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حول حتيني جداول يدد استبقمء الوثمئق اخلمصة بوزارة التعليم العميل والبحث العلم
استهل السيد لطفي السالمي ،كاتب عام جامعة صفاقس ،اللقاء بوضعه يف إطاره وبي ن "لقاء
اخلميس" عادة دنبت عليها اجلامعة لتتناول يف كل مرة موضوعا معينا يتم التحاور والتباحث فيه قصد
اجياد السبل الكفيلة بتوحيد اإلجراءات وتطوير العمل اإلداري.
وبالنسبة هلذا اللقاء فإنه يتعلق بالتصرف يف الوثائق واالرشيف قصد مزيد ترسيخ املبادئ اليت على
نساسها يتم التعامل مع الوثائق االدارية.
مث نحال الكلمة للسيد رفيق بوعزيز ،رئيس جامعة صفاقس الذي رحب بالسيدة سهام الغريسي ،مديرة
التصرف يف الوثائق واألرشيف ،وبي ن موضوع هذا اللقاء هو يف غاية من األمهية ويتعلق بتحيي
جداول مدد استبقاء الوثائق اإلدارية مبينا ن حسن التصرف يف الوثائق واألرشيف نصبح يفرض نفسه
حىت ال جند ننفسنا نمام كميات هائلة من األرشيف حتتل الفضاءات دو ن يكو هناك سبيل
الستغالهلا.
كما نشار إىل ن التصرف يف
األرشيف نصبح ممكنا سواء بالطريقة
التقليدية نو بالطريقة االلكرتونية ومتىن
للجميع يوم عمل قيم مث نحال
الكلمة لألستاذ عبد الواحد املكين،
نائب رئيس جامعة صفاقس ،الذي
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استحسن فكرة لقاء اخلميس ونكد على نمهية العناية باألرشيف ونعاد الرتحاب بالسيدة سهام الغريسي
مذكرا باهلجمة اليت تعرض هلا االرشيف بعد جانفي  2011وعلى خطورة هذا العمل ومبينا ن صدور
قانو األرشيف قنن عملية التصرف يف األرشيف وقلص من جمال االجتهاد ودعى إىل جتاوزالفكرة
السائدة بأ االرشيف عمل للمغضوب عليهم يف فضاءات غري مالئمة ومتىن يوما جمديا للجميع.
مث نكد السيد كاتب عام اجلامعة على ضرورة حسن التصرف يف األرشيف وكيفية اسرتجاعه ملا لذلك من
نمهية يف جناعة العمل اإلداري.
مث نحليت الكلمة للسيدة وئام املعلول ،كاهية مدير الشؤو القانونية واألرشيف والنشر اليت تناولت
موضوع التصرف يف الوثائق واألرشيف من جانبه القانوين .
 السيدة وئمم املعلول :االطمر القمنوين للتصرف يف األرشيفنكدت املتدخلة على نمهية األرشيف باعتباره:
 نداة للحفاظ على الذاكرة الوطنية ودميومةاإلدارة .
 مصدرا للبحث العلمي والتارخيي. نداة حلماية حقوق األشخاص وضما الشفاقيةوالعدالة .
 وتيسر عملية الرقابة والتقييم الناجع.مث قامت املتدخلة جبرد ألهم النصوص القانونية
املتعلقة باملسألة ونشارت إىل ن هناك روابط لكافة
ندوات العمل على موقع وزارة التعليم العايل ملن يهمه األمر.
وضعت البالد التونسية سياسة التصرف يف الوثائق واألرشيف منذ القدم غري ننه مل يقع سن ني نص
تشريعي إال سنة  1988وهو القانو املؤرخ يف  2نوت .1988
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مث تعاقبت بعد ذلك عدة نصوص ترتيبية ومناشري لعل امهها األوامر املنظمة ملؤسسة األرشيف الوطين
والقرارات املتعلقة باملصادقة على جداول مدد اإلستبقاء ونظام تصنيف الوثائق.
وقد تعرضت ملميزات التشريع التونسي يف جمال االرشيف وهي:
 /1اعتماده للقواعد األساسية املنظمة لألرشيف:
* املفهوم احلديث لألرشيف :الفصل  1من قانو .1988
* مبدن احرتام النشأة :الفصل  2من قانو .1988
*نظرية األعمار الثالث لألرشيف :األرشيف اجلاري ،الوسيط والنهائي.
/2حتديد مسؤولية وحقوق األطراف املعنية:
*مسؤولية اإلدارة ونعوا الدولة:
 الفصل  5من قانو .1988 األمر عدد  1451املؤرخ يف  5جويلية .1993الفصل  160و 163من اجمللة اجلزائية املرسوم عدد  41لسنة  2011املؤرخ يف  26ماي  2011واملتعلق بالنفاذ اىل الوثائق االدارية.* حقوق األطراف املعنية:
 حق اإلدارة يف التحفظ :الفصل  16و  17من مرسوم  41واملنشور عدد  25بتاريخ  5ماي 2012واملتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية.
 حقوق األشخاص املتعاملي مع اإلدارة .فقه قضاء احملكمة اإلدارية.مث نحليت الكلمة للسيدة سهام الغريسي ،مديرة التصرف يف الوثائق واألرشيف
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 السيدة سهمم الغريس  :حتيني جداول يدد االستبقمء للوثمئق اإلداريةتدخلت السيدة سهام الغريسي حول موضوع
حتيي جداول مدد استبقاء الوثائق مث توجهت
بالشكر إىل جامعة صفاقس وإىل احلضور.
املداخلة ختص مسألة حتيي مدد استبقاء الوثائق
وقد شرعت الوزارة يف احالة مراسالت للجامعات
قصد حتيي ندوات التصرف يف الوثائق اإلدارية .
وتعرضت كذلك إىل مفهوم جداول مدد
االستبقاء وقد ندرجت يف إطار الربنامج
الوطين للتصرف يف األرشيف منذ سنة 1988
مث مرت إىل الداوفع اليت ندت إىل مراجعة هذه اجلداول والغرض منها.
وتعرضت إىل كيفية استخدام اجلداول وقراءهتا وحتديد مصري الوثيقة وفقا ملقتضيات اجلدول.

