اإلعالن العربي الشرق أوسطي للوصول الحر للمعارف
إن اإلعالن العربي الشرق أوسطي للوصول الحر للمعارف في كافة المجاالت العلمية واإلنسانية جاء لينشر ويؤسس
لفكرة الوصول الحر للمعارف بين الباحثين والمهتمين في منطقة الشرق األوسط وفي العالم العربي على وجه
الخصوص  ،إن هذا اإلعالن الصادر في  30إبريل  2017م يهدف إلى تأصيل وترسيخ الفائدة المرجوة من دعم
الوصول الحر إلى المعرفة في كافة المجاالت.
مقدمة
إن التطور العلمي والتقني المصاحب لظهور االنترنت ساعد في وجود آليات جديدة تدعم النشر العملي ونشر المعرفة
من خالل شبكة االنترنت ،وبالتالي أتاح الوصول لهذه المعارف من كل انحاء العالم.
اإلعالن
نحن الموقعين أدناه على اإلعالن العربي الشرق أوسطي للوصول الحر نبدي ونعلن وقوفنا إلى جانب المبادرات
الجادة والساعية لدعم الوصول الحر للمعارف المنشورة وبكافة أنواعها على شبكة االنترنت ،مما سيسهم وبشكل
فاعل في تطوير المجتمعات البشرية علميا ً وأكاديميا ً واقتصاديا ً وبالتالي خلق نظام معرفي تبادلي مجاني قائم على
التشاركية وعدم احتكار العلم والمعرفة.
إن هذا اإلعالن يأتي متماشيا ً ومكمالً إلعالن بودابست للوصول الحر وبيان بيثيسدا للنشر المفتوح ،ويعد الهدف من
هذا اإلعالن هو تعزيز استخدام االنترنت كحجر أ ساس لبناء قواعد معارف عالمية مفتوحة للجميع في شتى أنحاء
العالم لإلسهام في بناء مجتمعات عالمية متعاونة ومتكاملة ،ويدعو اإلعالن المشرعين ومعدي السياسات العلمية
والبحثية من مؤسسات علمية وبحثية ووزارات تعليم عال ومؤسسات بحث علمي ووكاالت تمويل ومكتبات أكاديمية
وعلمية إلى تبني ودعم هذه السياسة التي ستعود بالنفع على الباحثين واقتصاديات الدول المشاركة بها وباالخ
الدول العربية والشرق أوسطية.
األهداف
إن الهدف األساس من هذا اإلعالن هو دعم الوصول الحر للمعارف والعلوم من خالل شبكة االنترنت بشكل جديد
ومتاح لجميع المهتمين األمر الذي سيسهم في نقل المعارف الرصينة والمحكمة علميا ً بين الباحثين والعلماء في كافة
المجاالت بشكل سريع وفعال وذلك من خالل أدوات وأنظمة تدعم الوصول المفتوح وتنشر المعرفة بشكل تفاعلي
ومتاح للجميع.
الوصول الحر للمواد المنشورة الكترونيا
إن الوصول الحر ال يتأتى إال بالدعم المستمر والحثيث من قبل الناشرين والمنتجين للمعارف العلمية واالكاديمية ،بما
فيها األبحاث العلمية الرصينة ،والبيانات األولية المصاحبة لها والبيانات الوصفية والمصادر المختلفة للمعارف.
وتقود شبكة المؤتمرات العربية هذه المبادرة من خالل هذا اإلعالن من أجل نشر المعرفة بين الباحثين العرب على
وجه الخصوص لما في ذلك فوائد جمة ستعود بالنفع على العلماء والباحثين والمجتمعات العربية.
لذلك تقوم الشبكة حاليا ً من خالل برامجها المتعددة بالترويج لسياسة الوصول الحر للمعارف وتشجيع الباحثين
والجهات الداعمة للبحث العلمي على التوقيع على اإلعالن العربي الشرق أوسطي للوصول الحر للمعارف من خالل

تبنيها لسياسات تدعم الوصول الحر لنتائج األبحاث المنشورة من خالل المجالت العلمية والمؤتمرات وغيرها من
مصادر النشر التي ينت هي بها المطاف على شبكة االنترنت مع المحافظة على مستوى عال من الجودة العلمية
واالعتمادية.
إن التحول الى سياسات تدعم الوصول الحر للمعارف ستغير من طريقة نشر المعرفة في العالم العربي بما سيعود
بالنفع على مجتماعاتنا العربية الشرق اوسطية.
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