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 التجارة االلكترونية ووسائل الدفع االلكتروني المعتمدة في الجزائر 

 

 

 املستخلص :
 وضمان السجالتوالمعلومات  دارةمنظومة متكاملة إل اإللكترونية األرشفةتعد 

 إنشاء لحظة من وتبدأواالسترجاع السهل والسريع لها،  لوصولتوفير او تهاصيانوتها حماي

 األرشفة مفهوم تحديد إلى الحالي البحث ويهدف ،وحتي تقرير مصيرها النهائي الوثيقة

 الرقمية المستودعات في أفضل بشكل والسجالت المعلومات إلدارة أساسية كأداة اإللكترونية

 األرشفة مشروع إلدراج األساسية الخطوات إبراز إلى البحث يهدف كما، وآمن فعال بشكل

 .له السلس التطبيق دون تحول التي والمعوقات العوائق وأهم اإللكترونية

 

Abstract 

Electronic archiving is the set of procedures aimed at managing 

information and records, ensuring their protection and maintenance, 

and providing easy and fast access and retrieval to them, from the 

creation of the document until the determination of its, and the current 

research aims to identify the conceptual of electronic archiving as an 

essential instrument to  better manage information and records in the 

digital repositories effectively and securely; The research also aims to 

highlight the essential steps for the inclusion of a project for electronic 

archiving, and the most important obstacles and obstacles that prevent 

the smooth application of it, 
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 :الجانب المنهجي للدراسة .1

 . مقدمة الدراسة وأشكاليتها2.1

إحداث تغيرات ونة األخيرة إلى التقانة في اآلالتي أحدثتها المعرفية والتكنولوجيا أدت الثورة 

 اإلداريةالممارسات في المفاهيم والقواعد التنظيمية وفي بيئة المراكز األرشيفية و جذرية

في زيادة السيطرة اآللية للمعلومات واالتصاالت وقد ساهم بروز النظم داخلها،  والتسييرية

، وأمام هذه التحوالت وجدت والوثائق المنتجة السيل الجارف من المعلوماتوالتحكم في 

نفسها مجبرة على مسايرة التقنية العالمية وإحداث تغييرات على هياكلها راكز األرشيفية الم

لعمل وإعادة هندستها بما يتماشى مع هذه النقلة النوعية، وهذا ما أدى إلى اإلدارية وأساليب ا

اآللية في إدارة أعمالها ووظائفها في ظل واقع  ز الحاجة إلى االعتماد على النظمبرو

كثمرة  األرشفة اإللكترونيةإلكتروني يفرض نفسه بقوة على ساحة األعمال، وقد كان لظهور 

 .وإدارة أعمالها المراكزالدور الكبير إلعادة هيكلة بنية هذه  من ثمار هذا التطور التقني

هذا وتقدم األرشفة اإللكترونية وجها مختلفا ومغايرا لوجه األرشفة بالطرق التقليدية 

فكرا  حفظ وإتاحة الوثائقمنظورا جديدا في السريع باعتبارها  انظرا لسالسة أدائها وإيقاعه

التي سبقت والدة عصر التكنولوجيا االتصاالت األرشفة وفلسفة، وممارسة، فنماذج 

والمعرفة ونظمها لم تعد قادرة على مواجهة متطلبات هذا العصر الديناميكي الدائم التجدد 

أصبحت عملية تنفيذ  التضخم الوثائقيوعلى تلبيتها، ونتيجة لتسارع التغيير التكنولوجي و

مؤسسات أو على مستوى دور حفظ الوثائق حفظ ومعالجة وإتاحة الوثائق داخل النشاطات 

هدفا متحركا عصيا على المتابعة برغم توافر كل تقنيات العمل الحديث وأساليبه فالعالم 

المؤسسات صل مسيرته العاصفة بوتيرة تفوق كثيرا قدرة االرقمي بات يتحرك وينمو ويو

 .على التكيف والتفاعل معه األرشيفية 

 رشفة اإللكترونية )حسب ماورد في العديد من الدراسات (األلواقع   المتأمل غير أن

ة قطاع حاوالت الجادة لعصرنال ينفي وجود عدد ال بأس به من المبمؤسسات حفظ األرشيف 

 مراكزالعديد من أن  ، إال أن المالحظخدماته والرفع من جودة مخرجاتهبوالرقي األرشيف 

تأخد زمام المبادرة في إدراج تقنيات األرشفة لم ن العربية البلدامن عديد الفي  حفظ األرشيف

اإللكترونية لتسيير أرصدتها األرشيفية والعمل على استحداث األليات التكنولوجية الكفيلة 

ز أما عن المراك ات التي تخلفها الممارسات التقليدية في تسيير األرشيف،يمن السلب بتخفيف

  متعثرة هاخطواتال تزال اإللكتروني في األرشفة ف طالتي بدأت بالفعل في التحول إلى النم

سوء إنجاز المشروع  مراحليعود لخلل في أحد  -أوردته بعض الدراسات حسب ما– وذلك

المرحلة التخطيطية أو سوء اختيار الحلول التقنية غياب مرحلة دراسة الجدوى أو لخلل في 

؛ ومن ا في عرقلة هذه المشاريعوالتي كانت سبب إلى غير ذلك من العراقيل التي تعترضها

الدالالت المفاهيمية لألرشفة  الوقوف علىهذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لمحاولة 

راج مشروع اإللكترونية بمراكز حفظ األرشيف، وأهميتها وإبراز الخطوات الجوهرية إلد
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وبناء ، لههم المعوقات والعراقيل التي تحول دون التطبيق السلس ، وأةاإللكترونيلألرشفة 

على اإلشكالية المتبناة تم طرح مجموعة من األسئلة التي حاولنا من خاللها تغطية مختلف 

 جوانب الموضوع محل الدراسة وأهمها:

 وماهي أهم أبعاده المفاهيمية؟ ةماذا نعنى بمصطلح األرشفة اإللكتروني .1

بمراكز حفظ ضفيها األرشفة اإللكترونية على العمل م اإليجابيات التي تما هي أه .2

  ؟األرشيف

هم المراحل الجوهرية لبناء منظومة لألرشفة اإللكترونية بمراكز حفظ هي أما  .3

 ؟األرشيف

 أهمية الدراسة: .2

وجدت  التقنية العالمي الجديد وأمام التحوالتالتكنولوجي في ضوء السياق 

 باعتبارها وحدات تتعامل مباشرة مع الفيض - مراكز حفظ األرشيفالمؤسسات ومن بينها 

أمام حتمية مسايرة التقنية العالمية وإحداث تغييرات جوهرية نفسها  –الوثائقي الكبير

وتعديالت على هياكلها اإلدارية وأساليب العمل وإعادة هندستها بما يتماشى وهذه النقلة 

