
 

 على الصور التي تنشر على ویكیبیدیا  إعطاء الموافقة
 یمكنك رفع الصور على كومنز حتى تكون متاحة لالستخدام على ویكیبیدیا في هذه الحاالت فقط:

 إذا كنت تملك حقوق الصورة، أو●
 إذا كان لدیك إذن صریح من مالكها●

 
  في حالة رفعك لصورة یمتلكها شخص آخر، ال بد من اثبات حصولك على موافقته لنشرها تحت رخصة المشاع اإلبداعي.

 
 فیما یلي كیفیة رفع صورة یمتلكها شخص آخر

 
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard :الخطوة األولى:  قم برفع الصورة على كومنز 

 
 إذا كنت مشاركًا في تحدي VisibleWikiWomen، ال تنس إضافة تصنیف VisibleWikiWomen إلى الصورة عند رفعها.

 
الخطوة الثانیة:  قم بفتح صفحة الملف الذي قمت برفعه للتو (مثال:

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grace_Banu_1.jpg 
 

 ثم اضغط على "عدل" وقم بادراج ما یلي في نهایة الصفحة :
 

{{subst:OP}} 
 

 ثم قم بحفظ تعدیلك، بذلك تكون قد أضفت قالًبا یوضح لباقي المستخدمین أنك ما زالت في مرحلة إثبات الموافقة، فال یتم حذف الصورة.
 

  الخطوة الثالثة:  اطلب من مالك الصورة أي یرسل رسالة إلكترونیة بالنص التالي، ویرسلها إلى
permissions-commons@wikimedia.org 

 
  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 أ منح 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 تقتصر على ویكیبیدیا أو املواقع 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 اآلخرون بإدخاهلا على العمل، إىل صاحب

  حقوق التألیف والنشر.

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

  على أحد مشروعات ویكیمیدیا.

 

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard
mailto:permissions-commons@wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FILENAMEHERE.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FILENAMEHERE.JPG


 

 

  وقعت،

 االسم

 التاریخ

 
 

  استخدم النص التالي إذا كان الشخص ممثُال لمنظمة تمتلك حقوق ملكیة الصورة (إذا كانت المنظمة ترید التبرع بملف على سبیل المثال)
 

 أقر أنا، بأنني أمثل،  اسم مالك الصورة ، وهو المؤلف و/ أو المالك الوحید لحقوق التألیف والنشر الحصریة الخاصة بالعمل اإلعالمي
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FILENAMEHERE.JPG : التالي 

  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 أ منح 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 تقتصر على ویكیبیدیا أو املواقع 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 اآلخرون بإدخاهلا على العمل، إىل صاحب

  حقوق التألیف والنشر.

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

  على أحد مشروعات ویكیمیدیا.

 

  وقعت،

 االسم

 العالقة اليت تربطين مبالك الصورة

 التاریخ

 
 

  بعد ذلك سوف یقوم المتطوعون المسؤولون عن تنظیم تصاریح الصور بتحدیث الملف باعتباره كامًال، أو طرح مزید من التساؤالت.
 

  بذلك نكون قد انتهیت! شكًرا لمساهمتك في إبراز دور المرأة في ویكیبیدیا.
 

 


