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في إطار التعاون  مع DOAJ يشرف
 شركائه لتحسين الحفاظ عىل
 المجالت  ذات الوصول الحر

Public   و ISSN و المركز الدولي Keepers Registryو Internet Archiveو CLOCKSS Archiveو DOAJ وافق كل من 

Knowledge Project عىل الشراكة لتوفير مسار بديل للحفاظ عىل مجالت  الوصول الحر   محدودة النشر و  وليست لديها رسوم

.معالجة المقالة

إثارة مخاوف األوساط األكاديمية بشأن   Mikael Laakso, Lisa Matthias, Najko Jahn  أعادت الدراسة األخيرة التي نشرها

. اختفاء الوثائق العلمية المنشورة في مجالت الوصول الحر

يركز بحثهم عىل مجالت الوصول الحر باعتبارها مهددة باالنقراض، و " المجالت ذات اإلصدار المحدود عىل وجه الخصوص وليست

لديها رسوم معالجة المقالة [...] بموارد مالية محدودة" والتي غالًبا ما "تختار الحلول التقنية الخفيفة" و "ال تستطيع تحمل تكاليف

التسجيل في برامج الحفظ." استخدم المؤلفون البيانات المتاحة في دليل المجالت ذات الوصول الحر الستنتاج أن أقل من نصف

تشارك في برامج الحفظ. النتائج التي توصلوا إليها "تشير إىل أن األساليب الحالية للحفظ الرقمي DOAJ المجالت المفهرسة في

تنجح في أرشفة المحتوى من المجالت الكبرى ودور النشر القائمة ، مع استبعاد تلك األكثر عرضة للخطر." ويدعون إىل مبادرات

."جديدة للحفظ "لتطوير طرق بديلة [...] أكثر مالئمة للمجالت الصغيرة التي تعمل دون دعم من كبار الناشرين المحترفين

استجابة لهذه الدعوة، تهدف المبادرة المشتركة التي اقترحتها المنظمات الخمس إىل تقديم خيار أرشفة ميسور التكلفة لمجالت

باإلضافة إىل زيادة الوعي بين محرري وناشري هذه المجالت حول ، DOAJ و المسجلة لدى (OA "الوصول الحر المجانية ("الماسية

وأرشيف اإلنترنت وتسهل PKP و CLOCKSS كواجهة واحدة مع DOAJ أهمية التسجيل باستخدام حل الحفظ. سوف تعمل

إن هذه المجموعة من المنظمات" :DOAJ المدير اإلداري ،Lars Bjørnhauge االتصال بهذه الخدمات للمجالت المهتمة. قال

تجتمع مًعا إليجاد حل لمشكلة "اختفاء" المجالت. ليس من المستغرب أن المجالت التي لديها تمويل ضئيل أو معدوم تؤول اىل

." الزوال. أنا مقتنع بأنه يمكننا إحداث فرق حقيقي في مساعدة هذه المجالت
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https://doaj.org/
https://clockss.org/
https://archive.org/
https://keepers.issn.org/
https://pkp.sfu.ca/
https://arxiv.org/abs/2008.11933
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Keepers ونشرها في ((ISSN IC سيتم تجميع التقارير المتعلقة بالحفاظ الفعال عىل محتوى المجالت من قبل المركز الدولي

Registry. علقت Gaëlle Béquet ، مديرة ISSN IC: "بصفتها مشغل خدمة Keepers Registry ، يتلقى المركز الدولي ISSN

استفسارات من ناشري المجالت الذين يبحثون عن حلول األرشفة. هذا المشروع هو خطوة جديدة في تطوير خدماتنا لتلبية هذه الحاجة

بطريقة شفافة ومتنوعة تشمل جميع شركائنا

.(OJS)  عىل أنها ال تمتلك حل أرشفة بإمكانها تستخدم نظام المجلة المفتوح DOAJ حوالي 50٪ من المجالت التي حددتها." 

للحفاظ عىل محتواها في شبكة المحافظة عىل (PKP) لذلك، ستحدد المبادرة أيًضا وتشجع المجالت عىل منصة نظام المجالت الحر

أو ليست منسجمة مع (OJS)  أو الستخدام حل آخر مدعوم إذا لم يكن  لديها بديل لنظام المجالت المفتوح ، (PKP PN) المعرفة العامة

 .(+OJS 3.1.2) اإلصدار

سيتابع الشركاء بعد ذلك من خالل تقييم نجاح المبادرة وقابليتها للتطبيق بهدف فتحها أمام وكاالت أرشفة جديدة ومجموعات أخرى من

.لتوحيد إجراءات الحفظ وضمان تنوع الخدمة DOAJ المجالت المفهرسة في

سيحرص الشركاء بعد ذلك عىل متابعة المبادرة من خالل تقييم نجاحها وقابليتها للتطبيق بهدف عرضها عىل وكاالت أرشفة جديدة

 كمبادر رئيسي  DOAJ لتوحيد إجراءات الحفظ وضمان تنوع الخدمات.سيعمل DOAJ ومجموعات أخرى من المجالت المفهرسة في

Internet و CLOCKSS  الستشارة الناشرين و تحفيزهم عىل المشاركة  في هذه المبادرة. ستعمل خدمات األرشفة التي تقدمها