في تسيير األرشفة اإللكترونية بروز الحاجة إلى اعتماد نظم المعلوماتية؛ وهذا ما أدى إلى 

يفرض نفسه بقوة على ساحة األعمال، وتهدف هذه وظائفها وخدماتها في ظل واقع إلكتروني 

الدراسة إلى إبراز اإلطار الداللي والمفاهيمي لإلرشفة اإللكترونية كمنظومة متكاملة لتسيير 

أهم المراحل  همية الدراسة في محاولة إبرازكما تكمن أحة األرصدة األرشيفية؛ وإدارة وإتا

لألرشفة منظومة إحالل ومن أجل وضع  المراكز األرشيفيةوالخطوات الجوهرية المتبعة ب

 يها، ألرصدتها الوثائقية وتسهيل الحصول عل ةاإللكتروني

األهداف كل دراسة تبدأ بهدف وإلى هدف معين تنتهي، وقد تعدد أهداف الدراســـة:    .3

 التي أدت بنا إلى اختيار  هذا الموضوع للبحث والدراسة في حثياته ومن أهم هذه األهداف:

 داخل المراكز األرشيفية محاولة إيضاح بعض الجوانب المتعلقة باألرشفة اإللكترونية 

   .الداللية والمفاهيمية الناحيتين من

 أداء  على األرشفة اإللكترونية  نظما واإليجابيات التي تضفيها الوقوف على أهم المزاي

 .األرشيفية حفظ مراكزاألعمال ب

  أهم الخطوات الضرورية للتحول إلى األرشفة اإللكترونية.الوقوف 

غاية معينة وهو الترتيب الصائب  إليالمنهج هو وسيلة محددة توصل  ة:ـــمنهج الدراس .4

 أي أنه الحقيقة والبرهنة عليها،بصدد الكشف عن الباحث للعمليات العقلية التي يقوم بها 

اإلجابة على األسئلة وتساهم في تحليل منسق وتنظيم للمبادئ التجريبية التي توجه البحث 

التي أثارتها مشكلة الدراسة وكذلك األساليب المتبعة ألجل تحقيق الفروض التي صممت، 

؛ ل الدراسةة المطروحة والموضوع محويختلف المنهج من دراسة إلى أخرى حسب المشكل

األرشفة المعتمد على تجميع البيانات عن  ومن خالل دراستنا اعتمدنا على المنهج الوصفي
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وتحليلها وقد وقع اختيارنا على هذا المنهج باعتباره أكثر مناهج البحث مالئمة  اإللكترونية

 على اإلطار الداللي والمفاهيميلموضوع الدراسة حيث نسعى من خاللها إلى الوقوف 

لألرشفة اإللكترونية وأهم مراحلها والعراقيل التي تعرقل مسيرة التحول إلي األرشفة 

 . ةاإللكتروني

 والمفاهيمي لألرشفة اإللكترونية : ي.  اإلطار الدالل2 
قبل محاولة التأصيل لمفهوم األرشفة اإللكترونية البد من التفصيل في المفردات المشكلة 

للمصطلح والتعريف بها وإعطاء دالالتها؛ ومصطلح األرشفة اإللكترونية مكون من مفردتين 

األرشفة واإللكترونية وسنحاول تعريف كال المصطلحين لنقوم بعدها بالتأصيل الداللي 

 تم إقتراح تعريف جديد ملم وشامل.لمصطلح ككل ومن 

 وهي لها، الرجوع يسهل بطريقة الوثائق وتصنيف حفظ عملية هي عام كمفهوماألرشفة 

 رعاية على المتقدمة البلدان في األرشيفي العمل مفهوم يعتمد حيث متكاملة، ديناميكية عملية

 النهائي مصيرها يتقرر حتى الوثائق هذه ومتابعة اإلدارات في إنشائها لحظة من الوثائق

اإلتالفو أ الدائم بالحفظ سواء
1
. 

الشامل  بينما يشير مفهوم األرشفة اإللكترونية إلى منهجية جديدة لإلستعاب

واالستخدام الواعي لتقنيات المعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف األساسية على 

مستوى إنشاء ومعالجة واسترجاع الوثائق، ويمكن التطرق إلى بعض التعاريف الواردة 

( األرشفة AFNORبشأنها في بعض األدبيات أين عرفتها المنظمة الفرنسية للتقييس )أفنور،

جميع اإلجراءات واألدوات واألساليب المستخدمة للحفاظ على الوثائق " أنها االلكترونية ب

رض استرجاعها واستغاللها عند مستويين المتوسط والبعيد األجل بغوالمستندات على ال

الضرورة
2

" 

( يالحظ أن AFNORمل في تعريف المنظمة الفرنسية للتقييس )أفنور،إن المتأ

 واإلسترجاع على المدى المتوسط والبعيد بينماالتعريف ركز على مرحلتي التخزين 

ي كذلك من أهمية بداية العناية بالوثائق مند نشأتها أي خالل المقاربات األرشيفية الحديثة تعن

عمرها اإلداري كذلك، واألكثر من ذلك حتى قبل نشأتها أين يمكن لإلرشيفي التدخل في 

على مستوى اإلدارات المنتجة من أجل تحديد شكل وكيفية إعداد بعض المستندات والوثائق 

ضمان سالسة التعامل معها المستند طيلة دورة حياته. كما أن التعريف ركز على مرحلة 

وأغفل اإلقتناء الرقمي و مرحلة المعالجة )الفهرسة _ استخراج  واالسترجاعالحفظ الرقمي 

يرورة األرشفة ي سماوراء البيانات_ االتصنيف والتكشيف( والتي تعد من أهم المراحل ف

ن مرحلة االسترجاع الجيد تقوم أساسا على جودة مخرجات مرحلة اإللكترونية وحيث أ

 المعالجة.

