
 

 كیف تطلب التبرع بصور
 
 أنت تبحث عن صورة إلمرأة معاصرة بارزة، لكن ال یوجد واحدة متاحة تحت رخصة حرة. ما رأیك أن تتواصل معها من خالل وسائل

 التواصل االجتماعي أو البرید اإللكتروني لتطلب منها نشر صورة لتستخدم على ویكیبیدیا؟ سوف تندهش من مدى رغبة الناس في
 !المشاعدة عندما یعرفون أنك متطوع في ویكیبیدیا

  یمكنك استخدام هذا النص أو تعدیله لتطلب من الناس التبرع بصورهم

 رسالة 1 (باللغة العربیة الفصحى)

 
 أهًال یا  اسم الشخص

 اسمي  اسمك هنا،  أنا  متطوع\متطوعة  في ویكیبیدیا (الموسوعة الحرة). الحظت أن لك مقالة على ویكیبیدیا. نحن نعمل حالًیا على إبراز
 النساء على ویكیبیدیا كجزء من تحدي #VisibleWikiWomen. تعاني ویكیبییا من فجوة معرفیة هائلة بین الجنسین، حیث تمثل

 النساء أقل من 20% من المتطوعین على الموقع (األشخاص مثلي، الذین یقومون بكتابة المقاالت، وإضافة الصور، وغیره)، كما أننا
 التزال تنقصنا كمیة كبیرة من المحتوى المعرفي المتعلق بالمرأة. ونجد أن المرأة ممثلة في أقل من 25% فقط من مقاالت السیر الذاتیة

 على ویكیبیدیا.   وألنك من الشخصیات النسائیة البارزة التي تثیر إعجابي بشكل خاص، أریدك ان تكوني ممثلة بشكل واضح على
  ویكیبیدیا.

 
 لقد الحظت أن مقالتك على ویكیبیدیا لیس بها صورة. هل ترغبین في التبرع لویكیبیدیا بصورة لك ( أو لعملك )؟ هناك صور عدیدة على

 مواقع التواصل االجتماعي وعلى جوجل، لكننا ال نستطیع استخدامها ألنها تخضع لحقوق النشر (یملكها شخص ما). جمیع المعلومات
 والصور المنشورة على ویكیبیدیا تخضغ لرخصة المشاع اإلبداعي Creative Commons، والتي تمنح الجمیع حق االستخدام الحر
 لهذا المحتوى. عندما تنشرین صورة تحت رخصة المشاع اإلبداعي فإنك بذلك تسمحین لآلخرین بمشاركتها، واستخدامها، وإنشاء أعمال

  أخرى من خاللها مع نسب الصورة األصلیة  إلیك.
 

  هل ترغبین في إتاحة صورة لك على ویكیبیدیا؟ یمكنني إرشادك في كیفیة ذلك. ما رأیك؟
 

 رسالة 2
 

 إذا وافقت:
 

 عظیم شكًرا لك! هل یمكنك أوًال اختیار صورة من تصویرك الشخصي أو تكونین على عالقة بمصورها؟ یجب أن یقوم صاحب الصورة
 بنفسه بالتبرع بها تحت رخصة المشاع اإلبداعي Creative Commons. وبالطبع نحن هنا لمساعدتك وسوف نقوم بالعملیة خطوة

 بخطوة.
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 أوًأل قومي باختیار صورة أصلیة تكونین متأكدة من أنك تمتلكیتها – یستحسن أن تكون صورة من تصویرك الخاص، أو صورة منحك

 شخص آخر حقوق النشر والتوزیع الخاصة بها، أو التقطها فرد من عائلتك ومنحك حقوقها. ینبغي أال تكون صورة من فیسبوك أو تویتر
  أو أي موقع آخر للتواصل االجتماعي للحفاظ على جودتها، ولكي ال تعتبر مسروقة من موقع آخر.

 
 أرسلي لي الصورة من خالل البرید اإللكتروني وسوف نبدا من هنا ☺

 رسالة 3

 بعد أن ترسل إلیك الصورة، وتتأكد من جودتها، وتقوم برفعها على كومنز:

 
 شكًرا! تبدین رائعة. قمت برفع الصورة على ویكیبیدیا من أجلك. ولكنني أحتاج منك ان ترسلي هذا النموذج لنشر حقوق الصورة تحت

 رخصة المشاع اإلبداعي.
 هذي هي الصورة على ویكیمیدیا:  وصلة الصورة على كومنز

 من فضلك قومي بإرسال النص التالي إلى permissions-commons@wikimedia.org من خالل برید إلكتروني یوضح
  هویتك.

 
  استخدم النص التالي إذا كانت ملكیة الصورة تعود إلى شخص ما (من قام بالتقاط الصورة على سبیل المثال)

 
  أقر أنا،  االسم ، بإنني المؤلف و/ أو المالك الوحید لحقوق التألیف والنشر الحصریة الخاصة بالعمل اإلعالمي التالي :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FILENAMEHERE.JPG 
  و أوافق على نشر العمل السابق ذكره تحت رخصة المشاع اإلبداعي َنسب الُمصنَّف - الترخیص بالمثل 4.0 دولي

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0. 
 وأقر بأنين بذلك أمنح اجلمیع احلق يف استخدام هذا العمل، مبا يف ذلك ألغراض

 جتاریة وغريها، وكذلك إدخال تعدیالت علیه وفًقا لالحتیاجات، شریطة االلتزام

  بشروط الرتخیص وأي قوانني أخرى معمول هبا.

  وإنين أدرك أن هذه املوافقة ال تقتصرعلى ویكیبیدیا أو املوافع ذات الصلة.

 وأدرك كذلك أن صاحب حقوق التألیف والنشر یظل حمتفًظا هبا، وله احلق يف أن

 ینسب إلیه العمل وفًقا للرتخیص الذي مت اختیاره.

 وال جيوز أن یتم نسب التعدیالت اليت یقوم الآلخرون بإدخاهلا على العمل، إىل

  صاحب حقوق التالیف والتشر.

 وأدرك أنين ال حيق يل سحب هذه املوافقة، وأن احملتوى قد ینشر أو ال بصورة دائمة

  على أحد مشروعات ویكیمیدیا.

 

  وقعت،

 االسم

 التاریخ
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