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انتذبٍر اإلداري نألرشٍف انقضائً
محاونة تعرٌفٍة بعمم مراكس انحفظ انجهىٌة انتابعة نىزارة انعذل
ذ /عمر المورٌف
مدٌر المركز الجهوي للحفظ بمراكش

تمهٌد:
األرشيف ىػ ذاك الػعاء اآلمغ الحاضغ لمػثائق ،ىحه الػثائق التي تعتبخ – إلى جانب كػنيا ثخوة
تاريخية إندانية -عرب حياة اإلدارة الحجيثة ،وركيدة أساسية ال يدتقيع بجونيا تجبيخ الذأن العسػمي،
وحدغ سيخ الييئات واألجيدة السكمفة بو ،وتعتبخ مدألة تشطيسيا وحفطيا وتثسيشيا إحجى ركائد اإلدارة
الػششية وحفع الحقػق وتثبيت أسذ الحكامة ،وتكخيذ الذفافية والسدؤولية وتعديد مبجأ استسخار السخفق
العام ،وتجعيع مدمدل بشاء دولة السؤسدات مغ جية ،وآلية مغ آليات حفع الحاكخة الػششية ودعع البحث
العمسي مغ جية ثانية( ،)1لحا أكج جاك دريجا عمى أن مدألة األرشيف ليدت متعمقة بالساضي فحدب ()..
ولكشيا أيزا مدألة السدتقبل ،مدألة جػاب ووعج وشعػر بسدؤولية بشاء الغج(.)2
وقج جاءت السػاد األولى والخابعة والخامدة مغ السخسػم التصبيقي لقانػن األرشيف

()3

لتحجد معالع

البشيات اإلدارية الستخررة في األرشيف بكل قصاع وزاري يديخ عمييا الكاتب العام لكل قصاع .وتعج
و ازرة العجل والحالة ىاتو مغ القصاعات التي ليا الدبق في تشديل ىحه السزاميغ ،وذلظ مغ خالل
تأسيديا في خصػة أولى لخسذ مخاكد جيػية لمحفع ،وىي اليػم تجشغ الدادس بسجيشة العيػن السغخبية،
لتدتسخ الجراسات بذأن بشاء وتجشيغ مخاكد أخخى يغصي فييا كل مخكد جية معيشة بالسسمكة.
وتزصمع ىحه السخاكد تحت إشخاف و ازرة العجل بسجيػد جبار وكبيخ ضسغ مشطػمة العجالة ،فسغ
السداىسة في تخفيف الزغط عمى محاكع السسمكة ،مخو ار إلى حفع وصيانة األرشيف القزائي الحي يعج
) (1الدلٌل المرجعً لتدبٌر األرشٌف العمومً ،إصدار مؤسسة أرشٌف المغرب ،س  ،7102ص .2
) (2عمر المورٌف ،الحماٌة القانونٌة لألرشٌف :قراءة فً المكانة وفً التشرٌع ،نور للنشر ،ألمانٌا ،س  ،7171ص .8
) (3المرسوم التطبٌقً رقم  740.47.2الصادر فً  70محرم 0.42هـ (الموافق ل  1.نونبر  )7102بتحدٌد شروط وأجراءات
تدبٌر وفرز وإتالف األرشٌف العادي والوسٌط وشروط أجراء تسلٌم األرشٌف النهائً .المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 0.-..0.
بتارٌخ  0.صفر .)7102/00/7.( 0.42
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تخاثا غشيا ووجيا مذخقا لمحاكخة الػششية ككل ،وصػال إلى تجبيخ ىحا األرشيف بصخق حجيثة تدعى الػ ازرة
مغ خالليا إلى الػصػل إلى أرشيف رقسي نسػذجي ،ويكفيا القػل بأن السخاكد الحالية قج استصاعت
الػصػل إلى ما يشاىد االثشي عذخ مميػن ممف مخاقب ومعالج ومحفػظ معمػماتيا ،وىػ ما يدعف اليػم
بتجشيغ مخحمة ججيجة لعسل ىحه السؤسدات الحيػية.
وعمى غخار العسل اإلداري بكتابات الزبط ،والحي يعخف نػعا مغ االختالف والتبايغ مغ محكسة إلى
أخخى ،فإن السخاكد الجيػية لمحفع تعخف ىحا التشػع في ترخيف األشغال ،غيخ أنو تشػع في التشاول ما
دام الصخيقة الشيائية السفزية إلى الحفع السعمػماتي وتجبيخ السعايشات يعج مػحجا لجييا ،لحا فصخيقة العسل
ىحه قج تحتاج إلى تػحيج عمى مدتػى التحجيج السفاىيسي والييكمي.
لحا أتيشا بيحه السحاولة التي استشجت فييا عمى القػانيغ السؤشخة ،والجوريات والسشذػرات الػزارية ذات
الرمة بالسجال ،وانصالقا مغ تجخبة مشيية  ،وأخحا بالتجارب الفزمى لمسخاكد الجيػية التابعة لػ ازرة العجل
عمى الرعيج الػششي ،ولحلظ لمتعخيف بالسجال األرشيفي برفة عامة مغ جية ،ثع مغ ثانية التعخيف بيحه
السخاكد وباألدوار السيسة التي تقػم بيا ضسغ مشطػمة العجالة .لحلظ ارتأيت تقدع السػضػع إلى شقيغ
نفخد األول لسقاربة نطخية لمسفاىيع األرشيفية (السبحث األول) ،وذلظ قبل أن نخرز الثاني لعسل كتابة
الزبط في تجبيخ األرشيف القزائي بالسخاكد الجيػية (السبحث الثاني)