كما تعرف األرشفة اإللكترونية على أنها مجموعة من اإلجراءات لتحديد وجمع  

مدة لوتصنيف واالحتفاظ بالمعلومات للرجوع إليها في المستقبل وهي وسيلة مناسبة وآمنة ل
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القانونية أو اإلحتياجات من المعلومات، ويمكن أن تحتوي تزامات للالزمة لتلبية اإلا

لكترونية على رسائل البريد اإللكتروني الوارد والصادر )اإليميالت(، وثائق المحفوظات اإل

المكتب، والملفات الممسوحة ضوئيا، والبيانات التي يتبادلها اإلجراءات البعيدة، وقواعد 

خالبيانات ال
3
 ... 

يذكر جبريل العريشى، ومساعد بن صالح أن األرشفة اإللكترونية هي إمكانية و

تصوير وفهرسة الوثائق وتحويل بياناتها، وتوفر للمستخدم طرق كثيرة السترجاعها 

ً بسهولة. وتوافر إمكانية تطبيقها على مستوى الشبكة  واإلطالع عليها وتداولها إلكترونيا

إمكانية توسيعها في المستقبل دون أي عائق بحيث يمكن لكل مستخدم الداخلية في اإلدارة و

استعراض الوثائق حسب الصالحيات الممنوحة له من قبل مدير النظام
4
. 

ون أن الوثائق المأرشفة إن المتأمل في تعريف السابق يالخط أن التعريف يلغي  ك

وهي الموجة السائدة حالية في  قد تكون إلكترونية المنشأ أي أنه الداعي لرقمنتها إلكترونيا

إطار الحكوكات اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية أين تكون األرشفة اإللكترونية جزأ من 

نظام التسيير اإللكتروني للوئاثق بالمؤسسات وبالتالي فالوثائق المنتجة تكون بالضرورة 

 وثائق إلكترونية.

عبود نجمويشير  
5

وء إلى اإلدارة اإللكترونية إلى أن المؤسسات أخدت في اللج 

 للمواردها المعلوماتية ومن ثم أرشفتها بالشكل اإللكتروني المعتمد على االنترنت وشبكات

 الذي الحد إلى بها يرتبط وما األشياء تجريد إلى مضى وقت أي من أكثر وتميل األعمال

 أهدافها، تحقيق في فاعلية األكثر العامل هو الفكري المعرفي المعلوماتي المال أصبح رأس

 مواردها." في استخدام كفاية واألكثر

عن المعامالت الورقية وإحالل  االستغناءفجوهر األرشفة اإللكترونية يميل إلى 

المكتب االلكتروني عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات 

ا"إلى إجراءات يتم معالجتها حسب خطوات معدة مسبق األرشفية
6

تهدف األرشفة ؛ وبذلك 

تطبيق تقنيات المعلومات و  اعتمادا علىاالنتقال من العمل اإلداري التقليدي اإللكترونية إلى 

االتصاالت في البناء التنظيمي و استخدام التقنية الحديثة بما فيها شبكات الحاسب اآللي لربط 

المعلومات التخاذ القرارات الوحدات التنظيمية مع بعضها لتسهيل الحصول على البيانات و 

المناسبة و انجاز األعمال و تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة و بأقل تكلفة و أسرع وقت 

ممكن
7

جميع األعمال بمساعدة معدات آلية مثل معدات  بإنجازالتي تهتم  ؛ فهي بذلك التقنية

وبرامج المعالجة البيانات وذلك عن طريق استخدام الحاسب اآللي"
8
. 

فيرى أن المعامالت اإللكترونية بما في ذلك األرشفة  (Jocobsا جوكوبس )أم

اإللكترونية
9

: عبارة عن توليفة من الوحدات والكيانات تتعامل بكفاءة وفاعلية من خالل 

تصاالت الفائقة ألداء األعمال بشكل منظم ودقيق؛ ل مجموعة أنظمة وآليات تقنية واإلاستعما

فية التي تتعامل مع الوثائق واإلدارية والوظيمجموعة من العمليات التنظيمية  فهي 
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تعمل من خالل منظومة من اإلجراءات الفنية والنظم المبرمجة والتقنيات كترونية يات إلككيان

الفائقة مع تالحم قواعد المعرفة وأنظمة االتصاالت الرقمية داخل حلقات متكاملة من 

نسيق والرقابة.التخطيط والتنظيم والت
10

 

اإللكترونية هي كافة الميكانيزمات واالستراتيجيات الستخدام أنظمة رشفة وبهذا فاأل

أو  منتجاتتطويع القدرات والطاقات المتاحة لتقديم وزاتها العالية المعلومات واستغالل مي

لشخص المناسب في الوقت المناسب وفي ظروف مالئمة )بيئة( وبالسعر لخدمات 

المناسب
11

؛ ومما تجدر اإلشارة إليه هو أن العمليات اآللية وإن كانت تنطوي على االستغناء 

عن العنصر البشري المباشر إال أنه من الضروري أن يبقى هذا العمل البشري لكنه بشكل 

على  يةاإلشرافمختلف حيث يتحول من صيغة العمل التنفيذي المباشر إلى العمل ذو الطبيعة 

أداة برمجية   (EAS)أما نظام األرشفة اإللكترونية فيعرف على أنه؛ اآلالت والبرمجيات

تخزين المستدام واآلمن للوثائق اإللكترونية وبمجرد إدماج الوثيقة في نظام التمكن من 

، فإنه ال يمكن بشكل من األشكال تغيير وثيقة، وبالتالي تحتفظ SAEاألرشفة اإللكترونية 

بقيمتها الثبوتية
12

مج سوف يتم العثور على تفاصيل حول طريقة تحديد ؛ في هذا البرنا

.الهوية، ومدة حفظ، طريقة التخزين والمسؤوليات المتعلقة بالتنفيذ ونظام حفظ السجالت
13
. 

