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متهيد

برزت مخاوُف عّدة يف العقود األخيرة بشأن مدى تلبية نُظم النشر العلمية واألكادميية الحتياجات الباحثني 
واملصلحة العامة يف الوصول إلى نتائج البحث العلمي والبحثي. وقد تردد صدى مثل هذه املخاوف يف 
مشاورة مع أعضاء املجلس الدولي للعلوم )ISC(، األمر الذي دفع املجلس إلى تبّني “مستقبل النشر 

العلمي” بصفته موضوًعا ذا أولوية يف خطة عمله لألعوام 2021-2019.

ويأتي هذا التقرير تتويًجا للمرحلة األولى من املشروع الناجت عن ذلك. وقد أُعدَّ كوثيقة مناقشة بالتشاور مع 
مجموعة عمل دولية. خضع النص لثالث مراحل من املراجعة أعقبتها عملية تنقيح شملت: فريًقا أولًيا من 
خبراء املراجعة، وعضوية املجلس الدولي للعلوم مبا يف ذلك ثالثة منتديات افتراضية، وفريًقا من اخلبراء 

تكّرمت بالدعوة إلى عقده األكادمييات الوطنية األميركية للعلوم والهندسة والطب 1، قبل تقدميه إلى مجلس 
إدارة املجلس الدولي للعلوم للموافقة عليه بوصفه تقريًرا له. 

يتوّجه التقرير يف املقام األول إلى اجلماعات العلمية ومؤسساتها، ويسعى، قدر اإلمكان، إلى إيجاد رؤية 
مشتركة ملبادئ النظام وأولوياته التي ينشر عمله من خاللها، وكمقدمة للعمل من أجل تعزيز التغيير املفيد. 

يستند هذا التقرير إلى منطق ممّيز، ويقترح سلسلة من املبادئ املعيارية التي يجب أن تقوم عليها عملية 
النشر العلمي واألكادميي؛ ويصف املشهد احلالي للنشر ومسار تطوره؛ ويحلل مدى مراعاة املبادئ يف 

املمارسة العملية؛ ويحدد املسائل اإلشكالية التي يجب معاجلتها يف حتقيق تلك املبادئ. مع استثناءات قليلة، 
ال يقدم توصيات حول كيفية حل املسائل اإلشكالية. وسيُستخدم التقرير يف وضع جدول األعمال ملرحلة 

الحقة من املناقشة واإلجراءات التي يشارك فيها أعضاء املجلس الدولي للعلوم وأصحاب املصلحة اآلخرون.

  1 هذا ال يعني التأييد.
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امللّخص
ملاذا ُتعّد العلوم مهّمة؟

العلوم مكّوٌن ال غنى عنه يف املسعى اإلنساني بوصفها جزًءا أساسًيا من بنيته التحتية الفكرية. وتنبع قيمتها املميزة من 
التدقيق الصريح يف املفاهيم القائمة على األدلة واخلاضعة لالختبار بالقياس إلى الواقع، واملنطق، وشكوك األقران. ويجري 

باستمرار حتديث املعارف املتراكمة منذ األيام األولى للممارسة العلمية وجتديدها وإعادة تقييمها من خالل التجارب اجلديدة 
ُض هذا السجلُّ منطَق ادعاءات  واملالحظات اجلديدة والرؤى النظرية اجلديدة، وتُنشر علًنا يف سجّل العلوم املنشور. ويُعرِّ

احلقيقة وأدلتها للتدقيق، ما يجعل العلوم يف متناول كل من يستخدمها من خالل عمليات نشر متاحة واسعة النطاق ومفتوحة 
مع إمكانية االستخدام املبتكر يف عدد ال يحصى من البيئات التعليمية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. ولعمليات النشر 
التي حتقق هذه الغايات وتُكيَّف مع احتياجات تخصصات العلوم وأولوياتها ومع التعاون بني التخصصات أهميٌة جوهريٌة كي 

تؤدي العلوم الدور املنوط بها بصفتها مصلحة عامة عاملية.