Archive و PKP عىل توسيع قدراتها الحالية. ستقوم هذه الوكاالت بإبالغ البيانات الوصفية الخاصة بها إىل Keepers Registry لتقديم

.نظرة عامة عىل جهود األرشفة

.يقوم شركاء المشروع حالًيا باستكشاف نماذج االستدامة التجارية والمالية وتحديد مجاالت التعاون التقني

CLOCKSS هو مشروع مشترك غير هادف للربح بين الناشرين األكاديميين والمكتبات البحثية الرائدة في العالم ، وتتمثل مهمته في

إنشاء أرشيف داكن مستدام ودولي وموزع جغرافًيا، من أجل ضمان الحفاظ عىل المدى الطويل، للمنشورات العلمية عىل شبكة اإلنترنت

https://www.clockss.org .لصالح مجتمع البحث العالمي

DOAJ دليل المجالت ذات الوصول الحر (DOAJ) هو دليل عىل اإلنترنت منظم من قبل المجتمع يقوم بفهرسة وتوفير الوصول إىل

في زيادة وضوح وإمكانية الوصول والسمعة واالستخدام وتأثير الجودة ، والوصول الحر ، DOAJ المجالت العالية الجودة. تتمثل مهمة

مع DOAJ ومجالت البحث العلمي التي راجعها النظراء، في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن تواجدها الجغرافي ولغة نشرها. يعمل

المحررين والناشرين وأصحاب المجالت لمساعدتهم عىل فهم قيمة أفضل ممارسات النشر والمعايير وتطبيقها عىل أعمالهم الخاصة.

.بأن يكون مستقل بنسبة 100٪ وأن يحافظ عىل جميع خدماته وبياناته الوصفية مجانية لالستخدام أو إعادة االستخدام DOAJ يلتزم

https://www.clockss.org/
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Internet Archive هي عبارة عن مكتبة رقمية غير هادفة للربح، وهي أفضل 200 موقع المتواجد عىل https://archive.org .

أرشيف اإلنترنت تحتوي عىل أكثر من 60 بيتابايت من ماليين الكتب واألفالم والبرامج والموسيقى ومواقع الويب المجانية. يتعاون

أرشيف اإلنترنت مع أكثر من 800 مكتبة وجامعة وحكومة ومنظمات غير ربحية واتصاالت علمية ومنظمات معرفة مفتوحة حول العالم

إىل إقامة شراكات Internet Archive لتعزيز الهدف المشترك المتمثل في "الوصول الشامل إىل كل المعارف". منذ عام 2017 ، سعى

وعمل تقني مع التركيز عىل الحفاظ عىل جميع نتائج البحوث المتاحة للجمهور، وخاصة المؤلفات والبيانات الخاصة بالمجالت ذات

.الوصول الحر والمعرضة للزوال، وتوفير بنية تحتية مفتوحة غير تجارية تتكيف مع مهمة الحفاظ عىل المعرفة العلمية

عبارة عن منظمة حكومية دولية تحت رعاية اليونسكو، تقدم ، ISSN الذي يستضيفه المركز الدولي  Keepers Registry يُعد سجل

خدمة عالمية و ترصد ترتيبات األرشفة للموارد المستمرة بما في ذلك السالسل اإللكترونية. تقوم حاليا عشرات وكاالت األرشفة من جميع

للسجل ثالثة أغراض رئيسية:تمكين أمناء المكتبات .Keepers Registry أنحاء العالم بتقديم تقاريرها إىل

والناشرين وصانعي السياسات من معرفة من الذي يعتني بالمحتوى اإللكتروني وكيف وبأي شروط الوصول 

؛تسليط الضوء عىل المجالت اإللكترونية التي ال تزال "معرضة للزوال "  وتحتاج إىل أرشفتها؛عرض منظمات األرشفة حول العالم ، أي 

Keepers ، التي توفر الرفوف الرقمية للوصول إىل المحتوى عىل المدى الطويل.

PKP هو مشروع بحثي متعدد الجامعات وطويل األمد يطور برمجيات مفتوحة المصدر (مجانية) لتحسين جودة النشر العلمي ومدى

في عام Open Journal Systems  2002 دوًرا مهًما في مساندة الوصول الحر. تم إصدار PKP انتشاره. ألكثر من عشرين عاًما ، لعب

للمساعدة في تقليل التكلفة كحاجز إلنشاء واستهالك المنح الدراسية عبر اإلنترنت. اليوم ، هو النظام األساسي مفتوح المصدر األكثر

تشتغل  بنظام المجالت المفتوح عىل أنه نظامها DOAJ استخداًما في العالم لنشر المجالت: ما يقرب من 42٪ من المجالت في

لتقدم للمجالت التي تشتغل (PKP PN الخاصة بها (اآلن LOCKSS شبكة PKP األساسي / مضيفها / مجمعها. في عام 2014 ، أطلقت

.نظام المجالت المفتوح والغير القادرة عىل االستثمار في الحفظ الرقمي خدمة مجانية ومفتوحة وجديرة بالثقة

:للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

CLOCKSS: Craig Van Dyck, cvandyck@clockss.org

DOAJ: Dom Mitchell, dom@doaj.org

Internet Archive: Jefferson Bailey, jefferson@archive.org

Keepers Registry: Gaëlle Béquet, gaelle.bequet@issn.org

PKP: James MacGregor, jbm9@sfu.ca

https://archive.org/

