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 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 (1)مالحظات أوليـــــــــــة 

 ال شك أن للوصول الحر مزاياه ومنافعه العديدة لمصر

وللعالم العربي، بوصفنا ننتمي للدول النامية؛ وذلك على 

  والوصولمصادر المعلومات،  وأرشفة نشرصعيد كل من 

 .إلى هذه المصادر

 في العائد من االستثمار يعمل الوصول الحر على زيادة

البحث العلمي، عن طريق جعل نتائج البحوث أكثر إتاحة، 

 .منهالالستكشاف واالسترجاع واإلفادة وأكثر قابلية 
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 (2)مالحظات أوليـــــــــــة 

كثيرة هي الدول العربية التي تصنف بين الدول المعوزة  .

متواضعة في : وعلى صعيد قطاع المعلومات، فإن هذه الدول

وفقيرة في مرافق ، معدالت نشرها لمصادر المعلومات

وضعيفة في البنية األساس لتقنيات ، كًما وكيًفا: المعلومات

 .المعلومات واالتصاالت

 ومن ثم فإن الوصول الحر يمكن أن يوفر بعض الحلول لهذه

المشاكل المستعصية المتمثلة في إتاحة المعلومات، وفي  

 .االتصال العلمي على وجه العموم
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  (1)دوريات الوصول الحر 

 للوصول الحرالطريق الذهبي. 

دواج يبلغ عدد الدوريات العربية في دليل DOAJ ( وفقا

 (:2016إلحصاءات يونيو 

دورية تمثل الرصيد  9076دورية من مجمل  651

من هذا % 7.1الكلي لدواج ؛ وذلك بنسبة حوالي 

 .الرصيد
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  (2)دوريات الوصول الحر 
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 2016عدد الدوريات في كل دولة عربية وفقا إلحصاءات يونيو. 

 



  (3)دوريات الوصول الحر 

هناك دليل عربي لدوريات الوصول الحر هو 

 دليل الدوريات العربية المجانية  

(DFAJ = Directory of Free Access Journals) 

 (جامعة األسكندرية)غدير مجدي . أنشأته د

 

 

 

 

http://www.dfaj.net/index.php?r=home/index 
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  (4)دوريات الوصول الحر 

 (باللغة العربية واللغات األخرى)دورية  250يشتمل الدليل على •

دار نشر  172دولة عربية، عن  17تصدر هذه الدوريات في •

 .حكومية وخاصة
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  (5)دوريات الوصول الحر 

 معظم الدوريات العربية ذات الوصول الحر، ال تستخدم

، وال تتبنى حتى أحد النظم (ميتاداتا)معايير واصفات البيانات 

، ومن ثم فإنها ال تدعم  OJS)مثل )اآللية مفتوحة المصدر 

مثل أحد المراسيم المهمة المتبعة في عالم الوصول الحر 

  مرسوم مبادرة األرشيف المفتوح لتجميع واصفات البيانات

OAI-PMH مثل )وعلى ذلك ال تتمكن محركات البحث ؛

من تكشيف محتويات هذه الدوريات ومن ثم ال  ( جوجل

 . يتمكن المستفيد من الوصول إليها
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 (1)المستودعات الرقمية 

 للوصول الحرالطريق األخضر. 

 وليس  باألرشفةيختص هذا األسلوب من الوصول الحر

وإن كان يمكنه إتاحة بعض مصادر المعلومات مما ) النشر

-preالطبعات األولية للمقاالت يدخل في مقام النشر؛ مثل 

print articles  والطبعات الالحقة منهاpost-print of 

refereed articles  ،والرسائل  ، والتقارير الفنية

 (.إلخ... ، الجامعية
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 (2)المستودعات الرقمية 

 يسجل دليلOpenDOAR ( وهو أحد أبرز األدلة الحاصرة

وفقا إلحصاءات أكتوبر  ( )للمستودعات الرقمية في العالم

2016:) 

مستودع مفتوح   3239مستودًعا عربًيا وذلك من مجمل  41 

 %(.1.3بنسبة حوالي )على مستوى العالم 
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http://www.opendoar.org/


 Policiesالسياسات 

 23، وأجريت على عينة من 2015في دراسة نشرت عام  

مستودًعا عربًيا، تم الكشف عن أن هذه المستودعات العربية  

 :بشأن واضحة لسياساتتفتقد بشدة 

 ،%(55بنسبة ) file formatsأشكال الملفات ◊

 ،  %(33بنسبة ) metadataومعايير الميتاداتا ◊

 %(22بنسبة ) preservationوأساليب الحفظ الرقمي ◊

 
 

Carlson, Scott. An Assessment of Institutional Repositories in 
the Arab World. D-Lib Magazine - May/June 2015 - Volume 21, 
Number 5/6. http://www.dlib.org/dlib/may15/carlson/05carlson.html 
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 (1)تمويل دراسات الوصول الحر 