مبادئ النشر العلمي

وكأساس لتحليل مدى خدمة النشر العلمي واألكادميي املعاصر لألغراض املذكورة أعاله، ُدعَي إلى عدد من املبادئ األساسية 
من منطلق االعتقاد بأّن من املرجح أن تكون دائمة على املدى الطويل. وهي تشمل اختصاًرا ما يأتي:

يجب إتاحة إمكانية الوصول املفتوح للجميع إلى سجّل العلوم، للمؤلفني/ات والقراء على حد سواء.  .I
يجب أن حتمل املنشورات العلمية تراخيَص مفتوحة تسمح بإعادة استخدام النصوص والبيانات واستغاللها.  .II

تُعدُّ مراجعة األقران الصارمة واملستمرة أمًرا أساسًيا لصدقّية سجّل العلوم.  .III
يجب نشر البيانات/املالحظات التي يستند إليها ادعاء احلقيقة املنشور يف آن واحد.  .IV

يجب االحتفاظ بسجّل العلوم لضمان الوصول املفتوح لألجيال املقبلة إليه.  .V
يجب احترام تقاليد النشر ملختلف التخصصات.  .VI

يجب أن تتكيف النُُظم مع الفرص اجلديدة، ال أن تنطوي على بنى حتتية غير مرنة.  .VII

.)ISC( وقد حظيت هذه املبادئ بدعم قوي من جانب املجتمع العلمي الدولي ممثاًل يف عضوية املجلس الدولي للعلوم

املشهد املتطور
 

ى الناشرون التجاريون تدريجًيا، مع بعض االستثناءات، دور  مع اتساع اجلهود العلمية وتنوُّعها يف أواخر القرن العشرين، نحَّ
املجتمعات العلمية يف النشر العلمي من خالل دخول السوق على نطاق واسع والسيطرة عليه على نحو متزايد ورفع األسعار 

تدريجًيا مبعدالت تتجاوز معدالت التضخم.

ومع تطوُّر حركة الوصول املفتوح استجابًة للفرص التي تتيحها الثورة الرقمية، أضاف كبار الناشرين خيار الوصول املفتوح، 
وخيار “املؤلف يدفع” استناًدا إلى رسوم معاجلة املقاالت )APCs( إلى مناذج االشتراك احلالية لديهم )القارئ يدفع(. 

استندت ربحية الناشر إلى حد كبير إلى مجموعة من “املجالت عالية التأثير” ومجموعات كبيرة من املجالت ذات املكانة األقل، 
والتي غالًبا ما جُتمع مًعا يف كثير من األحيان يف “صفقات كبيرة” غير مرنة تُعقد مع اجلامعات أو الهيئات البحثية الوطنية. 
وقد أدت أهمية احلجم يف حتديد الربحية إلى عرقلة دور غير عدد قليل من اجلمعيات املستفيدة يف هذا السوق، ما أدى إلى 

تشويهه لصالح الناشرين عبر اخللط بني أدوار العمالء واملوردين وعبر احلرية التي متنحها اجلامعات ومعاهد البحوث للمؤلفني 
يف نشر ما يحلو لهم. من غير احملتمل أن حتل رسوم معاجلة املقاالت العديد من مشاكل النظام احلالي، بل إنها قد ترّسخ أيًضا 
السيطرة التجارية على سوق النشر. أدت مشاكل القدرة على حتّمل التكاليف، والفترات الفاصلة بني التقدمي والنشر، والفرص 
التي تتيحها شبكة اإلنترنت إلى حتفيز مجموعة أكثر ثراًء من أساليب النشر بخالف املجالت أو الكتب التقليدية. وثمة ابتكار 

متزايد األهمية أتى يف الوقت املناسب، أال وهو املستودعات التي تُوّفر “النسخ املسبقة” قبل مراجعة األقران، وتشارك فيها 
على نحٍو متزايٍد املجتمعات املتعلمة واملستودعات اجلامعية كجزء من اجلهود الرامية إلى توسيع نطاق وصول الباحثني/ات 

واجلمهور على حد سواء. وهي تزيد من معدل نشر النتائج اجلديدة، ما يعزز األنشطة املشتركة بني الباحثني/ات ويقدم أدلة 
مبكرة حول املسائل املعاصرة امللّحة، بينما تقدم “املجالت الداخلية” خدمة مراجعة األقران للطبعات املسبقة. وقد استُحدثت 
بنى حتتية للنشر ممولة من القطاع العام ويتوالها العلماء، يف أميركا الالتينية على وجه اخلصوص، بصفتها مستودعات غير 

هادفة للربح تقدم نظًما شاملة للوصول املفتوح إلى االتصال األكادميي. يف الوقت نفسه، وّلدت أنظمة “النشر أو الهالك” 
يف اجلامعات طلًبا عاملًيا هائاًل على منافذ النشر التي أنتجت ما يسمى باملجالت “االفتراسية” التي تقدم نشًرا سريًعا على 

اإلنترنت ولكن مبعايير نشر منخفضة وقدٍر قليٍل من مراجعة األقران، إن وجدت.
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نشر بيانات العلوم