المبحث األول :مقاربة نظرٌة للمفاهٌم األرشٌفٌة
سشقدع ىحا السبحث إلى شقيغ نفخد األول لمتعخيف باألرشيف واألرشيفي ،ثع نجعل الثاني لتبديط
مجسػعة مغ السفاىيع ذات الرمة بسجال األرشفة:

المطلب األول :التعريف باألرشيف واألرشيفي
سشقػم مغ خالل ىحا السصمب بتعخيف األرشيف مغ الشاحيتيغ األكاديسية والقانػنية ثع نبيغ خرائرو
(الفقخة) ،وبعجىا نقػم بالتعخيف باألرشيفي وميامو (الفقخة الثانية):

انفقرة األونى :انتعرٌف باألرشٍف وخصائصه
أعصى الفقو والقانػن تعخيفات لألرشيف سشعسل عمى إدراجيا قبل التصخق لخرائز ىحا األخيخ:
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أوال :تعريف األرشيف
تعتبخ كمسة "أرشيف" كمسة شائعة ال يديل تحجيجىا أو تعخيفيا تعخيفا محجدا ،فيحه الكمسة مذتقة مغ
كمسة يػنانية آرخ ( )Archeومعشاىا وضيفة ،والػضيفة ىشا بسعشى العسل اإلداري أو الحكػمي ،كسا تجل
ىحه الكمسة عمى السشاصب الخئيدية ( .)Magistracyوقج أشمقت عمى مجسػع األوراق أو السدتشجات التي
تتجسع لجى السػضف أثشاء عسمو ،ومشح العرخ الػسيط بجأ يتحجد معشى الكمسة بإشالقيا عمى الػثائق
القجيسة التي ليا أىسية خاصة .ىشا حاول األستاذ شارل سامخان ،وكان أستاذا بسجرسة الػثائق بباريذ
والحي أشخف عمى إنذاء السجمذ الجولي لمػثائق ،إعصاء تعخيف لألرشيف بقػلو أنو <<:كل األوراق
والوثائق المكتوبة الناجمة عن نذاط جماعي أو فردي بذرط أن تكون قج ُنظمت ليدهل الرجوع عنج

الحاجة إليها في البحث ،ويذترط أن يكون قج أحدن حفظها داخل منظمة

واحجة>>.

()4

ونط اخ لمتصػرات الكبيخة التي عخفتيا السجتسعات البذخية في اآلونة األخيخة ،سيسا في مجال الثػرة
الخقسية ،فقج بات الحجيث عغ األرشيف غيخ مقترخ عمى مفيػمو التقميجي السختبط أساسا بالػثيقة
الػرقية ،إذ بات مغ الزخوري اليػم الحجيث عغ أرشيف رقسي وإلكتخوني مػاكب لتصػ ارت العرخ ،ىكحا
نجج العجيج مغ السخافق العاممة بالجولة ،سػاء العامة مشيا أو الخاصة ،تدعى جاىجة إلى تحقيق ىحه
الغاية

(.)5

لحا فقج تع التسييد في ىحا اإلشار بيغ األرشيف الخقسي ،وبيغ األرشيف االليكتخوني ،فاألرشيف الخقسي
( )Digital Archiveىػ أرشيف ورقي تع حفطو وتخديشو إليكتخونيا بالسدح والترػيخ ليربح عمى
وسائط إليكتخونية آلية مػثػق بيا ،أي أنو صيغة إليكتخونية لمػثائق والسمفات اإلدارية الػرقية .أما
األرشيف االليكتخوني فيػ وثائق ومدتشجات تشذأ وتحفع وتخدن إليكتخونيا بػاسصة الحاسػب ومخخجاتو
مغ وسائط إليكتخونية مػثػق بو ،كاألشخشة واألقخاص السسغشصة واألقخاص الزػئية(.)6

