
 

 كیف تجد صوًرا حرة 
 

 ویكیبیدیا هي موسوعة حرة. لذلك، ال یمكن أن تضاف إلیها  سوى الصور المتاحة تحت رخصة حرة . یمكنك البحث عن صور
 النساء التي تخضع للملكیة العامة، أو تلك المتاحة تحت رخصة حرة في مستودعات المحتوى مثل Flickr، أو في المتاحف

  والمكتبات.

  الصور التي تخضع للملكیة العامة
 بالنسبة للعدید من الصور القدیمة، قد تكون حقوق التألیف والنشر قد انتهت صالحیتها،  إذا كنت متأكًدا
 أن هذا هو الحال هنا ، یمكنك رفع الصور على ویكیمیدیا كومنز مع الذكر بوضوح أنها تخضع للملكیة

  العامة، ومع نسبها لصاحبها.
 

 حتى یتم نشرها على موقع كومنز، یجب أن تكون جمیع األعمال خاضغة للملكیة العامة في كل من  الوالیات المتحدة   والدولة
 األصلیة التي تعد مصدر هذه األعمال. في الوالیات المتحدة، تنتهي صالحیة حقوق التألیف والنشر بعد 70 عاًما من وفاة مؤلف

 الصورة (المصور، أو رسام الكارسكاتیر، أو الفنان). فضًال عن ذلك، برجاء زیارة  هذه  الصفحة  لمعرفة أحكام حقوق التألیف والنشر
  في الدولة األصلیة التي تعد مصدر العمل.

 الصور التي ینشرها آخرون تحت رخص حرة
 یقوم العدبد من األفراد، والمؤسسات الثقافیة واإلعالمیة، بنشر الصور التي أنشأوها تحت رخص حرة

  تسمح للجمیع باستخدام هذه المواد ألي غرض.
  حتى نتمكن من استخدام هذه المواد على ویكیمیدیا كومنز،  ال بد  من استیفاء الشروط التالیة:

  یجب  أن یكون مسموًحا بإعادة النشر والتوزیع.●
 یجب  أن یكون مسموًحا بنشر  أ عمال مشتقة.●
 یجب  أن یكون مسموًحا باستخدام العمل ألغراض تجاریة.●

 
 هناك العدید من أنواع الرخص الحرة المشهورة التي یفضل استخدامها للمواد التي تنشر على
 ویكیمیدیا كومنز. ـكثرها استخداًما هي: رخصة المشاع اإلبداعي نسب الُمصنَّف - الترخیص

 بالمثل المصنف Creative Commons Attribution-ShareAlike، ورخصة المشاع
 اإلبداعي نسب المصنف Creative Commons Attribution، ورخصة المشاع اإلبداعي

.Creative Commons CC0 
 

  لیست كل رخص المشاع اإلبداعي مسموح بها على ویكیمیدیا كومنز ، فقط الرخص الثالثة السابقة
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  مواقع بحث مختارة
 تساعد المواقع اإللكترونیة التالیة على البحث عن الصور وفًقا لنوع الرخصة، كما تعرض بیانات تسمح باستنتاج حالة حقوق التألیف

  والنشر الخاصة باألعمال المختلفة:
 
 

 بحث المشاع اإلبداعي
/https://ccsearch.creativecommons.org  

 
 فلیكر

/http://flickr.com    
 

 فلیكر: المشاعات (المجموعات التي تخضع للملكیة العامة فقط)
https://www.flickr.com/commons  

 
  أرشیف اإلنترنت

/https://archive.org 
    

  أوروبیانا
http://www.europeana.eu 

 
 مكتبة الكونجرس

https://www.loc.gov  
 

    مكتبة نیویورك العامة
/http://digitalcollections.nypl.org 

 
  متحف المتروبولیتان للفنون

/https://www.metmuseum.org  
 

  :نصائح للبحث
 

 على جوجل صور، یمكنك فلترة النتائج وفًقا لحقوق االستخدام. اضغط على  األدوات   أو Tools ثم اختر  حقوق االستخدام●
Labeled for reuse withومنها  المصنفة على أنها قابلة إلعادة االستخدام مع التعدیل  أو Usage rights 

.modifications 
  على مواقع فلیكر، وأرشیف اإلنترنت، وبحث المشاعات اإلبداعیة، یمكنك  یمكنك فلترة النتائج وفًقا للرخص.●
  على مواقع المؤسسات، استخدم البحث المتقدم.●
 ابحث على النطاق المحلي: قم بزیارة المتاحف، والمكتبات، وأرشیفات الدول أو المدن التي قد تحتوي على الصور التي●

  تبحث عنها.
  كن حذًرا! تأكد دائًما من حالة حقوق التألیف والنشر الخاصة بالصورة من خالل المصدر.●
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