  تعاني معظم الدول العربية من الظروف االقتصادية الضاغطة، خاصة

 .بعد ثورات الربيع العربي

 تمويل يتوفر كثير من المؤسسات العلمية والبحثية والجامعات على

 .البحث العلمي بصفة عامة

  على  )ال توجد مؤسسات عربية لتمويل دراسات الوصول الحر لكن

؛ اللهم إال مؤسسة  Wellcome Trust)  غرار ويلكوم ترست

 .مكتبة قطر الوطنية : عربية واحدة هي 
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 (2)تمويل دراسات الوصول الحر 
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 http://qnl.qa/programs-and-services-ar/oaaf-ar/oaaf-ar 



 (3)تمويل دراسات الوصول الحر 
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 Statementsالبيانات الداعمة للوصول الحر 

 على حد علمي، ال يوجد حتى اآلن سوى بيان عربي واحد

  :لدعم الوصول الحر 
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 نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية

Riyadh Statement on Open Access  

for Scientific & Technical Information 

King Abdulaziz Foundation For Research And 

Archives 

2006  



 

 (1)الترويج والثقافة المعلوماتية للوصول الحر 

 
أسبوع الوصول الحر : 

 مصـــــر : 

  الجامعة األمريكية بالقاهرة 

http://schools.aucegypt.edu/llt/clt/Pages/Program.aspx 

 جامعة األسكندرية

http://www.openaccessweek.org/profile/MandyTaha 

قطــــر: 

 / The University of Calgaryجامعة كالجري / مكتبة قطر الوطنية

 QScience.comمؤسسة 
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 (2)الترويج والثقافة المعلوماتية للوصول الحر 

 البوابات العنكبوتية: 

 UNESCO's Global Open Access Portal for Arab States 

 بلًدا عربًيا 18يقدم معلومات تفصيلية عن واقع الوصول الحر في 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/arab-

states/ 
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 (3)الترويج والثقافة المعلوماتية للوصول الحر 

 

 المدونات:  
 سليمان الشهري؛ جامعة . منشئها د)المبادرات العربية في الوصول الحر

 (مع مشاركة في التحرير من مصر وليبيا/ اإلمام بالسعودية

http://aioa.blogspot.com.eg/ 
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 (4)الترويج والثقافة المعلوماتية للوصول الحر 

 فيسبوك: 

 عدد  . منشئة الصفحة جميلة جابر، من لبنان)الوصول الحر في العالم العربي

 (.عضًوا 857=  27/10/2016األعضاء حتى 

 المؤتمرات: 

ال يوجد حتى اآلن مؤتمر عربي مخصص كاماًل للوصول الحر. 

 الببليوجرافيات: 

توجد ببليوجرافية عربية وحيدة عن الوصول الحر: 

 .وراقية : الوصول الحر في ضوء اإلنتاج الفكري العربي. عبدالرحمن فراج
Cybrarians Journal     .(.  2009سبتمبر )   20ع 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4

60:2011-08-11-22-32-47&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61 
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 تقنيات المعلومات والوصول الحر

 توجد بعض المؤسسات العربية والمبرمجين العرب المهتمين

 Open Sourceبتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر 

Software (OSS)  وذات الصلة المباشرة بحركة الوصول

 .الحر

 من قبل أكثر من مؤسسة عربية  –لحسن الطالع، تم حالًيا– 

تعريب أحد أبرز برمجيات المستودعات الرقمية وهو برنامج 

، كما قامت إحدى المؤسسات العربية Dspace“دي سبيس”

بتعريب أحد ابرز برمجيات دوريات الوصول الحر وهو  

 . Open Journal Systems (OJS)برنامج 
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 (1)الخالصـــــــــة 

المستوعات هي  وقليلة، دوريات الوصول الحرهي  قليلة

وعدد ( دولة 22)، بالمقارنة بعدد الدول العربية الرقمية

 (.مليون نسمة 400ما يقرب من )سكانها 

 ومن النظم المفتوحةال تتبع غالبية دوريات الوصول الحر ،

ال تتمكن محركات البحث من تكشيفها، وال يستطيع  ثم 

 .المستفيد الوصول إليها

 والبيانات الداعمة السياسات في ضعف واضح هناك

 .للوصول الحر في العالم العربيوالمؤسسات الممولة 
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 (2)الخالصـــــــــة 

 العربي للوصول الحر على العنكبوتية  الحضوريوجد بعض

والدراسات ، فيسبوك، وشبكة والمدونات، المواقعمن خالل 

 .المنشورة

 للوصول   الترويجهناك بعض المؤسسات التي تحرص على

؛ أسبوع الوصول الحرالحر في العالم العربي، من خالل 

 .الجامعاتومعظم هذه المؤسسات من 
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 (3)الخالصـــــــــة 

 يكمن الفرق الرئيس في دعم الوصول الحر بين العالم

التقاليد )النظام االجتماعي العربي والعالم الغربي، في 

  والسياسي، (الدعم المادي) واالقتصادي، (العلمية

نظام االتصال  ، وفي مدى صالبة (السياسات الحكومية)

 .على العموم العلمي

 

26 



 
 

 شكًرا لحسن استماعكم
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