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 حمضر جلسة
 
 

يف اطار مشروع تثمني اجملالت العلمية التونسية، انعقدت مبقر املركز الوطين اجلامعي للتوثيق 
املدمج ابلتنسيق مع  "اجملالت العلمية التونسية لناشري السادساللقاء " بعنوانالعلمي و التقين جلسة عمل 

(intégrateur) " الفرنسي البلجيكيCairn.info" اإلنسانية و العلوم ، املتخصص يف وضع منشورات
الثانية بعد على الساعة  2019 فيفري 28يوم  و حتسني مرئيتها االجتماعية ابللغة الفرنسية على اخلط

 .الزوال
من  عددالسيدة آمال الشملي املديرة العامة للمركز،  وذلك حبضور  وأشرفت على هذه اجللسة

عن  ، وممثلمتخصصة يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية رير جمالت علمية تونسيةانشري ورؤساء حت
"l’intégrateur Cairn.info"، جمموعة من املسؤولني عن اإلعالم والتوثيق العلمي والتقين وكذلك 

 :اآليت ذكرهمو السادة  تالسيداابملركز، وهم 
 Revue tunisienne des sciences juridiques et"جملة  نشرمدير  ؛ابراهيم الرباتجي -

politiques" 

 "Revue tunisienne de droit" لةجم رئيس حترير ؛فدوة قهواجي -

 "International journal of modern anthropology" لةجم شعباين؛ رئيس حتريرن احس -

 " Droit et politique"مبجلة  حمرر؛ أمني بن فرجاين -

 "Dirāsāt Hispānicas"مدير نشرجملة  ؛كرمي غرابل -

 Revue maghrébine de documentation et" جلةمب ؛ حمررحممد بن رمضان -

d’information" 

 " Muquabasat،مقابسات "جمللة مسؤولة عن قسم النشر ؛محداينآمنة  -

املركز الوطين اجلامعي للتوثيق 
 العلمي والتقين

 اجلمهورية التونسية
---***--- 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
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 "Cahiers de Tunisie" جملة رئيس حترير؛ رايض بن خليفة -

 "Cahiers de Tunisie"سنية مهريي؛ حمرر مبجلة  -

 " Revue des langues vivantes" مدير نشر جملة ؛عبد هللا رزاق صيادي -

 "Travail et développement" جملة رئيس حترير ؛عبد الستار رجب -

 " Rawafid" جملة رئيس حترير ؛علي ميهوب -

 "Al-Sabîl.tn" جملة رئيس حترير ؛أمحد سعداوي -

- Thomas Parisot عن ممثل؛ "Cairn.info " 

 املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و التقين -آمال السماوي الشملي؛ مديرة عامة  -

 املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و التقين -كلثوم عزايب؛ مديرة  -

 املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و التقين -حمبوبة جالصي؛ مديرة  -

 املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و التقين -كاهية مدير  ؛بسام عمرية -

 التقيناملركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و  -كاهية مدير ؛  هدى محدي -

 املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و التقين -كاهية مدير  هناء مروش؛ -

 املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي و التقين -متصرف  ؛هدى حكيمي -

 

لدى ية عن العالقات املؤسس سؤولامل ،Thomas Parisotالسيد هذه اجللسة  قام بتنشيط و قد
" Cairn.info "  عنوانحتت  داخلةعرضه ملمن خالل "Rencontre avec les éditeurs 

tunisiens : échanges autour de Cairn.info"  حول تحور متاليت و: 
 الدورايت املتخصصة يف " و خاصة منoffre documentaire"الواثئقي  العرضحملة عن تطور تقدمي  -

 " Cairn.info"ل  العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 "ـل" plateforme électronique»االلكرتونية املتاحة على املنصة  اخلدمات التقنية و التوثيقيةعرض  -
Cairn.info" 

االجتماعيـة و العلوم اإلنسانية  املتخصصة يفلوضع منشوراهتم  مع الناشرين"Cairn.info"تعاون  طرق -
 إاتحتها على اخلط وابللغة الفرنسية 
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 : بتقدمي Thomas Parisot السيدو يف هذا االطار ابدر 
 

ابعتبـــــاره مكتبـــــة افرتاضـــــية متخصصـــــة يف العلـــــوم  "Cairn.infoأهـــــداف و مراحـــــل  ســـــيس املـــــدمج " -
 االجتماعيةاإلنسانية و 

للمجــالت العلميـة املتاحــة علـى منصــته االلكرتونيــة  "offre documentaireتطـور العــرض الـواثئقي " -
 2019-2007يف الفرتة املمتدة بني 

مع مشاريع "politique d’interopérabilitéابالعتماد على سياسة "املنصة االلكرتونية  و اثراءتطور  -
و  (OpenEdition, Erudit, Perséé et Gallicaالنشـر علـى اخلـط  و رقمنة و ااتحة النص الكامل 