) (4دمحم عابد محمود ،المفهوم العلمً للوثائق والتوثٌق ،منشور بمجلة حولٌة كلٌة االنسانٌات والعلوم االجتماعٌة قطر ،العدد األول ،س
 0411هـ 0121 /م ، ،ص .77.
)(5بدأت وزارة العدل بدورها هذا النهج على مستوى مراكز الحفظ الجهوي بعد أن عممت علٌها مدٌرٌة التجهٌز وتدبٌر الممتلكات
كتابا فً الموضوع تحت رقم  ،4..1المؤرخ فً  12أكتوبر  ،7108وإن اقتصرت فً هذه المرحلة على المسح الضوئً للملفات
المطلوبة للمعاٌنة من لدن المصالح المنتجة لها ،لٌبقى الرهان هو العمل على توفٌر الظروف المالئمة لالنرراط فً عمل شامل
لرقمنة األرشٌف للوصول إلى التوفر على أرشٌف قضائً رقمً.
)(6جمال شعبان ،األرشٌف اإلداري الرقمً أساس اإلدارة اإللٌكترونٌة ،منشور بمجلة إعلم الجزائر ،العدد ٌ 0.ناٌر ،710.ص .81
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وحتى يكػن التعخيف لسرصمح أرشيف جامعا لكل التعخيفات الدالفة ،عسج السذخع السغخبي إلى تبشي
مفيػم واسع لألرشيف مغ خالل العبارات العامة التي وضفيا في السادة األولى مغ القانػن رقع 66.66
الستعمق باألرشيف

()7

إذ أكج عمى أنو:

<<

يخاد بسجلػل ىحا القانػن بــ" األرشيف" جسيع الػثائق كيفسا كان

تاريخيا وشكميا وحامميا السادي الحي يشتجيا أو يتدمسيا كل شخز شبيعي أو معشػي وكل مرمحة أو
ىيئة عامة أو خاصة خالل مداول نذاشيع.>>.

ثانيا :خرائص األرشيف
تتستع الػثائق األرشيفية عغ باقي الػثائق بجسمة مغ الخرائز نحكخ مشيا(:)8

 .1انخاصٍة األونى:
الػثيقة األرشيفية تحفع وتران نط اخ لقيسة السعمػمات التي تحتػييا ،فيي أثبتت قيستيا وأىسيتيا عبخ
السجة الدمشية الصػيمة التي مخت بيا ،وكحا عسميات الفخز والتقييع التي خزعت ليا ،حيث يسكغ العػدة
إلييا واستعساليا كجليل ذو مرجاقية وصحة لمجفاع عغ حقػق معيشة لألفخاد السجتسعات أو كذاىج عغ
فتخة معيشة أو كسخجع لمسعمػمات يداىع في إتسام أو إثخاء بحث أو دراسة تحتاج لسرجاقية السعمػمات
وحيادىا.

 .2انخاصٍة انثانٍة:
تشذأ الػثائق األرشيفية شبيعيا عكذ الكتب التي تؤلف إراديا وبفكخة مدبقة وذلظ نتيجة مسارسات
اإلدارات ،الييئات ،السؤسدات السختمفة ،واألشخاص ألعساليع اليػمية وأداء مياميع الخسسية ،فيي تتكاثخ
وتشسػ تباعا الستكسال السمفات السختمفة عبخ الدمغ.

 .3انخاصٍة انثانثة:

)(7صادر بمقتضى الظهٌر الشرٌف رقم  041240.2الصادر فً  01من ذي القعدة  0.78الموافق لـ 41 :نوفمبر  ،7112والمنشور
فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  228.بتارٌخ  17ذو الحجة  04 ( 0.78دٌسمبر .)7112
) (8إبراهٌم بوسغمون ،تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً مجال األرشٌف (أرشٌف والٌة قسنطٌنة نموذجا) ،مذكرة مقدمة لنٌل
الماجستٌر فً علم المكتبات ،ترصص أعالم علمً وتقنً ،جامعة منتوري قسنطٌنة ،كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة ،س،7111
ص.72-7. :
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كل وثيقة أرشيفية ىي عمى صمة بالػثائق التي سبقتيا والتي تمتيا داخل الػحجة األرشيفية الػاحجة
باعتبار أن نسػىا كان متدمدال ،فيي متالحقة ومتخابصة وغيخ مدتقمة عغ بعزيا البعس وىحا ما يسشحيا
قيستيا الحقيقية فال معشى ليا لػحجىا إذا أخخجت مغ نصاق الػحجة األرشيفية التي أنذئت فييا.

