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جمتمع املعلومات املهنة املكتبية يف اجلزائر يف مواجهة حتديات  

                جية قموحان. د                                                                  

جامعة منتوري قسنطينة ـ اجلزائر / حماضرةأستاذة        

gamouh@wissal.dz 

لقد عرفت املهنة املكتبية تطورا كبريا خاصة يف النصف الثاين من القرن العشرين،   :ملخص 

حيث أصبح ينظر إليها على أا ذات عالقة وطيدة باجلانب التربوي و التعليمي من جهة، و هلا 

، طابع اقتصادي تنافسي من جهة أخرى، ذلك ما أدى إىل تطور املفاهيم املتعلقة باملكتبات

إن إدخال التكنولوجيا اجلديدة هو . بتطور طرق تسيريها و بتطور وسائل العمل اخلاصة ا

بدوره أدى إىل تطور املهنة يف ذاا، حبيث اصبح املكتيب مبثابة اختصاصي املعلومات يؤدي 

كما كان لتنظيم املهنة من . مهام تقنية حمددة تستدعي منه إن يتميز خبصائص و مهارات معينة

كتبيني وفقا للمفاهيم يف تنظيم األسالك املختلفة ألصناف امل احية القانونية األثر اإلجيايبالن

نريد من خالل هذا البحث  أن نتعرف على مدى تطور مهنة املكتبات بفعل هذه . احلديثة

  .الظواهر و املستجدات ببالدنا، و مدى استعداد املكتبيني ملواجهة التحديات

إىل إجراء دراسة ميدانية مبكتبات جامعة منتوري قسنطينة مع تطبيق ذلك اإلشكال دفعنا   

توصلنا إىل نتائج ذات داللة . إجراءات منهجية و علمية معتمدة يف جل الدراسات األكادميية

  . تثري النقاش و الكثري من التساؤالت

ات، املكتبة املهنة املكتبية، التطور، التحدي، املكتيب، اختصاصي املعلوم :الدالة الكلمات 

 . اجلامعية، دراسة ميدانية،  قسنطينة
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    مقدمــة

طرحت األلفية الثالثة تغريات و حتديات جسيمة على كافة التخصصات واملهن التابعة هلا ، 

نتيجة العوملة وما أحدثته رياحها من تغيري، ومنافسة مست أغلب األسواق احمللية قبل الدولية  

جودة  منتجاا و خدمتها  ليقبل ويرضى ا املستهلك الذي  اليت  أصبحت مطالبة  بضمان

أصبح بدوره يتحكم وإىل درجة كبرية يف بقاء املنظمة واستمرارها، تلك اجلودة اليت لن تتحقق 

باآلالت وبالتكنولوجيات فحسب، بل البد هلا من مهارات  بشرية ذات كفاءة عالية ، 

و ما يتطلب يف ذات الوقت تنظيم هذه املهارات باعتبارها أهم عناصر العمل واإلنتاج، وه

ضمن مهنة يستطيع املنتسبون إليها من  رفع التحدي الذي فرضته هذه األخرية بوجه عام و 

  1تكنولوجيا جمتمع املعلومات بشكل خاص

جمتمع  زاد فيه االهتمام بتطوير القوى العاملة يف قطاع املعلومات ، خاصة مع ظهور 

ة الشاملة اليت اقتحمت وبقوة خمتلف أنظمة املعلومات إذ  تقضي هي منهجية إدارة اجلود

األخرى بضرورة تطوير املوارد البشرية  لتساير التغريات التقنية والعلمية والفنية احلالية اليت 

الذي تنبهت له كربيات الدول املتقدمة وجعلتها  رمست مجيع املهن مبا فيها املهنة املكتبية األم

ولوية عند بناء استراتيجياا التنموية ومنها تلك املتعلقة بأنظمة املعلومات نتيجة حتتل مركز األ

 ما عرفته خالل هذه السنوات األخرية من تطور وتغري جذري يف القيم اخلاصة مبهنة املعلومات 

هذا االهتمام جتسد على أرض الواقع بوضع املكانيزمات الكفيلة بتطوير املهنة املكتبية من خالل 

العتناء باملناهج الدراسية من جهة ومن خالل تطوير املنظومة التشريعية اليت تسري املهنة من ا

حيث املؤهالت وشروط التوظيف واملهام وغريها  من جهة ثانية  باعتبارمها من أهم أسس 

ومقومات املهنة املكتبية  دف حتسني مستوى وكفاءة العاملني يف حقل املعلومات جلعلهم 

 لى رفع حتديات جمتمع املعلومات قادرين ع

تعد اجلزائر من بني الدول اليت اهتمت ومنذ السنوات األوىل من استقالهلا بقطاع املكتبات و

واملعلومات، حيث قامت بفتح أقسام لتدريس علوم املكتبات واملعلومات مبستويات متعددة يف 

وطنية تسهم يف حتقيق أهداف ثالثة من كربيات جامعاا، وكلها دف إىل تأهيل قوى بشرية 

التنمية اليت رمستها الدولة عرب خمططاا التنموية، إذ تعد احلركة املعلوماتية إحدى عناصرها 

  .األساسية
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لكن برغم ذلك وبرغم العديد من اإلصالحات اليت عرفتها املنظومة  التشريعية والتعليمية يف 

املهتمني ل م د ، الذي عقد عليه كثريا من   جمال املكتبات واملعلومات، واليت كان آخرها نظام

أمام  ما تعرفه هذه املهنة من  حتديات  آماال كبرية   بقطاع املكتبات و بتأطري املهنة وتنظيمها

فإن ما نلحظه اليوم هو عجز  مهنة  .سواء من حيث تنظيم التكوين للمهنة  أو التوظيف هلا 

  .جمتمع املعلوماتمسايرة مستجدات  ىاملكتبات يف  اجلزائر عل

مدى مواكبة  الربامج واملقررات الدراسية  اخلاصة  مبهنة وهو الوضع الذي جعلنا نتساءل عن 

املكتبات باجلزائر لتحديات جمتمع املعلومات من جهة ؟ واىل أي مدى سايرت  النصوص 

جهة ثانية  ؟ القانونية املسرية حاليا ملهنة املكتبات و املعلومات لتحديات جمتمع املعلومات من  

وحىت نستطيع اإلجابة على هذين التساؤلني اللذان شكال  إشكالية هذا البحث، ولتحقيق 

اهلدف الذي نصبوا إليه واملتمثل أساسا  يف  اإلطالع على واقع وحتديات  مهنة املكتبات يف 

