدا
شيف و
الدولةعنلجنة
غاية تحدث لدى إدارات
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دد برنامج لتدبير آلارشيف الخاص بكل جماعة ترابية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو هيئة خاصة مكلفة بإدارة م

املادة 3
تجتمع لجنة ألارشيف مرتين في السنة على ألاقل ،وتتولى:
 دراسة برنامج تدبير ألارشيف الخاص بالقطاع الوزاري املعني الذي يتم إعداده بتعاون معمؤسسة أرشيف املغرب والعمل على تتبع تنفيذه؛
 تقييم حصيلة ألانشطة املنجزة من قبل القطاع املعني في مجال تدبير ألارشيف الخاص به،واقتراح إلاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أساليب التدبير وضمان فعاليتها؛
 املصادقة على تقرير أنشطة البنية إلادارية املشار إليها في املادة ألاولى أعاله.املادة 4
تدرج البنية إلادارية املشار إليها في املادة ألاولى أعاله ضمن الهياكل التنظيمية للقطاعات الوزارية
املحدثة بموجب النصوص التنظيمية املتعلقة بتنظيم واختصاصات هذه القطاعات.
تضع إلادارة املعنية رهن إشارة البنية إلادارية املذكورة الوسائل املادية والتقنية الالزمة ،كما تضع
رهن إشارتها املوارد البشرية املؤهلة في مجال ألارشيف أو التي تلقت تكوينا متخصصا فيه ،قصد تمكينها
من ممارسة املهام املنوطة بها.
املادة 5
تمارس البنية إلادارية املشار إليها في املادة ألاولى أعاله مهامها تحت سلطة الكاتب العام للقطاع
الوزاري املعني ،وبتعاون وتنسيق وثيق مع مؤسسة أرشيف املغرب.
وفي هذا إلاطار ،تقوم البنية إلادارية باملهام التالية:
 إعداد املعطيات إلادارية والتقنية الخاصة بأرشيف القطاع الوزاري املعني وجعلها رهن إشارةمؤسسة أرشيف املغرب؛
 تنفيذ برنامج تدبير ألارشيف املصادق عليه من قبل لجنة ألارشيف؛ تقديم الدعم التقني الالزم ملختلف الوحدات إلادارية باإلدارة املعنية من أجل ضمان حسنتطبيق قواعد وإجراءات تدبير أرشيفها العادي؛
 إلاشراف على عمليات نقل ألارشيف العادي ،الذي أصبح بموجب الجدول الزمني للحفظ املشارإليه في املادة  6أسفله أرشيفا وسيطا ،إلى املستودعات املعدة خصيصا لحفظه؛
 تدبير وفرز ألارشيف الوسيط حسب لاجال املنصوص عليها في الجدول الزمني للحفظ السالفذكره؛
 إلاشراف على عمليات إتالف ألارشيف الوسيط الذي ال تتوفر فيه شروط الحفظ الدائم ،طبقاملقتضيات الباب الثالث من هذا املرسوم؛
 القيام بعمليات تسليم ألارشيف النهائي املوجود بحوزة إلادارة املعنية ،والذي يتعين على هذهألاخيرة تسليمه إلى مؤسسة أرشيف املغرب طبقا ألحكام الفقرة ألاولى من املادة  00من القانون
 96.66املشار إليه أعاله؛
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 العمل على إعداد وتحيين جدول تصنيف الوثائق وفق مقتضيات املادة الثامنة أدناه ،وعرضهعلى لجنة ألارشيف العتماده؛
 العمل على إعداد وتحيين الجدول الزمني للحفظ ،وفق مقتضيات املادة التاسعة بعده.تمارس البينة إلادارية املعنية املهام املذكورة أعاله بتنسيق وثيق مع باقي البنيات إلادارية ألاخرى
للقطاع الوزاري املعني ،والسيما الوحدة إلادارية املكلفة بمكتب الضبط.
الباب الثاني
تدبير ألارشيف العادي وألارشيف الوسيط
الفرع ألاول
تدبير ألارشيف
املادة 6
من أجل تنفيذ برنامج تدبير ألارشيف العادي والوسيط املنصوص عليه في املادة الخامسة من
القانون املشار إليه أعاله رقم َ ،96.66
تحدد عمليات تدبير ألارشيف في الجرد والتصنيف واملعالجة
وإعداد أدوات البحث املتعلقة به ،وكذا في الحفظ والاستغالل والتثمين والفرز والرقمنة ،وتحويله إلى
مؤسسة أرشيف املغرب أو إتالفه حسب الحالة.
يجب أن تتم جميع العمليات السالفة الذكر وفق الشروط واملعايير وإلاجراءات املنصوص عليها
في الدليل املرجعي املشار إليه في املادة السابعة بعده ،مع مراعاة مقتضيات القانون  96.66ومقتضيات
هذا املرسوم.
املادة 7