 .4انخاصٍة انرابعة:
إن الػسائط التي حفع بيا األرشيف مشح الحزارات األولى تغيخت في كل مخة باكتذاف وسائط ججيجة
سيمت لمبذخية حفع مػروثيا الثقافي ،العمسي ،الحزاري ،اإلداري والفكخي...وال أحج يسكغ التشبؤ بحػامل
السدتقبل نط اخ لمتغيخ الدخيع والستػاصل لتكشػلػجيا السعمػمات وما تػلجه مغ وسائط ججيجة لحفع
السعمػمات.

انفقرة انثانٍة :انتعرٌف باألرشٍفً ومهامه
وبيان ذلظ عمى الذكل التالي:

أوال :التعريف باألرشيفي
األرشيفي ىػ الذخز السدؤول عغ أرشيف الييئة التي يعسل بيا .يداىع في إعجاد وتشفيح استخاتيجية
تجبيخ األرشيف ويديخ عمى جسعو وحفطو ومعالجتو وإتاحتو وتثسيشو(.)9
وفي الساضي كانت ميسة األرشيفي ليا ىجف معيغ وىي البحث عغ األرصجة التي تع دفعيا برفة
عذػائية لسعالجتيا أو التفتير في السخازن السيجػرة إلكسال الدمدالت األرشيفية الشاقرة ،أما اليػم
وبعجما تع عالج ما مزى مغ الػثائق انتقمت وجيتو إلى الػثائق السػجػدة بالسكاتب ،فأصبح ميسة
التػاصل لكتابة تاريخ اإلدارة بحيث ال يدتصيع التحخك دون دراسة الييكل التشطيسي لمييئة ،ىياكميا،
وضائفيا ومالحقيا اإلدارية(.)10

ثانيا :مهام األرشيفي
)(9الدلٌل المرجعً ،م.س ،ص.00
) (10تاقة ملٌكة ،مناجمنت أرشٌف التأمٌنات اإلجتماعٌة لوكالة وهران :إشكالٌة اإلتالف ،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم
المكتبات والعلوم الوثائقٌة ،جامعة السانٌا وهران ،كلٌة العلوم اإلنسانٌة والحضارة اإلسالمٌة ،السنة الجامعٌة ،7107-7100 :ص
71
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تتشػع ميام األرشيفي وتتعجد ،غيخ أنو يسكششا إجسال أىسيا في الشقاط التالية(:)11
 أنو وسيط بيغ الييئات السشتجة لمػثائق والسدتعسميغ والسدتفيجيغ مغ األرشيف؛
 األرشيفي في حقيقة األمخ يمعب دور السؤرخ ألنو أساسا يعتبخ وسيط بيغ األرشيف بعج تكػنو
والسدتفيجيغ الحقيقييغ والجسيػر؛
 استقبال الػثائق األرشيفية وحفطيا عغ شخيق عسميات الجفع؛
 معالجة الػثائق بكل عشاية مغ حيث الذكل والسزسػن ،يعشي ىحا فخزىا ،تقييسيا ،ترشيفيا
وتخميدىا ،فالػثيقة غيخ السختبة تعشي وثيقة ضائعة رغع وجػدىا بالسخدن؛
 فيخست الػثائق قرج تدييل سبل اإلشالع عمييا عشج الحاجة؛ واستثسارىا مغ شخف
مدتعسمييا سػاء كانت ىيئة عسػمية ،خاصة ،باحثيغ أو مػاششيغ؛
 ال يدمع األرشيفي إال ندخة مشو ،وإذا اقتزى األمخ يدجل اسع السدتمع ،تاريخ خخوج الػثيقة،
واإلمزاء وتاريخ اإلرجاع.

