السياسة المقترحة لالنتفاع الحر

بالمنشورات العلمية وبيانات البحوث في ليبيا

مشروع قدمه فريق اخلرباء التابع لليونسكو املش ّكل لوضع سياسة االنتفاع احلر من أجل ليبيا،
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 - 1خلفية سياسة االنتفاع الحر ومبرراتها
 1-1ما هو "االنتفاع الحر"؟
يتمثل "االنتفاع احلر" يف نشر نتائج البحوث على حنو فوري دون املرور حبواجز (قانونية أو مالية أو تقنية) تعيق انتفاع املستخدم بتلك
النتائج .وهو نقيض النظام التقليدي يف نشر نتائج البحوث ،الذي يتمثل يف اقتطاع الرسوم للحصول على اجملالت (من خالل
االشرتاكات أو نظام الدفع مقابل عرض الدراسات الفردية) ،ومعاقبة الذين ال يتمكنون من حتمل التكاليف املادية لذلك االنتفاع .وملا
كانت البحوث األصلية حتظى بتمويل من املال العام ،فإن احلالة األخالقية تتمثل يف إتاحة النتائج حبرية ال تقبل اجلدل.
شجع أيضاً النشر املفتوح لبيانات البحوث بوصفها أساساً يبىن عليه يف إعداد المنشورات العلمية.
ويُ َّ
ومل يصبح االنتفاع احلر ممكناً إال مع ظهور اإلنرتنت .وقبل ذلك ،ويف عامل الطباعة على الورق ،كانت هناك تكاليف النشر
باهظة ،وكانت االشرتاكات هي السبيل الوحيد لتغطية تلك التكاليف .أما اآلن فاختلف األمر .وأصبح النشر سريعاً عرب
اإلنرتنت وعلى نطاق عاملي ،مما يتجاوز التكاليف الرئيسية يف عملية اإلنتاج .ويف احلاالت اليت ال يتسع فيها تغطية هذه
التكاليف بأي طريقة أخرى (عن طريق الرعاية ،والدعاية ،وما إىل ذلك) فإن عملية النشر تضحي خدمة ،فيشرتي العميل
(املؤلف) اخلدمات مبا يتماشى مع احتياجاته .أما من الناحية العملية ،فيتحقق كل ذلك يف مناذج جتارية توضع يف خدمة
الناشرين ،الذين يبيعون اخلدمات (إدارة استعراض النظراء ،ومراقبة جودة التحرير) يف صيغة رسوم مرتتبة على إعداد مواد النشر.
وعادة ما تُدفع الرسوم من منح البحوث املخصصة للمؤلفني أو معاهد البحوث بدالً من أن يدفعها املؤلفون أنفسهم.
 2-1وضع االنتفاع الحر
تبىن البحوث على أسس احلوار وأوجه التقدم الشاملة على الصعيد العلمي من خالل االرتقاء باألعمال السابقة .وأصبح النظام
التقليدي القائم على االشرتاكات أمراً ال ميكن تناوله نظراً إىل ارتفاع األسعار؛ وحىت يف اجلامعات اليت هي يف وضع ٍ
مرض

مادياً ،اضطر أمناء املكتبات إىل تنفيذ برنامج إلغاء االشرتاكات عاماً بعد عام على مدار األعوام الثالثني املاضية .وحىت يف
اجلامعات رفيعة املستوى مثل جامعة هارفارد فقد أعلنت مكتبتها يف عام  2012أهنا مل تعد قادرة على شراء مجيع اجملالت
اليت حيتاجها ّرواد املكتبة.
ويف البلدان النامية ،ينبئ الوضع خبطر أكرب .حيث أعلن املؤمتر العاملي للعلوم ،الذي عقد يف عام  1999حتت رعاية اليونسكو
واجمللس الدويل للعلوم ( ،)ICSUأن "تكافؤ فرص االنتفاع بالعلوم ليس فقط شرطاً اجتماعياً وأخالقياً ال بد منه لتحقيق التنمية

البشرية ،بل إنه أيضاً عامل أساسي لالستغالل الكامل للطاقات الكامنة لدى األوساط العلمية يف مجيع أحناء العامل ولتوجيه
التقدم العلمي حنو تلبية احتياجات البشر" .وخلصت دراسة استقصائية أجرهتا منظمة الصحة العاملية يف بداية األلفية الثالثة إىل

أنه يف البلدان اليت يقل فيها دخل الفرد عن  1000دوالر أمريكي سنوياً ،وصلت نسبة املعاهد اليت مل يكن لديها اشرتاكات
جارية يف اجملالت الدولية ومل يكن لديها أي اشرتاك يف السنوات اخلمس املاضية إىل  ٪56من معاهد البحوث .وملا كان مثة
حاجة ،يف عام  ، 2008إىل االرتقاء هبذا الوضع ،خلصت اللجنة الوطنية لليونسكو يف اململكة املتحدة إىل أن "تعزيز القدرات
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العلمية يف البلدان النامية قد أُعيقت إىل حد كبري نتيجة عدم قدرهتا على حتمل تكاليف املؤلفات العلمية األساسية نظراً إىل
السببني املشرتكني املتمثلني يف ارتفاع تكلفة اشرتاكات اجملالت ،واخنفاض ميزانيات املعاهد والقيمة النقدية املتداولة" .وعلى
غرار ذلك ،أشار نداء الرياض بشأن "االنتفاع احلر" ( )2006إىل أمهية "توفري انتفاع حر باملعلومات العلمية والتكنولوجية
[ذلك أن هناك] تقليد يف احلضارة العربية اإلسالمية ،يتمثل يف رغبة العلماء يف املشرق واملغرب يف نتائج أحباثهم ومنشوراهتم
العلمية دون مقابل ،وذلك للمضي قدماً يف البحوث والعلوم .ونظمت اليونسكو ،يف اآلونة األخرية ،مشاورات على النطاق
العاملي بشأن "االنتفاع احلر" ُعقدت يف القاهرة يف عام  2015سلطت الضوء على أن مسألة استخدام االنتفاع احلر باملعلومات
العلمية تكتسي أمهية كبرية ،وال سيما يف هذه املرحلة اليت يستعد فيها العامل بأسره واملنطقة العربية لتعزيز أعمال التنمية ملا بعد
عام  2015وتسريعها بشأن أهداف التنمية املستدامة حىت عام .2030
ويتجاوز االنتفاع احلر هذه املسائل فضالً عن كونه يتمتع مبزايا أخرى .فهو يرتقي بالسرعة والكفاءة والفعالية يف جمال البحوث
ألن الباحثني أنفسهم ال يتعني عليهم إضاعة الوقت وبذل اجلهد والسعي إىل إجياد األساليب الكفيلة بنشر الكلمة ،مادام أن
اإلنرتنت يتيح هلم ذلك على الفور باستخدام حمرك حبث بسيط .ويُعد االنتفاع احلر عامالً من عوامل التمكني يف البحوث
املتعددة التخصصات :فهو جيعل الكلمة يف اجملاالت األخرى متاحة بسهولة ومي ّكن االنتفاع هبا حيث ال يكون األمر كذلك
يف األحوال العادية .ويرتقي االنتفاع احلر بإبراز الصورة ،واستخدام البحوث وتفعيل آثارها ،وتعزيز الشواهد ،وتوفري التأثري الالزم
خارج حدود احلياة األكادميية .وهبذه الطريقة ،مي ّكن االنتفاع احلر التواصل مع املهنيني واجلهات املمارسة وجمتمعات األعمال،
واملهتمني من الناس ويتيح هلم االستفادة من املعارف اليت تولدها البحوث .وحظيت هذه احلالة أيضاً يف عام  2013بدعم
من جملس البحوث العاملي (وهي خطة عمل ،اهلدف منها االنتفاع احلر باملنشورات ،أقرها االجتماع العاملي السنوي الثاين الذي
عقد يف برلني بأملانيا يف الفرتة املمتدة من  27إىل  29أيار/مايو .)2013
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 - 2لماذا تحتاج ليبيا إلى سياسة انتفاع حر؟
نوقشت يف العديد من املناسبات 1األمهية احملورية لتشاطر املعارف األكادميية بوصفها وسيلة للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية
املستدامة .وكذلك احلاجة إىل تعزيز التعاون يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والتنمية واالنتفاع هبا ،بني قياديي اجملتمع
املدين ،والقطاع اخلاص ،واحلكومات ،وأمجعوا على أن هذه املوضوعات تشكل خطوة يف املضي قدماً .وجيب على البالد الراغبة
يف دفع عجلة التنمية واالرتقاء بنظامها يف جمال التعليم العايل أن تستثمر جبدية يف توليد املعارف اليت تليب مطالب اجملتمع .ويُعد
تعزيز االنفتاح على املعارف يف سياق االنتفاع احلر من أهم موارد االبتكارات التكنولوجية .ولن تتمتع االبتكارات والصناعات
واجملتمعات بالفوائد الكاملة من العلوم والتكنولوجيا إال إذا أتيحت النصوص واملواد وبيانات البحوث املناظرة ،واملرتابطة فيما بينها،
واملنقب عنها ،والقابلة إلعادة االستخدام يف بيئة اإلنرتنت املفتوحة اليت ال تعرتضها العوائق.
ويتمثل الغرض من االنتفاع احلر يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالرتقاء بنشر التحصيل العلمي وتعزيزه .ويف
إطار االنتفاع احلر ،ستتاح املعلومات األكادميية اليت تنشأ يف ليبيا لكل من يتاح له االنتفاع هبا على اإلنرتنت ،خالية من معظم
العوائق املتعلقة بالرتاخيص وحقوق املؤلف ،وذلك لصاحل األكادمييني يف إطار تدفق املعارف على الصعيد العاملي ،واالبتكار،
والتنمية االجتماعية االقتصادية.
وتواصل االستثمار يف نظم املعارف ،مبا يف ذلك البحث والتطوير ،على الصعيد العاملي ،وها هي ليبيا بوصفها العباً فاعالً قد
ارتقت برصيد املعارف بشكل عام ونشأ لديها العبون جدد .ومثة تركيز مطرد على العالقة اليت جتمع املعارف واالبتكار والنمو.
وبدأ الرتكيز على األمهية اليت تتسم هبا العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف تيسري االستدامة والتكنولوجيات اخلضراء .ونتيجة
لذلك ،حدث تدويل للبحوث ونشأت آثار عرضية نتيجة تنقل اليد العاملة املاهرة ،وكذلك العلماء واألكادمييني ،مما أدى إىل
التمحور حول آلية مهمة لنقل املعارف والتكنولوجيا .ومتثل هذه القدرات شرطاً مسبقاً مهماً للتحول اهليكلي واالجتماعي ،إذ
إهنا تتيح متكني النمو االقتصادي ،والتنمية البشرية ،واحلد من الفقر.
ويف هذا السياق ،مثة مصلحة راسخة ودعم مكرس يف االنتقال إىل االنتفاع احلر يف ليبيا .ومن مسوغات هذا التحرك أنه يفضي
إىل إتاحة نتائج مجيع البحوث اليت حتظى بتمويل القطاع العام يف ليبيا للجميع على حنو مفتوح وحر .ومن املتوخى أن تساعد
هذه املهمة األساسية يف إطار هذا اجلهد املبذول يف توحيد احلضارات والثقافات والشعوب من خالل اعتماد القيم املشرتكة.
عزز املضامني العربية يف عمليات
وسيحظى بالفائدة أيضاً ،على حنو متزامن ،مجهور واسع حمتمل على الصعيد العاملي ،وستُ َّ
االتصال على الصعيد األكادميي .كما أن هذه السياسة ستقدم ليبيا بوصفها بلداً من بني البلدان األخرى يف منطقيت املشرق