املالحظات والتجارب التي تكشف عن رؤى جديدة للواقع هي مخرجات علمية من الدرجة األولى وأجزاء أساسية من سجّل 
العلوم، ويجب أن تُقيد على هذا النحو. عالوًة على ذلك، يجب أن تكون البيانات التي تدعم ادعاء احلقيقة املنشورة يف 

املتناول، وأن تكون مستندة إلى مبدأ “FAIR” )ميكن العثور عليها - ويسهل الوصول إليها - قابلة للتشغيل البيني - قابلة 
إلعادة االستخدام(، بحيث يتسنى فحص منطق االرتباط بني األدلة واالدعاء وتكرار املالحظة أو التجربة، بصفتها أجزاء 

أساسية لعملية التصحيح الذاتي العلمي. يُدعى إلى عملية “النشر الثنائي”، إذ عندما تكون البيانات كثيرة للغاية لدرجة ال 
ميكن احتواؤها يف ادعاء احلقيقة املنشور، يجب “نشر” البيانات بشكل متزامن يف مستودع جدير بالثقة بحيث تكون هناك 

مسارات للوصول إليها من قبل املراجعني والقراء. وينبغي وضع بروتوكوالت تُعّد مبوجبها هذه املنشورات متكافئة على األقل 
َر أدلة وبيانات ذات صلة لتكون متاحة كشرط للنشر، وهو نهج  من حيث القيمة مع املقاالت التقليدية، مع اشتراط املجالت تََوُفّ

قد يشّكل حافًزا قوًيا ملشاركة البيانات املفتوحة. وهناك أيًضا حجة عامة لفتح باب الوصول إلى البيانات التي ال تُستخدم 
ر العادة والوسيلة جلعل البيانات العلمية متاحة بشكل مفتوح وروتيني وقابلة للتشغيل املتبادل،  يف مقالة منشورة. ما لم تُطوَّ

ستضيع الفرصة جلمع البيانات ودمجها من مجموعة متنوعة من مصادر املواضيع لتقّصي التعقيد يف صميم العديد من 
املشاكل الرئيسية التي تواجه اإلنسانية والتي ميكن للعلوم أن تقدم مساهمة حيوية فيها. قد تكون إدارة أحجام البيانات الكبيرة 

وتدفقاتها مهمة شاّقة. ومن التحديات املهمة تضمنُي اإلشراف الفعال على البيانات وإجراءات FAIR املّتبعة كوظائف عادية 
لدورة البحث، بصفتها مسؤولية ممارسة العلوم وتكلفتها يف العصر الرقمي وليست وظيفة إضافية اختيارية.

احلواجز التي حتول دون الوصول املفتوح

هناك عدد من املشاكل الرئيسية التي تعيق إنشاء سجّل العلوم والوصول إليه واستخدامه.

التقييمات واحلوافز
إن استخدام املؤشرات الببليومترية، مثل عوامل تأثير املجلة، كمقاييس بديلة ألداء الباحثني/ات، هو مؤشر مناسب للتقييم 

ولكنه معيب للغاية. وتدأب معظم هذه املؤشرات على التركيز على اإلجنازات الفردية، وتقلّل دعم األبحاث من خالل اهتمام 
اجلامعات باملقاييس عالية التأثير، والضغط على اجلميع إلى “مربعات االختيار” واالمتثال، بينما تؤدي دوًرا مهًما يف تشويه 

سوق نشر املجالت. هذا الواقع يفرُض حاجة عاجلة لإلصالح.

مراجعة األقران
تخضع مراجعة األقران حالًيا لضغوط كبيرة بسبب احلجم الهائل للطلب، مثل احلاجة إلى احلافز أو املكافأة لالضطالع بهذه 

املهمة. وتُعّد طريقة ارتباط مراجعة األقران باألهمية املتزايدة ملسّودات ما قبل الطباعة، ال سيما يف أوقات األزمات عندما 
يكون هناك طلب للوصول السريع إلى العمل الذي لم يخضع للمراجعة بعد، مسألًة ملحة.

حقوق النشر
إن نقل حقوق التأليف والنشر إلى الناشرين كشرط للنشر هو ممارسة رجعية، ال سيما عندما يتعلق األمر بخصخصة نتائج 
األبحاث املمولة من القطاع العام، وحيث تُرفض أجزاء من سجّل العلوم، من خالل نظام الدفع املرتفع، الستخدامها من قبل 

األشخاص الذين صنعوها أنفسهم.

