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ديــــبـــاجــــة

التوثيــق  لمركــز  التوثيقيــة  السياســة  أهــداف  الميثــاق  هــذا  يحــدد 
وتوجهاتهــا االســتراتيجية، وكــذا المبــادئ التــي تحُكم تشــكيل المجموعة 
الوثائقيــة. ويهــدف إلــى ضمــان مقروئيــة هــذه السياســة الوثائقيــة 
وانســجام عمــل مركــز التوثيــق مــع مهامــه وحاجيــات مســتعمليه، كمــا 
يهــدف إلــى التدبيــر األمثــل للوثائــق، وإلــى مهننــة وظيفــة االقتنــاء. 



5

1. مهام مركز التوثيق وأهدافه

تكمــن المهمــة الرئيســية لمركــز التوثيــق فــي جمــع وتنظيــم وإتاحــة متــن وثائقــي 
متخصــص فــي مجــاالت التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. لذلــك تتمثــل أهدافــه 

كاآلتــي : 
توفيــر الوثائــق الالزمــة ألداء المجلــس بمختلــف هيئاتــه وأجهزتــه، لمهامــه 	 

وإنجــاز أعمالــه.
جهــة، 	  مــن  وتدبيرهــا  المجموعــات  تشــكيل  عبــر  الوثائقيــة  الحاجيــات  تلبيــة 

وإتاحــة الولــوج إلــى المــوارد الرقميــة مــن جهــة أخــرى )قاعــدة بيانــات مراجــع 
دون الولــوج إلــى النــص الكامــل، وكتــب إلكترونيــة ومجــالت أو باقــات مجــالت 

ــة النصــوص(. كامل
ــوج إلــى الدراســات التــي قــام بهــا المجلــس فــي إطــار 	  تثميــن وتيســير الول

عملــه.
 	: )chaîne documentaire( توفير مختلف حلقات السلسلة التوثيقية

- تشكيل المجموعات وتطويرها؛
- معالجة الوثائق؛

- نشر الوثائق؛
- حفظ الوثائق؛

- استقبال ومساعدة المستعملين؛
- إدارة نظم المعلومات التوثيقية.

2. الفئات المستفيدة

1.2. فئة المستعملين الداخليين
تتوجه خدمات مركز التوثيق أساسا إلى أعضاء المجلس وأطره.

2.2. فئات أخرى
يمكــن لمركــز التوثيــق فتــح بــاب الولــوج إلــى مجموعاتــه أمــام مختلــف الفاعليــن 
أو  وباحثيــن...(  التدريــس  وهيئــات  )إدارات  والتكويــن  التربيــة  منظومــة  فــي 
وقواعــد  إجــراءات  وفــق  وذلــك  تعــاون،  اتفاقيــات  بموجــب  المجلــس  شــركاء 

محــددة.
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3. مبادئ وأهداف تطوير المجموعات 

1.3. مبادئ عامة
الســعي مــن خــالل العــرض الوثائقــي للمجلــس إلــى تعزيــز االســتقاللية 	 

ــاح علــى اختــالف وجهــات النظــر  ــر النقــدي مــن خــالل االنفت ــة والتفكي الفكري
والتيــارات الفكريــة. 

تطويــر المجموعــات عبــر الموازنــة بيــن مختلــف المواضيــع المتعلقــة بمجــاالت 	 
اهتمــام المجلس.

أخــذ الحاجيــات الوثائقيــة للمســتعملين بعيــن االعتبــار، بعــد النظــر فــي مــدى 	 
توافقهــا مــع مبــادئ الميثــاق الوثائقــي.  عــالوة علــى اســتباق الحاجيــات التــي 

لــم يتــم التعبيــر عنهــا بعــد.