ينمقشمت اللقمء

خالل النقاش نثريت املسائل التالية:
 الوضعية احلالية لألرشيف ونسباهبا من مقرات ،ندوات عمل ،نعوا (عدم دراية ،نقص تكوين ).. اقرتاح تكوين فرق عمل للتدخل يف خمتلف املؤسسات باالعتماد على كل الكفاءات املوجودةلتحديد الوثائق املتداولة يف كل مصلحة
 عدم ختصيص فضاءات لألرشيف حىت يف مشاريع البناءات اجلديدة. ضرورة هتيئة فضاءات صاحلة حلفظ األرشيف والتصرف فيه واسرتجاعه. النظر يف امكانية اللجوء إىل األرشفة الرقمية مراجعة مدد استبقاء بعض امللفات اليت تشكل عبئا على املؤسسة. اقرتاح تكليف كل مؤسسة من املؤسسات اجلامعية جبرد فئة معينة من الوثائق لتاليف التكرار.4

الفقرة العملية:
توىل السيد عماد عباس يف مداخلة له تقدمي االستمارات املطلوب تعمريها حلصر الوثائق املتداولة
وامللفات ذات الصلة مع التأكيد على ضرورة التعامل معها بكل دقة و نتى على نمثلة توضيحية
لذلك العمل مبا يضمن حسن إجنازه حىت يكو نداة ناجعة سوف يتم االعتماد عليها للشروع يف
مراجعة و حتيي جداول مدد االستبقاء.
وقد اتفق احلضور على تعيي جلنة تكلف ببلورة مقرتح جامعة صفاقس واملؤسسات الراجعة هلا بالنظر
يتعلق حبصر خمتلف الوثائق اإلدارية املستعملة يف خمتلف املصاحل.
وتتكو هذه اللجنة من كل من السيدات والسيد:

* وفمق شقرون  ،متصرف مستشار يف الوثائق واألرشيف ،عن كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بصفاقس.

* عممد عبمس ،متصرف يف الوثائق واألرشيف .

* سندس بملصحيب :متصرف مساعد يف الوثائق واألرشيف ،عن جامعة صفاقس.

*دالل العميري ،متصرف مساعد يف الوثائق واألرشيف ،عن املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية
بصفاقس.
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