تطبيقا ملقتضيات البند الثالث من املادة السابعة والعشرين من القانون رقم  ،96.66تحدد
املعايير املتعلقة بعمليات تدبير ألارشيف بموجب دليل مرجعي تعده مؤسسة أرشيف املغرب ،وتضعه
رهن إشارة إلادارات والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى من هذا املرسوم قصد العمل به.
الفرع الثاني
أدوات تدبير ألارشيف العادي وألارشيف الوسيط
املادة 8
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة التاسعة من القانون رقم  96.66املتعلق باألرشيف ،يتعين
على إلادارات والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى من هذا املرسوم إعداد جدول لتصنيف
الوثائق وجدول زمني لحفظها.
ُيعد جدول تصنيف الوثائق وفق النموذج املحدد في الدليل املرجعي املشار إليه في املادة السابعة
أعاله ،ويتضمن عناصر تعريف كل وثيقة أو مجموعة من الوثائق ،وترتيبها ،وترميزها من أجل تحديد
مصدرها ومكان إيداعها.
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يتعين لاخذ بعين الاعتبار ،عند إعداد هذا الجدول أو تحيينه ،طبيعة مهام وأنشطة إلادارة أو
الهيئة أو املؤسسة املعنية.
املادة 9
يحدد الجدول الزمني للحفظ ،الذي تعده إلادارات واملؤسسات والهيآت املشار إليها في املادة ألاولى
أعاله ،مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو أرشيفا وسيطا.
كما يحدد املآل النهائي لهذه الوثائق ،إما بتحويلها إلى مؤسسة أرشيف املغرب باعتبارها أرشيفا
نهائيا أو بإتالفها حسب الحالة.
وت َحدد مدة الحفظ أخذا بعين الاعتبار بصفة خاصة العناصر التالية:
 لاجال التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة الجاري بها العمل؛ طبيعة القطاع املنتج للوثائق املراد حفظها؛ مضمون الوثائق وقيمتها.تعرض الجداول الزمنية للحفظ ،سواء عند إعدادها أو بعد تحيينها ،على مؤسسة أرشيف
املغرب للمصادقة عليها.
املادة 01
تودع الوثائق ،التي أصبحت أرشيفا وسيطا بموجب الجدول الزمني للحفظ املتعلق بها ،في
مستودعات خاصة .ويجب أن تتوفر هذه املستودعات على معايير وشروط حفظ الوثائق املنصوص عليها
في الدليل املرجعي املشار إليه في املادة السابعة أعاله.
املادة 00
بعد التأشير على جدول الحفظ من لدن مؤسسة أرشيف املغرب ،ينشر هذا الجدول في الجريدة
الرسمية بموجب قرار يتخذه رئيس إلادارة املعنية.
الباب الثالث
فرز وإتالف ألارشيف
الفرع ألاول
فرز ألارشيف
املادة 02
تطبيقا ملقتضيات الفقرة ألاخيرة من املادة العاشرة من القانون رقم  ،96.66تتم عملية فرز
الوثائق بقصد تحديد ما ينبغي حفظه منها نهائيا وما يتعين إتالفه منها ،وذلك وفق معطيات الجدول الزمني
للحفظ وطبقا لإلجراءات التالية:
 التأكد من املآل النهائي للوثائق وفق الجدول الزمني للحفظ؛ حصر الوثائق التي يتعين تسليمها إلى مؤسسة أرشيف املغرب ،قصد حفظها نهائيا ،طبقاللمقتضيات املنصوص عليها في الباب الرابع من هذا املرسوم؛
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 حصر الوثائق التي يتعين إتالفها وفق إلاجراءات املنصوص عليها في املادتين  02و  02أدناه.تتم عملية الفرز من طرف إلادارات واملؤسسات والهيآت املشار إليها في املادة ألاولى أعاله ،وذلك
بتنسيق مع مؤسسة أرشيف املغرب.
الفرع الثاني
إتالف ألارشيف
املادة 03
تطبيقا ملقتضيات الفقرة ألاخيرة من املادة العاشرة من القانون رقم  ،96.66يتعين على إلادارات
والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى من هذا املرسوم إتالف الوثائق التي ا تخذ قرار بذلك في
شأنها ،استنادا إلى معطيات الجدول الزمني للحفظ.
تضمن جميع الوثائق املقرر إتالفها في وثيقة تسمى بيان إلاتالف.
املادة 04
تتم عملية إلاتالف تحت املراقبة التقنية ملؤسسة أرشيف املغرب وفق إلاجراءات التالية:
 ملء وثيقة بيان إلاتالف في نظيرين وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف املغرب ،وإرسالهماإلى هذه ألاخيرة قصد التأشير عليهما؛