واملغرب اليت تتمتع بدور منوذجي.

1

مؤمتر ريو 20+املنعقد يف عام  ،2012واالستعراض الوزاري السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف عام  ،2013واجتماع الفريق الرفيع املستوى املعين
خبطة التنمية ملا بعد عام  2015املنعقد يف متوز/يوليو  ،2012ودورة االنتفاع باملعارف العلمية اليت نظمت خالل دورة استعراض القمة العاملية جملتمع املعلومات
يف جنيف يف عام .2016
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 1-2االستخدام األفضل للتمويل العام
يتعني أن تضمن سياسة االنتفاع احلر يف ليبيا احتساب النفقات املرتتبة على أنشطة البحوث واألنشطة األكادميية على حنو
صحيح .ويتعني حتقيق ذلك من خالل تعزيز ثقافة تشاطر نتائج البحوث واملخرجات العلمية واملكاسب النامجة عن الكفاءات
واملتعلقة باستهالك املواد األكادميية على حد سواء" .دليل اجملالت املتاحة لالنتفاع احلر" بفهرسة جملتني لالنتفاع احلر من أجل
ليبيا :أوهلما "اجمللة البيطرية املفتوحة" اليت نشرهتا اهليئة الوطنية للبحوث العلمية وجامعة الفاتح ،وثانيهما "اجمللة الدولية للغة
اإلجنليزية والرتمجة" .ويبدو أن هناك باحثني من ليبيا ينشرون مقاالهتم بانتظام يف جمالت دولية لالنتفاع احلر؛ ونُشرت يف عام
 ،2013على سبيل املثال 4 ،مقاالت يف مركز الطب البيولوجي  -وهو ناشر يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ورائد يف
منوذج النشر اخلاص باالنتفاع احلر  -ومن بني هؤالء مؤلفو مقاالت اليت يُنتفع هبا إىل حد كبري وهم ينتمون إىل اجلهات التالية:

كلية الطب والعلوم الصحية  -اجلميل ،وجامعة اجلبل الغريب ،الزاوية ،وكلية الطب البيطري ،وجامعة الفاتح .أما اإلحصاءات
منسق يرمي إىل توسيع
احلديثة بشأن مقاالت البحوث فهي ليست متاحة .وميكن تعزيز هذه اإلجنازات إىل حد كبري باتباع هنج َّ
املطبوعات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وجمال املنشورات العلمية يف ليبيا.

 2-2تطوير نظام التعليم العالي
تأسست أول جامعة يف ليبيا عام  .1955وافتُتحت بني عامي  1962و 1967عدة كليات يف مدينيت بنغازي وطرابلس
على التوايل .ووفقاً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي يف ليبيا ( ،)2010 - 2009هناك سبعة مراكز حبوث
ومراكز تنمية هي التالية :جامعة الفاتح ،وجامعة قاريونس ،وجامعة سبها ،وجامعة عمر املختار ،وجامعة مصراته ،وجامعة
سرت ،وجامعة اجلبل الغريب ،وجامعة ناصر ،واجلامعة األمسرية ،واجلامعة املفتوحة .وهناك أيضاً ثالث جامعات ذات طابع
خاص و" 15جامعة أقسام" [تتألف من أقسام بدال من كليات] .وحيظى التعليم العايل بالتمويل الكامل من اللجنة الشعبية
العامة للتعليم والبحث العلمي ،باستثناء اجلامعات اخلاصة .وحتظى البحوث اآلن بدعم احلكومة حيث تقوم بتمويلها بشكل
كامل.
ويشدد العلماء الليبيون على مركزية التواصل العلمي إلجناح العلوم ،بيد أهنم يقرون بأن طبيعة التواصل تتأثر بالتقاليد واملناخ
الثقايف .كما ميكنهم االنتفاع بقراءة اجملالت اإللكرتونية ونشرها ومبصادر االنتفاع احلر على حد سواء ،بيد أهنم على بينة من
جمموعة العوائق اليت حتول دون التواصل العلمي يف هذا العصر الرقمي .ومن املتوخى أن تكون ثقافة املشاركة ذات أثر إجيايب
دائم على نظام التعليم العايل يف ليبيا .ويف حني أن العديد من الفوائد اليت تتجاوز التحول التكنولوجي والسياسي قد سبق
وأشري إليها ،فإهنا ستتيح للطالب االنتفاع بأحدث البحوث .وسيضمن ذلك للطالب حصوهلم على أفضل ما ميكن يف جمال
التعليم وأال يقتصر األمر على اختيار اجملالت العلمية واليت تكون معاهدهم قادرة على توفريها .وهذا سيتيح أيضاً الفرصة لتعزيز
البحوث وتوطيد ثقافة املشاركة فيما بني اجلامعات واملعاهد العليا يف البلد.

مشروع :سياسة االنتفاع احلر من أجل ليبيا | 6

 3-2نموذج الدور الذي يضطلع به في المنطقة
تُعد ليبيا يف وضع فريد ُمي ّكنها من العمل على حنو أفضل يف تعزيز اقتصاد يستند إىل املعارف ،ويتغذى من ملكية فكرية حملية

ينشأ يف كنفها ويتأثر هبا ويُنشر يف إطارها .وسعياً إىل حتقيق هذا اهلدف ،يتعني على ليبيا ،أوالا ،زيادة االستثمارات واإلنفاق
يف جمال البحث والتطوير على الصعيد احمللي .وثانيا ،ينبغي لليبيا االستفادة من نظمها التعليمية لرصد نوعية خمرجات املعارف

والتكنولوجيا عن كثب – وهو مؤشر رئيسي للكفاءة االبتكارية والقدرة التنافسية لبلد معني ،نظراً إىل ما تعتمد عليه هذه القدرة

من اكتساب املعارف وتشاطر القدرات .ويرتبط تشاطر القدرات باالنفتاح ،وإبراز الصورة ،والقابلية لالنتفاع باملعارف القائمة

مسبقاً ،حيث إن أفضل االتصاالت العلمية بني الباحثني على الصعيد احمللي ميكن أن تؤدي إىل تشاطر أفضل لنتائج البحوث
اليت تؤثر على حنو مباشر يف القدرات االبتكارية على الصعيد الوطين .ويف حني أن خمرجات البحوث اإلمجالية ميكن أن تقاس
باستخدام مؤشرات مثل العدد اإلمجايل للنصوص األكادميية اليت تنشر يف البلد ،فإن القدرة على املشاركة أو القابلية لالنتفاع،
من ناحية أخرى ،ميكن أن تقاس باستخدام خمتلف املؤشرات غري املباشرة مثل عدد اجملالت أو املقاالت اخلاصة باالنتفاع احلر،
وما إىل ذلك ،مفهرسة يف قواعد بيانات اجمللة اخلاصة باالنتفاع احلر "دليل اجملالت املتاحة لالنتفاع احلر".
وستؤدي هذه السياسة إىل إتاحة الفرصة ألن تُعرض احلالة الليبية يف معظم السجالت العلمية واخلاصة باالنتفاع احلر يف شىت

أحناء العامل .كما ستؤدي إىل إدراج ليبيا يف سجل التفويضات والسياسات اخلاصة مبستودع االنتفاع احلر .ويُعد هذ السجل
سجالً دولياً قابالً للبحث فيه لتحديد منو التفويضات والسياسات اخلاصة باالنتفاع احلر واليت تعتمدها اجلامعات ومعاهد
املمولة للبحوث مما يتطلب من الباحثني أو يطلب منهم إتاحة االنتفاع احلر ملخرجات مقاالت البحوث
البحوث واجلهات ّ
اخلاضعة ملراجعة النظراء بإيداعها يف مستودع االنتفاع احلر .وهذا سيوفر أيضاً مكاناً لليبيا بوصفها أوىل البلدان املتميزة ،يف
"دليل املستودعات املتاحة لالنتفاع احلر" ،وهو دليل ذو حجية ملستودعات االنتفاع احلر األكادميية.