ة هلا  حاليا اجلزائر من خالل املقررات الدراسية مع التعريف بالنصوص القانونية املنظمة و املسري

من هنا جاء . اعتمدنا يف هذا البحث املنهج الوصفي والتحليلي ألنه األنسب لطبيعة حبثنا هذا

كما تعرضنا إىل حتليل . ةالوصف والتحليل ملختلف األدبيات اليت تناولت توصيف املهنة املكتبي

دراسة ميدانية  وضعية  مهنة املكتبات من حيث املهام املطلوبة يف املنتسب إليها  من خالل

اعتمدت فيها االستبانة كأداة أساسية يف مجع املعلومات إضافة إىل حتليل النص الوطين  قصد 

  اإلجابة على تساؤالت هذا البحث

املفاهيم احلديثة للمهنة املكتبية .1   

باحلرفة اليت تم برصد اإلنتاج الفكري ومعاجلته وحفظه "اليت تعرف حصلت املهنة املكتبية 

على اهتمام كبري عرب  2" وسائل استرجاعه خدمة للمستفيدين من خمتلف األصناف ووضع

التاريخ فمن هواية أو فنا ميارسه بعض العلماء واملبحرين يف شؤون العلم واملعرفة  ورجال 

الدين يف بعض اتمعات القدمية والوسيطة إىل اختصاص قائم بذاته يرتكز على أسس 

إىل تيسري احلصول على املعرفة ونشرها وضبطها وتوثيقها ومن مث ونظريات دف يف جمموعها 

أين اتضحت معامل هذه  املهنة بدءا بتأمني تكوين خاص ا إىل  3استرجاعها يف العصر احلايل

  .سن قوانني تأطرها وتنظمها
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لقد أصبحت هذه املهنة أحدى ضرورات  أية خطة تنموية وأحد عناصرها األساسية كما  

بة واملكتيب حاضران يف كل عملية اختاذ أو  بناء أو تنفيذ أي قرار على أي مستوى باتت املكت

هذه األمهية للمكتيب واملهنة اليت ينتسب  4كان ويف أي جمال من جماالت التطور داخل الدولة

  :إليها جاءت نتيجة ظهور مبادئ جديدة ملهنة املكتبات نوجزها يف 

احلصول على مضموا إىللى الوثيقة حتول اخلدمة املكتبية من احلصول ع -  

ظهور االهتمام بكيفية احلصول على املعلومة املناسبة للطلب -  

وسيلة خلدمة  إىلحتول عملية جتميع أوعية املعلومات وتنظيمها من هدف يف حد ذاته  -

  املستفيدين

العمل يف وسائل  ة وخاصةالتكنولوجيوما   هذا التطور يف  املبادئ إال نتيجة للتطورات 

كان لتطور اإلعالم اآليل وظهور أجيال جديدة من كما وظهور األوعية والوسائط اجلديدة، 

الدور الكبري يف تطور مفهوم املعلومات احلواسيب واآلالت، باإلضافة إىل منو شبكات وأنظمة 

املعلومات تشكل العملة األساسية املتداولة بني املؤسسات أين أصبحت املهنة املكتبية، 

ة والسرعة يف البحث والتنفيذ هي اليت حتدد يف املعاجلاءة الكف بذلك  تخصصة فأصبحتامل

وكل من ينتسب  إليها ،  هؤالء الذين  وجدوا  مستوى املؤسسات العاملة يف قطاع املعلومات

أنفسهم  هم اآلخرين أمام حتديات كبرية تلزمهم بالتأقلم مع كل ما هو جديد سواء تعلق ذلك 

ومناهجه أو بالتحكم يف الوسائل التكنولوجية اجلديدة، ليتمكنوا من تأدية خبطط العمل 

 رسالتهم كاملة

  عامل اختلف كثريا عما كان عليه من قبل... يف عامل متغري5

وذلك  تزامنا مع تطور  6وكان من النتائج الطبيعية هلذا التطور  يف مهنة املكتيب  تغري مهامه

بني الوسيلة والعمل إىل جعل هذه املهنة تأخذ أبعادا جديدة  وتنوع وسائل عمله، فأدى الترابط

يف املفهوم ويف التسمية إذ انتقلنا من حيث التسمية  من مكتيب إىل وثائقي إىل أرشيفي إىل أمني 

اخل كانعكاس طبيعي أيضا  لتكنولوجيا ...مكتبة إىل أخصائي معلومات إىل عامل معلومات  

أما من .كتبية وظهور شبكات وأنظمة املعلومات واإلعالم احلديثة املعلومات وتطور األوعية  امل

حيث املهام فبعد أن كانت مهامه تدور حول عمليات فنية فقط أصبحت اليوم تدور حول 

  : عمليات تقنية فنية منها على سبيل املثال

 تصميم وابتكار نظم املعلومات مع إدارا-
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  ك املعلوماتالشبكات وقواعد وبنو  إىلتوفري الوصول  -

ويوفر هلم األجوبة  واستفسارات املستفيدينباعتباره يعمل على استقبال أسئلة : الوساطة -

  لديه من مراجع ما يتوفراعتمادا على 

حيث يقدم مؤشرات ملساعدة املستفيد يف البحث والتقييم والنقد : أو التوجيه اإلرشاد -

  ذات العالقة مبوضوعهللمصادر 

فهو معد االرتباط بشبكات املعلومات والربجميات  املعلومات  إىل تسهيل الوصول -

  والتراخيص الستخدام املصادر املشفرة

  مبعىن حتليل البيانات واملعطيات دف الربط واخلروج مبعلومات جديدة:املعلوماتل يلحت -

  الترمجة العلمية -

  تقدمي املشورة -

  التعليم والتثقيف -

  :هذه املهنة  مهارات أيضا  ميكن إمجاهلا يف  وهو  ما يتطلب من املنتسب إىل

  مهارات أكادميية دراسية وفيها يكون ملما بكل أبعاد التخصص  -

  مهارات لغوية حىت يستطيع التعامل مع خمتلف أوعية املعلومات متعددة اللغات  -

  مهارات فنية ختص العمليات الفنية من فهرسة وتصنيف وتكشيف وغريها  -

  وفيها يكون ملما باستخدام كافة أنواع التقنية  مهارات تقنية -

  امتالك معرفة عميقة مبصادر املعلومات  -

  تقييم االحتياجات املعلوماتية وتصميم خدمات لسد تلك االحتياجات  -

  تدريب املستفيدون على استخدام املصادر والنظم االلكترونية  -

  حبث  تحتليل املعلومات  مع العمل على إنشاء ملفا -

  اخل...املسامهة يف إنشاء وبناء الربجميات الوثائقية  -
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لكن وحثي يستطيع املنتسب إىل مهنة املكتبات أن يتمتع ذه املهارات وغريها  ويؤدي مهامه 