 تحضير ألارشيف املقرر إتالفه بطريقة منظمة ،السيما عن طريق القيام باإلجراءات الالزمةللتحقق منه في ضوء املعطيات املضمنة في بيان إلاتالف ؛
 القيام بعملية إتالف كلي لوثائق ألارشيف املضمنة في بيان إلاتالف املؤشر عليه ،وذلك في التاريخالذي َ
يحد د باتفاق بين الجهة املعنية ومؤسسة أرشيف املغرب.
يوقع الطرفان محضرا لعملية إلاتالف يحرر في نظيرين وفق مطبوع نموذج تحدده مؤسسة
أرشيف املغرب ،يتضمن بصفة خاصة إلاشارة إلى تاريخ ومكان إلاتالف ،والوسائل التقنية املستعملة فيه
وأسماء ألاشخاص الذين قاموا بعملية إلاتالف وصفاتهم.
تحتفظ الجهات املعنية املشار إليها في املادة ألاولى من هذا املرسوم بنظير من بيان إلاتالف
ومحضر عملية إلاتالف ويسلم النظير لاخر منهما إلى مؤسسة أرشيف املغرب .
الباب الرابع
تسليم ألارشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف املغرب
املادة 05
تطبيقا ملقتضيات الفقرة ألاخيرة من املادة العاشرة من القانون رقم  ، 96.66يتعين على إلادارات
والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى أعاله تسليم ألارشيف الذي أصبح نهائيا بموجب الجدول
الزمني للحفظ إلى مؤسسة أرشيف املغرب ،وذلك وفق الكيفيات املحددة في هذا الباب.
ُ
ُي َ
ضمن جميع ألارشيف النهائي املقرر تسليمه في وثيقة تسمى بيان التسليم توقع بصفة مشتركة
بين الجهة املعنية ومؤسسة أرشيف املغرب.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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املادة 06
تتم عملية تسليم ألارشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف املغرب وفق إلاجراءات التالية:
 ملء وثيقة بيان التسليم وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف املغرب ،وإرساله إلى هذهألاخيرة قصد التحقق من املعطيات املضمنة فيه وترقيمه وتأريخه؛
 تحضير ألارشيف النهائي املقرر تسليمه ،السيما عن طريق إلاجراءات التالية: ترتيبه وفق جدول تصنيف الوثائق املشار إليه في املادة الثامنة أعاله؛
 وضعه في علب مالئمة تحترم املعايير التي تحددها مؤسسة أرشيف املغرب؛
 وضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها؛
 تدوين املعلومات التالية على كل علبة أرشيف:
 .0اسم الجهة املعنية؛
 .4عنوان مختصر لألرشيف الذي تحتويه العلبة؛
 .0تاريخ أقدم وثيقة وتاريخ أحدث وثيقة بداخل العلبة؛
 .2رمز العلبة.
 القيام بعملية التسليم في التاريخ املحدد؛ إعداد ثالثة نظائر من بيان التسليم املشار إليه أعاله ،والاحتفاظ بواحد منها ،وإرسال النظيرينلاخرين إلى مؤسسة أرشيف املغرب.
املادة 07
يجوز ملؤسسة أرشيف املغرب أن ترفض ،بقرار معلل ،عمليات التسليم التي ال تتقيد باألحكام
التنظيمية السالفة الذكر.
املادة 08
تتحمل إلادارات والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى أعاله مصاريف نقل ألارشيف
النهائي ،موضوع التسليم ،إلى املكان املحدد من قبل مؤسسة أرشيف املغرب.
املادة 09
لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  00من القانون رقم  69.99السالف الذكرُ ،يعهد
بصفة استثنائية إلى بعض املصالح املختصة التابعة لإلدارات أو الهيآت أو املؤسسات املشار إليها في املادة
ألاولى من هذا املرسوم بحفظ أرشيفها الذي صار نهائيا طبقا للجدول الزمني للحفظ ،وذلك بموجب
ترخيص تمنحه لها مؤسسة أرشيف املغرب في الحالتين التاليتين:
 إذا كانت طبيعة ألارشيف موضوع الترخيص تبرر ذلك؛ إذا كانت املصالح املختصة املعنية املشار إليها أعاله تتوفر على إلامكانيات التقنية الخاصةملعالجة أرشيفها وحفظه وإتاحة الولوج إليه.
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يمنح هذا الترخيص بناء على طلب معلل ُيوجه إلى مؤسسة أرشيف املغرب.