وسيساعد ذلك أيضاً يف زيادة عدد املستودعات املتاحة باللغة العربية وتوفري فرصة ممتازة لتكون رائدة على الصعيد اإلقليمي يف
خدمة اللغة العربية .ويشار إىل أنه من بني  37مستودعاً من مستودعات االنتفاع احلر اخلاصة باملعاهد واملسجلة "دليل
املستودعات املتاحة لالنتفاع احلر يف الدول العربية" ،ال يوجد سوى سبعة مستودعات منها متتلك واجهة باللغة العربية.
 4-2دور االنتفاع الحر في تعزيز عملية البحوث
تقوم ثقافة البحوث املفتوحة يف ليبيا بتعزيز عملية البحث بطرق متعددة .تعين املنشورات املفتوحة ،أوالً ،أن األحباث الليبية
ميكن أن متضي قدماً بسرعة أكرب وكفاءة أفضل .ولن يضطر العلماء إىل إضاعة الوقت يف البحث عن دراسات ال ميكنهم
االنتفاع هبا يف مكتباهتم اخلاصة .ويستلزم األمر ،يف عامل قائم على املشاركة ،التوجه إىل الزمالء يف املعاهد األخرى ،أو الكتابة
إىل املؤلف ،أو استخدام نظم االستعارة بني املكتبات للحصول على مقال معني .أما يف عامل االنتفاع احلر ،فيصبح املقال
متاحاً مبجرد النقر على الفأرة .وهذا لن يسرع عملية البحث نفسها فحسب ،بل أيضاً مراجعة النظراء ،حني ينظر الباحثون يف
الدراسات الداعمة املشار إليها يف الدراسات البحثية ويف غريها من األنشطة املتعلقة بالبحوث ،مثل مراجعة املطبوعات هبدف
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الشروع يف مشروع جديد .ويشري املؤلفون إىل عدد من املشكالت اليت يتجاوزها االنتفاع احلر ،مما يعزز فعالية عملية البحث
واستعادة إمياهنم بسالمة عملهم.
وثانياً ،تعترب البحوث متعددة التخصصات عموماً ذات أمهية متنامية ،حيث يتطلب حل املشكالت العلمية مزيداً من املدخالت
والتكنولوجيات الناجتة عن خمتلف جماالت التخصص .وسيعزز االنتفاع احلر البحوث املتعددة التخصصات ألنه سيتيح للعلماء
الليبيني املتخصصني يف جمال معني حتديد الدراسات يف ختصصات أخرى واستخدامها (قد ال يكون بإمكان معاهدهم تلبية
هذه احلاجة ما مل يكن هناك برنامج حبث قوي يف االختصاصات األخرى).
وثالثاً ،قد ال تتمكن التكنولوجيات احلوسبية اجلديدة العمل سوى على الدراسات احلرة ،من بينها تكنولوجيات حتليل النصوص
وحتليل البيانات .وتقوم هذه األدوات احلسابية باستخراج املعلومات من الدراسات – يف إطار جماالت متباينة من البحث يف
كثري من األحيان – واستنباط معارف جديدة .فهي متتلك بالطبع القدرة على معاجلة املعلومات ومجعها بسرعة فائقة وبأساليب
ليس بإمكان الدماغ البشري انتهاجها.
 5-2دور االنتفاع الحر في تعزيز إبراز البحوث واستخدامها
سيساعد االنتفاع احلر يف االرتقاء بإبراز خمرجات البحوث إىل حدها األقصى ومن خالل ذلك زيادة فرص استخدامها .وتعد
الدراسات املوجودة يف املستودعات أو جمالت االنتفاع احلر قابلة لالكتشاف بسهولة وعلى الفور من خالل البحث على
اإلنرتنت باستخدام الكلمات الرئيسة املناسبة ،كما ميكن اسرتدادها يف جمملها بنقرة واحدة.
ويتعني أن تُ ّبني البيانات املتعلقة باستخدام مستودع االنتفاع احلر مستويات االهتمام يف جمال البحوث ،ويتعني أن تكون يف
الوقت نفسه مؤشراً على صعوبة االنتفاع .وأي مستخدم يتمتع باحلق يف االنتفاع مبجالت االشرتاكات أو الكتب ال حيتاج
زيارة تلك املستودعات .وسيوفر االنتفاع احلر يف ليبيا إبراز الصورة اليت تشتد احلاجة إليها لتطوير البحوث ،الذي كان يف السابق
صعبا بسبب االفتقار إىل القنوات اليت تربط مع العلماء يف أحناء أخرى من العامل .وسيفضي االنتفاع احلر إىل تغيري هذا األمر
وإعادة التوازن  ،مما يربز صورة البحوث الليبية على حنو مياثل ما تقوم به املناطق الغنية من حيث كثافة البحوث .وسيساعد ذلك
على تبديل األدوار وتغيري املدركات يف اجملتمع العلمي ،وحتقيق منفعة لليبيا على الصعيد االقتصادي يف الوقت الذي حتاول فيه
بناء جمتمعاهتا املعرفية اخلاصة هبا.
وسيظهر تطوير سياسة االنتفاع احلر املدعمة بإنشاء املستودعات استكمال خمرجات البحوث يف مقابل القيود اليت تظهر حالياً
يف اخلدمات اجملردة واملفهرسة ،واليت ال متثل صورة "منصفة" ملخرجات البحوث يف ليبيا.
 6-2اآلثار المترتبة على البحوث
مبا أن إبراز الصورة يوجه االستخدام ،فإن االستخدام مي ّكن من رصد اآلثار املرتتبة .وهناك عدد كبري من األدلة املتاحة اليت

تشري إىل أن االنتفاع احلر ميكن أن يضاعف التأثري يف شكل االقتباسات فضالً عن اآلثار املرتتبة على االستخدامات يف هذا
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اجملال .ومثة مسألتان تتسمان بأمهية كربى هنا .تتمثل أوهلما يف أنه لن حيصل كل مقال يف االنتفاع احلر على اقتباسات إضافية.
وهذا من البدهيات ،ألن الدراسات ليست كلها جديرة بأن تُدعم باالقتباسات يف املقام األول بصرف النظر عن عدد من
يطلعون علها.ا .وما يتعني أن يضطلع به االنتفاع احلر هو تعظيم فرصة االطالع عليها من قبل كل من يكون لديه مربر
الدراسات لالستشهاد هبا.
وباإلضافة إىل اآلثار املرتتبة على االقتباس ،ميكن أن يكون لالنتفاع احلر أثر مفيد على أوساط أخرى .ويتمثل املثال األكثر
استخداماً يف هذا النوع من التأثري يف الفوائد اليت يكتسبها املرضى والنامجة عن انتفاعهم باملعلومات املتعلقة بالبحوث الطبية،
بيد أن قطاع التعليم ،والقطاع املهين ،واجلهات املمارسة ،وقطاع األعمال هي اجلهات احملتملة املستخدمة للبحوث العلمية
واملستفيدة منها .ومن املبكر أن ندرك االحتياجات والفوائد اليت ميكن أن تتحقق يف هذه األوساط ،على الرغم من وجود
مؤشرات لذلك.

مشروع :سياسة االنتفاع احلر من أجل ليبيا | 9

 - 3اعتبارات متعلقة بالسياسات
جيب النظر عند رسم السياسات يف عدد من املسائل التالية ،مبا يف ذلك أوجه قوهتا (سواء كانت إلزامية أم غري إلزامية) :ما
هي المخرجات اليت تغطيها ،وما هي االستثناءات املسموح هبا ،وأين ينبغي أن يكون موضع امللكية الفكرية ،وما هي ترتيبات
الرتاخيص اليت يتعني استخدامها ،وما إذا كان ينبغي السماح بفرض حظر قبل أن تصبح املضامني متاحة حبرية ،وما الذي
ميكن أن ميتثل له املؤلف وكيف يكون له ذلك.
 1-3ماذا ينبغي أن تشمل سياسة االنتفاع الحر؟
ينبغي أن تشمل سياسة االنتفاع احلر يف ليبيا مجيع أنواع املخرجات – املقاالت الواردة يف اجملالت ،والكتب ،وجمموعات
البيانات .وينبغي أن يعين "االنتفاع احلر يف ليبيا" ذلك بالضبط.
 1-1-3مقاالت المجالت العلمية
ينبغي تطبيق سياسة االنتفاع احلر اجلديدة على مجيع املقاالت املنشورة يف اجملالت اليت متلكها ليبيا أو اليت حتمل عالمة جتارية
فيها ،وإذا كان ذلك مناسباً ،على مجيع املؤلفني العاملني يف ليبيا أو الذين حيظون بتمويل منها والذين اختاروا أن ينشروا أعماهلم
يف جمالت تابعة ألطراف ثالثة.
وميكن أن ختضع مقاالت اجملالت العلمية لنظام االنتفاع احلر بطريقتني على النحو التايل:
• عن طريق النشر يف جملة خاصة باالنتفاع احلر ،أو عن طريق دفع مثن إعداد مقال لالنتفاع احلر يُنشر يف جملة أخرى
يتطلب النشر فيها دفع بعض الرسوم .وقد يرتتب على هذا املسار تكلفة مرتبطة به.

