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 *تعريف الوصول الحر للمعلومات*
  

الوصول الحر يشير إلي عدم وجود مقيدات في الوصول إلي األبحاث المتاحة عمى االنترنت، ويمكن تطبيق 
المجالت المحكمة والغير محكمة وأوراق  الوصول الحر عمى جميع أشكال نتائج البحوث المنشورة، بما في ذلك

 المعبر حر في بيان برلين حولالمؤتمرات واألطروحات وفصول الكتب والدراسات. وقد تم تعريف الوصول ال
 .( عمى ىذا النحو3002المفتوح الى المعرفة العممية )

مجرد الوصول عبر وىو  "gratis" يصنف البعض الوصول الحر الى درجتين ىما: الدرجو االولى: وصول حر
وىو الوصول عبر اإلنترنت مجانا مع بعض حقوق استخدام  "libre" اإلنترنت مجانا، والثانية: وصول حر

إضافية. وفي الكثير من األحيان يتم منح ىذه الحقوق االستخدام االضافية من خالل إستخدم أنواع مختمفة من 
 ."creative commons" تراخيص المعروفة باسم

 *فكرة الوصول الحرنشأة *
 _____________________ 

ان فكرة تخزين و اعادة استخدام المقاالت و االبحاث بحرية و الوصول الييا بدأت منذ قرن ماضى قبل التوصل 
الى كممة او فكرة الوصول الحر. كان عمماء الكمبيوتر يقومون باالرشفة الذاتية عمى بروتوكول نقل الممفات 

نيات، وكذلك عمماء الفيزياء يستخدمونو لالرشفو الذاتية لحفظ اعماليم فى التسعينيات.اما لحفظيا منذ السبعي
 .4991االقتراح الذى تم تقديمو لتعميم ممارسة فكرة الوصول الحر بدأت فى العام 

مفيوم ىذة الفكرة تأسس فى البدايو التاحة الوصول لالبحاث العممية الخاصة بالمجالت العممية بدون اى 
الوصول الحر" نفسو، كان قد استخدم فى ثالث تصريحات عامة فى " (Open Access) ود.أما مصطمحقي

، ثم فى بيان بيثيسدا 3003بداية القرن الثانى و العشرين فى: مبادرة بودابيست لموصول الحر فى فبراير 
ح الى المعرفة العممية فى المفتو  ، وأخيرا و ليس اخرًا فى بيان برلين حول المعبر3002لمنشرالحر فى يونيو 

 .3002اكتوبر 
 -:مبادرة بودابيست عرفت الوصول الحر كالتالى

بمعنى ان بواسطة "الوصول الحر"  يوجد العديد من االنواع و الدرجات لوصول اوسع و اسيل لألداب المتعددة.
بع، يحمل، يبحث، يأخذ ، ىذه االداب متاحة مجانا من خالل االنترنت لمعامة، تسمح ألى مستخدم ان يقرأ، يط

نسخ، يوزع أو يصل لمنصوص الكاممة ليذه المواد، استخداميم لمفيرسة، او حتى لغرض قانونى، دون أى قيود 
مالية أو قانونية أو تقنية أخرى من تمك التي ال يمكن فصميا عن الوصول إلى شبكة اإلنترنت نفسيا. والقيد 

وحيد لحقوق الطبع والنشر في ىذا المجال ىو التحقق من سالمو الوحيد عمى استنساخيا وتوزيعيا، والدور ال
المحتوى و اعطاء الحق لمكتاب و العمماء أصحاب ىذه المواد أن يتم االعتراف و االستشياد بيم كأصحاب ليذا 

 .العمل
ن، جعمت إتاحة إستخدام العامة لالنترنت عمى نطاق واسع في أواخر التسعينيات و أوائل القرن الحادى و العشري

فكرة الوصول الحر ممكنا، وبدأت اإلتاحة الحرة باألرشفة الذاتيو لممقاالت المنشورة مسبقا، وبإنشاء مجالت تتسم 
باإلتاحة الحرة. وكانت المجالت التقميدية ذات الوصول غير الحر تغطي تكاليف النشر من خالل رسوم الدخول 
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 مشاىدة. بعض المجالت ذات الوصول غير الحر توفر مثل االشتراكات أوالتراخيص لمموقع أو الدفع لكل
 .أشير أو أكثر 43-3الوصول الحر بعد فترة حظر من 