تقوم مؤسسة أرشيف املغرب ،بعد دراسة الطلب ،بإخبار إلادارة املعنية بالقرار املتخذ في
املوضوع ،وفي حالة رفض منح الترخيص ،يتعين على املؤسسة أن تعلل قرارها.
املادة 21
يتعين على الجهة املرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
 تحفظه في مستودعات تابعة لها؛ تتقيد بأحكام القانون رقم  96.66والنصوص املتخذة لتطبيقه ،واملتعلقة باألرشيف النهائي؛ تلتزم باحترام املعايير التي تعدها مؤسسة أرشيف املغرب بشأن ألارشيف النهائي وألارشفة؛ تبعث إلى مؤسسة أرشيف املغرب بجرد كامل لألرشيف النهائي املرخص لها بحفظه ،مرفق بنسخرقمية من هذا ألارشيف.
املادة 20
تقوم مؤسسة أرشيف املغرب بتنسيق مع الجهات املرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي ،بزيارات
ميدانية ملستودعات الحفظ ولألماكن التي يتاح فيها الاطالع عليه ،من أجل التأكد من مدى تقيدها
بااللتزامات املنصوص عليها في املادة  41أعاله ،تحت طائلة سحب الترخيص املخول لها.
املادة 22
يجب على إلادارات والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى أعاله ،في حالة معاينتها لوجود
أرشيف متخلى عنه في مقراتها ،لم تكن قد أنتجته أو تسلمته ،إشعار مؤسسة أرشيف املغرب بذلك كتابة
قصد التكفل به.
وتتكفل مؤسسة أرشيف املغرب أيضا بجميع ألارشيف املتخلى عنه.
الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
املادة 23
طبقا ملقتضيات املادة الثانية من القانون رقم  96.66السالف الذكر ،يلزم كل شخص يعمل
بإحدى إلادارات أو الهيآت أو املؤسسات املشار إليها في املادة ألاولى من هذا املرسوم ،في حالة انتهاء مهامه
أو عند تكليفه بمهام أخرى  ،بإعداد محضر تسليم الوثائق التي كان مسؤوال عنها وتوقيعه عليه إلى جانب
توقيع الشخص الذي تسلمها.
املادة 24
في حالة وقوع كارثة أو أحداث خاصة تهدد وثائق ألارشيف املحفوظة في إلادارات واملؤسسات
والهيآت املشار إليها في املادة ألاولى أعاله ،يتعين على الجهة املعنية إشعار مؤسسة أرشيف املغرب بذلك
فورا قصد اتخاذ إلاجراءات الالزمة لصيانة ألارشيف املهدد ،وذلك وفق املخطط الاستعجالي الذي تعده
املؤسسة سلفا بتنسيق مع السلطات املعنية.
الدلي ـ ــل الـمرجع ـ ــي لتـدبي ـ ــراألرشي ـ ــف العم ـ ـ ــوم ـ ــي
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املادة 25
ُ
لتطبيق مقتضيات املادة  21من القانون رقم  96.66السالف الذكر ،تحدث لجنة مشتركة تضم
في عضويتها ُم َمثلين عن كل من املكتبة الوطنية للمملكة املغربية ومؤسسة أرشيف املغرب.
تناط بهذه اللجنة املهام التالية:
 القيام بجرد كلي للوثائق املكونة لرصيد ألارشيف الواجب نقله؛ السهر الفعلي على عمليات النقل؛ إعداد محاضر تسليم رصيد ألارشيف ،في ثالثة نظائر ،توقع من طرف مديري املؤسستينالسالفتي الذكر وكذا من قبل وزير الثقافة.
املادة 26
ُيسند إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث إلادارة ،كل واحد منهم في ما يخصه ،تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  40من محرم  2( 0201نوفمبر )4102
إلامضاء :عبد إلاله ابن كيران
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة،
إلامضاء :محمد ألامين الصبيحي
وزير الاقتصاد واملالية،
إلامضاء :محمد بوسعيد
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث إلادارة،
إلامضاء :محمد مبديع
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الملحق السادس عشر :نص المرسوم رقم  2.17.384الصادرفي  15ذي القعدة 1438
( 8أغسطس  )2017بإحداث المجلس الوطني لألرشيف .
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املادة الثانية
يتألف املجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض ،من السلطات الحكومية
املكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على ألاقل :
-

