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 التوصياتوالبيان اخلتامي 
 

دعوة عاملية يقف وراءها عديد من املؤسسات  Open Access أصبح الوصول احلر للمعلومات
الدولية والوطنية، وهي دعوة إلاتحة النتاج الفكري العلمي والبحثي جلميع املستفيدين واملهتمني، بصورة حرة خالية 

بصورة حرة فيما  ، وقد تطورت هذه الدعوة إىل إاتحة مجيع ممارسات دورة البحث العلميمن القيود ذات الصلة
 . Open Scienceم املفتوح يسمى ابلعل

متزامنا مع األسبوع العاملي للوصول احلر للمعلومات  أقيم امللتقى العريب الثاين للوصول احلر،وقد 
International Open Access Week وابلشراكة بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،

-91، على مدى ثالثة أايم، من الثالاثء إىل اخلميس (أكوا)للوصول احلر  ةواجملموعة العربي( ألكسو)
 ".زووم"م، وذلك بصورة افرتاضية عرب منصة 19/91/1119

جلسات للمتحدثني الرئيسيني، كما  0حبثًا علمًيا، و 01جلسات علمية ألقي فيها  6يف امللتقى  وأقيمت
ومثل مجيع املشاركني يف امللتقى املؤسسات . ورش عمل وزعت على أايم امللتقى 6عقدت مائداتن مستديراتن، و

، (DOAJ)لدورايت الوصول احلر  العاملي الدليل: الدولية والعربية األكادميية والعلمية والبحثية واحلكومية التالية
، (، اإلماراتديب)توم للمعرفة دمحم بن راشد آل مكمؤسسة و ، (ألكسو)واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

، (لبنان) جتماعيةاجمللس العريب للعلوم اال، و (البحرين) يونسكو  –املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصالو 
 ،(قطر) مركز مدىو  ؛(تونس) والتقين العلمي للتوثيق اجلامعي الوطين ملركزوا، (األردن) اجمللس األعلى للسكانو 

املكتبة الطبية ، و (الكويت) مكتبة الكويت الوطنيةو  ،(اجلزائر)ومركز فاعلون  ؛(فلسطني)ووزارة الرتبية والتعليم 
 اجلامعية ابجلامعة اإلسالمية املكتباتو ، (ُعمان)جبامعة السلطان قابوس مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية و 
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قد و (. مصر) جامعة بين سويف -واالعتماد مركز ضمان اجلودة، و (مصر) مؤسسة الرؤية املصرية األوىلو  ،(لبنان)
من اجلامعات العربية ممثليها من الباحثني ومقدمي ورش   دولة عربية ودولة إسالمية من خالل 90شارك يف امللتقى 

جامعة و  ،(السعودية)جامعتا امللك عبدالعزيز وجامعة طيبة و  ،(تونس) فرتاضيةاال تونس جامعة: املشاركة يف امللتقى
ومدرسة علوم  ،(اإلمارات)جامعة الشارقة و  ،(العراق)واجلامعة املستنصرية  ،(سلطنة ُعمان) السلطان قابوس

 ،(السودان)وجامعة اخلرطوم  ،(األردن) جامعة البلقاء التطبيقيةو  ،(سوراي) جامعة دمشقو  ،(املغرب) املعلومات
 ،(ماليزاي)جامعة املدينة العاملية و ، (ليبيا)طرابلس تا بين الوليد و عوجام ،(فلسطني)وجامعة النجاح الوطنية 

احلميد ، عبد1قسنطينة؛ وجامعات (مصر)القاهرة، واألزهر، واألسكندرية، وبين سويف، واملستقبل : وجامعات
-اجلزائر، و سعدهللا القيام أبو 1-اجلزائر، و اجلزائر أدرار، و أمحد بن بلة-9، ووهران، وجباية9، وابتنةاجلزائر-مهري

 (.اجلزائر) 0
العلوم االجتماعية، والعلوم الطبية، والكيمياء، واألنثروبولوجيا : ومثَّل الباحثون واملشاركون ختصصات

واإلثنوجرافيا، وعلم السكان، والرتبية واملصادر التعليمية، وعلم احلاسبات، واملكتبات واملعلومات، وغريها من 
 .التخصصات العلمية

