الــمــغـــرب

" ليســت مســألة األرشــيف متعلقــة باملــايض فحســب ( )...إنهــا
أيضــا مســألة املســتقبل ،مســألة املســتقبل بالتأكيــد ،مســألة
جــواب ووعــد وشــعور مبســؤولية بنــاء الغــد "
جاك ديريدا

أرشــيــف الــمــغـــرب
أرشــيف املغــرب مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل املــايل ،أحدثــت
مبوجــب القانــون  69.99املتعلــق باألرشــيف
املــؤرخ ب  30نونــر  2007؛ وصنفــت
كمؤسســة اســراتيجية ســنة .2012

 .1مهام املؤسسة

تضطلــع مؤسســة أرشــيف املغــرب أساســا مبهمــة صيانــة الــراث
األرشــيفي الوطنــي وتكويــن أرشــيف عــام وحفظــه وتنظيمــه وتيســر
االطــاع عليــه ،وذلــك مــن خــال :
 .1النهــوض بربنامــج تدبــر األرشــيف العــادي والوســيط الــذي بحــوزة
مصالــح الدولــة والجامعــات الرتابيــة واملؤسســات واملقــاوالت العمومية
والهيــآت الخاصــة املكلفــة بتدبــر مرفــق عــام ؛
 .2صيانة الرتاث األرشيفي الوطني والنهوض به وتثمينه ؛
 .3وضــع معايــر لعمليــات جمــع األرشــيف وفــرزه وإتالفــه وتصنيفــه
ووصفــه وحفظــه الوقــايئ وترميمــه ونقلــه يف حوامــل مخصصــة
لألرشــيف ؛
 .4النهــوض مبجــال األرشــيف عــن طريــق البحــث العلمــي والتكويــن
املهنــي والتعــاون الــدويل.
ولهذا الغرض ،يعهد إىل أرشيف املغرب :
• مواكبــة وتقديــم الدعــم ملصالــح الدولــة وللجامعــات الرتابيــة مــن

أجــل إعــداد وتنفيــذ برامجهــا املتعلقــة بتدبــر األرشــيف ؛
• جمــع ومعالجــة وحفــظ األرشــيف النهــايئ ملصالــح الدولــة والجامعات
الرتابيــة وأرشــيف الخواص ؛
• إتاحة الرتاث األرشيفي املحفوظ لديها للباحثني وعموم املهتمني ؛
• تثمــن هــذا الــراث مــن خــال تنظيــم أنشــطة تربويــة وعلميــة
وثقافيــة.

 - 2أين تتجلى أهمية األرشيف ؟

• تكريس املامرسة الدميقراطية وشفافية العمل السيايس واإلداري ؛
• االطالع عىل الظروف املحيطة باتخاذ القرارات ؛
• كــا يعتــر األرشــيف مصــدرا مــن مصــادر املعلومــة والتوثيق بالنســبة
ملســتعميل األرشيف.

 - 3ما مصادر األرشيف احملفوظ
بأرشيف املغرب ؟
يتم إغناء أرصدة املؤسسة بطريقتني مختلفتني :

• اســتالم األرشــيف العــام الــذي يتوفــر عــى قيمــة علميــة أو تاريخيــة،
بعــد انتهــاء فائدتــه اإلداريــة ؛
• اقتنــاء األرشــيف الخــاص ذي املنفعــة العامــة ،مثــل أرشــيف العلــاء
والفنانــن والشــخصيات العموميــة ،واألرس والجمعيــات والنقابــات
واألحـزاب السياســية ... ،وذلــك عــن طريــق الـراء أو الهبــة أو الوصية.

يخضــع األرشــيف ملعالجــة علميــة بهــدف الحفــاظ عــى أَ َصالَتــه
وتكاملــه وموثوقيتــه واســتغالليته .ويتعلــق األمــر بتوصيفــه وترتيبــه
وترقيمــه وإِعــداد أدوات البحــث.

 - 4أرصدة أرشيف املغرب

تضع مؤسسة أرشيف املغرب رهن إشارتكم أرصدة غنية ومتنوعة :
• أرشــيف عمومــي تاريخــي يعــود أساســا لفــرة الحاميــة الفرنســية يف
املغــرب ؛
• األرشيف الخاص املسلّم للمؤسسة قصد حفظه وإتاحته للعموم.