يتواصل النقاش المستمر حول الطرق المختمفة إلتاحة الوصول الحر و جدواىا اإلقتصادية و االعتمادية، ويدور 
ي الجامعات ووكاالت التمويل والمسؤولين ىذا انقاش بين كل من الباحثين واألكاديميين وأمناء المكتبات ومدير 

 .الحكوميين والناشرين التجاريين، وىيئات التحرير وأعضاء المجتمع المدني
 *موقف المؤسسات الحكومية والمؤسسات الممولة لمبحث العممي*

 __________________ 
مام اإلتاحة الحرة لنتائج ، أوصت المفوضية االوروبية بإتخاذ الخطوات الالزمة لفتح الطريق أ3003في عام 

 البحث العممي الممول من قبل اإلتحاد األوربي. وقد أكد المجمس اإلستشاري االوروبي لمبحوث العممية
(EURAB) عمى أىمية ىذه التوصيات، وبناًء عمى ذلك تم إنشاء مشروع OpenAIRE (Open Access 

Infrastructure for Research in Europe). 
 *الحر انتشار الوصول*

 __________________ 
 األرشفة الذاتية

 Registry of)السجل الخاص الذى يقوم بتسجيل مستودعات األرشفة الذاتية لدى المؤسسات المختمفة يسمى بـ 
Open Access Repositories (ROAR. الحرة  وظيفتو األساسية ىي تسجيل المستودعات المختمفة لألتاحة

عن طريق األرشفة الذاتية، وأيضا تسجيل النمو في عدد الممفات المتاحة في ىذه المستودات . قد تم تسجيل 
 3042مستودع في ىذا السجل حتى نياية شير أكتوبر سنة  2100أكثر من 

 *(Open Access Mandates) تفويض الوصول الحر*
 ___________________ 
ة تتبناىا مؤسسة بحثية أو جية تمويل أبحاث أو حكومة تستدعي من الباحثين تفويض الوصول الحر ىي سياس

)مثاًل، كمية جامعية أو متمقو المنحة البحثية أن يجعموا المجالت الخاضعة لمراجعة األقران ودوريات المؤتمرات 
ران في مركز وصول ذات إمكانية الوصول الحر من خالل األرشفة الذاتية لممسودات النيائية الُمراجعة من األق

حر أو مستودع مؤسسي. ويمكن لممستخدمين المحتممين عبر اإلنترنت الوصول الحر إلى مواد الوصول الحر. 
القابل لمبحث فيو  (en:ROARMAP) ويقوم سجل مستودعات الوصول الحر لسياسات األرشفة اإللزامية
سية والحكومية والخاصة بالممول )والكتاب الموجود بـجامعة ساوثيامبتون بفيرسة أوامر الوصول الحر المؤس

 Enabling)"باإلضافة إلى موقع "تمكين العمم الحر (en:OASIS) المصدري لممعمومات العممية لموصول الحر
Open Scholarship)  ومخطط النتائج الفصمية(. وفي استطالعات دولية وعبر التخصصات أجراىا سوان

الباحثين بأنيم سيقومون بإجراء األرشفة الذاتية طوًعا إذا منحتيم (،استجابت الغالبية العظمى من 3002)
( عمى نتائج ىذه 3003مؤسساتيم أو الممولون تفويًضا بذلك. وأكدت دراسات النتائج التي أجراىا سيل )

التابع لجامعة ساوثيامبتون معدل زيادة  (ROAR) االستطالعات. ويتتبع سجل مستودعات الوصول الحر
 .المؤسسية المفوضة وغير المفوضة بالوصول الحر عمى مستوى العالمالمستودعات 
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 en:Research Councils) قامت الجيات الحكومية المختصة لتمويل البحث العممى فى المممكة المتحدة
UK)  بالزام كل من العمماء و الباحثين الذى تم تمويميم من قبل ىذه الجيات ان يقوموا باتاحة اعماليم البحثية و

 RCUK بعنوان 3042العممية عن طريق الوصول الحر. وىذه الشروط موضحة فى الوثيقة المنشورة عام 
Policy on Open Access and Guidance. 