، والذي سُيطرح على موقع امللتقى "البيان العريب للعلم املفتوح" اجللسة اخلتامية للملتقى، يف لقيوقد أُ 
 .للتوقيع عليه من قبل العلماء والباحثني واملؤسسات العربية البحثية واألكادميية

، العربية كوميةوانتهى امللتقى للتوصيات التالية، واليت نضعها حتت نظر املؤسسات البحثية واألكادميية واحل
 :وُصناع السياسات واملسؤولني املعنيني

  الذي تبناه امللتقى، إىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، ونشره " البيان العريب للعلم املفتوح"العناية برتمجة
 .وتوزيعه على أوسع نطاق

 الوصول احلر  عداد سياسة عربية موحدة، وسياسات وطنية لكل دولة عربية على حدة، بشننالعناية إب
كما أن هناك حاجة إىل إصدار البياانت العربية الكفيلة بتشجيع العلم   ؛مجيع ممارسات العلم املفتوحو 

 العربية سياساتالويف هذا السياق البد من العناية إبنشاء منصة  .املفتوح عامة، وكل ممارسة من ممارساته
 .لوصول احلر والعلم املفتوحل
 لعريب للعلم املفتوح العناية إبنشاء املرصد اOpen Science Monitor Arab  وذلك ،

لتعرف على اجتاهات العلم املفتوح ومدى تقدمه على صعيد اجملتمع العريب، وحماولة حتسني املمارسات حمل ل
 .هذه املؤشرات، وإنشاء بعضها من األساس

 نشاء السحابة العربية للعلم املفتوح العناية إبArab Open Science Cloud وذلك إلاتحة ،
البياانت واألدوات واخلدمات البحثية، وإمكانية البحث واملشاركة فيها، وإعادة استخدامها، لألغراض 

 .التعليمية والبحثية واالبتكار
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  مع توافر بعض املستودعات الرقمية العربية، سواء املؤسساتية أم التخصصية، هناك حاجة إلاتحة هذه
 .ة موحدةاملستودعات عرب منصة إلكرتوني

  البد من إاتحة البياانت اخلاصة ابلبحوث العربية وفقا ملبادئFAIR وبصفة خاصة، هناك حاجة إىل ،
إنشاء مزيد من مستودعات البياانت، أو تشجيع إاتحة البياانت ومشاركتها عرب مستودعات املطبوعات، 

فضال عن وجود حاجة ابلطبع إلنشاء . وعرب الدورايت املتخصصة، وإعداد السياسات الداعمة لذلك
 .Data journalsدورايت للبياانت 

 إبنشاء أدلة جامعة للدورايت واملستودعات املتاحة وفقا للوصول احلر فضال عن وجوب العناية ،
، فإنه تنبغي العناية أيضا إبنشاء منصات للمكوانت األخرى اليت متثل العلم املفتوح، ومستودعات البياانت

 :ومنها
o  لدراسات العلمية لمنصات للتسجيل املسبقPre-registration. 
o  هلا منصات التحكيم العلمي املفتوحOpen Peer Review وممارسة التحكيم املفتوح ،

 .عرب منصات الدورايت ذاهتا
o لربجميات واألجهزة مفتوحة املصدر منصات لOpen Source Software & 

Hardware.  
o التشاركي من قبل املواطنني يف النشاط العلمي وهو ما يُدعى ابلعلم لمشاركة املفتوحة منصات ل

Citizen Science. 
  وذلك من قبل إلزامية للباحثني إلاتحة منشوراهتم العلمية وفقًا لسياسة الوصول احلر توجيهاتإعداد ،

 .مؤسساهتم البحثية واألكادميية
 ااتحة ومشاركة ، و تسخري اإلمكاانت الكامنة يف املوارد التعليمية املفتوحة لتكون قابلة للنفاذ للجميع

 .ات مركزية خمصصة للغرضاملوارد التعليمية املفتوحة الشاملة عرب منص
  االلكسو طورهتا اليت املفتوحة التعليمية للموارد العربية الشبكة دعمويف هذا السياق، ينبغي 

(/oerorgwww.alecso.) فيها مواردهم نشر ىلإ العرب واملدرسني الباحثني ودعوة. 
 وذلك من قبل اجلمعيات العلمية املختلفةوفقا للتخصصات  موضوعيةتطوير مستودعات هناك حاجة ل ،