سالفة الذكر على أحسن وجه وبتعبري آخر حىت يستطيع رفع هذه التحديات فال بد أن يكون 

كتبات يف اجلزائر ضمن املقررات الدراسية هذا ما قد تلقى تكوينا قويا  فماذا عن مهنة امل

   .نتناوله فيما يلي من صفحات

  املهنة املكتبية ضمن املناهج الدراسية. 2

إىل متكني  يهدف  تتقضي أدبيات علم املكتبات واملعلومات بأن التكوين يف علم  املكتبا

كل من  احتياجاتيليب الطالب كحد أدىن من األخذ بأساسيات حقل املعلومات الواسع الذي 

         الطالب املستخدم

وهو ما يعين بأن اهلدف من التكوين هو تنمية قدرة الدارسني على   7"واملهنة على حد سواء

 استخدامجتاهات احلديثة اليت تواكب التكيف السلوكي وتطوير اخلدمات وفق املناهج واال

تكوين يف ختصص املكتبات  نظام  يألاهلدف األساسي والرئيسي ذلك أن املعلومات، 

واملعلومات يبقى يف نظرنا يتمثل يف ضرورة جعل خرجيي أقسام املكتبات واملعلومات قادرين 

على رفع التحديات اليت تواجه مهنتهم، ومواكبة سوق العمل بأبعادها املختلفة يف إطار 

 . على اختالف أنواعهاوالتغيري واملنافسة اليت تعرفها حاليا مؤسسات املعلومات  .قتصاد احلراال

من هنا ينبغي أن يكون نظام التعليم والتكوين يف جمال املكتبات واملعلومات يهدف إىل جعل 

به   العنصر البشري الذي يلتحق بالعمل يف حقل املعلومات مبكوناته املتعددة، والذي تناط

توى عال، مينحه على مس علميا مسؤولية إدارة وتسيري وتنظيم وحدة معلومات، مؤهال تأهيال 

يف جمال وعمله، وهي األهداف اليت نستشفها من قراءتنا   ةمرد وديالدراية والقدرة على حتقيق 

ملختلف القرارات واملراسيم الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف 

اختصاص علم املكتبات سواء منها اخلاصة  واملتضمنة أهداف وبرامج التكوين يف8اجلزائر

  بالنظام الكالسيكي أم تلك املتعلقة بنظام  ل م د 
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لكن وبالرجوع إىل مضامني هذه املقررات وبعد التحليل املوضوعي هلا  يف ضوء التطورات  

السريعة واملستمرة لقطاع املعلومات وتقنياته احلديثة، نالحظ  أن القوى البشرية اليت يتم 

تتناسب مع متطلبات مهنة املعلومات املعاصرة اليت تأهيلها حاليا وفق هذه املناهج والربامج ال 

يتطلبها بل يفرضها عصر ثورة املعلومات ، وميكن استخالص ذلك من املالحظات العامة اليت 

  :نبديها فيما يلي حول مقررات النظامني واليت تتمثل يف 

  .احلداثةتسامها بالعمومية وافتقارها إىل جوانب الدقة واـ كثرة عدد املواد املقررة مع 

البحث الوثائقي، التمارين، التدريبات ( رتفاع عدد الساعات العملية التطبيقية اـ رغم 

بالنظر إىل الساعات النظرية فإننا نعترب هذا غري كاف وال يساعد الطالب )  اخل ... العملية

    جمال عمله يف املنتظرة منه  ةاملر دودياملهارات العملية املطلوبة وبالتايل  اكتساباملتكون على 

إن املقاييس اجلديدة اليت مت إدراجها مثل تكنولوجيا املعلومات، وعلم تسويق املعلومات،  -

وغريها قد مت إعدادها بناء على اإلطالع النظري على مناهج ومقررات  املعلوماتوصناعة 

وطنية ختصاص املكتبات وليس بناء على دراسة للواقع احلايل لسوق العمل الاأقسام أخرى يف 

وكما يتطلبه النظام اجلديد الذي قضى يف إحدى  .واحتياجاته كما حيدث يف الدول املتقدمة

أهدافه األساسية على ضرورة التفتح على املستجدات العلمية والتكنولوجية مبا يتناسب 

  .واحتياجات السوق احمللية والدولية يف عامل الشغل

 تصاالت بصفة عامة الوتكنولوجيا املعلومات واالإن املقررات الدراسية واملتعلقة بتقنيات  -

  تزال تعتمد على اجلانب النظري إىل درجة كبرية

إن هذه املناهج، بل وحىت السابقة هلا، يغلب عليها الطابع التقليدي النظري، على الطابع  -

  خاصة يف النظام الكالسيكي احلديث العملي التطبيقي

الربامج اليت وجدناها غري مطابقة يف واقعها ألهداف هذه وهو ما جيعلنا كذلك نقول  حول  

أن هذه  علم املكتبات، وإن كانت مقبولة ومعقولة من حيث فلسفتها، اختصاصالتكوين يف 

املقررات ال متكن  خرجيي هذه األقسام من رفع حتديات املهنة املكتبية املعاصرة بأي حال من 
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وتوافق بني حمتويات هذه املقررات،  انسجاموهو ما يستلزم ضرورة إحداث  األحوال 

  وأهداف التكوين يف علم املكتبات 

ه بعض املالحظات حول املقرر احلايل بشقيه الكالسيكي واجلديد ل م د  يف اختصاص هذ

املكتبات واملعلومات، ومن خالهلا نستطيع القول أيضا أا وبصفتها احلالية ال تساعد خريج 

علمية وال عملية يف جمال تقنيات املعلومات وتطبيقاا يف  هذه األقسام على اكتساب مهارات

مؤسسات املعلومات على اختالف أشكاهلا وتنظيماا، هذا ما الحظناه كذلك عند مسامهتنا 

يف إجراء االمتحانات املهنية اليت تقيمها جامعة منتوري قسنطينة، باعتبارها مركز جهوي 

