
 

 
 إضافة الصور إلى ویكیمیدیا كومنز وویكیبیدیا: افعل وال تفعل

 

 شكًرا لمساهمتك في إبراز النساء على مشروعات ویكیمیدیا! على األرجح أنك أتیت إلى هنا ألنك ترید إضافة صورة غلى ویكیبیدیا.
 لفعل ذلك، علیك أوًال أن ترفع الصورة على موقع  ویكیمیدیا  كومنز ، وهو مستودع تخزین الصور الحرة الذي تعتمد علیه ویكیبیدیا

  وجمیع مشروعات ویكیمیدیا.
 

  هذا الدلیل سوف یساعدك في معرفة أنواع الصور التي یسمح بإضافتها إلى مشروعات ویكیمیدیا.
 

 ما یجب علیك فعله
 

 ویكیبیدیا هي موسوعة حرة. لذلك، ال یمكن أن یضاف إلیها سوى المحتوى الحر. فلنقم إًذا لنحرر الصور (أو نجد صوًرا حرة) من
 أجل هذا التحدي.

  
  هذه هي أنواع الصور التي یمكن اضافتها إلى ویكیمیدیا كومنز وویكیبیدیا:

 
  الصور الفوتوغرافیة التي تلتقطها وتصدرها تحت ترخیص حر.●
 الصور التي تخضغ للملكیة العامة.●
 الصور التي ینشرها اآلخرون تحت رخص حرة.●

 
 فقط تذكر، قبل أن تیدأ في تحمیل الصورعلى ویكیمیدیا كومنز، تأكد أن لدیك وصلة لمصدر الصورة ومعلومات المؤلف، ألن هذه

 المعلومات سوف تطلب منك عندما تقوم برفع الصورة. إذا كنت في حاجة لمزید من اإلرشادات المفصلة، یمكنك أن تجدها في دلیلنا
  التالي  كیف تقوم برفع الصور على ویكیمیدیا كومنز؟

 كیف تضیف صوًرا تمتلك حقوق النشر الخاصة بها؟
 

 إذا كنت قد التقطت صورة أو أنشأت رسًما توضیحًیا بنفسك، فإنك بذلك تملك حقوق التألیف والنشر، ویمكنك إًذا رفع هذه الصور
 على ویكیبیدیا كومنز دون الحاجة إلى تصریح من شخص آخر. غندما تقوم برفع صورة تمتلكها على ویكیمیدیا كومنز، فإنت بذلك

  توافق على مشاركتها تحت رخصة حرة.
 

  كیف تضیف صوًرا تخضع للملكیة العامة ؟ 
 

 بالنسبة للصور التي مر أكثر من 70 عاًما على تاریخ وفاة مؤلفها (المصور، أو رسام الكاریكاتیر، أو
 الرسام)، قد تكون حقوق التألیف والنشر قد انتهت صالحیتها وأصبحت الصورة على األرجع تخضع للملكیة

 العامة.  إذا كنت متأكًدا أن هذا هو الحال هنا ، یمكنك إضافة الصور مع الذكر بوضوح أنها تخضع للملكیة
 العامة، ونسبها لصاحبها.  إذا لم تكن متأكًدا،  ننصحك بعدم رفع الصور. ألنك إن فعلت فقد یتم حذفها على أیة

 حال. للتأكد قم أوًال بإلقاء نظرة على دلیلنا التالي  كیف تجد صوًرا حرة .  إذا كان لدیك مزید من األسئلة، یمكنك التواصل معنا من
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 كیف تضیف الصور إذا لم تكن أنت المؤلف؟

 
 هل وجدت صورة مثیرة لالهتمام لكنك ال تملك حقوق التألیف والنشر الخاصة بها؟ قبل أن تقوم برفعها
 على ویكیمیدیا كومنز، تأكد أوًال من أن المؤلف قد شاركها بصورة واضحة تحت إحدى الرخص الحرة
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 بعض األمثلة...

 
 مثال لصورة یمتلك من رفعها حقوق التألیف والنشر الخاصة بها.  هذه الصورة  للناشطة البرازیلیة جوریما فیرنك قام●

 بإلتقاطها ورفها العضو Watoncito، وهي عمله الخاص الذي أتاحه تحت رخصة حرة.
 مثال لصورة تخضع للملكیة العامة.  هذه اللوحة   للرسامة البریطانیة  إلیزابیث إیما سویر  هي من عمل الفنان  هنري براین●

 هول  وهي جزء من الملكیة العامة للعالم بسبب تاریخ وفاة مؤلفها (1884).
 مثال لصورة أتاحها شخص آخر تحت رخصة حرة.  هذه الصورة  للوزیرة إسبیرانس  نیراسافاري من دولة رواندا، قامت●

  برفعها المستخدمة Señoritaleona، وكانت المستخدمة قد نشرت الملف مسبًقا تحت رخصة حرة.
 

 ما ال یجب فعله
 

 ال ترفع صوًرا قد تنتهك حقوق المؤلف.  عندما تقوم برفع صور لیست من تألیفك، ال بد وأن تكون تلك الصور متاحة●
 تحت رخصة حرة أو أن تخضع للملكیة العامة. تذكر دائًما أن توضح المصدر األصلي وأن تنسب الصور إلى مؤلفها. في

  حالة عدم استیفاء هذه الشروط، فإنه یتم حذف الصورة.
 ال تختر أول صورة تجدها على جوجل، دون التأكد من المعلومات المتعلقة بحقوق التألیف والنشر. علیك أن تتأكد من●

 أن الصور متاحة فعًأل تحت رخصة حرة. أفضل ما یمكن أن تفعله هو الذهاب إلى مصدر الصورة، والبحث عن رخصتها
  وباقي المعلومات ذات الصلة.

 ال تختر أول صورة تجدها على جوجل، دون التأكد من هویة الشخص الذي تعبر عنه. ألق نظرة على عدة مصادر حتى●
 تتأكد من أن تلك هي الشخصیة النسائیة التي ترید غضافة صورتها إلى ویكیبیدیا.

 ال تتصرف بطریقة غیر مسؤولة أو مؤذیة في الصور أو المعلومات الشخصیة.  احرص على احترام الحیاة الشخصیة●
 والحقوق الشخصیة. یجب أن تتسم الصور باالحترام وأن یتم التقاطها بموافقة الشخص الذي یتم تصویره. لیس من

 الضروري طلب الموافقة فقط إذا كان من ترید تصویره یظعر في حدث عام (على سبیل المثال: ریاضي، سیاسي، مغني
 أو غیرهن)   فیما یلي بعض اإلرشادات حول حقوق األشخاص الذین یتم تصویرهم.

 ال تترك الصور خالیة من المعلومات.  قم بمأل الحقول األساسیة بعنایة، حتي یسهل لآلخرین إیجاد الصور واستخدامها. ال●
 تنس تصنیف الصور واستخدام قالب {{VisibleWikiWomen}}. إن إبراز الشخصیات النساء یعتمد على ذلك أیًضا.
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