المطلب الثاني :مف اهيم أرشيفية
تزسغ القانػن رقع  66.66الستعمق باألرشيف مجسػعة مغ السفاىيع األرشيفية التي ارتأيت ضخورة
اإلشا رة إلييا ألىسيتيا لجى كل راغب في االشالع عمى عمع األرشفة برفة عامة ،ىحا مع اإلشارة إلى أن
ىشاك تفخيعات وتقديسات متشػعة( ،)12لكغ في ىحا السػضػع سشخكد أساسا عمى السفاىيع الػاردة في
القانػن السػمأ إليو أعاله كسا يمي:

انفقرة األونى :األرشٍف انعام واألرشٍف انخاص
وبيانيسا عمى الذكل التالي:
أوال :األرشيف العام

) (11تاقة ملٌكة ،م.س ،ص 41
)ٌ (12راجع دمحم ابراهٌم السٌد ،م .س
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يتسثل بحدب السادة  3مغ القانػن رقع  66.66في جسيع الػثائق التي تكػنيا في إشار مداولة
نذاشيا الجيات التالية:
 الجولة والجساعات التخابية والسؤسدات السقاوالت العسػمية؛
 الييئات الخاصة السكمفة بإدارة مخفق مغ السخافق العامة فيسا يتعمق باألرشيف الشاتجة عغ
نذاط ىحا السخفق؛
 األصػل والفيارس التي يكػنيا السػثقػن والعجول وسجالت الحالة السجنية وسجالت مرمحة
التدجيل.
ثانيا :األرشيف الخاص
وىػ مجسػع الػثائق التي تكػنيا األشخاص الحاتية والسعشػية الخاضعة لمقانػن الخاص في إشار
مداولة مياميا دون أن تكػن ىحه السيام ذات شبيعة عسػمية(.)13
وبيحا الخرػص يسكغ لمجولة أن تتسمظ عغ شخيق الذخاء ،أو تتمقى عمى سبيل اليبة أو الػصية أو
الػديعة القابمة لالستخجاع األرشيف الخاص الحي يعتبخ ألسباب تاريخية ذات مشفعة عامة ،كسا يسكشيا أن
ترشف ىحا األرشيف في عجاد األرشيف التاريخي وفق الذخوط واألشكال السشرػص عمييا في القانػن
رقع  22.20الستعمق بالسباني التاريخية والسػاقع والكتابات السشقػشة والتحف الفشية والعاديات كسا تع تغييخه
وتتسيو(.)14

انفقرة انثانٍة:األرشٍف انعادي وانىسٍط واننهائً
تجخل ىحه األنػاع الثالث ضسغ األرشيف العامة حدب مشصػق السادة الدادسة مغ قانػن األرشيف،
وتُ َع َّخف كسا يمي:
أوال :األرشيف العادية

)(13أنظر المادة  74من القانون المتعلق باألرشٌف
)(14الدلٌل المرجعً لتدبٌر األرشٌف العمومً ،مرجع سابق ،ص .00

7
MarocDroit
عٌنك الرقمٌة على المعلومة القانونٌة
 41سنة فً خدمة الفكر القانونً
9099 -9002

المنصة العلمٌة ماروك  -دروا

انتذبٍر اإلداري نألرشٍف انقضائً

يعتبخ أرشيفا عادية

()15

بسجلػل السادة الدابعة مغ قانػن األرشيف كل الػثائق السذار إلييا في السادة

الثالثة مغ نفذ القانػن – والتي أشخنا إلييا سمفا -والسدتعسمة برفة اعتيادية ولسجة محجدة مغ شخف
األشخاص والييئات والسؤسدات السحكػرة في نفذ السادة ،في إشار مداولة نذاشيا ،وىي نفديا التي تقػم
بحفع ىحا الشػع مغ األرشيف ،أي جعمو تحت عيجتيا ومدؤوليتيا(.)16
ثانيا :األرشيف الوسيط
وىي الػثائق التي لع تعج مرشفة ضسغ األرشيف العادية والتي يسكغ استعساليا برفة عخضية مغ قبل
الييئات التي أنتجتيا والتي لع يحجد بعج مريخىا الشيائي

()17

(السادة .)2

ويجب أن يتػلى حفع ىحا الشػع مغ األرشيف الييئات التي أنتجتيا في أماكغ معجة ليحا الغخض وأن
تقػم بحسايتيا وحفطيا تجريجيا في شكل أرشيف إلكتخوني(.)18
ثالثا :األرشيف النهائي
ألدم السذخع األرشيفي األشخاص والسؤسدات السحكػرة في السادة الثالثة بإعجاد وتحييغ ججول زمشي
لمحفع يحجد آجال حفع األرشيف العادلة والػسيصة ومآليا الشيائي( ،)19والتي تخزع بعج انرخام آجال
الحفع لمفخز قرج تحجيج الػثائق التي يشبغي حفطيا نيائيا وتحجيج الػثائق السجخدة مغ كل فائجة عمسية أو
إحرائية أو تاريخية والتي يتعيغ إتالفيا.
وبالتالي فيعتبخ أرشيفا نيائيا كل الػثائق التي تقخر حفطيا بعج الفخز ،والحي يشبشي بشاء عمى قخار
مذتخك بيغ بيغ الييئة السشتجة أو السدمسة ومؤسدة أرشيف السغخب الحي بسقتزاه يتع ما يجب حفطو
وما يتعيغ إتالفو(.)20