ف خرجيي أقسام علم املكتبات يف وظائف جديدة أو لالمتحانات املهنية، سواء مبناسبة توظي

مبناسبة ترقيتهم إىل مناصب عليا، حيث الحظنا ضعف مستواهم العلمي والعملي من خالل 

وهو ما أكدته كذلك نتائج الدراسة . عدم إحاطتهم مبستجدات املهنة التكنولوجية واآلنية

ر وال تواكب مستجدات املهنة املكتبية امليدانية اليت بينت أن برامج التكوين احلالية ال تساي

  :املعاصرة، كما هو مبني يف اجلدول التايل

 

مدى مسايرة برامج  التكوين احلالية ملتطلبات مهنة املعلومات: 1 جدول  

جه من هذه النسب أن أغلبية املستجوبني ترى بأن برامج التكوين إن أهم ما ميكن أن نستنت

من جهتنا  ال تساير التطورات احلديثة للتخصص وبالتايل فهي ال تساير متطلبات املهنة،احلالية 

فإننا نرجع السبب يف هذا إىل ميل هذه الربامج إىل التقليد، وإىل اجلانب النظري، وأيضا إىل 

على حساب مقاييس جديدة وحديثة خاصة يف الربنامج الكالسيكي،  التقليدية كثرة عدد املواد

علم املكتبات واملعلومات، فمقاييس تقنيات للمهنة املكتبية  ولتخصص ختدم التوجهات احلالية 

يفتقد إىل  يف النظام اجلديد قليلة جدا واملوجود منها لزاال ت مثال ل واالتصاالت تاملعلوما

  :اجلانب العملي ، كما هو مبني يف اجلدول التايل 

  النسب  التكرارات  

      إىل حد كبري
  35.71  25  إىل حد ما
  64.28  45  ال تساير
 99.99 70 اموع
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  النسب   رارات التك  

  14.28  10  إىل حد كبري
  21.42  15  إىل حد ما
  64.28  45  ال تغطي
 99.98 70 اموع 

  مدى تغطية الربامج  احلالية للتقنية و لتكنولوجيا املعلومات اجلديدة   2جدول

 التقنية و بنسبة كبرية غطي تنستنتج من هذه اإلجابات أن مقررات التكوين احلالية ال

تكنولوجيا املعلومات وخدماا، وهو ما جيعل املختص يف علم املكتبات واملعلومات غري قادر 

تصاالت ، ومرد على تقدمي خدمات املعلومات املعتمدة على وسائل وتقنيات املعلومات واال

يكي، وضعفه الربنامج الكالسذلك يف نظرنا يرجع إىل نقص هذا النوع من املقاييس ضمن 

، وهو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر يف حمتوى هذه املقررات، ويف ضمن الربنامج اجلديد 

 إن لزم األمر، جتعلها أكثر حداثة وعصرنة،كبرية أنواعها، قصد إحداث تعديالت أو تغريات 

سبة وهو الرأي الذي تقامسنا فيه ن حىت تستطيع مهنة املكتبات من مواجهة التحديات احلالية 

  .كبرية من عينة الدراسة 

  تغيري املقررات احلالية للتكوين   3جدول

من عينة الدراسة تؤكد على ضرورة إحداث  %71.43كما هو مبني باجلدول أعاله فإن نسبة 

 يف مقررات التكوين احلالية، دف جعل العاملني يف حقل املكتبات واملعلومات تغيري كبري

قادرين على مواكبة التطورات احلاصلة يف ميدان عملهم ونشاطهم، ومتكينهم من مواجهة 

التحديات اجلديدة واملستمرة اليت تواجه املهنة من جهة واحتياجات املستفيدين من جهة أخرى 

حظنا عند تطرقنا لدراسة مقررات التكوين، أا جاءت يف جمملها ذات ، نقول هذا ألننا ال

طابع عمومي نظري، وهو ما جيعلها بعيدة عن هدفها األصلي، واملتمثل يف تكوين متخصصني 

  النسب   التكرار   
  14.28  10  تغيري جذري
  71.43  50  تغيري كبري 
  14.28  10  تغيري نسيب
 99.99 70 اموع 
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عن طريق التسيري اجليد لألنظمة يف املعلومات، متمكنني من تقدمي أفضل خدمات املعلومات، 

ل الناجع للمعلومات العلمية والتقنية بواسطة التكنولوجيا اجلديدة باالعتماد على االستعما

اجلديدة مع االندماج السريع يف املسارات احلديثة لالتصال من خالل التحكم يف الطرق 

من هنا فإن عملية إعادة النظر . والوسائل احلديثة يف اقتناء معاجلة وبث املعلومات للمستفيدين

جتاهات احلديثة يف تدريس علوم وتعديلها مبا يتوافق مع االيف املقررات احلالية بغرض تغيريها 

، هذا إذا أردنا أن تساير هذه الربامج تطلعات ضروريةاملكتبات واملعلومات أصبحت مسألة 

ذلك أن نسبة كبرية من ختصاص املكتبات اأخصائي املعلومات، وأيضا أهداف التكوين يف 

أهداف التكوين يف التخصص  ال تعكسحلالية التكوين ااملستجوبني ترى بأن حمتوى برامج  

  :وهو ما يبينه اجلدول التايل

  النسب  التكرار   

  35.71  25  نعم

  64.28  45  ال 
  -  -  ال أدري
 99.99 70 اموع 

مدى مسايرة حمتوى برامج التكوين ألهداف االختصاص:  4جدول  

كتبية باعتباره أحد املقومات لكن وإذا كانت هذه النتائج تؤكد على ضعف التكوين للمهنة امل

األساسية هلا فماذا عن املقوم الثاين واملتعلق بالتنظيم التشريعي هلا والذي ال يقل أمهية عن سابقه 

  :هذا ما نتعرض له فيما يلي 

  املهنة املكتبية من خالل النص الوطين    -4 

كتيب  باجلزائر، عندما أول جهة حكومية تم بتنظيم مهنة امل*تعترب وزارة التربية الوطنية

أول نص قانوين خيص تقسيم العاملني يف قطاع املكتبات واحملفوظات  1968أصدرت سنة 

سلك احملافظني، سلك ملحقي األحباث وسلك : واآلثار، واملتاحف إىل ثالثة أسالك هي

ىل أما ثاين نص قانوين يتعرض إ  9مساعدي األحباث يف املكتبات واحملفوظات واآلثار واملتاح

 1980توصيف هذه املهنة، فهو ذلك الذي أصدرته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنة 