الفهرسة
إّن فهارس األعمال املنشورة مهمة يف إبراز وجود املعرفة العلمية. وكثير منها مملوك لناشرين جتاريني مييلون إلى تفضيل 

مجالتهم اخلاصة، وميتنعون عن إضافة ناشرين جدد. وهذا يضّر حتديًدا مبؤسسات النشر خارج أوروبا وأميركا الشمالية، 
التي حتتضن جميع الناشرين من “ذوي األثر الكبير”، والباحثني/ات من اجلنوب العاملي، الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف 

الوصول إلى مثل هذه املنشورات، واملجالت يف تلك املناطق.

التكاليف واألسعار
أدت الثورة الرقمية إلى خفض األسعار يف معظم القطاعات العامة واخلاصة، ولكن ليس يف أجزاء كبيرة من قطاع النشر 

العلمي. تُكرِّس األسعار املرتفعة املفروضة على الوصول إلى املجالت عالية التأثير، سواء بالنسبة إلى املؤلفني أم القراء، متييًزا 
على أساس القدرة على الدفع ضد العديد من القراء والباحثني/ات واملؤسسات، وال سيما أولئك املوجودين/ات يف البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل. على الرغم من ترّدد الناشرين يف الكشف عن تكاليفهم، إال أن هناك أدلة على أن أسعار العديد 
من املجالت أعلى من التكاليف الضرورية، حتى بالنسبة إلى املجالت عالية التأثير ذات معدالت الرفض العالية. وقد ُطوِّرت 

مجموعة متنوعة من النماذج التي ال تستدعي مثل هذه األسعار املفرطة على الصعيد العاملي.
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عالم العلوم املتغير
ثّمة اجتاهات رئيسية يف العلوم واملجتمع توّلد سياًقا حيوًيا للنشر العلمي. وتتطلب قيمة العلوم لالقتصادات الوطنية ويف 

مواجهة التحديات العاملية عمليات أكثر كفاءة لنشر املعرفة. ويسمح عصر البيانات الضخمة للعلوم مبعاجلة التعقيد املتأصل يف 
مثل هذه التحديات بطرائق غير مسبوقة، ولكنه يتطلب الوصول إلى البيانات ونشرها كمعيار للبحث العلمي. وقد أضفت شبكة 

اإلنترنت الطابع الدميقراطي على املعلومات، ما هّيأ فرًصا لنشر املعارف العلمية وسّبب مشاكل يف التعامل مع شبكات واسعة 
من املعلومات املضللة. وتؤكد هذه االجتاهات احلاجة األساسية لتطوُّر النشر العلمي بطرائق تسّهل التعاون العاملي؛ وضمان 

االستفادة من ثراء وجهات النظر العاملية املتنوعة يف وضع احللول العاملية؛ وتيسير الوصول إلى سجّل العلوم وبياناته للتمكني من 
زيادة فهم التعقيد؛ وإتاحة الوصول املفتوح إلى سجّل العلوم للمواطنني/ات وغيرهم من أصحاب املصلحة، ال سيما يف املجاالت 

ذات االهتمام العام املعاصر؛ وضمان فعالية الصوت العلمي يف مكافحة “الوباء املعلوماتي” العاملي للمعلومات املضللة. ويرى 
كثيرون أن احلركة من أجل عصر جديد من العلوم املفتوحة وسيلة لتحقيق هذه األهداف، وهو ما يتجلى بقوة يف االستجابة 

العلمية العاملية لوباء كوفيد19-، رغم أنها حركة ال تخلو من االنتقادات.

استغالل اإلمكانات الرقمية

وتعمل جميع التخصصات، سواء كانت كثيفة االستخدام للبيانات أم ال، يف عالم رقمي تكون فيه جميع عناصر عملية البحث متصلة أو 
قابلة للتواصل بطرائق تتيح ربطها مًعا كأجزاء من مسار عمل بحثي، مع إمكانية التشغيل املتبادل الرقمي عبر “دورة البحث”. وتوفر 
هذه البنى التحتية الرقمية املترابطة أيًضا معلومات حول عملية البحث التي قد تساعد يف إدارة البحوث التي يجريها الباحثون/ات 
واجلامعات واملمولون وتقييمها. يتجه الناشرون التجاريون الرئيسيون نحو حتقيق الدخل من دورة البحث عبر توفير أدوات التقييم 

واإلدارة للمؤسسات واملمولني، ما يتيح لهم إمكانية تطوير مركز مهيمن يف نظام البحث وإنشاء منصات معرفية علمية مماثلة للمنصات 
الرقمية األخرى التي تهم حالًيا اجلهات املنظمة ملكافحة االحتكار. هل يجب أن تكون إدارة هذه النظم يف أيدي الشركات اخلاصة، أم 

ينبغي أن تكون محكومة من داخل اجلماعات العلمية ومؤسساتها حلماية املصلحة العامة وأولئك الذين يسعون إلى حتقيقها؟ أشار أحد 
الردود املدوية التي أدلى بها أعضاء املجلس العاملي للعلوم الذين استجابوا الستطالع املشاورة إلى أن تلك اإلدارة يجب أن تكون يف يد 

الفريق الثاني. التغيير يف االجتاه األول سريع، ولكن، ال بد من اتخاذ أي خيارات بديلة على وجه السرعة.