 - 5االطالع على األرشيف
إن كنتــم بصــدد إنجــاز بحــث وتــودون الولــوج إىل أرصــدة األرشــيف
املحفــوظ لدينــا ،فإننــا نضــع رهــن إشــارتكم قاعــة املطالعــة باملؤسســة.
ال تنســوا اإلدالء ببطاقــة هويتكــم واالطــاع عــى النظــام الداخــي
لقاعــة املطالعــة .ســتجدون موظفــن مؤهلــن لحســن اســتقبالكم
ونصحكــم وإرشــادكم يف بحوثكــم .وســتجدون ،ويف جــو مالئــم للقـراءة
والرتكيــز ،الوثائــق التــي تطلبونهــا ،مــن أجــل االطــاع عــى املعلومــة
مــن مصدرهــا.

 - 6خدمات املساعدة واملواكبة

يقــدم أرشــيف املغــرب املســاعدة واملواكبــة التقنيــة الالزمــة
إلعــداد برنامــج تدبــر األرشــيف وتنفيــذه ؛ وذلــك لفائــدة مصالح
الدولــة والجامعــات الرتابيــة واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة،
وكــذا لفائــدة الهيــآت الخاصــة املكلفــة بــإدارة مرفــق مــن املرافــق
العامــة الســيام فيــا يتعلــق بإعــداد أدوات تدبــر األرشــيف
وتحيينهــا واملصادقــة عليهــا.

 - 7األنشطة الثقافية و العلمية

يكتــي األرشــيف أهميــة كبــرة باعتبــاره مصدرا مــن مصــادر املعلومة،
إضافــة إىل قيمتــه التاريخية.
لهــذا انخرطــت مؤسســة أرشــيف املغــرب منــذ بدايتهــا يف أنشــطة
ذات طابــع تحســييس وإشــعاعي تهــدف إىل التعريــف باألرشــيف لــدى
العمــوم واملهنيــن ،وذلــك مــن خــال :
مواعيد سنوية

• اليوم الوطني لألرشيف ( 30نونرب) ؛
• اليوم العاملي لألرشيف ( 9يونيو).
معارض

تتجــى يف عــرض وثائــق نــادرة (صــور ووثائــق أصليــة )... ،تســلط الضوء
عــى أحــداث بــارزة ومواضيــع تاريخية.
تظاهرات أخرى

بهــدف االنفتــاح عــى محيطهــا ،تنظــم مؤسســة أرشــيف املغــرب ،مــع
رشكائهــا الوطنيــن والدوليــن ،أنشــطة وتظاهـرات ثقافية وعلميــة مختلفة.
منشورات

تقوم املؤسسة بإصدار منشورات عن مختلف أنشطتها املنظمة.
الزيارات الرتبوية

هــي زيــارات موجهــة لفئــات مختلفــة (تالميــذ ،طلبــة ،باحثــون )... ،متكنها
مــن التعــرف عــى املؤسســة ومرافقهــا ومهامهــا وكــذا مهنة األرشــيفي.
تتم هذه الزيارات حسب برنامج معد سلفا.

موقع إلكرتوني من أجل بناء جسر للتواصل

تضع املؤسسة رهن إشارة العموم موقعا إلكرتونيا يقدم :
• محتويات مهنية يف ميدان األرشيف.
• مســتجدات ومذكــرة لألنشــطة الثقافيــة والعلميــة املنظمــة يف
املؤسســة.
• معلومات عملية لخدمتكم.
كــا تتــم ،عــر املوقــع ،اإلجابــة عــى استفســاراتكم وطلباتكــم :
املســاعدة يف البحــث ،برمجــة زيــارات... ،
www.archivesdumaroc.ma
«أرشيف املغرب»
يف خدمتكم أيضا صفحة املؤسسة عىل

 - 8أوقات العمل :

قاعة املطالعة ׃
من اإلثنني إىل الجمعة ،س 9.صباحا – س 4.بعد الزوال.
رواق األرشيف ׃
من اإلثنني إىل الجمعة ،س 9.صباحا – س 4.بعد الزوال.
الزيارات الرتبوية واملهنية ׃
من اإلثنني إىل الخميس ،س 10.صباحا – س - 12.و س – 2 .س 4.بعد الزوال.
اإلدارة ׃
من اإلثنني إىل الجمعة ،س 8.و 30د صباحا – س 4 .و 30د بعد الزوال.
تغلق املؤسسة أبوابها يف وجه العموم أيام العطل اإلدارية وشهر غشت،
كام تتغري أوقات العمل خالل شهر رمضان.
تغلق استثناء مصالح األرشيف يف حالة الرضورة.
يتم اإلشعار بكل تغيري يف األوقات عىل املوقع اإللكرتوين
وعىل صفحة املؤسسة عىل املوقع االجتامعي فايسبوك.

 ،5شارع ابن بطوطة ،الرباط  - 10080الـمغرب
الهاتف  / +212 537 77 66 85 :الفاكس +212 537 68 35 45 :
secretariat@archivesdumaroc.ma