2.3. أهداف تطوير المجموعات
االستجابة لحاجيات مرتبطة بالثقافة العامة :	 

- صحافة عامة؛
- كتب مرجعية )معاجم عامة ومتخصصة وموسوعات...(

تشكيل مجموعة متخصصة :	 
اقتنــاء كتــب متخصصــة فــي حقــول المعــارف التــي يغطيهــا عمــل المجلــس   -

وهيئاتــه؛
االشتراك في قواعد بيانات ودوريات متخصصة؛  -

تجميــع الوثائــق الوطنيــة المتعلقــة بمجــاالت التربيــة والتكويــن والبحــث   -
العلمــي. 

تدبير إصدارات المجلس:	 
إحصاء إصدارات المجلس وتصنيفها ومعالجتها.  -

4. تنظيم المجموعات 

يتولــى مركــز التوثيــق مســؤولية تشــكيل المجموعــات الوثائقيــة وحفظهــا حســب 
األقســام التاليــة :

»كتــب ومراجــع فــي التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي« : وثائــق مرجعيــة 	 
متعلقــة بمجــاالت التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؛

باإلصالحــات 	  متعلقــة  وثائــق   : المغربيــة«  للمدرســة  الوثائقيــة  »الذاكــرة 
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المتتاليــة لمنظومــة التربيــة والتكويــن المغربيــة، وكتــب مدرســية معتمــدة 
بالمغــرب،...؛ التعليــم  حــول  األســالك، وإصــدارات مرجعيــة  فــي مختلــف 

»دراسات وتقارير« : متعلقة بمجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي؛	 
»دوريات« : صحف ومجاالت وجرائد يومية وأسبوعية؛	 
»منشــورات المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحث العلمي« : دراســات 	 

وإصــدارات المجلس.

1.4. المجاالت المغطاة
يتولــى مركــز التوثيــق مســؤولية تشــكيل وحفــظ مجموعــات مرجعيــة فــي مجــاالت 

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تغطــي المجــاالت الكبــرى التاليــة :
ــة بهــا : تاريــخ التربيــة، سوســيولوجيا 	  علــوم التربيــة والتخصصــات ذات الصل

التربيــة، علــم النفــس المطبــق علــى التربيــة، اقتصــاد التربية، أســلوب تدريس 
التخصصــات، البيداغوجيــا...

تنظيم المنظومات التربوية وطرق اشتغالها. 	 
تقييم المنظومات التربوية.	 
التكوين األساس والمستمر لهيئتي التدريس واإلدارة.	 
التكوين المهني.	 
التعليم العالي.	 
البحث العلمي.	 
التعليم المتخصص.	 
تعليم الكبار. 	 
اإلصالحات والسياسات العمومية في التربية والتكوين.  	 

التربية المقارنة. 	 

2.4. اللغات الممثلة في المجموعة الوثائقية
تمنــح األولويــة فــي لغــة االقتنــاء إلــى لغــة النســخة األصليــة للوثيقــة، قــدر 	 

اإلمــكان. 
لغــات االقتنــاء الرئيســة هــي : العربيــة واألمازيغيــة والفرنســية واإلنجليزيــة 	 

واإلســبانية.

3.4. تاريخ اإلصدار 
يتــم التركيــز علــى اإلصــدارات الحديثــة، مــع الحــرص على اقتناء الكتابات المؤسســة 
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فــي مجــاالت التربيــة والتكويــن والبحث العلمي. 

4.4. عدد النسخ 
يهــدف مركــز التوثيــق إلــى إتاحــة الولــوج للمــوارد أمــام جميــع رواده. غيــر أنــه ليــس 

ملزمــا بتوفيــر مجموعــة احتياطيــة مــن الكتــب المكونــة للمجموعــة الوثائقيــة.
يتوقــف عــدد النســخ علــى طبيعــة الوثيقــة، وجودتهــا )الكاتــب، الناشــر...(، وثمنهــا، 
نفــس  مــن  نســختين  تجــاوز  يمكــن  وال  مشــابهة.  لوثائــق  اإلعــارة  وإحصائيــات 

العنــوان.