)ٌ(15طق علٌها أٌضا مصطلح "األرشٌف الجاري " أنظر الدلٌل المرجعً لتدبٌر األرشٌف العمومً ،مرجع سابق ،ص .0.
) (16وكمثال برصوص األرشٌف القضائً :الملفات المحكومة والتً ال تزال راضعة لإلجراءات التالٌة للحكم كالتنفٌذ وسحب النسخ
والوثائق الراصة ..
)(17كالملفات القضائٌة التً باتت تستعمل بصفة عرضٌة ولم تستوف بعد المدة القانونٌة المرولة إلتالفها.
) (18فً هذا األطار أحدثت وزارة العدل رمس مراكز جهوٌة للحفظ بكل من مراكش ،الجدٌدة ،طنجة ،مكناس وزاٌو تغطً مجموع
محاكم المملكة ،مع اإلشارة إلى أن عمل الوزارة منكب على إحداث مراكز أررى تشمل كل جهة على حدة.
)(19المادة  1من القانون رقم ..1411
)(20المادة  01من القانون رقم ..141100
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المبحث الثانً :عمل كتابة الضبط فً تدبٌر األرشٌف القضائً
الجهوٌة

بالمراكز

يشرب عسل السخاكد الجيػية لمحفع التابعة لػ ازرة العجل عمى حفع وتجبيخ األرشيف القزائي الحي لو
سسة الػسيط أو الشيائي ،كسا تدتقبل األرشيف السعج لسدصخة اإلتالف وفق القػانيغ السعسػل بيا في ىحا
اإلشار.
وحتى تتزح صػرة ىحه السؤسدات الحيػية ،سشزع الييكمة العامة التي تقػم عمييا ،والسيام السشػشة بيا
في السصمبيغ التالييغ:

المطلب األول :الهيكلة اإلدارية لمراكز الحفظ الجهوية
بالخغع مغ بعس التبايغ الحي تعخفو مدصخة ترخيف السيام بيحه السخاكد ،إال أن ىشاك سسة أساسية
جامعة بيشيا مغ حيث السكاتب والذعب التي تزسيا ،والتي تقػم بأدوارىا كسا ىػ مبيغ فيسا يمي:

انفقرة األونى:انمسؤول عن انمركس
يتع تعييغ السدؤوليغ عغ السخاكد الجيػية لمحفع مغ بيغ أشخ مػضفي و ازرة العجل الحي يجب أن تتػفخ
فييع مجسػعة مغ الذخوط والسحجدة في التالي:
 أن يختب في درجة مشتجب قزائي مغ الجرجة الثانية عمى األقل ،أو درجة مساثمة؛
 أن يتػفخ عمى شيادة اإلجازة عمى األقل؛
 تػفخه عمى أقجمية ال تقل عغ سشتيغ برفة مخسع باإلدارة.
ويذسل التخشيح شمبا نسػذجيا يذسل بيانات السخشح وسيختو الحاتية ،وبخنامجو السقتخح لتدييخ السخكد،
ونطخية كل مغ مدؤولو السباشخ والسدؤول األعمى بذأن مؤىالتو وقجراتو وسيختو السيشية.
يدتجعى السقبػلػن إلجخاء مقابمة مع لجشة خاصة يعخضػن يعزػن أماميا بخنامجيع السقتخح لتدييخ
وتجبيخ السخكد.
وتتجمى أبخز ميام مجراء السخاكد الجيػية لمحفع في ما يمي:
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مخاقبة الديخ العام لمسخكد؛
تجبيخ الػضعية اإلدارية لسػضفي السخكد؛
تسثيل السخكد؛
التػاصل مع السرالح السخكدية والالمسخكدة بذأن اختراصات السخكد؛
إنجاز التقاريخ عغ وضعية األرشيف بالسخكد وبالسحاكع،
إعجاد التقاريخ العامة الستعمقة بشذاط السخكد.