 .وأكادمييات البحث العلمي
  الشرعية ومنحها يف البيئة العربية  واإلاتحة من نظام النشر جزًءامسودات البحوث لتكون  أسلوبتبين

 .واملكانة واإلطار القانوين الذي حيميها
 ت وتوفري ءاحصامن خالل التحديث وتوفري اإل اتية والتخصصيةمراجعة جودة املستودعات الرقمية املؤسس

 .يف فخ السرقات العلمية وندعات الرقمية حيت ال يقع الباحثسياسة واضحة للنشر يف املستو 

http://www.alecso.org/oer
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  وغريها من املصادر املوسوعات و املخطوطات  واألدبية والثقافية، مثلالعمل على رقمنة األعمال العلمية
 .لوصول احلرلمنصات  املرجعية، وإاتحتها على

 النشر الراغبني يف  وغريهم من املهتمني وكيفية استخدامها من قبل الباحثنياملشاع  اإلبداع التعريف برخص
 .وأعماهلم اإلبداعية احلر ألحباثهم

 ظاهرة  منة، تاليفاآلغري ية من شنهنا ضبط البيئة الرقمية ضرورة تطوير أساليب تقنية ونصوص قانون
 .االنتحال والسرقة العلمية

 تعزيز معرفة الباحثني بضوابط ومتطلبات النشر الدويل خاصة النشر احلر. 
  واملستودعات الرقمية والتشجيع على  الدعم احلكومي للنشر يف دورايت الوصول احلر للمعلوماتالبد من

 .ذلك
  من خالل هذا  التعليم والبحث العلمي حبث يتسىن يف منوذج جديد خاص بتمويل ودعم قطاعيالنظر

النموذج املوازنة ما بني حقوق املؤلفني يف االنتفاع واالستثمار املادي من ابداعاهتم ومؤلفاهتم من جهة وكذا 
 .احلر هلذه االبداعات واملنشورات ضمان حق املستفيدين يف الوصول

  ومجيع أمناط املكتبات العربية إلكرتونية تشمل مجيع املكتبات الوطنية العربية  منصةالعمل علي إنشاء
 .األخرى

  هناك حاجة لتشجيع املكتبات العربية، واألكادميية منها بصفة خاصة، للمشاركة يف حركة الوصول احلر
والعلم املفتوح جبميع ممارساته، وبصفة خاصة إعداد برامج ختصصية يف الثقافة املعلوماتية للتعرف على 

 . املهارات واجلدارات املؤهلة لالخنراط يف ممارسات العلم املفتوح
 يف األقسام األكادميية ابجلامعات  مقررات للوصول احلر والبياانت املفتوحة والعلم املفتوحن حضور البد م

 .العربية وبصفة خاصة ختصصات احلاسبات وتقنيات املعلومات واملكتبات
  ينبغي تشجيع إعداد الدراسات املنهجية حول اجتاهات الباحثني، واملؤسسات البحثية والدورايت العلمية

ولني املعنيني، حنو العلم املفتوح وكل ممارسة من ممارساته، مثل الوصول احلر والبياانت البحثية واملسؤ 
املفتوحة واملصادر التعليمية املفتوحة؛ وتوجيه املنح البحثية املمولة من اجلهات احلكومية أو اخلاصة هلذا 

راسات العربية املنجزة حىت اآلن كما أن هناك حاجة بطبيعة احلال إلعداد مراجعات علمية عن الد. األمر
 .حول اجتاهات الباحثني حنو املمارسات املختلفة للعلم املفتوح

  العناية إبعداد التقرير العريب لتقييم البحث العلميArab research assessment (ARA) ،
 .يف اجملتمع العريب ، جبميع أركانه،البىن األساس للبحث العلمي والتقينلرصد والتعرف على 

  العناية بتحفيز الباحثني ومكافنهتم على االخنراط يف الوصول احلر والعلم املفتوح، وتصميم وتنفيذ وهيكلة
س فقط ملن حصل على معامالت أتثري وفًقا احلوافز املشجعة على النشر واإلاتحة وفقا للوصول احلر ولي

 .لنشره يف الدورايت املقيدة