وتأسيسا على ما سبق يمكننا الخروج بتعريف شامل للعناصر السابقة فنقول بأن 

الخطوات المتبعة الستغالل اإلجراءات ومنظومة توليفة أو  عنعبارة األرشفة اإللكترونية 

 المتاحة هاوالطاقات هاتطويع القدراتوزاتها العالية مي اإلفادة منواإللكترونية  أنظمة المعلومات

أرصدتها األرشيفية   )الوثائق،  تحويلمن قبل المؤسسات أو مراكز حفظ األرشيف بغية 

الورق أو  على مكتوبة صورة الخرائط الصور، الوثائق على شكل ميكروفورم ....( من

رقمية  اآللية وإيجاد أشكال األجهزة على محفوظة صورة إلى مسجلة على الوسائط الفليمية

لها إعتمادا على معدات تقنية عالية الجودة)الماسحات الضوئية الكمرات الرقمية ...( أو 

وعات مجمتخزين الوثائق المنتجة بشكل إلكتروني باألساس؛ وإتباعها بإدارة واعية وفعالة لل

وحفظها وضمان استمراريتها وانسيابيتها وتوفيرها بطريقة  أو المرقمنة وتخزينها الرقمية

والتي تضمن سرعة وجودة األداء قوية وفعالة من خالل حزم من البرمجيات المدمجة السهلة 

لوصف األرشيف ومعالجة الوثائق الرقمية وفهرستها وتكشيفها الوظائف الفنية وسهولة تنفيذ 

استغالل أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا  استرجاعها وإتاحتها؛ وذلك بغرضبغية 

 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدينو ،المستهدفة و بالجودة المطلوبة للمطالب

 داخليين)اإلدارات المنتجة ،المدراء...(أو المستفيدين الخارجيين )المواطنين، الباحثين...(

من  والمنافذ اإللكترونيةن بعد أو عخالل شبكات إلكترونية محلية المركز من سواء داخل 

  .خالل شبكة األنترنت
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 مراحل إقامة مشروع أرشفة اإللكتروتية: نموذج مقترح.  3
بعد القراءات المستفيضة لعديد الدراسات التي تناولت مشاريع األرشفة اإللكترونية الحظنا 

وجود العديد من المحاوالت لوضع الخطط العملية الكفيلة لإلنتقال الناجح والسلس من النظم 

التقليدية لألرشفة إلى األرشفة اإللكترونية لألرصدة األرشيفية في عديد من المؤسسات 

 ضع خطة يمكن ان تكون دليال عملياألرشيف وقد حاولنا من خالل هذا المبحث وومراكز ا

 لمراكز األرشيف التي ترتجي إدراج نظم لألرشفة اإللكترونية.

 المرحلة األولى: مرحلة التخطيط واإلعداد لمشروع األرشفة اإللكترونية: .1.2

حفط األرشيف أو مراكز المؤسسات يعد التخطيط لألرشفة اإللكترونية على مستوى 

أول المراحل، حيث يبنى على منهج علمي مدروس ومنظم وفق مؤشرات ومعطيات كمية 

ونوعية، يتم من خاللها ابراز خطوات انجاز المشروع؛ ويتطلب مشروع األرشفة 

اإللكترونية تخطيطا دقيقا ومنظما مما ينتج عنه سهولة في تنفيذه وإدارته، كما يمكن إلدارة 

من خالله التعرف على نقاط القوة والضعف لديه ومعرفة الفرص  مركز حفظ األرشيف

المتاحة وكذا التعرف على التحديات التي يواجهها للتغلب عليها؛ وتتكون مرحلة التخطيط 

 لمشروعات األرشفة اإللكترونية من الخطوات التالية: 

رشفة اإللكترونية عندما نبدأ في التفكير في القيام بمشروع األ أوال: تعيين مدير المشروع:

وقبل عملية التخطيط لهذا المشروع يجب أن يتم اختيار مدير للمشروع الذي يتولى مهمة 

تخطيط وإدارة المشروع من بداية تحديد األهداف وحتى توصيل المنتج النهائي؛ ويجب أن 

 يملك مدير المشروع فهما كامال لكل نواحي المشروع، ومن المهم أن تكون لديه القدرة على

اإلدارة والتخطيط والقيادة وليس من الضروري أن يملك معرفة عميقة وخبرة علمية بكل 

القضايا الفنية
14
. 

يجب أن تحدد أهداف المشروع وما إذا كان من الممكن مقابلة هذه ثانيا: دراسة الجدوى: 

أهداف األهداف خالل حدود الميزانية والوقت والتكنولوجيا الحالية أم ال. ويجب أن تشتق 

المشروع بعد تقييم احتياجات المستخدمين،  فمن المهم اكتشاف ما هو متوقع من عمليات 

األرشفة اإللكترونية، وبمجرد فهم احتياجات المستفيدين بدقة يمكن عندئذ إنشاء أهداف 

المشروع ومطابقتها مع إجراءات تدفق العمل والميزانية والمدى الزمني المناسب
15

 . 

عدم وجود تحديات كبيرة مثل عدم توفر الوثائق األصلية أو أن المواد دوى تختبر دراسة الج

 األصلية هشة للغاية بحيث يصعب نقلها.

  تتضمن دراسة الجدوى أيضا تقييم للمخاطر التي يمكن أن تلقى الضوء على

 المشكالت المحتملة والطرق المقترحة للتعامل معها.

 حيث ال يجب البدء في أي موارد كما يجب أن تخاطب دراسة الجدوى قضايا ال

رشفة اإللكترونية بدون ضمان توافر موارد فعالة للتكفل وإنجاز ودعم مشروع األ

 المشروع في المستقبل.
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 ثالثا: وضع خطة األرشفة اإللكترونية: 

مشاريع األرشفة اإللكترونية ، في أنها ستكون القاعدة تصميم تبرز أهمية وضع خطة ل

عليها سيتم تحديد العديد من الخيارات المتعلقة بالعمليات الفنية للمشروعاألساسية التي بناء 
16

  

م من خاللها تحديد فريق العمل المطلوب، اختيار المواد، المتطلبات التقنية للعمل، فضاء ويت

العمل، التمويل، الجدول الزمني للمشروع قبل أن تعلن عن تبنيها لمشروع  األرشفة 

األرشيف. ويمكن حصر العناصر األساسية التي تشملها خطة خل مركز ااإللكترونية د

 األرشفة اإللكترونية: 

  :البد من تحديد األهداف والغايات المرجوة من تحديد األهداف ورسم الخطة الزمنية

مشروع األرشفة اإللكترونية قبل البدء فيه حتى تتضح الرؤية من فائدة المشروع أو عدمه 

في  ي هذا الصدد، ويمكن أن نحدد أهداف األرشفة اإللكترونيةثم اتخاذ القرار المناسب ف

العناصر التالية
17

 : 

  تعزيز الوصول: حيث تظهر مراكز األرشيف التي تتبنى هذه المشاريع الرغبة في تعزيز

 الوصول إلي أرصدنها ومحتوياتها من أجل تلبية احتياجات المستفيدين. 

  الوصول إلى الوثائق األرشيفية الرقمية .تحسين الخدمات: وذلك من خالل توفير 

  الحد من استخدام الوثائق األصلية: المهددة بالتلف، لكثرة استخدامها، أو لهشاشتها

  وبالتالي إنشاء نسخ احتياطية للمحافظة عليها.