جاء هذا املرسوم مشتمال إضافة إىل األسالك .، بعد أن انفصلت عن وزارة التربية الوطنية 

الثالثة املذكورة أعاله على سلكني جديدين مها سلك األعوان التقنيني، وسلك املساعدين 
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 وبذلك أصبحت أسالك عمال املكتبات ومراكز املعلومات يف اجلزائر مرتبة على النحو التقنيني

   10التايل

  . سلك حمافظي املكتبات ومراكز الوثائق - 

 .سلك امللحقني باألحباث يف املكتبات ومراكز التوثيق - 

 .سلك مساعدي األحباث يف املكتبات ومراكز التوثيق - 

 .مراكز التوثيقسلك األعوان التقنيني يف املكتبات و - 

 .سلك املساعدين التقنيني يف املكتبات ومراكز التوثيق - 

وكما هو واضح وإذا كانت أحكام هذا القانون تنسحب على العاملني باملكتبات ومراكز 

التوثيق اجلامعية على اعتبار أا تقع حتت وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، فإن ما 

م املرسوم األول هو مجعه لفئات متباينة من العمال وهم عمال املكتبات يالحظ على أحكا

واآلثار واملتاحف، برغم االختالفات املوجودة يف طبيعة عمل ونشاط ) األرشيف(واحملفوظات 

كل منها وهو ما يعكس يف نظرنا عدم مالئمة هذه النصوص ملهنة املكتيب اليت هلا من 

كثري من جوانبها عن تلك اخلاصة بالعمل يف حقل املتاحف، اخلصوصيات ما جيعلها خمتلفة يف 

أما ثاين مالحظة نبديها خبصوص هذين املرسومني، كوما . أو اآلثار بل وحىت احملفوظات

صادران لفائدة قطاعيني حمددين مها قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العايل والبحث العلمي 

أن أحكامهما تنسحب على عمال املكتبات ومراكز ، وهذا يعين من الناحية القانونية 

وبتعبري آخر فإن هذين النصني ال يشكالن قانونا . املعلومات التابعة هلذين القطاعني ال غري 

خاصا بالعاملني يف قطاع املعلومات أيا كان نوع املكتبة اليت يشتغلون ا وكذا القطاع الذي 

  تنتمي إليه 

شاط املكتيب من خصوصيات من جهة وأمام النتائج السلبية اليت لذلك ونظرا ملا يتميز به الن

ترتبت عن عدم صدور قانون خاص بالعاملني يف قطاع املعلومات والتابعني هليئات ومؤسسات 

غري السالفة الذكر من جهة ثانية ، ونظرا ألمهية النص القانوين يف توضيح مفهوم املهنة وحتديد 

نظرا لدورها كذلك يف يف تشغيل  وتطوير مؤسسات   مميزاا وخاصيات العاملني ا

املعلومات بالدولة ، وقصد توحيد العمال وجعلهم خيضعون إىل قانون موحد ووزارة واحدة 

وكلفت  11السالف الذكر 1980أي وصاية واحدة، قامت رئاسة اجلمهورية بإلغاء قانون 

ستوى الوطين ومبشاركة وزارة العمل والتكوين املهين بتصنيف مناصب العمل على امل
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اليت جاءت مؤكدة على  12القطاعات املعنية وذلك تطبيقا ألحكام القانون العام للعامل وملبادئه

ضرورة حتقيق املساواة بني العاملني يف كل قطاعات الدولة تكريسا للنهج االشتراكي الذي 

  . كانت تعتمده الدولة كاختيار سياسي آنذاك 

غاء أصبحت تلك األسالك أسالك مشتركة تابعة لقانون الوظيف من ذلك، ومبوجب هذا اإلل

العمومي، وبتعبري آخر مل تعد خاصة بالعاملني يف مكتبات ومراكز املعلومات التابعة لوزارة 

التربية الوطنية أو لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي فقط، بل أصبح بإمكان أية وزارة أو 

رسوم إلعطائها ثل هذه املناصب عند احلاجة، شرط تبنيها مبقطاع من قطاعات الدولة إنشاء م

  13الصبغة القانونية

ـ وبرغم كونه جاء  1981لكن وبعد إطالعنا وحتليلنا ألحكام هذا القانون ـ مرسوم

لتوحيد مناصب العمل وجعلها ختضع ألحكام موحدة سواء فيما يتعلق بتحديد مناصب العمل 

ارها املهارات واخلربات اليت متيز هذه املهنة عن غريها من املهن  أو حتديد املهام والوظائف باعتب

وما يتصل بذلك من حتديد للمؤهالت وسلم األجور وسلم الدرجات وغريها من مكونات 

الحظنا أنه مل يوفق يف الواقع العلمي يف جتسيد الغايات واألهداف اليت جاء من . املهنة املكتبية 

ة والعدالة بني العاملني يف مهنة واحدة خاصة فيما يتعلق باألجور أجلها، وأوهلا حتقيق املساوا

من جهة أخرى مل تشمل أحكامه مثال على توصيف دقيق، وواضح للمهام . والعالوات

واألعمال املطلوبة من كل سلك خاصة منها اإلدارية واملالية، إضافة إىل عدم حتديد 

برغم أمهية هذه العناصر بالنسبة لكل وظيفة،  الصالحيات الالزمة لتنفيذ هذه املهام واألعمال،

ألا متكن من حتديد العالقة بني الوظيفة ومن يشغلها، وبني الوظيفة والوظيفة، وكذلك بني 

: خمتلف الوحدات واملصاحل اليت تتشكل منها املكتبة ومركز املعلومات يف إطار إستراتيجية 

  14عمالة / هيكلة

ري املهنة وتنظيمها وما رافق ذلك من سلبيات مل تتنب لذلك وبسبب هذا القصور يف تأط

كثريا من القطاعات واملؤسسات اليت ترتبط ا هذه املكتبات هذا القانون وبذلك بقي شبه 

عدمي اجلدوى، بل أن بعضها أخضعت العاملني يف مؤسسات املعلومات التابعة هلا إىل قوانني ال 

البعض اآلخر إىل وضع مشاريع قوانني أساسية خاصة  عالقة هلا مبهنة املعلومات، يف حني ذهب

املتمم واملعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  122 ـ 89بعماهلا ، صدر منها مؤخرا املرسوم 
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 195 ـ 97
اخلاص بالعاملني يف املكتبات اجلامعية ومراكز املعلومات التابعة هلا الذي صنف  15

