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لھذاالحرللوصولالدولياألسبوعموضوعأّنتعلنأن2021الحرالوصولألسبوعاالستشاریةاللجنةیسر
فلننشئبحریة:المعرفةإتاحةكیفیةھویھمما"سیكونأكتوبر،31إلى25منالفترةفيسیعقدالذيالعام،

عدالة بنیویة ".

بشأن العلم المفتوح، والتي یعد الوصول الحریتماشى موضوع ھذا العام مع توصیة الیونسكو الصادرة مؤخًرا
بعد المناقشة التي أجراھا ممثلو الدول األعضاء فيعنصًرا حاسًما فیھ. تم توزیع ھذه التوصیة في شكل مسودة

التعلیمیة.المنظومةفياإلنصافأھمیةمدىوتوضحدولة،193عددھاالبالغالیونسكو

والممارسات وسیر العمل واللغات ومخرجاتیجب أن یحتضن العلم المفتوح مجموعة متنوعة من المعرفة
المعرفیة للمجتمع العلمي ككل ومجتمعات البحثالبحث وموضوعات البحث التي تدعم االحتیاجات والتعددیة
المعرفة. خارج المجتمع العلمي التقلیدي، بما فيالمتنوعة والعلماء، باإلضافة إلى الجمھور األوسع وأصحاب
االجتماعیة من مختلف البلدان والمناطق، حسبذلك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، والجھات الفاعلة

)6الصفحةالمفتوح،العلمبشأنالیونسكو(توصیةالمقتضى.

توصیة الیونسكو دلیالً ھاًما للحكومات في جمیعكأول إطار عالمي لوضع المعاییر حول العلم المفتوح، ستوفر
البحث المفتوحة. یسلط موضوع ھذا العام "ما یھم ھوأنحاء العالم وھي تنتقل من الطموح إلى تنفیذ ممارسات

على دعوة التوصیة للمشاركة العادلة لجمیع منتجيكیفیة إتاحة المعرفة بحریة: فلننشئ عدالة بنیویة " الضوء
المعرفة ومستھلكیھا.

بین الباحثین من البلدان المتقدمة والنامیة، وتمكینیجب أن یلعب العلم المفتوح دوًرا مھًما في ضمان المساواة
والوصول المتكافئ إلى المعرفة العلمیة لكل منالتبادل العادل والمتبادل للمدخالت والمخرجات العلمیة

والعرق والعمر أو الجنس أو الدخل أوالمنتجین والمستھلكین للمعرفة بغض النظر عن الموقع والجنسیة
االنضباط أو اللغة أو الدین أو اإلعاقة أو العرق أوالظروف االجتماعیة واالقتصادیة أو المرحلة المھنیة أو

)6الصفحةالمفتوح،العلمبشأنالیونسكو(توصیةأخرى.أسبابأيأوالھجرةحالة



األسبوع الدولي للوصول الحر ھو الوقت المناسب للمجتمع األوسع للتنسیق في اتخاذ اإلجراءات لجعل االنفتاح
ھذا العمل. سیعقد أسبوع الوصول الحر لھذاھو الخیار االفتراضي للبحث ولضمان أن اإلنصاف ھو محور

واتخاذالمناقشاتاستضافةعلىالمنظمینتشجیعیتمذلك،ومعأكتوبر؛31إلىأكتوبر25منالفترةفيالعام
خالل العام وتكییف الموضوع واألنشطة معإجراءات حول موضوع ھذا العام كلما كان ذلك مناسًبا للغایة
في جمیع أنحاء العالم في مواجھة مستویاتسیاقھم المحلي. ھذا صحیح بشكل خاص حیث تستمر البلدان

المناخ.تغیربسببالمتزایدواالضطرابCOVID-19بسبباالضطرابمنمتفاوتة

على مدار العام ودمجھا في نسیج المجتمع المفتوح،یجب إعطاء األولویة للتنوع والمساواة والشمول باستمرار
المجتمع إلى ھیاكل الحوكمة التي نستخدمھا. ُیعد األسبوعمن كیفیة بناء بنیتنا التحتیة إلى كیفیة تنظیم مناقشات

وإنشاء اتصاالت عبر المجتمعات وفیما بینھا، مماالدولي للوصول الحر فرصة مھمة لتحفیز محادثات جدیدة،
أكثر إنصاًفا لفتح المعرفة والمناقشات واإلجراءاتیسھل ھذا التصمیم المشترك، وإحراز تقّدم في بناء أسس

على الدوام.

وسیتمأكتوبر25االثنینیومالحرللوصولالدوليلألسبوععالميانطالقتفاصیلعنقریًبااإلعالنسیتم
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مھتًماكنتإذا.www.openaccessweek.orgعلىأخرىبلغاتاإلعالنھذاترجماتعلىالعثوریمكن
بلغة أخرى، فیمكنك العثور على إرشادات للقیامبالمساھمة في ترجمة موضوع ھذا العام أو اإلعالن الكامل

بذلك ھنا.

علىتتوفر الرسومات لموضوع أسبوع الوصول الحر لھذا العام
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البحثجعلعلىتعملداعمةعالمیةمنظمةھيSPARCاإلنسان.حقوقمنأساسيحقھوالمعرفةتقاسمإّن
في مجتمع الطالب، األسبوع الدولي للوصولوالتعلیم مفتوحا ومنصفا للجمیع. وأنشأت الجمعیة، وشركاء

..sparcopen.orgفيالمزیدعلىلالطالع.2008عامفيالحر

حول األسبوع الدولي للوصول الحر

المجتمع لفتح الوصول إلى البحث. یتم االحتفالاألسبوع الدولي للوصول الحر ھو أسبوع عمل عالمي یحركھ
أنحاء العالم، وتقود تنظیمھ لجنة استشاریة عالمیة.بالحدث من قبل األفراد والمؤسسات والمنظمات في جمیع

OAweek#ھوالحرالوصولألسبوعالرسميالوسم