من أهم األمور الواجب مراعاتها هو تحديد مدة زمنية كافية لتنفيذ المشروع فعملية 

عملية فنية، ويجب معرفة أنه من كون قبل أن تتعد عملية إدارية  اإللكترونيةاألرشفة 

 مسؤولية المدير أن يخطط لدورة حياة المشروع والتي تشمل: 

 .األنشطة التي تسبق المشروع: تتضمن تحديد األهداف والموارد ومنهجية العمل 

  لمواد.مرحلة انطالق المشروع: من بدء المشروع إلى مسح أول دفعة من ا 

  .مرحلة اإلنتاج: حيث أن أكبر إنتاجية تكون في منتصف هذه المرحلة 

   مرحلة ختام المشروع: وقت إنهاء المجهود والتعامل مع المشكالت التي وضعت

 جانبا.

   مرحلة ما بعد المشروع: متصلة أساسا بمسؤوليات الصيانة المستمرة للمنتجات

 الرقمية.

 :يد كل الجوانب األساسية، البد من تعيين فريق عمل بعد تحد  تحديد مصادر التمويل

متخصص يتكفل بتأمين الموارد المالية الكافية لبدء وتطوير والحفاظ على استمرار دورة 

حياة المشروع، حيث البد من وضع صورة دقيقة للتكاليف المالية الالزمة التي تساعد 

ف اإلجمالية لتشغيل المشروع. على تحديد نقاط الضغط المالي وتقدير بدقة أكبر التكالي

 طريق:ويتم تحديد الموارد المالية عن 



  رونـــــــخآوسعيدي سليمة  ....للوثائق مشروع األرشفة اإللكترونية

 

 

118 

 اسها اختيار حجم تحديد الميزانية المتوفرة على مستوى المركز ويتم على أس

مجموعات األرصدة األرشيفية ووضع متطلبات المشروع المشروع، وحجم 

 ككل.

  تحديد مختلف جوانب المشروع سواء من حيث فريق العمل أو التجهيزات

والبرمجيات أو حجم المجموعات الرقمية واالختبارات التقنية، باإلضافة إلى 

تجهيز فضاء العمل وتقدير التكلفة اإلجمالية حسب هذه الجوانب لتقدير التكلفة 

 النهائية للمشروع.

 رشفة اإللكترونية:  توفير المتطلبات التقنية لمشروع األ 

لكترونية شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى إّن مشروع األرشفة اإل  

تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي 

باختالف تختلف تجهيزات نظام األرشفة لفشل، وا وإال سيكون مصيرهيحقق النجاح والتفوق 

حجم الوثائق والغرض المطلوب من نظام األرشفة، ويمكن إيجاز مواصفات هذه التجهيزات 

يلي فيما
18

: 

   نظام استثمار أرشيف يتألف من حاسوب مزود بقارئCD-ROM  مع مجموعة من

 .األقراص الليزرية التي تحتوي صور األرشيف الجاهز

 النصية )الماسحات  نظام إدخال واسترجاع مزود بوسائل إدخال الوثائق

 لطرفياتالضوئية(ووسائل استرجاعها )محطات عمل حاسوبية( وهذه الوسائل وا

مربوطة على شبكة محلية بحيث يتضمن النظام عدة محطات إدخال وعدة محطات 

 استعراض.

  محطات إدخال:تستخدم إلدخال الماسحات الضوئية، ويمكنها أن تعمل في الوقت نفسه

 كمحطات استرجاع.

 ويمكن أن تكون ملونة أو غير ملونة وبأحجام مختلفة ضوئية:  اتماسحA4  وA3  أو

 أكبر.

 .طابعة ليزرية )أبيض وأسود( أو ملونة 

  محطات استعراض: حواسيب شخصية تستخدم الستعراض الوثائق المدخلة، ويمكنها

 أن تطبع المناسب منها.

 إلد خادم ً ً إلدارة إلدارة الوثائق تخزن فيه الوثائق ويتضمن نظاما ارة الشبكة ونظاما

 الوثائق واسترجاعها.

  مع ً إدارة الوثائق ويتضمن األقراص خادم برج أقراص ضوئية: يكون مرتبطا

 الضوئية المحتوية على صور الوثائق.

برمجيات لتحقيق الغرض  إضافة إلى المتطلبات الماديةتستخدم األرشفة الضوئية هذا و

من نظام األرشفة وهي
19

: 
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 ارة الشبكة واالتصاالت.برمجيات إد 

 .برمجيات مسح الوثائق 

 نظام استرجاع الوثائق 

 أتمتة العمل. برمجيات 

 ً يمكن بواسطتها تحويل صورة الكلمات المدخلة  OCRبرمجيات تعرف الحروف ضوئيا

عبر الماسح إلى رموز الحروف المشكلة لهذه الكلمات، أي أن الحاسوب يمكن أن يتعامل 

مع النص كما لو أنه مدخل بلوحة المفاتيح، وبالتالي يمكنه أن يبحث عن كلمة محددة أو 

 ضمن صورة الوثيقة. جملة معينة، بينما ال يستطيع الحاسب أن يبحث عن كلمة معينة

ً منها ويستبعد البعض  ويمكن للنظام أن يستخدم هذه البرمجيات كلها أو أن يستخدم بعضا

 اآلخر، وفقاً الحتياجات العمل.

   :يعد القرار الخاص بتشكيل فريق تحديد فريق العمل بمشروع األرشفة اإللكترونية

ولذا يتطلب اهتمام اإلدارة العليا العمال بمشروعات األرشفة اإللكترونية قرارا حيويا، 

لمركز حفظ األرشيف، حيث تقوم بتحديد فريق العمل الذي سيقوم بالمشروع، بداية 

باختيار مختلف المسؤولين في مختلف مراحل المشروع وتحديد السلطة المفوضة إليهم،  

تلفة ومرورا بتحديد اختصاصات ومسؤوليات األفراد المنوط لهم القيام بالواجبات المخ

بالمشروع، وذلك بناء على مجاالت أعمالهم ومستويات الخبرة لديهم، والقيام بتوزيعهم 

على األعمال المناسبة مثل المسؤولين عن إعداد الوثائق وإختيارها قبل المسح، 

المسؤولين عن التأكد من سالمة النسخ األصلية، فالمسؤولين عن التقاط الصور، 

ة الجودة والمسؤولين عن الفهرسة والتصنيف...إلخوالمسؤولين عن األداء ومراقب
20

؛ 

ويعتبر فريق العمل بمشروع األرشفة اإللكترونية من التحديات الكبيرة للمشروع، 

ومفتاحا ومؤشرا أساسيا في نجاحه أو فشله، ذلك أن مشاريع األرشفة اإللكترونية تتطلب 

الفني أو التقنيفريق عمل يمتلك مهارات عالية سواء في الجانب اإلداري أو 
21
. 