تقييم موَجز

يؤدي التحليل املذكور أعاله إلى تقييم مدى خدمة النظام احلالي ملصالح العلوم على النحو املبني يف املبادئ الواردة يف القسم 2 
ويحدد االحتياجات اآلتية لإلصالح:

 I. كثيٌر من مناذج األعمال يحول دون وصول الباحثني/ات و/أو اجلمهور إلى سجّل العلوم، ويستبعد املؤلفني/ات من املؤسسات 
ذات التمويل الضعيف والبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

II.نقل حقوق التأليف والنشر إلى الناشرين مينع الوصول إلى سجّل العلوم، ما يقلّل من إعادة استخدامه أو استغالله للمعرفة 
التي يتضّمنها أو استجابة حلاالت الطوارئ.

III. حتتاج مراجعة األقران إلى التكيف مع أحجام العمل املتزايدة، وأمناط متنوعة من النشر العلمي والطلبات للوصول السريع 
إلى املعرفة الناشئة.

IV.ينبغي نشر البيانات/املالحظات التي يستند إليها ادعاء احلقيقة املنشورة بشكل متزامن، مع احلاجة إلى إجراءات معيارية 
كشرط أساسي للنشر.

V.تُعدُّ مواصلة تطوير املكتبات الرقمية وتوحيدها وتشغيلها البيني، والتي حتكمها املصلحة العامة العاملية، من األولويات املهمة 
لسجّل العلوم على املدى الطويل.

VI.ال بّد من التفكير يف املعايير واألولويات املتعلقة بالوصول املفتوح إلى التخصصات األكادميية الفردية وكيفية تقدميها على 
أفضل وجه مع تيسير النشر متعدد التخصصات.

VII.لم تتحقق إمكانات الثورة الرقمية للنشر العلمي بالكامل، كما أّن التحركات نحو املنصات االحتكارية تهدد االبتكار 
والصالح العام العاملي.
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أولويات العمل

النظام احلالي للنشر العلمي واألكادميي هو “اقتصاد مختلط” من العمليات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح، وتشارك فيه 
بأشكال شتى هيئات جتارية من القطاع اخلاص، ونظم ممولة من القطاع العام، ومجتمع متعلم قائم على املؤسسات، وعمليات 
مستقلة. نتوقع احلفاظ على هذا املزيج مع الدعوة إلى ضرورة وجود رؤية مشتركة للهدف يف خدمة الصالح العام العاملي من 
خالل االلتزام باملبادئ من األول إلى السابع يف القسم 2. يحتاج السوق إلى اإلصالح بُسبُل تزيد من الفعالّية وتتجنب السلوك 
االحتكاري من خالل إقامة عالقة أكثر عقالنية بني عمالئه )املجتمع العلمي( واملوردين. وال بّد من اغتنام الفرص التي تتيحها 

الثورة الرقمية التي تنطوي على التشكيك يف بعض االفتراضات التي يقوم عليها نظام ال يزال يستند إلى معايير من عصر 
الطباعة والورق. وينبغي أن تكون إدارة النظام يف املقام األول يف أيدي اجلماعات العلمية ومؤسساتها وليس يف أيدي الشركات 

اخلاصة. وسيعمل املجلس الدولي للعلوم مع أعضائه واألكادمييات الوطنية واالحتادات واجلمعيات العلمية الدولية والهيئات 
والناشرين اإلقليميني والوطنيني اآلخرين على البحث عن حلول سلسة للمشكالت الرئيسية للنشر العلمي واألكادميي التي 

حددها هذا التقرير.
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Work with the ISC to advance science as a global public good.

Connect with us at: 

www.council.science  
secretariat@council.science

International Science Council  
5 rue Auguste Vacquerie  
75116 Paris, France

www.twitter.com/ISC 
www.facebook.com/InternationalScience 
www.instagram.com/council.science 
www.linkedin.com/company/international-science-council
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