انفقرة انثانٍة :انمكاتب وانشعب
تزع السخاكد مجسػعة مغ السكاتب حدب مياميا ،كسا تزع السكتب مجسػعة مغ الذعب ،وىػ ما
سشػضحو كسا يمي:
أوال :مكتب التحويالت واإليجاع
لسخكد الحفع الجيػية ،تُشاط بو ميسة
يعج مكتب التحػيالت واإليجاع العسػد األول ضسغ الييكمة اإلدارية ا

تجبيخ التحػيالت الخاصة باألرشيف القزائي ،ثع تجبيخ وتشطيع التحػيالت السحػلة إلى السخكد.
 يقرج بالتحويالت :األرشيف القزائي السعبأ في العمب الخاصة بحلظ ،بشاء عمى معاييخ محجدة،
والسدمع تحػيمو ،أو برجد تحػيمو إلى السخكد ،كسا تذسل األرشيف السعج لسدصخة اإلتالف.
 يقرج باإليجاع :عسميات الحفع السؤقت لألرشيف السحػل فعميا ضسغ القاعات السخررة
الستقبال األرشيف ،ويذسل ذلظ تشطيسو وتجبيخه بسا ييدخ الػصل إليو في إشار إيرالو لقاعات
السخاقبة والسعالجة ،أو في تجبيخ السعايشات ،أو إنجاز التقاريخ واإلحرائيات الستعمقة بو.
يذسل السكتب شعبتيغ إثشتيغ:
 .1شعبة التحويالت :تديخ الذعبة عمى تجبيخ التحػيالت ،كسا يداعج عمى تشطيع التحػيالت
السشجدة.
 .2شعبة اإليجاع :تديخ الذعبة عمى تجبيخ وتشطيع التحػيالت التي وصمت السخكد.
ثانيا :مكتب المعالجة والحفظ
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لسخكد الحفع الجيػية ،تبجأ ميامو حيث
مكتب السعالجة والحفع ىػ العسػد الثاني ضسغ الييكمة اإلدارية ا
انتيت ميسة السكتب األول (مكتب التحػيالت واإليجاع) ،حيث تُشاط بو ميسة مخاقبة األرشيف وضبط
معمػماتو وفقا لسعاييخ الجورية الػ ازرية

()21

رقع  2015/01السؤرخة في  ،2011/01/11وذلظ قبل بجأ

السعالجة السعمػماتية لألرشيف قرج إدراجو بالشطام السعمػماتي لمسخكد.
كسا ُيجبخ عسميات الحفع الشيائي لألرشيف ،وترشيفو حدب نػعو التاريخي ،وشبيعتو ،تسييجا لتجبيخ
عسميات اإلتالف وفق القانػن.
 يقرج بالمعالجة :مخاقبة وتجقيق الجخود السشجدة مغ شخف السرالح السشتجة لألرشيف القزائي،
وترحيح ما يخد فييا مغ أخصاء مادية ،أو إضافات غيخ واردة ،أو تجارك كل نقز شابيا .ثع
تحػيل ىحه الجخود إلى صيغة رقسية تخػل ترفيتيا بالشطام السعمػماتي لمسخكد.
 يقرج بالحفظ :عسميات الحفع الشيائي لألرشيف الس اخقب والسعالج معمػماتيا في القاعات
السخررة لحلظ ،وتجبيخ كل اإلجخاءات السختبصة بو.
يذسل السكتب شعبا ثالثة:
 .1شعبة المعالجة :وتقػم باإلشخاف عمى عسميات السخاقبة والسعالجة السعمػماتية لألرشيف
القزائي بالسخكد ،كسا يداعج عمى تجبيخ عسميات الحفع الشيائي.
 .2شعبة الحفظ :تديخ الذعبة عمى تجبيخ عسميات الحع الشيائي لألرشيف السخاقب والسعالج
معمػماتيا.
 .3شعبة التوصيل واإلرساليات :تدشج لمذعبة ميام إنجاز التحػيالت السرادق عمييا إلى
السخكد ،والسداىسة في تشفيح السعايشات الجاىدة ،والقيام بالعسميات البخيجية الخاصة بالسخكد.
ثالثا :المكتب اإلداري والمعموماتي
يعتبخ السكتب اإلداري والسعمػماتي ركشا ثالثا ضسغ الييكمة اإلدارية لمسخاكد الجيػي لمحفع ،والحي يدتشج
في شق مغ ميامو عمى األشغال واألعسال السشجدة مغ شخف السكتبيغ الدابقيغ ( مكتب التحػيالت
21

) ( حددت هذه الدورٌة شروط فرز وجرد األرشٌف القضائً من طرف المحاكم المنتجة له ،إذ حددتها على سبٌل المثال فً :جرده
وتصنٌفه حسب النوع وسنة المقرر ،مع الزامٌة حسب أصول األحكام والقرارات...الخ.