 أخيرا على مركز حفظ األرشيف أن تحدد طرق حفظ استراتيجية الحفظ الرقمي  :

في حال فشل األجهزة والبرمجيات الموجودة لديها على المدى  وثائقها المؤرشفة إلكترونيا

الطويل، كذلك وضع خطة لتامين موارد التمويل الالزمة لصيانة المجموعات المرقمنة 

 ل اإلجابة على األسئلة التالية:وذلك من خال

 ما الجوانب التي ينبغي مراعاتها لتحقيق الحفظ الرقمي للمشروع؟ 

  هل يضع مشروع األرشفة اإللكترونية استراتيجيات إدارية وفنية واضحة

 للحفظ الرقمي؟

  هل يراعي المشروع اختيار صيغ ووسائط معيارية مالئمة للمساعدة على

 تحقيق الحفظ الرقمي؟

 ألساليب التي يتبعها المشروع للحفظ الرقمي، وما مدى كفائتها؟ما ا
22
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 رابعا: توثيق إجراءات مشروع األرشفة اإللكترونية.

ونظم المعلومات الرقمية هو وصف كتابي للنظام، يق في مجال األرشفة اإللكترونية التوث

والنماذج أهدافه، أجزائه، بياناته، إجراءات تشغيله بالمستندات والرسومات 

اإليضاحية
23

، وعند تصميم نظام لألرشفة اإللكترونية يجب توثيقها بطريقة مالئمة حتى 

تعد مرجعا لمركز األرشيف ويحقق التوثيق األهداف التالية
24

: 

  تفهم أهداف نظام األرشفة اإللكترونية وكيفية أداء مكوناته وذلك يجب أن يكتب بطريقة

 ة الحاسب اآللي.مفهومة لكل من يقرأه، ال بشفرات لغ

  تسجيل كل القرارات التي اتخذت أثناء عملية التصميم وإعادة ذلك بأسلوب مقنن حتى

 يعرف كل شخص أين يجد ما يبحث عنه.

 جين اللذين يستخدمون والمبرمجين وبذلك يمكن للمبرم النظم أداة اتصال بين محللي

 ختيار الكاملة.اإل المحتاج إليها عن طريق بياناتعداد كل البرامج الوثيقة من إ

ويتم التوثيق في كل مراحل األرشفة اإللكترونية حيث يتم أثناء الشروع في بنائها توثيق 

المشروع وهو الوصف الكتابي المدعوم بالوثائق والرسوم االيضاحية والجداول الوصفية منذ 

والمستندات  بداية الدراسة وحتى إقامتها وتنفيذها وتقييمها؛ ويتم جمع المعلومات والوثائق

الخاصة بكل مرحلة من المراحل وتبويبها وفيما يلي عرض ألهم هذه الوثائق
25

: 

 وثائق مرحلة الدراسة التمهيدية: خطاب التكليف بالقيام بالدراسة.  

  وثائق مرحلة الدراسة التفصيلية: الخرائط التنظيمية، وثائق وتقارير ونماذج جمع

 البيانات....

  التحليلية: خرائط تدفق البيانات والمستندات، جداول تحليل المدخالت وثائق المرحلة

 والمخرجات.

  وثائق مرحلة التصميم: نماذج ومواصفات موارد المكتبة الرقمية، نماذج ومواصفات

 المدخالت والمخرجات، المخططات الهيكلية.

 المرحلة الثانية:  مرحلة تنفيذ مشروع األرشفة اإللكترونية:  .2.3

هاء من المرحلة التخطيطية لمشرع األرشفة اإللكترونية والذي يعطي نظرة بعد االنت

 كز األرشيف القرارامستفيضة حول أهميته وثبوت الجدوى منه واتخاذ المسؤولين عن مر

بالمضي قدما في استكمال المشروع وإخراجه إلى النور تأتي الخطوة الرئيسية الثانية وهي 

 ها إلى ثالثة مراحل مفتاحية على النحو التالي:مرحلة التنفيذ والتي تنقسم بدور

 مرحلة بناء األرصدة األرشيفية الرقميـة 

  مرحلة إدارة األرصدة األرشيفية الرقميـة 

  مرحلة إتاحة وتثمين األرصدة األرشيفية الرقمية 

 وفي مايلي تفصيل لهذه المراحل: 

 : ويتم من خاللأوال: بناء األرصدة الرقمية: 
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: من المهم اعتبار األرشفة اإللكترونية على شكل سلسلة من واالنتقاء.االختيار 1

يجب أن تجري عملية االختيار االختيارات، تتطلب مستلزمات واحتياجات متساوية. لذا 

بشكل يسمح بالتأكيد على أن االختيار ال يتم فقط بحسب قيمة المواد المختارة، وال تبعا 

جدواها التقني، والمسائل القانونية المتعلة بها والظروف ألهمية محتوياتها وإنما أيضا بحسب 

الؤسساتية
26

ولويات األ ، وبما أن حجم الوثائق يكون في الغالب هائال وبالتالي البد من تحديد

للمواد التي سيتم تحويلها، وذلك باالعتماد على قيمة المادة والمخاطر التي قد تتعرض لها 

أن تكون للمواد المطلوب تحويلها رقميا واحدة أو أكثر من  بد، أين الباإلضافة إلى االستخدام

حيث تعطى ، القيمة اإلثباتية،القيمة الطبيعية ، القيمة اإلدارية،القيمة المعلوماتية ة القيم التالي

كم يجب إعطاء  األولوية للمواد التي تكون عرضة للتلف بسبب التعامل معها واستخدامها.