:ك هذه املرة جاءت على النحو التايلمهنة املكتبات واملعلومات ضمن ستة  أسال  

 الرقم اإلستداليل القسم الصنف األسالك

 593 1 18 رئيس حمافظ باملكتبات اجلامعية

 534 1 17 حمافظ باملكتبات اجلامعية

 434 1 15 ملحق باملكتبات اجلامعية

 392 1 14 مساعد باملكتبات اجلامعية

 260 1 10 عوت تقين باملكتبات اجلامعية

عاون تقين باملكتبات اجلامعيةم  07 3 205 

يبني أسالك املكتبيني باملكتبات اجلامعية ومراكز التوثيق : 5جدول   

املتضمن تصنيف املناصب  2004ديسمرب  11إضافة إىل القرار الوزاري املشترك الصادر يف 

كتبة  اجلامعية العليا ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد ومصاحلها املشتركة كما نالحظ أن امل

أصبحت مديرية مصنفة يف خانة املناصب العليا للجامعة مبا فيها مكتبات الكلية  واملعهد وأن 

اخلاص بالعاملني  26 ـ 91وأيضا القانون رقم مسريها أصبح يطلق عليه مدير املكتبة اجلامعية  

اخلاص بالعاملني  340 ـ 91يف البلدية وضمنهم عمال املكتبات البلدية، وأخريا القانون رقم 

يف قطاع الثقافة اليت تشرف أيضا على عمال مكتبات دور وقصور الثقافة  إضافة إىل قانون 

املتمم واملعدل  224 ـ 89العمومي واخلاص باملناصب املشتركة وهو  املرسوم رقم  فالوظي

ي هذه القوانني حنللها فيما يل. 1981الذي عوض مرسوم  79-91باملرسوم التنفيذي رقم 

  . باعتبارها أهم النصوص اليت تعرضت إىل مهنة أخصائي املعلومات يف اجلزائر

قراءة حتليلية يف النصوص مع عرض وحتليل لنتائج الدراسة  1.4  

إن أهم ما ميكن أن نسجله من مالحظات واستنتاجات خبصوص القوانني املسرية ملهنة أخصائي 

ة بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي أم بقطاع املعلومات يف اجلزائر إمجاال، سواء تلك اخلاص

الثقافة أم قطاع اجلماعات احمللية بل وحىت تلك اخلاصة باملناصب املشتركة على قلتها كوا 
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عبارة عن قوانني خاصة بعمال قطاعات معينة، من ذلك جاءت أحكامها حمددة ألنواع عمال 

رى احلديث عن عمال املكتبات هذه القطاعات واملؤسسات على وجه اخلصوص بينما ج

باعتبارها فروع من مصاحل مدجمة يف التنظيم اإلداري هلذه املؤسسات بصورة عامة دون تركيز 

أو تفصيل، لذلك نقول أن جممل هذه النصوص ويف الواقع الراهن تبقى غري مالئمة وال 

 م، وال إىل تستجيب إىل طموحات املكتبيني الذين ما فتئوا يطالبون بصدور قانون خاص

بالنظر إىل تطور مفهوم املهنة وأيضا تطور  16متطلبات املهنة واخلدمة املكتبية املعاصرة 

التشريعات اخلاصة ا يف كثري من الدول اليت اهتمت بالعاملني يف حقل املكتبات واملعلومات 

املكتبات على عكس بالدنا اليت تسري فيها وترية التشريع ال الثقافة بصفة عامة وحلقل 

والعاملني فيه بصفة خاصة بوترية ال  تفوقها حىت وترية سري السلحفاة وهو ما جعلها ال 

تستجيب ملفهوم املهنة احلايل، هذا الرأي أكده كل املستجوبني الذين شاركوا يف الدراسة 

  :امليدانية ويظهر ذلك ضمن اجلدول التايل 

  النسب  التكرارات  
 ـ ـ  مالئمة متاما

 - -  سبيامالئمة ن

 100% 70  غري مالئمة متاما

 ـ ـ  أخرى

 100% 70  اموع       
 

رأي املكتبيني يف النصوص القانونية املسرية ملهنة املكتيب:  6جدول  

كما أن معظم هذه القوانني، وبرغم اشتماهلا يف بعض فصوهلا على حتديد ألنواع العاملني 

فيما يتعلق بتوضيح املهام الفنية والتقنية  وخالية باملكتبات، مرتبام، وأجورهم جاءت ناقصة 

 :باإلدارة والتسيري، وأيضا السلطات الالزمة لذلك من املهام نذكر   من حتديد املهام املتعلقة

  أهداف املكتبة وسياستها -

 .إدارة املكتبة وتسيريها -

 .حتضري امليزانية وتنفيذها -

 .ختطيط احتياجات املكتبة من العمال -
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  .اخل...نسيق وتقييم النشاط املكتيبت -

املكتبة بصفة  ةمع أا عناصر أساسية إلدارة املكتبة وتسيريها، نظرا ملا هلا من تأثري على مرد ودي

وهو ما أكدته نتائج الدراسة امليدانية كذلك كما . عامة، وممارسة املهنة املكتبية بصفة خاصة

  :يبينه اجلدول التايل

  النسب  التكرارات  
 ـ ـ  منع

 100% 70  ال

 ـ ـ  أخرى

 100% 70  امـــــــــوع
 

تغطية النصوص القانونية للمهام والسلطات والوظائف : 7جدول   

أحد  نة أوال وللمكتيب ثانيا باعتبارهمن هنا تربز أمهية اجلانب القانوين كأولوية بالنسبة للمه

محاية حقوقهم مبا يضمن هلم مرتبة مكوناا بامتياز وعالقة ذلك بتحديد مهامهم وتنظيمها، و

حمترمة ضمن السلم االجتماعي العام، ذلك أن معظم القوانني احلالية ال تضمن للعاملني حبقل 

املكتبات مثل هذا املطلب وال حىت املطلب املادي للوظيفة من حيث الرواتب واألجور اليت 

 بقية األسالك األخرى إضافة مثل هذا التباين جنده أيضا يف. جاءت متباينة من قطاع إىل آخر

إىل خلوها من أية إشارة إىل املكافآت واحلوافز التشجيعية اليت عادة ما تؤدي إىل اإلبداع يف 

جماالت العمل املكتيب، وأيضا االمتيازات اليت متنح لعمال قطاعات أخرى، مما جعل املكتبيني 

