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تعزيز النقاش عن المجال :  IPA  ينالدوليناشرين اتحاد الالبيان المشترك لإلفال و
  المفتوح

  
   ٢٠٠٩مايو / الهاج / جينيف 

  
والمنظمة الدولية للناشرين العلميين  IPA ينالناشرين الدولي اتحادصدر اليوم بيان مشترك من 

يدعو إلى ) اإلفال(لجمعيات ومؤسسات المكتبات  واالتحاد الدولي (STM)والتقنيين والطبيين 
 عملية التجريب ويشجع البيان. ومبني على األدلة فيما يختص بالمجال المفتوح عقالنيةنقاش أكثر 

في النظم وفي نفس الوقت يقر بأن االختالفات الموجودة  وتجريبية بمفاهيم وأفكار جديدة تيانواإل
  .تابتساند الكُ اينةتباتجاهات ونماذج عمل ماألكاديمية المختلفة وفي تقاليد النشر قد تؤدي إلى 

  
فيما  تبايننقاش يتسم في أغلب األوقات بالسخونة والول عن ويهدف البيان المشترك إلى التح

  .تحكماًاتزاناً واألكاديمي إلى نقاش أكثر  تصاليختص بالمجال المفتوح كنموذج لال
  

إن النقاش :" Herman P. Spruijtاسبريت  .هيرمان ب ينالناشرين الدولي اتحاديقول رئيس 
فالنشر ال يقف متجمداً ويجب علينا أال نخشى . حول المجال المفتوح هام ويرحب به الناشرون

واآلن وبعد الحصول على خبرة أكثر حول المجال المفتوح للنشر وبعد توافر البيانات . التغيير
ة ـاالتهامات والتبسيطات العاطفيوح عن ـالنقاش حول المجال المفتيجب أن يبتعد حول نجاحه، 

إن مناقشاتنا مع اإلفال حول هذا الموضوع تتسم دائماً بالروح الساخنة، ولكنها . أو االنفعالية
. ر عمقاً وأقل اختالفاً وتعددية ألننا نتجه نحو الحقائق واألدلة والمناقشات المختلفةأصبحت أكث

  ."ذا الموضوعهناك درس يمكن تعلمه من خالل النقاش العام حول ه
  

يسعد اإلفال أن " :العمل لإلفال ةمجموعمشترك ل، رئيس Ingrid Parent تنتقول انجريد بار
. ينالناشرين الدولي اتحاد – IPAعلن عن هذا اإلعالن المشترك حول المجال المفتوح مع تُ

هام وهو توفير أكبر مجال ممكن دف هفي تحقيق  انرغبويوضح هذا البيان أن المؤسستين ت
أن الناشرين والمكتبيين سيربحون الكثير بدعم   IPA تؤمن اإلفال و. للوصول إلى المعلومات

  ."فتوح لإلصدارات األكاديميةالم المجاللتنمية  رائدةال اتعوروالمش اربومساندة االبتكار والتج
  

  IPA عن المزيد
نشر الكتب المتعلقة بعناصر الاتحاد دولي يمثل كل  وه (IPA) ن الدولييناتحاد الناشري

ويهدف إلى دعم وحماية النشر وزيادة الوعي بالنشر كقوة  ١٨٩٦تأسس االتحاد في . والمجالت
دوراً  IPA تلعبوفي مختلف أنحاء العالم . هامة من أجل التنمية االقتصادية، الثقافية والسياسية

  .طبع ومحو األمية وحرية النشرالرقابة وتدعم وتشجع حقوق ال نشطاً في محاربة
  



  اإلفال عنالمزيد 
االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات هو المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل مصالح خدمات 

  .المكتبات والمعلومات ومستخدميها، هي الصوت الدولي لمهنة المكتبات والمعلومات
الفكري، وحرية  اإلبداع، أعمال األفكار وتشجع اإلفال مبادئ حرية الوصول إلى المعلومات،

تقديم خدمات مكتبية ومعلوماتية تتسم بالجودة العالية والمساواة يساعد على ضمان  إن. التعبير
وجود هذا المدخل، ويحسن من الحياة االجتماعية، التعليمية، الثقافية، الديمقراطية واالقتصادية 

دولة تقريباً  ١٥٠عضواً في  ١٦٠٠وتضم اإلفال . للمجتمعات والمنظمات التي تخدمها المكتبات
  .من جميع أنحاء العالم

  
   إضافيةمعلومات 
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  الكامل للبياناقرأ النص 
  

  تعزيز النقاش حول المجال المفتوح
  

واتحاد الناشرين   (IFLA)بيان مشترك لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
  (IPA)الدوليين

  
الجدال الدائر حول المجال المفتوح في االتصال العلمي والدراسي هو فرصة هامة لمجتمعات  إن

كنولوجيا ونماذج العمل الجديدة للتحدي الناتج المكتبات ودور النشر الدولية لبحث كيفية مواجهة الت
عن تزايد النشر العلمي واألكاديمي والذي يضع عبء وضغطاً على أسعار النشر وموارد 