للمواد التي تستخدم أكثر من قبل الباحثين أو الموظفين، حيث  األولوية في التحويل الرقمي

 .تعد أنها ذات استخدام عالي

تشمل مرحلة تجهيز الوثائق األرشيفية التي سيتم اختيارها تجهيز الوثائق للرقمنة:  .1

للرقمنة عدد من العناصر كاآلتي
27

: 

 .سحب الوثائق من أماكنها 

  لن يتم أرشفتها . والتيفحص النسخ الستبعاد النسخ المكررة 

 . تصوير بعض الوثائق القديمة يدويا حتى نستطيع تصويرها ضوئيا 

 . إزالة الدبابيس الموجودة على الوثائق 

 فصل األوراق الى مجموعات حسب الحجم أو التي تحتوي على ألوان أو التي 

 وي بيانات على الوجهين ، الختتح

   لرقمنتهاصيانة المصادر المعلوماتية التالفة استعدادا 

 وضع عالمات مميزة على الوثائق لتسهيل عملية و تخصيص رقم مسلسل للمتابعة

 تجميعها كما كانت قبل التصوير الضوئي.

: تأتي مرحلة التحويل الرقمي أو المسح الضوئي بعد مرحلة اختيار التحويل الرقمي .2

النصوص  حويلصد بها تا في شكلها التقليدي )تجهيزها(، ونقالوثائق وإعادة تنظيمه

المطبوعة أو الصور )سواء كانت صور فوتوغرافية أو إيضاحات أو خرائط... إلخ( إلى 

التي تسمح بعرض نتيجة ذلك  باستخدام نوعٍ ما من أجهزة المسح الضوئي إشارات ثنائية

فعملية مسح الوثائق ال تتم مباشرة ألن نجاح هذه العملية مرتبط على شاشة الحاسب. 

وانتظام الوثائق في سياقها الكالسيكي؛ ويمكن اجمال هذه  ارتباطا بمدى وضوح

الخطوات فيما يلي
28

: 

 .تعديل أو تحويل أحجام الوثائق 

 .التحكم في هيكلتها وحفظ مكوناتها 

 .الحصول عليها من خالل تشكيلة من أدوات الحفظ والمعالجة 
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ة، حيث يعرف وتستند عملية المسح الضوئي على جهاز المسح، ومنه اشتقت العملية الفني

الماسح الضوئي على أنه الجهاز الملحق بجهاز اإلعالم اآللي والذي يتم به إدخال مختلف 

المعلومات المكتوبة، المطبوعة، المصورة والمرسومة باإلضافة إلى المخطوطات، وذلك 

بتحويلها إلى إشارات رقمية بترجمة الضوء المنعكس إلى نقاط بيضاء وسوداء تمثل النظام 

ئيالثنا
29
. 

هي مرحلة تتم بالتوازي مع عملية التصوير الضوئي : مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة  .3

مهمته  موظف الذي يصور الملفات ضوئيا أو أي موظف آخر تكونالحيث يقوم 

الملفات المصورة ضوئيا و مقارنتها باألصل للتأكد من  ىمراقبة الجودة التدقيق عل

 وضوحها وجودتها و عدم ضياع أي معلومة قد تحتويها الوثيقة .

: تكمن أهمية االختزان االرقمي في االختزان الرقمي للكيانات األرشيفية المرقمنة .4

 ضمان استخدام وإتاحة المصادر الرقمية على المدى البعيد، ذلك أن معدالت تطور

العتاد والبرمجيات وأشكال الملفات تؤدي إلى زيادة احتمالية عدم قراءة المحتوى 

الرقمي  وذلك على العكس  من حفظ المصادر المطبوعة الذي ال يتعدى الكيان 

المادي للوعاء؛ ويمكن تلخيص طرق االختزان والحفظ  الرقمي في
30

: 

 .اختزان وحفظ المحتوى والمتمثل في مجموع البيتات 

 .اختزان وحفظ الوسيط المادي المحمولة به البيتات 

يتم تخزين الكيانات الرقمية عادة في ملفات حسب الصيغ التي تم اختيارها من قبل إدارة 

المشروع الرقمي، بما يتالئم مع محتوى الملفات، سواء كانت ملفات نصية أو صوتية أو 

لى اختيار صيغ معيارية لضمان مصورة أو وسائط متعددة إلى غير ذلك.  وينبغي الحرص ع

 الحفظ الرقمي لتلك الملفات على المدى البعيد.  

 من الصيغ المستخدمة في حفظ الكيانات الرقمية ما يلي : 

  آسكي ( المعيار األمريكي لتبادل المعلوماتASCII .يتالئم مع البيانات النصية :) 

 ( لغة الترميز المعيارية العامةSGML وهي صيغة مكودة :) تتالئم مع البيانات

 النصية.

 (صيغة تبادل الصورGIF وهي صيغة لملفات الصور تستخدم تقنية ضغط :)

 البيانات.

 (صيغة الملفات الصوتية على شكل موجاتWav وهي صيغة لحفظ البيانات :)

 الصوتية بشكل غير مضغوط.

 (مجموعة خبراء الصور المتحركةMPEG صيغة مالئمة لنقل ملفات الفيديو :)

 الحجم الكبير عبر الويب. ذات

 (لغة نمذجة الحقيقة االفتراضيةVRML وهي صيغة مالئمة للكيانات ثالثية :)

 األبعاد عبر الويب.
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بعد أن تنتهي مرحلة بناء   مجموعات الرقمية: التنظيم ثانيا: إدارة األرصدة المرقمنة و

ذ المشروع الرقمي وهي األرصدة األرشيفية الرقمية تأتي الخطوة الثانية الرئيسية في تنفي

مجموعات المرقمنة، وذلك باستخدام عناصر معيارية تتمثل في الميتاداتا )بيانات عن التنظيم 

البيانات(، وهي بيانات تصف سمات الوثائق األرشيفية وخصائصها وتوضح عالقاتها 

ف وتساعد على الوصول إليها أو اكتشافها وإدارتها واستخدامها بفاعلية، وتعمل على وص

وتحديد أماكنها وتحديد هوية ومالمح كيان الوثيقة األرشيفية الرقمية
31
. 