• عن طريق إيداع نسخة من املقال يف مستودع االنتفاع احلر (وهي عملية تعرف عادة باألرشفة الذاتية) بعد قبوله للنشر.
ويتعني أن تكون هذه النسخة من املقال نسخة املؤلف النهائية مبا يشمل التغيريات اليت اشرتطتها مراجعة النظراء.
وبعبارة أخرى تكون هذه النسخة هي اليت خضعت ملراجعة النظراء وليس النسخة النهائية اخلاصة بالناشر .وهذا الطريق
مالئم أكثر بالنسبة إىل املؤلف.
أ  -مقاالت يقوم بنشرها مؤلفون حيظون بتمويل من ليبيا أو يعملون يف احلكومة الليبية يف جمالت تابعة ألطراف ثالثة
ال متلكها ليبيا أو ال تشارك يف نشرها (أو عن طريق سلطة معينة).
وستُطبق السياسة املتعلقة باملؤلفني على مجيع املقاالت اعتباراً من حلظة وضعها موضع التنفيذ .ويقوم واضعو السياسات،
يف بعض األحيان ،وعلى حنو يستحق الثناء ،بتطبيق السياسات بأثر رجعي ،بيد أن املؤلفني غالباً ما جيدون صعوبة
يف االمتثال هلا (مل يعد لديهم نسخ من مقاالهتم؛ أو ال ميكنهم التفاوض مع الناشرين بشأن احلصول على أذونات
بأثر رجعي ،وما إىل ذلك).
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وينبغي أن تنص السياسات على أنه يف احلاالت اليت يتمتع فيها املؤلفون بفرص عمل يف ليبيا أو حيظون بتمويل منها وينشرون
يف جمالت األطراف الثالثة ،جيب عليهم إيداع نسخ من مقاالهتم يف مستودع لالنتفاع احلر.
و إذا كانت اجمللة تفرض فرتة حظر على األعمال قبل أن تتيحها للجمهور ،جيب على املؤلف أن يودع املقال يف مستودع
االنتفاع احلر عند قبوله للنشر وينبغي أن تكون هناك نبذة عن النص متاحة يف حني يبقى النص الكامل حمجوباً .وتتسم معظم

برجميات املستودع هبذا األداء الوظيفي ،وميكن أن حيظى املؤلف عند إيداعه العمل باختيار تطبيق فرتات احلظر .ويف هناية فرتة
احلظر ،تفتح الربجميات النص الكامل تلقائياً ،مما يعفي املؤلف من مهمة التنبه لذلك .و تتمثل هذه اآللية يف التعريف باملقال
 املشار إليه يف املعلومات األساسية املفتوحة  -خالل فرتة احلظر ،هذا وميكن للقراء احملتملني إرسال طلب عرب الربيد اإللكرتوينللحصول على نسخة من املقال :إلرسال طلب تلقائي إىل املؤلف من أجل احلصول على نسخة إلكرتونية عن طريق الربيد
اإللكرتوين 2هناك زر يُنقر عليه موجود يف برجميات املستودع.
ومبا يتماشى مع سياسات االنتفاع احلر املماثلة يف البلدان األخرى ،ال ينبغي أن تتجاوز فرتة احلظر  6أشهر للعلوم الطبيعية
والطب واهلندسة ،و 12شهراً للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
ب  -مقاالت يقوم بنشرها مؤلفون حيظون بتمويل من ليبيا أو يعملون يف احلكومة الليبية يف جمالت متلكها ليبيا أو تشارك
يف نشرها
وحني متتلك ليبيا عنوان جملة ينبغي أن تسمح اجمللة جلميع املؤلفني (سواء حيظون بتمويل من ليبيا أم ال) بإجراء أرشفة ذاتية
ملقاالهتم يف مستودع االنتفاع احلر وإتاحتها على حنو حر دون أي قيود.
 2-1-3دراسات المؤلفين المنشورة بتمويل ليبي (الحكومة/الجامعات) في مجالت تملكها ليبيا أو تشارك في نشرها
حني متلك ليبيا عنوان جملة ينبغي أن تسمح تلك اجمللة جلميع املؤلفني (سواء حيظون بتمويل من ليبيا أم ال) بإجراء أرشفة ذاتية
لدراساهتم يف مستودع االنتفاع احلر وإتاحتها بشكل مفتوح وبدون حظر .وحني يكون هناك ترتيبات للنشر املشرتك ،يتعني
على ليبيا إعادة التفاوض بشأن هذه املسائل يف األجل الطويل لضمان أن تكون اجملالت اليت حتمل عالمة جتارية ليبية أو
اجملالت اليت متلكها ليبيا ممتثلة متام االمتثال لالنتفاع احلر .وهذا يعين أن اجملالت ستسمح للمؤلفني بتخزين دراساهتم باألرشفة
الذاتية يف مستودع االنتفاع احلر ،دون حظر ،من حلظة قبول املقال للنشر وأن نسخة املقال ستكون النسخة النهائية للمؤلف
مبا يف ذلك التغيريات املزمع إجراؤها وفقاً ملا يتطلبه استعراض النظراء .وهذه النسخة ستكون النسخة اليت استعرضها النظراء
وليس نسخة الناشر النهائية املنشورة (ما مل يسمح الناشر أو الناشر املشارك باستخدامها).

2

ستساعد اليونسكو ليبيا يف التدريب على تطوير املستودعات وإنشاء مستودعات (لكل من اجلامعة واحلكومة) .وستوفر أيضاً برجميات تتالءم مع احتياجات
املستفيدين الستخدامها هلذا الغرض.
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 3-1-3الكتب
ينبغي أن تدرج سياسة االنتفاع احلر قسماً خاصاً بالكتب والرسائل اجلامعية .وينبغي أن تطبق هذه السياسة اجلديدة على مجيع
الكتب اليت تك ون اهليئة املسؤولة فيها هي اليت متتلك حقوق املؤلف .وينبغي لناشري الدراسات العلمية اليت حتظى بتمويل
إحدى اهليئات الوطنية أن يقوموا بنشر هذه الدراسات من خالل مناذج األعمال اليت مت ّكن االنتفاع احلر بكامل نصوصها
مباشرة فور نشرها مدعمة برتاخيص االنتفاع احلر (ومثال ذلك ،رخصة املشاع اإلبداعي).
وحني يتعلق األمر بنشر الكتب يف ليبيا ،خالفاً لوضع اجملالت ،مثة إمكانية لفتح باب االنتفاع احلر بأثر رجعي يف احلاالت اليت
تتمتع فيها ليبيا جبميع حقوق النشر.

ومن املؤكد أن هذه السياسة ستطبق على مجيع الكتب من اللحظة اليت توضع فيها موضع التنفيذ يف املستقبل ،باستثناء ممكن
لتلك اليت متر من خالل قنوات النشر .ولتفادي العديد من الكتب اليت تندرج يف هذه الفئة ،سيكون من املفيد اإلشارة على
حنو مبكر إىل تغيري السياسة حبيث يدرك املوظفون املنتدبون أن الرتتيبات اجلديدة للحقوق والنشر ستكون سارية حني ينشر
الكتاب.
أما الطريقة اجلديدة املتمثلة يف تصور أعمال النشر ،ومبجرد أن تصبح هيئة ناشرة مبوجب االنتفاع احلر ،فتتمثل يف النظر يف
املعلومات األساسية بوصفها سلعة وقيمة مولّدة لإليرادات القائمة على إضافات مبتكرة.
وتوصي سياسة االنتفاع احلر بأن تودع نسخة من رسائل املاجستري أو الدكتوراه اليت يقوم بنشرها باحثون حيظون بتمويل
دراساهتم من قطاع عام يف اخلارج يف مستودع من مستودعات االنتفاع احلر التابعة إلحدى اهليئات املسؤولة.
 4-1-3البيانات
البيانات املفتوحة هي مسألة منفصلة وأكثر تركيباً من مسألة االنتفاع احلر باملقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية والكتب.
وستشجع سياسة االنتفاع احلر يف ليبيا املستفيدين من التمويل العام على إيداع بيانات البحوث الالزمة للتحقق من صحة
النتائج املقدمة يف املنشورات العلمية.
 2-3االستثناءات
من الضروري أحياناً منح استثناءات ولكن ينبغي إبقاؤها يف حدودها الدنيا .وال ينبغي منح االستثناءات على أسس تفضيلية
بل ألسباب مربرة.
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 3-3طبيعة سياسة االنتفاع الحر
جيب أن تكون سياسة االنتفاع احلر إلزامية لتضمن االمتثال مبا يتماشى مع هذا الشأن .أولئك الذين يشجعوا ،يدعموا ،يطلبوا
أو حيثوا على تبين سياسة االنتفاع احلر قد يساعدوا برفع املستوى على حنو أفضل بقليل فقط عن املستوى األساسي الذي ميثل
نسبة  ٪2تقريباً من جمموع الدراسات.
وال بد من اإلشارة بالتأكيد إىل أن البلدان و املؤسسات اليت بدأت بتنفيذ سياسات تستند إىل توخي امتثال املؤلفني طوعاً
وتعني عليهم تعزيز سياساهتم املتمثلة يف العودة إىل الوضع اإللزامي .وأبرز األمثلة
لسياسة االنتفاع احلر قد أصيبت خبيبة أمل َّ
على ذلك معاهد الصحة الوطنية يف الواليات املتحدة وولكوم االئتمانية يف اململكة املتحدة ،إذ أعلن كالمها أنه سوف ميتثل
لسياسة االنتفاع احلر ويشرع يف تطبيق العقوبات من اآلن فصاعداً.