11
MarocDroit
عٌنك الرقمٌة على المعلومة القانونٌة
 41سنة فً خدمة الفكر القانونً
9099 -9002

المنصة العلمٌة ماروك  -دروا

انتذبٍر اإلداري نألرشٍف انقضائً

واإليجاع ،ومكتب السعالجة والحفع) ،وفي شق آخخ عمى تشديل التدييخ اإلداري بالسخاكد في عالقتيا مع
السرالح السخكدية والالمسخكدة في ما يجخل ضسغ اختراصاتيا.
تشاط بيحا السكتب إذا ،ميام تجبيخ السخاسالت اإلدارية ،والسػارد البذخية بالسخكد ،وكحا المعاينات

()22

ورقيا

ورقسيا.
كسا يديخ عمى مخكدة األرشيف الخاص بالعسل اإلداري بالسخكد وحفطو رقسيا.
يزع السكتب شعبتيغ ىسا:
 .1الذعبة اإلدارية :يديخ القدع عمى تجبيخ السخاسالت اإلدارية والسعايشات ،وتجبيخ وضعية
السػارد البذخية ،وعمى مخكدة األرشيف اإلداري الخاص بالسخكد وتشطيسو وحفطو.
 .2الذعبة المعموماتية :يديخ القدع عمى تجبيخ العسميات اإلدارية السعمػماتية ،واإلشخاف عمى
العتاد السدتعسل بالسخكد.

المطلب الثاني :مهام المراكز الجهوية للحفظ
انصالقا مغ الييكمة اإلدارية ليحه السخاكد يتزح لشا أن تقػم بجور ىام وجج فعال في مشطػمة العجالة،
فبالسػازاة مع قياميا بتخفيف الزغط عمى السحاكع في شعبيا الستعمقة باألرشيف ،وذلظ مغ خالل
استقباليا لألرشيف الحي يقل استخجامو أو استشفحتو كل السداشخ وحطي بدسة "الشيائية" ،فإن السخاكد
تقػم بحفع ىحا األرشيف وصيانتو وحسايتو وكحا تجبيخه ،وذلظ مغ خالل مجسػعة مغ العسميات تتجمى
أىسيا في ما يمي:
 التشديق مع السحاكع السشتجة لألرشيف القزائي بذأن األرشيف السدمع تحػيمو قرج جخده
وفق ضػابط محجدة؛
 الديخ عمى تحػيل األرشيف القزائي مغ السحاكع إلى السخكد بسا يحفطو مغ التمف أو ىجم
عسميات الفخز والجخد الحي قام بو السحكسة السشتجة؛

22

) (وٌقصد بها طلبات المحاكم من إجل إرجاع ملفاتها للقٌام بأي إجراء مرتبط بها كسحب النسخ والوثائق أو مواصلة التنفٌذ أو
غٌرها من اإلجراءات اإلدارٌة أو القضائٌة التً تتطلب اإلطالع على الملف مجددا.
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المنصة العلمٌة ماروك  -دروا

انتذبٍر اإلداري نألرشٍف انقضائً

 مخاقبة األرشيف السحػل ومعالجتو وإدراجو بالشطام السعمػماتي بسا ييدخ سيػلة الػصػل إليو؛
 تجبيخ السعايشات مع السرالح السعشية بسا يكفل حساية حقػق الستقاضيغ؛
 الديخ عمى تكػيغ أرشيف رقسي خاص باألرشيف القزائي...

خاتمة:
تعتبخ تجخبة السخاكد الجيػية لمحفع بػ ازرة العجل تجخبة فخيجة تدتحق التشػيو ،وقج عسل الجسيع ،كل
مغ مػقعو ،مغ أجل الخقي بيا ومدانجتيا لمقيام بالسيام السشػشة بيا ،بجأ مغ التأشيخ عمى السدتػى
السخكدي ،مخو ار عمى السػاكبة التي تزصمع بيا السجيخيات الفخعية اإلقميسية في ىحا اإلشار ،وصػال
إلى األشخ البذخية العامة بيحه السخاكد ،والتي تبحل الغالي والشفيذ لمقيام بػاجبيا السيشي حتى تحت
ضل ضخوف يدتتبعيا العسل في ميجان األرشيف ،وال غخابة أن نخى إذا ىحه البشيات اإلدارية قج
وصمت السدتػى الحي ىي عميو اليػم ،والتي أضحى الكل يجرك مكانتيا وأدوارىا الحاسسة قصاعيا
ووشيشا.
لحا ،فاالىتسام بيا بجراجات أكبخ وأكثخ أصبح أم اخ محتػما ،وىػ ما تدعى و ازرة العجل تكخيدو ضسغ
خصصيا السبخمجة.
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