قومون بالعمل نفسه ويتبعون يشعرون بعدم املساواة، فكيف وهم حيملون نفس الشهادات، وي

كلهم للوظيف العمومي يعاملون معاملة فيها متييز، هذا حىت ال نقارن بينهم وبني املكتبيني 

الذين يعملون يف املكتبات التابعة للقطاع االقتصادي الذين يتقاضون أجورا تفوق بكثري أجور 

ون العام للعامل الذي وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن القان من يتبعون سلم الوظيف العمومي

نادى بالتسوية يف األجور والظروف االجتماعية، لكل العاملني يف الدولة مل يبلغ هذا اهلدف 

لدرجة أن كثريا من العاملني يف مهنة املكتبات أصبح ال يثق يف مستقبله املهين يف ضوء 

 هذا القطاع جر   املعطيات احلالية للمهنة املكتبية، األمر الذي جعل الكثري من الكفاءات يف

من جهة أخرى فإننا وإضافة إىل ما .العمل فيه إىل جماالت أخرى تؤمن مدخوالت مادية أفضل
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سبق نرجع كثريا من هذه السلبيات إىل بطئ العملية التشريعية اليت عادة ما تتسم باالستقرار يف 

واقع املهنة من جهة، وقت اتسم فيه النشاط املعلومايت بسرعة التطور وهو ما كرس اخللل بني 

ومواصفاا احلقيقة من جهة ثانية وهو ما يفسر أيضا عدم مسايرة حمتوى هذه النصوص من 

حيث املهام على وجه اخلصوص للتطورات اليت تعرفها املهنة املكتبية املعاصرة اليت ما فتئت 

علومات تتطور وتتغري لتستوعب التطورات التقنية العاملية اليت فرضتها تكنولوجيا امل

واالتصاالت، إضافة إىل ما سبق فإن هذه القوانني قد غيبت عنصر السلطات والصالحيات اليت 

من املفروض أن ختول على األقل للمسؤول األول عن مؤسسة املعلومات حىت متكنه من ممارسة 

17لعلمية عمله اليومي والتحكم يف أمور اإلدارة والتسيري مبا تقضي به املعايري يف جمال اإلدارة ا
 

وجعله مطمئنا مبناسبة أدائه ملهامه وواجباته، هذه األمور وغريها أكد عليها كذلك وبشدة كل 

  :ايبني على االستبانة اخلاصة ذه الدراسة وهو ما يبينه اجلدول التايل 

  النسب  التكرارات  
 36.08% 70  بطئ وترية التشريع

 12.37% 24  عدم حتديد الصالحيات والسلطات

 15.46% 30  دم حتديد احلقوقع

 36.08%  70  تباين األجور

  ـ  ـ  أخرى

  %99.99 194  امـــــــــوع
 

سلبيات النصوص القانونية املسرية ملهنة املكتيب : 8 جدول  

وهذا ما يتطلب ضرورة إعادة النظر يف وترية التشريع من جهة، ويف مضمون هذه القوانني 

ألن ما مشلت عليه حاليا من مهام يظل . املعاصرة من جهة ثانيةجلعلها تستجيب ملتطلبات املهنة 

يف نظرنا ويف نظر كل املستجوبني ذو طابع تقليدي ال يستجيب لألساس العلمي واملنطقي، وال 

للمعايري الدولية املعمول ا حاليا يف توصيف مهنة املكتبات واملعلومات، كما أنه ال يتماشى 

ملطلوبة ملمارسة املهنة واليت منها شهادة دكتوراه دولة، وماجستري وخمتلف املستويات العلمية ا

بالنسبة للسلكني األول والثاين، من ذلك يرى املستجوبني ضرورة التعجيل بإعادة النظر يف 
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مضمون هذه القوانني جلعلها أكثر حداثة وتطور ودقة، إضافة إىل عناصر أخرى منها توضيح 

  :ا وهو ما يوضحه اجلدول التايلنظام الترقيات والعالوات وغريه

  النسب  التكرارات    
 %31.81 70  حتديث املهام والوظائف حسب مرجعية مهنية

 %20.45 45  حتديد الصالحيات

  %31.81 70  رفع األجور مبا يناسب الشهادة

 15.90%  35  توضيح شروط الترقية إىل املناصب العليا

  ـ  ـ  أخرى

  %99.99 220  امـــــــــوع

حماور القانون املطلوب إعادة النظر فيها حسب األولوية : 9ول جد  

 اخلامتة

    
:وهذه النتائج واملتمثلة أساسا يف  أمام هذا الواقع،  

وبالتايل مواجهة . عدم مسايرة برامج التكوين احلالية ملتطلبات مهنة املكتبات واملعلومات -
  .التحديات احلالية 

   ية  يف مواجهة حتدياا املعاصرةنظم واملسري للمهنة املكتبضعف النص القانوين احلايل امل -

تطوير املهنة املكتبية ويف عصر متيزه غزارة املعلومات، وسرعة تقنيات التحكم فيها، تربز أمهية 
اليوم أكثر من أي وقت مضى ، فقطاع املكتبات واملعلومات أصبح يف سباق مستمر مع هذا 

ستفادة ، واال18ملعلومات متلك من خيار سوى جماراتهالتطور، الذي مل تعد مؤسسات ا
تصاالت ، وهو األمر الذي لن يتأتى القصوى من التسهيالت اليت توفرها تقنيات املعلومات واال

هلا إال إذا قام مسؤولوا مؤسسات التكوين، بوضع اإلستراتيجيات املالئمة، اليت متكن من تطوير 
التقنيات  استيعابداد املهارات املهنية القادرة على مهنة املعلومات باستمرار، وتسمح بإع
ومن جهتنا فإننا نورد بعض . وكم هي كثرية  احلالية والتصدي للتحديات املستقبلية

  :يف النقاط التالية   املهنة املكتبية واالرتقاء ا قتراحات يف سبيل حتسني اال

علومات، وأن تكون املقررات إدخال املزيد من املقررات التخصصية يف جمال تقنيات امل  -1
 العمل يف حقل املكتبات واملعلوماتمتطلبات سوق الدراسية متجددة ومنسجمة مع 
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بالدراسات الدورية للتعرف على حاجات سوق العمل، يف إطار سياسة واضحة  القيام -2
للتخصص، وأهداف حمددة لربامج التكوين، تكون متفقة مع خمططات التنمية للبالد يف 