 4-3حقوق المؤلف ومنح التراخيص
حقوق املؤلف هي يف صميم االنتفاع احلر نظراً إىل أن إتاحة االنتفاع تعتمد اعتماداً كلياً على من ميلك هذه احلقوق .وإذا
أعطى مالك حقوق املؤلف موافقته ،فيمكن أن يفضي ذلك لالنتفاع احلر :أما إذا مل يفعل ،فيصبح االنتفاع احلر غري ممكن
يف هذا العمل .ويتعني أال يقوم الباحثون خبرق قانون حقوق املؤلف اللييب عند امتثاهلم لسياسة االنتفاع احلر.
وسيحدد منح الرتاخيص ما إذا كان ميكن إتاحة املواد على حنو مفتوح وأي نوع من االستخدام ميكن تطبيقه على املواد املنشورة.
 1-4-3حقوق المؤلف
ينبغي جلميع املؤسسات املشاركة يف ليبيا أن تطلب نقل مجيع احلقوق إليها عند نشر عمل من أعماهلا .بيد أن هذا األمر ليس
بالفعل ضرورياً نظراً إىل أنه من املمكن أن تُرتك للمؤلف احلقوق اليت ال حتتاجها هذه املؤسسات وأال تؤخذ سوى احلقوق
الالزمة لنشر العمل .وميكن حتقيق ذلك من خالل ترخيص النشر .أما إذا قام املؤلف بنقل مجيع احلقوق إىل مؤسسة ما ،على
النحو املتبع يف معظم احلاالت ،فيمكن أن حتدد املؤسسات إذن شروط منح الرتخيص للعمل املنشور .وإذا مل يقم املؤلف بنقل
مجيع احلقوق ،فيتعني أن يتضمن اتفاق املؤسسة مع املؤلف بشأن ليبيا نشر أعماله مبوجب ترخيص حمَّرر من أي قيود ،مما يتيح
االنتفاع احلر بالكامل.
وحني تتوىل ليبيا (أو مؤسسة ليبية) متويل املؤلفني الراغبني يف تقدمي مقاالهتم يف جمالت تابعة ألطراف الثالثة ،يتعني على املؤلف
االحتفاظ مبا يكفي من احلقوق ليجعل العمل متاحاً إما على الفور أو يف غضون فرتة ترتاوح من  6أشهر إىل  12شهراً .وميكن

حتقيق ذلك عن طريق التفا وض على اتفاق مع الناشر على أساس فردي ،ولكن من األسهل حتقيقه عن طريق املؤسسة اليت
تتخذ موقفاً مسبقاً به فيما يتعلق حبقوق املؤلف .ومن األمثلة على ذلك "املعهد الوطين للصحة" الذي يفرض على املؤلفني
شروطاً دائمة تتيح هلم االحتفاظ حبقهم يف نشر مقاالهتم مبوجب نظام االنتفاع احلر الذي يطبق يف إطار زمين معني بعد نشرها.
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ويتجاوز هذا الشرط مجيع االتفاقات الالحقة اليت يتوخى أن يوقعها املؤلفون مع الناشرين فيجعلها باطلة ،مما يعين أنه ال يوجد
أي سبب قانوين حيول دون امتثال املؤلف لشروط االنتفاع احلر يف ليبيا.
 2-4-3شروط منح التراخيص
وسعياً إىل حتقيق القيمة القصوى من املعارف الليبية ،ينبغي أن تسمح شروط منح الرتاخيص بإعادة استخدام املواد قدر
اإلمكان .وميكن أن يصمم الناشرون نظام الرتاخيص اخلاص هبم ،يف حني أن جمموعة الرتاخيص اليت أعدهتا منظمة املشاع
اإلبداعي تصبح شيئاً فشيئاً نظام الرتاخيص املتاح لالختيار.
وملا كانت ليبيا ترغب يف تعظيم انفتاحها على معارفها ،فإن الرتخيص األمثل املناسب هلا يتمثل يف اعتماد ترخيص املشاع
اإلبداعي 3جلميع خمرجات االنتفاع احلر .وهذا ال يشرتط على كل شخص يتاح له إعادة استخدام املواد أو إعادة صياغتها
سوى االعرتاف بالعمل أو عزوه إىل منشئه أو مؤلفه – وهنا ترفع االلتزامات عن املستخدمني .وال يتعني عليهم طلب إعادة
استخدام املواد ،بل ميكنهم إعادة استخدامها ألي غرض قانوين.
والفرص اليت تنشأ عن ذلك متنوعة .ويعين هذا الرتخيص أنه ،إذا اعتمدت سياسة االنتفاع احلر يف إطار ترخيص املشاع
اإلبداعي ،فإن املضامني املنشورة يف ليبيا ميكن أن تتاح ألي شخص يتمتع بإمكانية االنتفاع باإلنرتنت ،وميكن أيضاً استخدامها
ألغراض مفيدة قد ال تتمكن ليبيا من تلبيتها بنفسها .وعلى سبيل املثال ،ميكن لناشر ذي انتشار متواضع نقل املضامني إىل
لغة من لغات األقليات وبيع النص املنقول لتغطية نفقات الرتمجة .أو قد خيتار أحد املعلمني مادة من املواد الواردة يف عدد من
الكتب الليبية وجيمعها لينشئ منها مورداً تعليمياً .وميكن أن يتيح الرتخيص احلر إعادة استخدام مبتكرة للمعارف الليبية وأن

يتمتع بالقدرة على االستفادة من الكثري منها.

ويُعد "ترخيص املشاع اإلبداعي" الرتخيص األكثر مبوجب االنتفاع احلر ألنه يتيح االنتفاع احلر  -وهو االنتفاع باملواد دون
شروط عند إعادة استخدامها ،شريطة عزو املضامني إىل منشئها .وعلى غرار تراخيص املشاع اإلبداعي ، ،من السهل فهم هذا
النوع من الرتاخيص ،شأنه يف هذا شأن سائر تراخيص املشاع اإلبداعي ،كما أنه يسهل استخدامه.
 3-4-3الحظر
ومن الناحية املثلى ،ينبغي أال ختضع املعارف يف ليبيا ألي حظر على اإلطالق ،وال ينبغي أن يتسبب نشر ليبيا للمواد بنفسها
بأي مشكلة يف هذا الصدد.
وقد يستلزم األمر قبول حاالت احلظر القصرية حني يقدم املؤلفون الذين حيظون بالتمويل مقاالهتم إىل اجملالت اليت تنشرها
أطراف ثالثة .وينبغي أال تتجاوز مدة احلظر األقصى  6أشهر (و 12شهراً للعلوم االجتماعية واإلنسانية).

3

لالطالع على املزيد بشأن الرتاخيص يرجى زيارة املوقع التايل.https://creativecommons.org/licenses/ :
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 4-4-3آليات إخضاع المعارف لالنتفاع الحر
هناك طريقتان لتطبيق االنتفاع احلر فيما يتعلق مبقاالت اجملالت العلمية ،مها:
• االنتفاع احلر "األخضر" :االنتفاع احلر املنجز عن طريق إيداع املواد (مقاالت اجملالت ،والدراسات البحثية املقدمة
يف املؤمترات واخلاضعة ملراجعة النظراء ،والرسائل اجلامعية) يف مستودع االنتفاع احلر ،وهي عملية تعرف "باألرشفة
الذاتية".
• االنتفاع احلر "الذهيب" :االنتفاع احلر املنجز عن طريق نشر مقاالت يف جمالت االنتفاع احلر.
وميكن أيضاً تطبيق كل من هاتني الطريقتني على الكتب أو األقسام اخلاصة بالكتب.

اجملالت
ينبغي اعتبار أي جملة من اجملالت اليت تشارك ليبيا يف نشرها جملة "خضراء" من حيث االنتفاع احلر :أي يتعني عليها اتباع
سياسة ترمي إىل السماح للمؤلفني بتنفيذ األرشفة الذاتية ملقاالهتم يف مستودع االنتفاع احلر ويُفضل إجراء ذلك عند قبول املقال

أو على األقل عند نشره .وإذا اعتمدت اجملالت هذه اآللية فإهنا ستُعترب صديقة لالنتفاع احلر .وينبغي ،إن أمكن ،نشر مجيع
اجملالت الليبية بوصفها جمالت خاصة باالنتفاع احلر باستخدام املشاع اإلبداعي.