5.4. الوسائط
تعتبــر السياســة الوثائقيــة للمجلــس متعددة الوســائط والحوامل )مطبوعات، 	 

أقراص مضغوطة CD، أســطوانات DVD، موارد رقمية...(.
حسب نوع الوثيقة، يتم تفضيل :	 

الحامل اإللكتروني )بالنسبة للدوريات مثاًل( ؛  -
لــدى  القــراءة  لعــادات  ا  اعتبــار  للكتــب،  )بالنســبة  المطبــوع  الحامــل   -

؛ المســتعملين( 
الحامل الرقمي بداًل عن المغناطيسي.  -

يســعى مركــز التوثيــق إلــى تطويــر سياســة الولــوج إلــى المــوارد اإللكترونيــة 	 
المتاحــة علــى االنترنيــت. فــي هــذا الصــدد، يتــم تفضيــل شــراء الولــوج علــى 
األنترنيــت علــى أقــراص مضغوطــة CD-ROM. كمــا يتــم أيضــًا تطويــر الولــوج 

عــن بعــد إلــى خدمــات مركــز التوثيــق عبــر بوابــة وثائقيــة.

5. سياسة االقتناء

1.5. مبادئ االنتقاء
المعايير العامة التي تحكم هذه العملية هي كاآلتي :

ــق المنتقــاة قــراًء 	  مســتوى القــراء المســتهدفين : يجــب أن تســتهدف الوثائ
ذوي مســتوى جامعــي.

التخصصــات : يجــب أن تدخــل التخصصــات المتناولــة فــي الوثيقــة ضمــن 	 
مجــاالت اهتمــام المجلــس.

الجــودة : يراعــى انتقــاء وثائــق أصدرهــا رواد فــي المجــال المعنــي، وارد 	 
المحكمــة. والمجــالت  المتخصصــة  اإلصــدارات  فــي  ذكرهــم خصوصــًا 

التالؤم مع حاجيات المستعملين.	 
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لغات اإلصدار.	 
التوافق مع المبادئ األخالقية.	 
التكلفة.	 
موازنة المجموعات.	 
بالنسبة للموارد على األنترنيت، جودة المضمون ووثيرة التحيين.	 

2.5. عملية انتقاء الوثائق
يتــم انتقــاء الوثائــق بالرجــوع إلــى المصــادر التاليــة : القواعــد الببليوغرافيــة 	 

المتعــارف عليهــا، المجــالت المهنية، قوائم الناشــرين، المواقع المؤسســية، 
الطلبــات المعبــر عنهــا مــن قبــل المســتعملين، تتبــع المشــهد العــام للنشــر 

فــي مجــال التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.
يتوصــل مركــز التوثيــق باقتراحــات المســتعملين عبــر بريــده اإللكترونــي ويتــم 	 

تقييــم تناســبها مــع الميثــاق الوثائقــي مــن طــرف المســؤول عــن المقتنيــات 
بالمركــز.

انتقــاء المقتنيــات : يقــوم المســؤول عــن المقتنيــات بانتقــاء الوثائــق. وتقــوم 	 
اللجنــة المديريــة للمجلــس بالمصادقــة علــى القائمــة النهائية.

ــخ 	  ــب، تاري ــر االنتقــاء : التناســب مــع حقــول اختصــاص المجلــس، الكات معايي
اإلصــدار، الناشــر، الثمــن، الجاهزيــة، اللغــة، المضمــون.

3.5. قنوات اقتناء الوثائق
يتم اقتناء الوثائق عبر 3 قنوات رئيسة :

االقتناء بمقابل مادي.	 
الوثائــق المحصــل عليهــا عــن طريــق التبــادل أو تلــك المتوافــرة لــدى منتجــي 	 

الوثائــق علــى الصعيــد الوطني )إدارات، مؤسســات حكومية وشــبه حكومية، 
جمعيات...(.