باالهتمام العالمي الذي أثاره ) اتحاد الناشرين الدوليين( IPAوترحب كل من اإلفال والـ. المكتبات
 –بين الحين واآلخر  –تأثر هذا الجدال سلبياً  وبالرغم من هذا فقد. الهام جداًهذا الموضوع 

  .باستقطابات ال داع لها وبيانات عامة وشاملة
  

بأن الوقت قد حان لتطوير هذا النقاش، حيث يمكن تدريجياً تعزيز  IPAتؤمن اإلفال والـ 
وذلك من خالل تجربة كل حالة على حدة ومن خالل البيانات  فكار المختلفةاالقتراحات واأل

بصورة تتسم بالتفتح، وتشجع وأن يتم  مبادئ الحوار األكاديميالنقاش  يتبع ب أنيج. التجريبية
  .التجريب والجدل المبني على حقائق تجريبية

  
أن  كل منهما منفي مجموعة مشتركة من المفاهيم األساسية، وتؤ IPAتشترك اإلفال والـ 

سيعزز من الجدال الدائر  –كما هو موضح فيما يلي  – بينهما المشترك األساسومراعاة مالحظة 
  .كلك
  

التصال العلمي افي مجال الذي يقدمه الناشرون والمكتبات  اإلسهام IPA تقدر اإلفال والـ -١
الذي  الحوار العامنوعية األكاديمي وتؤمنان بأهمية االحترام المتبادل وذلك لتعزيز وتقوية 

 حول المجال المفتوح يدور
ات الكُتاب األكاديميين في قلب ـاوف واهتمامـأهمية وضع مخ IPA تدرك اإلفال والـ -٢

الجدال، فحريتهم العلمية واحتياجاتهم كباحثين ومدرسين وكُتاب ومراجعين أو صلب هذا 
 .ومستخدمين لها أهمية عظمى

بأن المجال المفتوح على أكبر قدر ممكن لالتصاالت العلمية هو  IPA تقر اإلفال والـ -٣
النظر  غضكل الباحثين بلفعال لكل األبحاث وقوي مجال  إتاحةهدف هام ومشترك، وان 

رنو إليه كل من تهو هدف مشترك  إليهاعهم الجغرافي أو المؤسسات التي ينتمون عن موق
 .المكتبات والناشرين

العلمي للفحص يجب أن تخضع كل االفتراضات التي تحيط بالمجال المفتوح واالتصال  -٤
تُشجع كل المساهمين في هذا المجال على ابتكار وتجربة كما . العلمي والنقاش األكاديمي

 .وبحث الفرص الجديدة التي تأتي بها التكنولوجيا



وهذا يعني أن استمرارية العامل  المفتوح أهمية استمرارية المجال IPA تدرك اإلفال والـ -٥
لهذا  انهام نامالاالقتصادي على المدى الطويل واألرشفة على المدى الطويل هما ع

 .النقاش
على أن هذا النقاش سيكون أكثر فعالية إذا ما ُأخذ في االعتبار  IPAفال والـ تتفق اإل -٦

التنوع القوي لالتصال العلمي في المجاالت األكاديمية المختلفة وأنواع النشر المختلفة، 
مثل المجالت البحثية، المجالت النقدية، المقاالت أو الدراسات العلمية المحددة، الكتب 

نقاشاً يتجنب النتائج العامة لكل أنواع التواصل  IPA اإلفال والـ تساند. الخ..المدرسية 
الذي يتسم باالختالف في المجاالت  اإلطارولكن يركز بدقة وبصورة مختلفة على  ،العلمي

 .األكاديمية المتعددة وأنواع النشر
ووظائفهم الخاصة أدوارهم تتغير الدرجة يمكن أن يتغير الناشرون العلميون ووبنفس  -٧

ضم النشر العلمي والدراسي ناشرين لهم ارتباطات واهتمامات تجارية ي كما .بدرجة كبيرة
على درجة كبيرة من االختالف سواء كانوا داخل أو خارج مجتمع وأو غير تجارية 

 .العلمي البحث
بأنه  يتحتم في هذه المرحلة على الناشرين والمكتبيين والهيئات  IPAتؤمن اإلفال والـ  -٨

التجريبية حول المجال بتكار والتجديد والمشاريع الحكومية والممولة أن تساند وتشجع اال
يجب أن يصاحب المشاريع التجريبية بحث وتحليل قوي يتيح . للمنشورات العلميةالمفتوح 

القيام بتقييم لألهداف التي يمكن قياسها، ويعكس المخاوف واالهتمامات الرئيسية للكُتاب 
لنقاش ثري مبني على  اًسأساويكون ) كما هو موضح في النقطة الثانية(األكاديميين 

 مدى مالئمة المجال المفتوح، البد أن تقومالذي يدور حول بحث الوكجزء من . الحقائق
. التأثير، الشفافية والنماذج االقتصادية عواملمثل الدراسات ببحث بعض الموضوعات 

علن عنها مما يتيح الفحص العلمي ويجب أن تكون البيانات متاحة لكل المساهمين أو أن ي
نتائج هذه الدراسات رؤية أفضل للعمليات واإلجراءات التي تحيط بالمجال  وستوفر. لها

  .المفتوح

   