الكتب
هناك عدد من مناذج األعمال املتعلقة بنشر الكتب اخلاصة باالنتفاع احلر ،واعتماد ما يتعلق منها مبا يناسب أهداف الناشر
بشأن اإليرادات.
وهناك بعض املبادرات اليت تُ ّبني أن نشر الكتاب اخلاص باالنتفاع احلر ميكن أن يتحقق على حنو مستدام وفعال عن طريق
الناشرين الراغبني بضمان تدفق اإليرادات اليت من شأهنا تغطية التكاليف ،ومن بني هذه املبادرات ما يلي"النشر اخلاص باالنتفاع
احلر على الشبكات األوروبية" ،و"املضامني املفتوحة اخلاصة ببلومسربغ" ،و"الصحافة املفتوحة املعنية بالعلوم اإلنسانية" وناشرو
الكتب املفتوحة ،واملداخل اجلديدة مثل املكتبة املفتوحة للعلوم اإلنسانية.
وأثبتت أيضاً جمموعة واسعة من الناشرين يف املنظمات الدولية غري احلكومية ،اليت قد ال تكون مقيدة بتغطية التكاليف ،أن
االنتفاع احلر ميكن أن يكون منوذجاً لربنامج النشر الذي يعتمده هؤالء الناشرون (ومثال ذلك البنك الدويل واليونسكو) .وميكن
أن يساعد مشروع اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة يف تبسيط هذه املبادرة.

وسعياً إىل متكني االنتفاع بنشر الكتب من دون عوائق وإعادة استخدامها ،جيب أن تُنشر يف صيغة إلكرتونية باستخدام
الرتاخيص الصحيحة وأن تكون متاحة دون عوائق.
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 - 4نموذج سياسة االنتفاع الحر
يعرض هذا القسم منوذجاً مقرتحاً لسياسة االنتفاع احلر يف ليبيا .وهو يُ ّبني مجيع املسائل اليت نوقشت يف هذه الوثيقة وميثل

املمولة.
أفضل املمارسات فيما يتعلق بتصميم سياسة اجلهات ّ

ليبيا :سياسة االنتفاع احلر
"إن تكافؤ فرص االنتفاع بالعلوم ليس فقط شرطاً اجتماعياً وأخالقياً ال بد منه لتحقيق التنمية
البشرية ،بل إنه أيضاً عامل أساسي لالستغالل الكامل للطاقات الكامنة لدى األوساط العلمية يف
مجيع أحناء العامل ولتوجيه التقدم العلمي حنو تلبية احتياجات البشر".

املؤمتر العاملي للعلوم الذي عقد عام  1999حتت رعاية اليونسكو واجمللس الدويل للعلوم
تعتقد حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) أن املعارف هي مصدر متكني املواطنني ومساعدهتم يف االرتقاء مبستوى حياهتم .ويتمثل
أحد األدوار الرئيسية للمعارف يف حتسني انتفاع املواطنني الليبيني وغريهم من األشخاص باملعلومات واملعارف من خالل
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املناسبة.
ورمست حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) السياسة التالية فيما يتعلق باالنتفاع احلر باملعارف اخلاصة هبا وسوف تضعها اآلن
موضع التنفيذ.

ألف  -المنشورات
ستخضع مجيع خمرجات املعارف املنشورة لالنتفاع احلر .وينطبق ذلك على اجملالت والكتب وغريها من أنواع خمرجات املعارف
[ومثال ذلك الرسائل اجلامعية] .وستوفر حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) االنتفاع احلر والفوري من خالل قاعدة البيانات
اخلاصة هبا [اسم املستودع .]xxxxxx

باء  -االلتزامات المترتبة على الحكومة الليبية (أو اسم املؤسسة) – المؤلفين الذين حظوا بالتمويل
يجب إدراج املواد التالية يف قاعدة بيانات االنتفاع احلر [اسم املستودع ]xxxxxx
• مقاالت البحوث والدراسات البحثية َّ
احملكمة الواردة يف املؤمترات (املخطوطات النهائية اليت يعتمدها املؤلف،
واخلاضعة ملراجعة النظراء)
• كتب أو فصول من كتب
• خمرجات أخرى [مثل الرسائل اجلامعية ،والكتابات غري الرمسية ،وما إىل ذلك]
وجيب على مجيع اجلهات اليت حتظى بالتمويل العام ضمان االنتفاع احلر جماناً ،وانتفاع مجيع املستخدمني خبدمات اإلنرتنت
جبميع املنشورات العلمية اخلاضعة ملراجعة النظراء واملتعلقة بالنتائج اليت تفضي إليها.
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وجيب عليها ،على وجه اخلصوص ،القيام مبا يلي:
(أ)

إيداع نسخة إلكرتونية من اإلصدار املنشور قابلة للقراءة آلياً أو خمطوطة هنائية خاضعة ملراجعة النظراء معتمدة للنشر يف
مستودع للمنشورات العلمية ،وذلك يف أقرب وقت ممكن ويف موعد أقصاه عند النشر؛
وكذلك تشجيع املستفيد من التمويل العام على إيداع بيانات البحث الالزمة يف الوقت نفسه للتحقق من صحة النتائج
املقدمة يف املنشورات العلمية املودعة.

(ب) ضمان االنتفاع احلر باملنشورات املودعة  -عن طريق املستودع  -يف موعد أقصاه:
( )1عند النشر ،إذا كان هناك نسخة إلكرتونية متاحة جماناً عن طريق الناشر ،أو
( )2يف غضون األشهر الستة اليت تتبع النشر (اثنا عشر شهراً للمنشورات يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية) يف
أي حالة أخرى.
(جـ) ضمان االنتفاع احلر  -عن طريق املستودع  -بأساسيات املعلومات اليت حتدد املنشورات املودعة.
وجيب أن تكون املعلومات األساسية البيبليوغرافية يف صيغة قياسية وجيب أن تشمل مجيع النقاط التالية:
 املصطلحان ["خمتصر جهة التمويل" و"برنامج التمويل"]؛ اسم املشروع ،واملختصر ،ورقم املنحة؛ تاريخ النشر ،وامتداد فرتة احلظر إذا كان ذلك منطبقاً؛)/معرف املوارد املوحد ()URI
ملعرف الكائن الرقمي (ِّ DOI
معرف ثابت ِّ
 ّاالمتثال والمراقبة
ترغب حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) يف حتقيق االمتثال الكامل هلذه السياسة .وجيب على املؤلفني أن يقدموا إىل حكومة
ليبيا (أو اسم املؤسسة) ،يف إطار مجيع الطلبات اخلاصة بالتمويل أو السفر أو غريها من أوجه الدعم ألي نوع من األنواع،

معرف الكائن الرقمي ( )DOIجلميع منشوراهتا ،أو اسم املورد املوحد ( )URNللنسخة املودعة .وتقوم حكومة ليبيا (أو اسم
ِّ
املؤسسة) مبراقبة االمتثال وسحب املزيد من الدعم من املؤلفني الذين ال ميتثلون هلذه السياسة أو حجب الدعم عنهم .ومن

الضروري إبقاء بعض استثناءات املنح يف بعض األحيان على أن تبقى يف حدودها الدنيا .وال متنح هذه االستثناءات على

أساس تفضيالت بل ُمتنح فقط ألسباب مربرة.

جيم – األسئلة المتكررة بشأن سياسة االنتفاع الحر
 ما هي الفوائد اليت يكتسبها الباحثون يف إطار االنتفاع احلر؟مشروع :سياسة االنتفاع احلر من أجل ليبيا | 17

يكتسب الباحثون الفوائد ،بوصفهم مؤلفني ،إذ يتاح هلم نشر حبوثهم على نطاق أوسع ،مما يتيح لكل من يتمتع
بإمكانية االنتفاع باإلنرتنت قراءة حبوثهم دون أي قيود .وهذا من شأنه مضاعفة اآلثار املرتتبة على تلك البحوث.
ويف الواقع ،ترتاكم األدلة اليت تثبت أن مقاالت االنتفاع احلر يُقتبس منها أكثر مما يُقتبس من الدراسات اليت ال
تتيح االنتفاع احلر .هذا و يستفيد الباحثون أيضاً ،بوصفهم قراء ،إذ إهنم يتمكنون من االنتفاع على حنو متزايد
بالنصوص الكاملة جلميع البحوث املنشورة يف جماالت اختصاصاهتم ويتاح هلم استخدامها ،بدالً من أن يقتصر
األمر على البحوث املتاحة عن طريق االشرتاكات اليت تكتفي مؤسساهتم بتأمينها هلم.

 ما هي الفوائد اليت تعود على حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة)؟أوالً ،ستتاح البحوث واملعارف اخلاصة حبكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) للباحثني بشكل أكرب على الصعيد العاملي،
عرف هبا بصورة أفضل فتُستخدم ويتاح االقتباس منها على نطاق أوسع .وتزداد مكانة الباحثني البارزين يف ليبيا؛
مما يُ ّ
وحىت الباحثني األقل شهرة سيكسبون انتشاراً أوسع وتأثرياً أقوى وأشد .وثانياً ،ستصبح مجيع البحوث اخلاصة
حبكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) مفتوحة جلميع أصحاب املشاريع اخلاصة وكل من لديه إمكانية االنتفاع باإلنرتنت،
فتتحقق الفائدة على الصعيدين التجاري والثقايف على حد سواء .وثالثاً ،سيصبح االنتفاع بالبيانات املتعلقة هبذه
البحوث واستخدامها واالقتباس منها متاحاً وقابالً للتحليل على حنو متزايد ،مما يساعد يف رسم اسرتاتيجيات
البحوث وسياساهتا يف املؤسسات وعلى نطاق الدول يف شىت أحناء العامل ،مبا يف ذلك البلدان النامية والناشئة.