الهبــات، شــريطة توافقهــا مــع السياســة الوثائقيــة، مــع احتفــاظ المجلــس 	 
ــات. ــق المســتلمة كهب بحقــه فــي فــرز واســتبعاد بعــض الوثائ

4.5. المسؤوليات من حيث المقتنيات
وتطويــر 	  تشــكيل  عمليــة  بتنســيق  التوثيــق  مركــز  عــن  المســؤول  يقــوم 

لمجموعــات. ا
تتم عملية االنتقاء في مراعاة لما يلي :	 

تتبع تطور المجاالت التي تغطيها المؤسسة؛  -
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تحليل اإلنتاج في مجال النشر؛   -

أخذ طلبات المستعملين بعين االعتبار.  -

6. سياسة الولوج إلى المجموعات

ينهــج مركــز التوثيــق سياســة اتاحــة حريــة االطــالع علــى المجموعــة الوثائقيــة. 	 
وثائــق  الــدورات،  أعمــال  )تســجيالت  المجلــس  إنتاجــات  مــن  جــزًءا  أن  غيــر 
محــدودة الولــوج...(، وكــذا الوثائــق النــادرة، يتــم االحتفــاظ بهــا فــي المخــزن.

يتم إنشاء بوابة وثائقية.	 
إلــى المجموعــات فــي اإلطــالع فــي عيــن المــكان، 	  تتمثــل طــرق الولــوج 

: اإللكترونيــة  الوثائــق  إلــى  والولــوج  واالســتعارة، 
- بالنسبة ألعضاء وموظفي المجلس :

االطالع على الوثائق في عين المكان. 	 
الــذي يحــدد الشــروط الخاصــة 	  اســتعارة الوثائــق، وفــق القانــون الداخلــي 

باالســتعارة )الوثائــق المســتثناة مــن االســتعارة، عــدد االســتعارات المتزامنــة، 
مــدة االســتعارة...(.

الولوج إلى الوثائق اإللكترونية.	 
-  بالنسبة للمستعملين الخارجيين :

االطالع على الوثائق في عين المكان فقط. 	 

7. سياسة حفظ الوثائق

مدة المحافظة على الوثائق :	 
3 أشــهر، واألســبوعيات  لمــدة  اليوميــة  يتــم حفــظ الصحــف   : الصحــف   -

ســنة. لمــدة  متخصصــة(  غيــر  ومجــالت  )صحــف 
الكتب : عند اقتناء طبعة جديدة، يتم االحتفاظ بالطبعات القديمة.  -

معايير التنقيح المعتمدة  :	   •
الحالة المادية للوثائق؛  -

تقادم المضامين؛  -
عدم التالؤم مع المتن الوثائقي؛  -
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تعدد النسخ؛  -
نسبة االستعمال.  -

يجــب أن تخضــع قائمــة المراجــع المنقحــة إلــى محضــر موقــع مــن المســؤول عــن 
إلــى األميــن العــام للمجلــس وإلــى مديــر قطــب  مركــز التوثيــق ويتــم إرســاله 

المــوارد.

8. تقييم المجموعات 

يتم التقييم من خالل المعايير التالية :
إحصائيات اإلعارة؛	 
عدد استعارات المقتنيات الجديدة؛	 
الدخــول 	  تســجيالت  عــدد  اإللكترونيــة:  المــوارد  إلــى  الولــوج  إحصائيــات 

لتحميــالت؛ وا
عدد المراجع واالشتراكات المحصل عليها في السنة؛	 
درجــة رضــى المســتعملين، التــي يمكــن تقييمهــا عبــر تقييمــات مخصصــة 	 

لهــذا الغــرض، وكــذا المتابعــة المنتظمــة لمالحظــات واقتراحــات المســتعملين.

9. الشراكات

يســعى مركــز توثيــق المجلــس إلــى إرســاء عالقــات تعــاون مــع مراكــز أخــرى للتوثيــق 
والمعلومــات، وإلــى االنخــراط فــي الشــبكات القائمــة أو خلــق أخــرى جديــدة.

ســيقوم هــذا التعــاون علــى تبــادل الخبــرات، والولــوج المشــترك إلــى المــوارد 
الوثائقيــة واإلعــارة مــا بيــن المكتبــات. 