 *مبادرات الوصول الحر لمكتب*
 _____________________ 

Knowledge Unlatched ("يالمعرفة بال ق )"ود 
مشروع ال ييدف لمربح مسجل كمشروع لمصمحة المجتمع فى المممكو المتحدة. اليدف منو انشاء اتحاد عالمى  

، بواسطة الناشرة و سيدة االعمال فرانسيس 3043لممكتبات لتمويل الوصول الحر لمكتب. انشْى فى سبتمبر 
ذلك الفرص التي تتيحيا بينتر. جاءت الفكرة بعد ظيور مشاكل و أزمات فى طباعة و نشر الكتب و ك

التكنولوجيا الرقمية والوصول الحر لممعمومات. اثارت بينتر فكرة انشاء اتحاد عالمى لممكتبات لتمويل الوصول 
استضاف روبرت دارنتون، مكتبى من جامعة ىارفرد،  3043فى عام  .3040لحر لمكتب، فى مؤتمر عام ا

 .المتحدة والمطابع األكاديمية لمناقشة نفس الفكرةاجتماعا لقادة المكتبات الرئيسية في الواليات 
تقوم ىذه المبادرة عمى مشاركة مكتبات كثيرة حول العالم بدفع مبمغ محدد يغطي تكاليف نشر عنوان واحد لدى 
الناشر كي يعوضو عن المكاسب المحققة من نشره وطباعتو،و فى المقابل يصبح ىذا العنوان متاحا لمتحميل 

 ويتم اإلتاحة برخصة en:HathiTrust وكذلك من خالل المكتبة الرقمية en:OAPEN لبالكامل من خال
(en:Creative Commons License). 

رسوم العنوان تكون مبمغ ثابت، لذلك كمما اشترك عدد اكبر من المكتبات كمما قل المبمغ المدفوع من كل مكتبة. 
شروع و كانت الكتب المختارة فى مجال العموم االنسانية مكتبة فى الدورة االولى ليذا الم 200شاركت اكثر من 

، 3042و االجتماعية، خاصة التاريخ والسياسة واألدب واإلعالم واالتصاالت. بدأت الدورة الثانية فى اكتوبرعام 
 .و تم اضافة مجال األنثروبولوجيا

خالل الشبكات االوروبية  ، تم اعالن  ان جوجل سكوالر ستبدأ فى تكشيف وصول حر لمكتب من3042فى عام 
 .OAPEN لنشر الوصل الحر

تقوم ىذه المبادرة عمى مشاركة مكتبات كثيرة حول العالم بدفع تكاليف و رسوم عنوان واحد لمناشر، فى المقابل 
 OAPEN مرخص عن طريق Creative Commons يكون ىذا العنوان متاح لمتحميل بالكامل من خالل

رسوم العنوان تكون مبمغ ثابت، لذلك كمما اشترك عدد اكبر من  . HathiTrust قميةوكذلك من خالل المكتبة الر 
مكتبة فى الدورة االولى ليذا المشروع و  200المكتبات كمما قل المبمغ المدفوع من كل مكتبة. شاركت اكثر من 

واألدب واإلعالم  كانت الكتب المختارة فى مجال العموم االنسانية و االجتماعية، خاصة التاريخ والسياسة
 .، و تم اضافة مجال األنثروبولوجيا3042واالتصاالت. بدأت الدورة الثانية فى اكتوبرعام 

Open Book Publishers (عدل )"ناشرى الكتاب الحر 
en:Open Book Publishers   ىو مشروع لموصول الحر لمكتب الدراسية و االكاديمية، تم انشاءه فى عام

، اصبح الفيرس يحتوى عمى 3041ن من جامعة كامبريدج بالمممكة المتحدة، وفى ربيع بواسطة مكتبيي 3002
يتم تمويل ىذا المشروع من خالل منح النشر و  .Google books كتاب متاح مجانا لمقراءة عمى 14
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 مساىمات المؤلفين، و كذلك بيع الكتب االلكترونية و المطبوعة او من خالل إعادة االستثمار وغيرىا من
 .الممارسات المبتكرة لجمع التبرعات

 