 ماذا ينبغي أن أودع عندما يصبح لدي دراسة حبثية جاهزة للنشر؟ينبغي إيداع املخطوطة النهائية اليت يقدمها املؤلف لدراسة حبثية أو فصل من كتاب .ومتثل هذه املخطوطة الصيغة
النهائية اخلاصة باملؤلف ،بصيغتها املقبولة للنشر ،مبا يشمل مجيع التعديالت املزمع إدراجها والناجتة عن عملية
مراجعة النظراء( .قد يسمح الناشرون يف بعض احلاالت بإصدار نسخهم املنشورة ،إما يف لغة الرتميز املعممة القياسية
رحب به ،ولكنه ليس
(/)SGMLلغة الرتميز املوسعة ( )XMLأو يف صيغة  ،PDFإليداعها بشكل جيد؛ وهذا أمر ُم َّ
شرطاً).
 مىت ينبغي إيداع الدراسات البحثية؟جيب إيداع نسخة إلكرتونية من خمطوطة املؤلف النهائية الناجتة عن البحوث اليت حتظى بدعم كلي أو جزئي من
التمويل الذي تقدمه حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) فور قبوهلا للنشر.
 هل سيظل املؤلفون قادرين على النشر يف أي جملة من اختيارهم؟سيظل املؤلفون بالطبع قادرين على اختيار اجمللة اليت يقررون نشر دراساهتم البحثية فيها .وسيتعني عليهم ضمان
إيداع نسخة من حبوثهم يف صيغتها النهائية اخلاضعة ملراجعة النظراء يف املستودع اخلاص مبؤسستهم أو يف [اسم
املستودع  ] xxxxxxxفور قبوهلا للنشر.
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 كيف يل أن أعرف ما إذا كانت اجمللة اليت أنشر فيها تتبع سياسة ممتثلة لنظام إيداع املخطوطات يف املستودعاخلاص باملؤسسة الذي أتبعها ؟
ينبغي لك مراجعة السياسة الفردية اخلاصة باجمللة الواردة يف أحد املوقعني التاليني:
 http://www.sherpa.ac.uk/romeo.phpأو  .http://romeo.eprints.org/publishers.htmlمع األخذ بعني االعتبار
أن حوايل ثلثي اجملالت اليت تسمح هبذا النوع من التطبيق .أما إذا كانت اجمللة اليت ترغب يف النشر فيها ال تسمح بذلك،
فريجى التنبه إىل أن التزاماتك التعاقدية تعود أوالً إىل هذه املؤسسة ومن مث للناشرين يف اجملالت األخرى.
 كيف يل أن أضمن االمتثال التعاقدي؟إن املوجبات التعاقدية مع حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) اليت يلتزم هبا املؤلفون إلجراء حبوثهم تؤرخ بتاريخ سابق أي
اتفاق تعاقدي مع اجمللة اليت تنشر فيها نتائج البحوث (باستثناء الفرتة االنتقالية القصرية عندما تُعلن السياسة اجلديدة
للمرة األوىل) .ولذا ميكن أن يضمن املؤلفون مسبقاً أن أي اتفاق تعاقدي الحق بشأن نشر أحباثهم سيمتثل لالتفاق

التعاقدي السابق الذي يكون املؤلف قد أبرمه مع حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) ،وذلك إلخطار اجمللة بأهنم خيضعون
لاللتزام القائم املتمثل يف إيداع األعمال يف املستودع اخلاص باالنتفاع احلر .وتُعد القواعد اخلاصة حبكومة ليبيا (أو اسم
املؤسسة) إلزامية وملزمة جلميع العاملني الذين جيرون أحباثاً يف ليبيا أو يف املعاهد التابعة هلا أو يف احملطات امليدانية.
 -أي نوع من الدراسات البحثية ينبغي أن أودع؟

تُطبق هذه السياسة على املنشورات واملراجعات البحثية األصلية (األولية) اخلاضعة ملراجعة النظراء واليت حتظى
بالدعم الذي تقدمه حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) من التمويل ،على حنو كلي أو جزئي.
نشرت فيها البحث قد وفرت بالفعل
قمت هبا إذا كانت اجمللة اليت
ُ
علي أن أودع الدراسة البحثية اليت ُ
 هل يتعني ّاالنتفاع احلر الفوري بالدراسات اليت نشرهتا؟

نعم .ال تزال حكومة ليبيا (أو اسم املؤسسة) ترغب يف أن تودع عملك يف مستودعنا لتمكينها من االحتفاظ
بسجل تنافسي خاص مبخرجات البحوث التابعة للمعهد.
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 - 5تنفيذ سياسة االنتفاع الحر
يتعني معاجلة املسائل التالية عند تنفيذ سياسة االنتفاع احلر يف ليبيا.
َّ
 1-5بناء القدرات
من البديهي أن اإلدراك وسوء التفسري فيما يتعلق باالنتفاع احلر هو أمر واسع االنتشار .ومتثل ندرة الربامج التعليمية الرمسية أو
غري الرمسية يف جمال االنتفاع احلر ،على الصعيد العاملي ،أمراً غري مشجع للحصول على امللكية الكاملة للجهات املعنية لتنفيذ
سياسة االنتفاع احلر .ومن اجلدير باملالحظة أن اجلهود االسرتاتيجية اخلاصة بتعزيز القدرات يتعني أن تأخذ بعداً تشغيلياً قبل
إطالق برامج االنتفاع احلر .وستنشئ اليونسكو ،يف إطار هذا املشروع ،أداتني من أدوات التعلم الذاتية التوجيه بشأن الباحثني
وأمناء املكتبات .ومع ذلك ،جيب أن يفهم منفذو السياسة أن أي أداة ،مهما كانت صالبتها ،يتعني إدراجها على حنو
اسرتاتيجي .ويف حني أن هناك مسوغات وافية  -سواء من حيث احلاجة أم من حيث قاعدة املعارف يف ليبيا  -الستهالل
حركة االنتفاع احلر ،جيب معاجلة هذه املسائل املهمة على النحو الواجب قبل الشروع يف اختاذ أي من اإلجراءات التالية:
 ما هي أطر الربامج/التخصصات األكادميية األوسع نطاقاً اليت يتعني أن ختصص هلا برامج تدريبية خاصة باالنتفاع احلر؟ ما هو نوع املناهج اليت يتعني وضعها واليت من شأهنا استكشاف وحتديد معامل هذا اجملال واألسئلة املتعلقة بالبحوث. ما هو نوع الكفاءات وجماالهتا اليت يتمتع هبا املنفذون واليت جيب أن خيصص هلا برنامج تدرييب؟ ما إذا كان متاح لألشخاص املؤهلني تقدمي دورات بشأن االنتفاع احلر أم ال؟ أين تقدم هذه الدورات وكيف تقدم؟ وما هي القابلية للقياس يف إطار تقومي املكاسب اخلاصة باملعارف يف جمال االنتفاعاحلر؟"
 2-5اإلصدار الرقمي مقابل اإلصدار الورقي
تزايد الطلب إىل حد كبري يف السنوات اخلمس املاضية على الكتب اإللكرتونية ،وذلك لعدد من األسباب منها  -سهولة
استخدامها ،واالرتقاء بأدائها الوظيفي املتعلق بالطباعة ،وإتاحة املشاركة والعمل التعاوين ،وإمكانية إعادة استخدامها واالنتفاع
هبا بصورة جمدية فيما يتعلق بنقلها على األجهزة احملمولة.
ويتعني إرساء نظام إدارة املضامني الذي ستبىن عليه أسس عملية النشر وسري العمل .وينبغي التقاط املضامني إلكرتونياً انطالقاً
من البداية باستخدام لغة الرتميز املوسعة ( ،)XMLوهي عبارة عن لغة ترميز مرنة ُمتكن من استخدام املضامني بالعديد من
الطرق ،مما يتيح أمام ليبيا مجيع اخليارات اليت حتتاجها إلنتاج املنتجات النهائية يف جمموعة متنوعة من الصيغ.
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 3-5صيغ المخرجات الرقمية
وسعياً إىل حتقيق انتفاع حر حقيقي ،ينبغي لليبيا أال جتعل من الكتب اليت متلكها ملفات متاحة بصيغة  PDFفحسب ،بل
ينبغي أن تنشرها يف صيغة  EPUBللكتب اإللكرتونية .وتنشئ هذه الصيغة مضامني قابلة إلعادة التدفق ،حبيث يتمكن الناشر
نفسه ،فضالً عن املستخدمني ،من االرتقاء باملضامني إىل حدودها القصوى مبا هو يف متناول اليد .وهذا يعين بالنسبة إىل
املستخدمني أنه ميكن تطبيق املضامني على جمموعة متنوعة من اآلالت واألجهزة (مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة) واالرتقاء إىل
احلد األمثل بالقابلية لالنتفاع من حيث فقدان األهلية .وتعين املخرجات اخلاصة بصيغة  EPUBللكتب اإللكرتونية املقرتنة
بالرتاخيص الصحيحة املخصصة هلذه املنتجات أن ليبيا هي يف صدد إتاحة االنتفاع احلر احلقيقي للجميع.
وتتيح املخرجات الرقمية فرصة كربى لليبيا ليتسىن هلا تقدمي االبتكارات وإضافة القيم املختلفة (األداء الوظيفي اإلضايف ،والربط
مبجموعة من املضامني املعنية ،وجمموعة من التطبيقات الرامية إىل مساعدة املستخدمني يف إجياد املضامني وإعادة خلطها) .وإذا
رغبت يف ذلك ،ميكن حتميل هذه القيمة اجلديدة ،مما يساعد يف تعويض اخلسائر يف اإليرادات اليت ستقع من خالل االنتفاع
احلر.
 4-5النشر المشترك
 1-4-5المجالت
حني يتعني على املؤسسات الليبية مواصلة االشرتاك يف نشر اجملالت ،أو اختاذ الرتتيبات الالزمة مع الناشرين من األطراف الثالثة
لنشر اجملالت اليت حتمل اسم ليبيا ،يضحي التفاوض مع الناشرين من األطراف الثالثة ضرورياً لضمان امتثال املنشورات للتعريف
باالنتفاع احلر (الفوري ،واجملاين ،واالنتفاع خبدمات اإلنرتنت دون عوائق إلعادة االستخدام) .وقد ختتلف النتائج املرضية
بالتفصيل من جملة إىل أخرى ،بيد أن الشروط األساسية تتمثل يف أن اجملالت تظل خاضعة بنفسها لالنتفاع احلر أو تبقى قائمة
على االشرتاكات مع السماح للمؤلفني بإتاحة مقاالهتم الفردية لالنتفاع احلر من خالل إدراجها يف المستودع على الفور أو
قبل نشرها مباشرة (ومن مث االمتثال للتعريف اخلاص باجمللة "اخلضراء" من حيث االنتفاع احلر) .ونوقشت التفاصيل بشأن هذه
املسألة يف القسم .1-1-3
 2-4-5الكتب
هناك عدد من النماذج املتعلقة بنشر الكتب اخلاصة باالنتفاع احلر ،وبشأن اعتماد أحد هذه النماذج يرجع األمر إىل أهداف
الناشر فيما يتعلق باإليرادات .وميكن أن يساعد برنامج اليونسكو للموارد التعليمية املفتوحة يف جعل هذه املبادرة يف متناول
اليد.
 5-5الترخيص
تطرح املناقشة الواردة يف القسم  4-3احلجة الكفيلة باستخدام ترخيص املشاع اإلبداعي أو ما شابه ذلك.
مشروع :سياسة االنتفاع احلر من أجل ليبيا | 21