الداخلية؛

-

الشؤون الخارجية والتعاون؛

-

العدل؛

-

ألاوقاف والشؤون إلاسالمية؛

-

ألامانة العامة للحكومة؛

-

الاقتصاد واملالية؛

-

التعليم العالي والبحث العلمي؛

-

التجهيز ؛

-

النقل؛

-

الثقافة؛

-

الاتصال؛

-

الاقتصاد الرقمي؛

-

إدارة الدفاع الوطني؛

-

إصالح إلادارة والوظيفة العمومية.
باإلضافة إلى:

-

رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي أو من يمثله؛

-

رئيس املجلس الوطني لحقوق إلانسان أو من يمثله؛

-

املندوب السامي للتخطيط أو من يمثله؛

-

مدير مؤسسة أرشيف املغرب.
يمكن لرئيس املجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ،بصفة استشارية ،كل سلطة حكومية أخرى وكل شخص اعتباري
أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.
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املادة الثالثة
يجتمع املجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس املجلس باقتراح من مدير مؤسسة
"أرشيف املغرب" ،كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،بدعوة من رئيسه يوجهها إلى كافة أعضائه،
وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع.
تتولى مؤسسة "أرشيف املغرب" كتابة املجلس ،وتقوم لهذه الغاية بما يلي:
 إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات املجلس الذي يعرضه على رئيس الحكومة؛ إعداد محاضر اجتماعات املجلس؛ إعداد امللفات والقضايا التي ستعرض على املجلس طبقا لجدول أعماله؛ تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن املجلس.املادة الرابعة
يمكن للمجلس ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،أن يحدث لجانا متخصصة لديه ،يحدد مهامها وتأليفها.
املادة الخامسة
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  02من ذي القعدة  1( 0201أغسطس .)4901
إلامضاء :سعد الدين العثماني.
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