
 

 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 (باللهجة المصریة)

 
 أهًأل  اسم الشخص

 أنا اسمي  اسمك هنا.  أنا  متطوع\متطوعة  في ویكیبیدیا (الموسوعة الحرة)
أنا الحظت إنك لیكي مقالة على ویكیبیدیا. احنا دلوقتي بنحاول نظهر الشخصیات النسائیة على ویكیبیدیا، ده جزء من تحدي اسمه #

 VisibleWikiWomen. ویكیبیدیا فیها فجوة كبیرة جًدأ بین الجنسین. النساء بیمثلوا أقل من 20% بس من المتطوعین على ویكیبیدیا
 (الناس اللي زیي اللي بیكتبوا مقاالت، وینزلوا صور، وكده). وكمان في محتوى مهم كبیر عن المرأة لسا ناقص. نسبة تمثیل المرأة على

 مستوى السیر الذاتیة على ویكیبیدیا أقل من 25%. انتي واحدة من الشخصیات النسائیة اللي أنا  معجب\معجبة  ییها جًدا، عشان كدة
  حابب\حابة  إنك تكوني واضحة على ویكیبیدیا!

 
  أنا الحظت إن المقالة بتاعتك على ویكیبیدیا مفیهاش صورة. ممكن تتبرعي لویكیبیدیا بصورة لیكي  (أو لشغلك)؟

  أنا لقیت صور كتیر لیكي على جوجل وعلى السوشال میدیا بس بس مش هینفع استعملها عشان علیها حقوق نشر (في حد بیملك
 الصور). كل المعلومات والصور على ویكیبیدیا منشورة تحت رخصة المشاع اإلبداعي Creative Commons اللي بتسمح للناس

 إنهم ینشروا ویستخدموا المحتوى ده. نشر صورة بتملكي حقوقها تحت رخصة المشاع اإلبداعي بیسمح لباقي الناس إنهم ینشروا الصورة
 أو یستخدموها أو یعملوا على أساسها حاحات تانیة بشرط إنهم ینسبوها لصاحبها. تحبي تساعدینا في إننا نوفر صورة لیكي على

  ویكیبیدیا؟ ممكن أساعدك في الموضوع ده لو حابة. إیه رأیك؟
 

 رسالة 2

 إذا وافقت:

  
 عظیم! شكًرا لیكي. أول حاجة، ممكن تختناري صورة تكوني صورتیها بنفسك أو تعرفي الحد اللي صورها. عشان طالما الصورة مش

 ملكي الزم صاحبها یتبرع بیها بنفسه تحت رخصة المشاع اإلبداعي Creative Commons. وطبًعا أنا هكون معاكي خطوة بخطوة
 عشان أساعدك.

 
 لو سمحتي اختاري صورة أصلیة لیكي تكون ملكك – یفضل تكون صورة انتي صورتیها بنفسك، أو صاحبها منحك حقوق نشرها

 وتوزیعها، أو حد من أسرتك صورها ومنحك حقوقها. مینفعش تكون صورة من فیسبوك أو تویتر أو اي موقع تواصل اجتماعي عشان
 تكون جودة الصورة كویسة، وعشان الموقع ممكن یعتیرها مسروقة.
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  لو سمحتي ابعتبلي الصورة في mail  وهنبتدي من هنا ☺

 رسالة 3

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

 
 شكًرا، حلوة أوي. أنا رفعت الصورة على ویكیبیدیا:  لینك الصورة

 
 بس محتاجة إنك تبعتي النموذج ده  على permissions-commons@wikimedia.org عشان تنشري الصورة تحت ترخیص

  حر، ویستحسن تبعتي من email  یكون معبر عن 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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