ولن يتاح لالنتفاع احلر أي مضمون ينشر مبوجب تراخيص أكثر تقييداً ،إذ إن استخدام أي من تراخيص املشاع اإلبداعي
األخرى (مثل الرتاخيص اليت ليست ذات قيمة جتارية أو اشتقاقية) هي غري منصوح هبا ما مل تتوفر ظروف يف غاية اخلصوصية.
وعلى النحو الوارد مناقشته سابقاً ،يتعني على ليبيا إيالء اهتمام جديد ملضامني األطراف الثالثة يف املخرجات اليت آلت إليها،
حيث يتعني السعي للحصول على أذونات لرتخيصها وإدراجها يف املنشورات اخلاصة بليبيا مبوجب ترخيص مناسب.
 6-5موقع اإلنترنت المعني بالتوزيع
يتعني على ليبيا إنشاء موقع على اإلنرتنت معين بتوزيع املضامني اليت تعود هلا واخلاصة باالنتفاع احلر .ويتوىل هذا املوقع مهام
توزيع مضامني الكتب ،ومضامني اجملالت اليت حتتفظ فيها ليبيا بأي دور من أدوار النشر يف اجملالت ،وغريها من املواد اخلاصة
بليبيا واليت تعترب مناسبة (التقارير التقنية ،والدراسات ،وما إىل ذلك).
وهناك حل بسيط نسبيا خاص بربجميات املستودع ذي املصدر املفتوح يعد مرضيا .ويتمثل السبب الكامن وراء التوصية هبا يف
عرضها التلقائي للمضامني يف صيغة ممتثلة ملبادرة احملفوظات املفتوحة .وهذا يعين أهنا ستعمل ،من الناحية التقنية ،بالطريقة ذاهتا
اليت تُشغل هبا مجيع املستودعات األخرى اخلاصة باالنتفاع احلر يف شىت أحناء العامل ،وتعرض املضامني على حمركات البحث
على اإلنرتنت لفهرستها بطريقة مناسبة .أما املخطط األساسي لربجميات املستودع اخلاص باملعلومات األساسية فيُعد قاعدة
قياسية متفق عليها دولياً ،وميكن أن متتلك ليبيا هذا املخطط املعزز ليُ ّبني احتياجاهتا اخلاصة إذا ما رغبت بذلك.

درب أشخاص جيري اختيارهم من جامعات ليبية لبناء مثل هذه املستودعات باستخدام خيارات متاحة للمصادر املفتوحة.
وسيُ َّ
وستقوم اليونسكو بتيسري هذه العملية.
ويف إطار توطيد أسس اهلوية جملموعة االنتفاع احلر ،ينبغي إعطاء املستودع امساً ("بنك املعارف اللييب" ،على سبيل املثال) .وهذا
سيساعد يف التعريف به ،وتعزيز مكانته ،وإحياء االمتثال له.
 7-5الصون
يتعني على ليبيا وضع ترتيبات مناسبة لضمان صون خمرجاهتا .فإذا قررت احلكومة الليبية احلفاظ على هذه البيانات فستصبح
عملية الصون أكثر تعقيدا .أما فيما يتعلق باملخرجات املستندة إىل النصوص (الكتب واملقاالت الصحفية) ،فقد تنظر ليبيا،
يف إطار إضافة خطط للصون خاصة هبا ،يف االخنراط يف ترتيبات مع منظمة "جمموعات النسخ املراقبة حلفظ سالمة املواد"
( )CLOCKSSومنظمة "بورتيكو" ( )PORTICOللحفظ الرقمي واألرشفة اإللكرتونية ،وذلك لضمان االنتفاع الدائم.
واملنظمتان كلتامها ال تستهدفا الربح.
 8-5المراقبة ورسم السياسات
يتعني مراقبة مجيع السياسات ودعمها .أما فيما يتعلق باملقاالت املنشورة باجملالت العلمية فإن الوضع خمتلف ،على أي حال.
َّ
وقد أعلنت اثنت ان من اجلهات القيادية يف رسم السياسات ،املعاهد الوطنية للصحة (الواليات املتحدة األمريكية) وويلكوم
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اإلئتمانية ،خالل فرتة االثين عشر شهراً املاضية ،أهنا ستقوم مبراقبة سياسات االنتفاع احلر وإنفاذها ألن االمتثال هلا منخفض
جداً .وسيتعني على ليبيا القيام بذلك أيضاً حيث ترتك أحكام االنتفاع احلر للمؤلفني .ويف هذه احلاالت ،ينبغي مطالبة املؤلفني
معرف املوارد املوحد ( )URIللمقال يف
بإخطار ليبيا كلما ُوضع مقال يف األرشفة الذاتية وتوفري حمدِّد املوارد املوحد (ِّ /)URL
موقع االنتفاع احلر .كما ميكن أن تنظر ليبيا يف استخدام العقوبات لتحقيق االمتثال لسياساهتا يف احلدود القصوى :تشمل
العقوبات املناسبة التهديد بعدم دفع أي مبالغ للمنح املعلقة أو عدم تقدمي التمويل الالزم للمؤلفني املتقاعدين يف املستقبل.

 9-5التأثير و التقويم
ويقوم .وميكن تقومي سياسة االنتفاع احلر يف ليبيا بعدة
ال ميكن اعتبار أي سياسة من السياسات ناجحة ما مل يُقس أثرها ّ
أساليب ،منها ما يلي:
 النسبة املئوية للمخرجات املتاحة يف االنتفاع احلر عدد املؤلفني املشاركني بفاعلية يف إدراج األعمال يف إطار االنتفاع احلر تعزيز استخدام املضامني اخلاصة بليبيا إعادة استخدام املضامني اخلاصة بليبيا يف منتجات املعارف اجلديدة املبتكرة االقتباسات إدراج استخدامات أو إشارات يف الصحافة أو وسائل اإلعالم اإلذاعيةوهناك املزيد من األساليب األخرى اليت ميكن إضافتها إىل هذه القائمة .وسيكون لليبيا آرائهااخلاصة بشأن أنواع التأثريات اليت
هتم احلكومة الليبية ومدى األمهية اليت تتسم هبا خمتلف هذه األنواع على املهمة اليت تضطلع هبا.
وينبغي رسم خطة تقومي اآلثار املرتتبة على دخول السياسة حيز النفاذ ،نظراً إىل إمكانية مقارنة التأثري اجلديد ومقاربته مع
الوضع احلايل ،مع األمل بأن يظهر التأثري اإلجيايب لالنتفاع احلر على زيادة آثار املعارف يف ليبيا.
تعني معاجلة األمر على حنو سلس وفعال .وهذا أمر بديهي
وجيدر إيالء اهتمام خاص إلدارة التغيري اليت ستكون ضرورية إذا ما َّ
إىل حد ما ،إن وجبت اإلشارة إليه .ويرتتب أيضاً تكلفة على ذلك من حيث اجلهود املبذولة لإلدارة اليت ينبغي أن تراعى يف
عملية ختطيط األنشطة.

 10-5اإلطار الزمني
بدون اكتساب املعارف املبيَّنة بالتفصيل واملتعلقة بالعمليات الداخلية يف ليبيا ،من الصعب إجراء تقدير واقعي للمقياس الزمين
فيما يتعلق بالتغيري الكلي باجتاه إنشاء منظمة خاصة باالنتفاع احلر .وما ميكن قوله هو أن البنك الدويل نفذ سياسته املتعلقة
باالنتفاع احلر على امتداد فرتة سنة واحدة ،أع َّد هلا بإجراء استعراض أويل وتنظيم مناقشات داخلية استغرقت حوايل  6أشهر.
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