 .التخصصة متجددة هلذا إطار فلسف

املقررات اليت تعاجل املواضيع والقضايا التخصصية اجلديدة املتعلقة بتكنولوجيا وبقوة إدخال  -3
 .املعلومات

اإلسراع بتطوير املهنة عن طريق ضمان حقوقها القانونية اليت تتم بتأكيد أحكام هذا  -4
يتعلق باألجر والترقية،  القانون على حتسني أوضاع العاملني مبهنة املعلومات خاصة فيما

 . والترفيه، والعالوات، لتشجيعهم على البقاء للعمل حبقل املعلومات وجذب الكفاءات إليه

ضرورة شعور املسئولني على قطاع املعلومات بأمهية أخصائي املعلومات وبدوره احليوي  -5
يف  ومن مث تنظيم مهنته عن طريق إعادة النظر. يف تشغيل وتطوير أنظمة املعلومات

املنظومة التشريعية احلالية مبا يسمح للمنتسبني إليها برفع حتدي تكنولوجيا املعلومات 
  وتقنياا املختلفة

  املراجع 
دار وائل، : عمان. بعد إستراتيجي: ـ إدارة املوارد البشرية املعاصرة.عقيلي، عمر وصفي  1

  . 11 – 7. ص . ، ص 2005

مكتبة ومطبعة  :اإلسكندريةـ .علومات ومكتبة املستقبل ـ تقنية امل.، أبو بكر حممود اهلوش 2
  220 صـ . 1996اإلشعاع، 

 رالدا: القاهرة.األسس واخلدمات واألنشطة :والعامة ةاملكتبات املدرسي.العلي، أمحد عبد اهللا  3
  وما بعدها 15.ص.1993املصرية اللبنانية،

4 Renoult,Daniel. Les Bibliothèques dans l’université .Paris :Ed. du 
cercle de la librairie,1994.p.65  

5 SAVARD, Rejean . A La Croisée des Chemins : L'évolution de la 

Profession de Bibliothécaire. Argus. Paris. Vol 21. N° 1. 1992, p.9. 

6 Le coadic, Yves, Molet, Michel. Dictionnaire encyclopédique de 
l’information et de la documentation  .Paris : Nathan, 1997.p.75 
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7

: احلديثة يف التكوين العايل لعلوم املكتبات واملعلومات االجتاهاتـ . فعبدا للطيصويف ،  
وقائع املؤمتر الثاين عشر لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات حول املكتبات العربية يف 

  .2001نيات وكفاءات متطورة، الشارقة ، بىن وتق: مطلع األلفية الثالثة 

8

  : ملزيد من التفاصيل أنظر  

املتضمن الربنامج البيداغوجي ، السنة  2000أغسطس  10املؤرخ يف  396/00ـ القرار رقم 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية . عن. األوىل لنيل شهادة الليسانس يف علم املكتبات

2000، .  

املتضمن الربنامج البيداغوجي للسنوات الثانية  2001أغسطس  14ـ القرار الصادر يف 
اجلريدة الرمسية للجمهورية . عن. والثالثة والرابعة ، لنيل شهادة الليسانس يف علم املكتبات

  .2001اجلزائرية ، 

املتضمن الربنامج البيداغوجي لنيل شهادة  08/09/1990 ـ القرار الوزاري املؤرخ يف
سبتمرب، . اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية . عن. ية يف إقتصاد املكتباتالدراسات التطبيق

1990.  

  :أنظر كذلك 

- Hocine Bey.A .Evolution des Programmes de La Licence en 
Bibliothéconomie : 1975 – 2000. In. Revue de Bibliothéconomie, N° 
2. 2002. Université d'Alger 

شرف خالل السنوات األوىل من استقالل البالد على قطاع التعليم العايل ليت كانت تـ ا
  .والبحث العلمي كذلك،

   

  : أنظر جمموعة املراسيم  9
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املتضمن القانون األساسي  30/05/1968 املؤرخ يف 311ـ  68ـ املرسوم رقم        
بات، واملتاحف، اخلاص بسلك احملافظني املكلفني باألحباث يف اآلثار واحملفوظات واملكت

  .31/05/1968 عن اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة يف

املتضمن القانون األساسي  30/05/1968 املؤرخ يف 312ـ  68 ـ املرسوم رقم       
اخلاص بسلك امللحقني باألحباث يف اآلثار، واحملفوظات، واملكتبات ، واملتاحف ، عن 

  .31/05/1968 اجلزائرية الصادرة يفاجلريدة الرمسية للجمهورية 

املتضمن القانون األساسي  30/05/1968 املؤرخ يف 313ـ  68 ـ املرسوم رقم       
اخلاص بسلك مساعدي األحباث يف اآلثار، واحملفوظات، واملكتبات، واملتاحف، عن 

  . 31/05/1968 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة يف

   :وعة املراسيم أنظر جمم     10

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك حمافظي  60ـ  80 ـ  املرسوم رقم          
  .املكتبات ومراكز الوثائق 

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك امللحقني  61ـ  80 ـ املرسوم رقم          
  .باألحباث يف املكتبات ومراكز الوثائق 

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك مساعدي  62ـ  80ـ املرسوم رقم           
  .األحباث يف املكتبات ومراكز الوثائق 

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك األعوان التقنيني  63ـ  80ـ  املرسوم رقم           
  .يف املكتبات ومراكز الوثائق 

اخلاص بسلك املساعدين املتضمن القانون األساسي  64ـ  80ـ املرسوم رقم           
املنشورة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية . التقنيني يف املكتبات ومراكز الوثائق 

  . 11/03/1980 الصادرة يف 11رقم 

اخلاص  22/08/1981الصادر يف  81مبوجب أحكام املرسوم رقم  1980 ألغي قانون 11
جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املنشور يف ا. بأسالك العاملني يف حقل املكتبات

 . 34رقم 
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 05/08/1978املؤرخ يف  12ـ  78أنظر املادة الثانية الفقرة الثالثة من القانون رقم  21
عن اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية . للعامل  املتضمن القانون األساسي العام

  .07/08/1978الصادرة بتاريخ 

القانوين والتنظيمي للمكتبات العامة يف اجلزائر، رسالة ماجستري ،  ـ اإلطار.قموح، ناجية  31
   1997علم املكتبات ، جامعة منتوري قسنطينة، 

  .املرجع نفسه     -     14

15

املعدل واملتمم املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال  185ـ  97 املرسوم التنفيذي رقم 
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