أخـرى للمجـالت الـيت تنشـر منصـة  إنشـاءوعربيـة و  بيـةو أور لـدان بب ابللغة الفرنسيةتنشر جمالت ادماج 
 يف نفس االختصاصات العلمية ليزيةجنابللغة اال

لسياســة " modèle économiqueالنمــوذج االقتصــادي "إىل  Thomas Parisotمث تطــرق الســيد 
 حول:بياانت  و اأرقاموقدم  "Cairn.info" لدى اجملالت العلمية نشر

  مبقابل املتاحةاجملالت و مدة زمنية حمددة  خالل أو جمااننسبة اجملالت املتاحة  -

 كرتونيةادماج الكتب والسلسالت االل -

مؤسســـات تعلـــيم عـــا  % Cairn.info"  85"الـــيت لـــديها اشـــرتاكات مبجموعـــات  املؤسســـاتعـــدد  -
 حبث علمي(و 

وتنظـيم طـرق ولـوج املؤسسـات  للمقاالت واجملـالت العلميـة االستغالل إعداد إحصائياتتطوير آليات  -
 ة االلكرتونية للمدمجنصاملو محاية و حفظ املعطيات املتاحة على  هلا

 إثراء و تطوير اخلدمات املعروضة سواء للباحثني أو الناشرين -

مع  "Cairn.info"للحاضرين طرق تعاون املدمج  Thomas Parisot السيد  بني ،السياقهذا ويف 
 و ذلك من خالل:   الناشرين

حتديد معـايري ومراحـل قبـول نشـر ووضـع جملـة علميـة متخصصـة يف العلـوم االنسـانية واالجتماعيـة علـى  -
 منصته االلكرتونية

 "XML DTD Erudit"لغة هيكلة جمموعات الدورايت وفق  -

" للمجالت على املنصة distribution non exclusive" بث غري حصري" و hébergement" إيواء -
 "Cairn.info"ـلااللكرتونية 

 لناشراجمللة لفائدة امداخيل (3/2) ثلثي ختصيص -
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اجملموعــة العلميــة ملنشــوراهتم و دوامهــا لتســهيل وصــول " DOI Digital Object Identifierتــوفري " -
 على الواب

ببليومرتيـة و حمركـات البحــث  " ووضـعها علـى قواعـد بيـاانت ببليوغرافيـة وmetadataمعاجلـة امليتـاداات " -
 لتحسني مرئية اجملالت على الواب

 هتمجملالحول املنشورات اجلديدة للناشرين  "Cairn.info"على توفري خدمة اليقظة املعلوماتية  -

 لفهارس وحمرري اجملالت  "Alerteتوفري خدمة " -

 معاجلة احصائيات االستغالل للمجالت وتوفريها للناشرين  -

 
 Cairn.info"املدمج  حولThomas Parisotالسيد أجاب عنها  تساؤالت النقاش بطرح مث تواصل

 :بـ تعلقة خاصةاملو  "
 

 ووضعها على منصته االلكرتونيةجملة  اليت يعتمدها إلدماجاملعايري العلمية  -

 حلماية حقوق املؤلف يتبعهاالقانونية اليت  اإلجراءات -

 لــيتاخاصــة منهــا و علــى بوابتــه االلكرتونيــة اجملــالت العلميــة التونســية املتعــددة اللغــات  وضــعإشــكاليات  -
 للغة العربيةاب تالاتنشر هبا مق

 جملـــة علميـــة تونســـية "conditions et processus d’intégrationشـــرو  و مراحـــل إدمـــاج " -
 االجتماعيةو  اإلنسانيةمتخصصة يف العلوم 

  كلمات املفاتيح و امللخص(  املعاجلة االلكرتونية للبياانت الببليوغرافية للمجلة -

 العلمية للمجالت "diffusion non exclusive"البث الغري االنتقائي  -

ابلنســـبة للمجـــالت ذات النفـــاذ " modèle économiqueاالقتصـــادي "سياســـة النشـــر و النمـــوذج  -
 "en open access" املفتوح

 ببوابته االلكرتونية إدراجهامت قبول جملة علمية  "visibilitéمرئية " دميومةشرو   -

 "JSTOR" لمجالت األكادمييةمدى توافقه مع الناشر واملكتبة االلكرتونية ل -

والتـــــــــوثيقي مـــــــــع املنصـــــــــة االلكرتونيـــــــــة للمجـــــــــالت العلميـــــــــة ذات النفـــــــــاذ املفتـــــــــوح التعـــــــــاون التقـــــــــين  -
"OpenEdition" 

 افة للمجالت  ميتاداات، النسخة االلكرتونية ضلقيمة امللحفاظ على الته على املدى البعيد اسرتاجتي -
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 يف حال توقف العقد مع " للمقاالت( Digital Object Identifier DOIللمجلة و املعرف "

 الناشر.
                                   
        بعد الزوال واختتمت اجللسة على الساعة الرابعة                                 

 املقرر 

 هناء مروش

 