 تتنوع أشكال إتاحة األرشيفاتثالثا: اتاحة وتثمين األرصدة األرشيفية المرقمنة: 

ما بين االتاحة الخارجية على الخط المباشر من خالل شبكة االنترنيت،  لمجموعاتها المرقمنة

واإلتاحة الداخلية على الخط غير المباشر بمبنى مركز األرشيف
32

. أين يمثل استرجاع 

الوثائق العنصر الرئيسي إلتاحة الوثائق األرشيفية المؤرشفة إلكترونيا
33

يتم البحث عن و؛ 

ا، حيث تستخدم قواعد البيانات لتخزين بيانات الميتاداتا الوثائق التي تم بناؤها وهيكلته

وربطها بالمواد، ومن ثم يستخدم المستفيد أدوات البحث، كمحرك البحث السترجاع تلك 

المواد، حيث تتم عملية المضاهاة بين االستفسار والوثائق بطريقة آلية وتزويد المستفيد بنتائج 

بحث في عناصر الميتاداتا فقط والتقيد بذلك كما هو البحث.  ومن غير الضروري أن يلتزم بال

 الحال في البحث التقليدي، حيث إن عملية التكشيف اآللي تتيح البحث في النص أو أجزاء

 منه.

 . . المرحلة الثالثة: مرحلة صيانة ومتابعة مشروع األرشفة اإللكترونية:3.4

 وتنقسم هذه المرحلة إلى:

وتعرف المتابعة بأنها مجموع العمليات المستمرة  أوال: مرحلة متابعة المشروع: 

للتحقق من أن تنفيذ المشروع يتم وفق الخطة المعتمدة والخطوات المتفق عليها لتحقيق 

األهداف المرغوبة، وأن التنفيذ يتم بالكيفيات والنوعيات والتكلفة المقدرة لذلك في 

ات والتصميمات السابق اإلطار الزمني المطلوب وبالجودة العالية ووفقا للمواصف

وضعها
34

.ويجب أن تجرى مراجعات المشروع كل أسبوع أو أسبوعين أو على األقل 

كل شهر، ويتم خالل المراجعة فحص المشروع نفسه وليس المنتج النهائي والنظر إلى 

 التقديرات ومقارنتها مع ما تم إنجازه بالفعل.

ت الصيانة المستمرة لألجهزة تتضمن هذه المرحلة عملياثانيا: مرحلة الصيانـة : 

والبرامج، ويجب تحديد أو تشكيل مجموعة صيانة طويلة المدى وتدريبها إذا دعت 

الحاجة إلى ذلك وال تشتمل الصيانة حل المشاكل فقط أثناء تشغيل واستغالل نظام 

األرشفة اإللكترونية إنما تمثل أيضا مراجعة البيانات واإلحصاءات والمعرفة الداخلية 

ي تتغير مع الوقتالت
35

؛ كما ينبغي العمل على جعل نظام األرشفة اإللكترونية الذي تم 

خالل هذه الفترة إلى إقامته وتشغيله أن يستمر في العمل كما خطط له أين يحتاج 

صالحات أو تحسينات من أجل استمرارية العمل ضمن حدود أداء معينة تعديالت أو إ
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الصيانة العديد من الجوانب منها المساندة  صمم وخطط لها من قبل، وتتضمن عملية

التشغيلية للنظام، صيانة البرامج واألجهزة....
36

 

 خاتمة الدراسة:

على مستوى مختلف  والملفات منقطع النظير إلنتاج الوثائق لالنفجارنتيجة 

والوظائف والتحكم في السيل الجارف من الوثائق أصبحت عملية تنفيذ النشاطات  المؤسسات

هدفا متحركا  وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدينمن قبل مراكز حفظ األرشيف المنتجة 

فالعالم الرقمي بات  عصيا على المتابعة برغم توافر كل تقنيات العمل الحديث وأساليبه،

على مراكز حفظ األرشيف قدرة ويواصل مسيرته العاصفة بوتيرة تفوق كثيرا  يتحرك وينمو

زمان كترونية أحدث وسيلة اختصرت اللاإل لتفاعل معه، ومن هنا برزت األرشفةالتكيف وا

هذا وقد حاولنا من خالل هذه رشيفية؛ في مجال األعمال األوالمكان وأحدثت نقلة نوعية 

الدراسة استيعاب الجوانب النظرية المتعلقة باألرشفة اإللكترونية وأهميتها والمزايا التي 

تضفيها على األعمال داخل مراكز حفظ األرشيف لمجابهة التحوالت الجذرية في بيئة العمل 

ألرشيف اإللكتروني المعوقات التي تعرقل مسيرة التحول نحو ا، كما تم التعريج على أهم 

في نهاية هذا  الخطوات الجوهرية لتطبيق األرشفة اإللكترونية،لننهي بنموذج مقترح ألهم 

البحث نقدم جملة من االقتراحات التي يمكن أن يُسترشد بها في حالة التفكير الجدي إلنشاء 

 منظومة إلكترونية حقيقية بمراكز حفظ األرشيف.

عن  عادتاإلباإللكترونية وذلك من خالل األرشفة اإلسراع في التوجه نحو تطبيق  .1

اإلجراءات الروتينية وتكييف الهياكل اإلدارية المرنة بما يتيح مشاركة واسعة لكافة 

 .الموظفين

و تعمل ه المشاريع تطبيق هذ مسألة اإلشراف على تتولىجهات رسمية ولجان عليا توفر  .2

تولى تقييم المستويات التي وصلت إليها على تهيئة البيئة الالزمة و المناسبة للعمل و ت

 .في التنفيذ

تحتية البنية الاالستثمار الفعال في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير  ضرورة .3

 توفير البنية في مراكز األرشيف، و كترونية قوية األركانيلإ منظومة الالزمة لبناء

 األثر المطلوب منها البرمجية  المالئمة وضمان تحديثها باستمرار حتى تحدث

اإللكترونية والبحث رشفة كفيلة بتوقير البنية القاعدية لتطبيق األير مخصصات مالية توف .4

 للتمويل الذاتي. رعن مصاد

ة رشفتطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التعامالت اإللكترونية التي تفرضها األ .5

كافة النتائج القانونية  تضفي عليها المشروعية و المصداقية و التي و اإللكترونية

 المترتبة عليها.
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في مجال  وظفينالتوعية الشاملة في أوساط المونشر الثقافة المعلوماتية واإللكترونية  .6

لمدروس إلى العمل ااإللكترونية وتوضيح الغايات منها وكيفية االنتقال السلس و رشفةاأل

 .اإللكتروني

ة االلكترونية و إبراز رشفام األخطة تسويقية دعائية شاملة للترويج الستخدوضع  .7

ن فيها و التفاعل معها والحرص على وظفيمحاسنها و ضرورة مشاركة جميع الم

حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة والجانب الدعائي و إقامة الندوات و المؤتمرات 

 .هذا المفهوم الحديثمناخ قادر على التعامل مع 
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