
 ﮳حاسم﮵�﮲�ا ال﮳�وعمراوي و�را﮳�و ﮳�و﮳�﮵ى مولس﮴�ان،
﮲

الصور م﮴�دمة مں
 طر﮵�ق و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا كوم﮲�﮲ر

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى ص﮲�ر، عں

دليل إرشادي لطلبات الدعم العمومية

﮴�عل﮵�مات ﮲�﮵ى ﮶سٔ�ن ك﮵�﮲�﮵�ة اس﮴�﮲حدام هذا الدل﮵�ل إالر﮶سادي:

 المعلومات.1
﮲

 أ�﮲واع ال﮴�مو﮵�ل وكذا �﮴وص﮵�ا�﮲﮴�ا. لم﮲ر﮵�د مں
﮲

 مرا﮳حعة معا﮵�﮵�ر لك �﮲وع مں
﮲

.ا﮲ص﮲عط ه﮲�ا﮴�﮳�ل ال﮴�﮴�دم ﮳�طلب �ٔ﮴�كد مں
و�﮴عر﮵�﮲�اتسؤال﮳�لكم﮴�عل﮴�ةهامة�﮴عل﮵�ماتٕال﮵�هأ﮲ص﮲�﮲�او�﮴﮴�د﮵�مه.طل﮳�كك﮴�ا﮳�ة�﮵﮴�س﮵�ر﮳�﮲عرضإالر﮶ساديالدل﮵�لهذاص﮵�غ.2

لمصطلحات ر�﮵ٔ�س﮵�ة و﮳�عض إال﮳حا﮳�ات على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ح﮵�﮶�ما �ن هذا م﮲�﮵�ًدا.
 ملء هذا ال﮲�موذج ﮳�ٔ�ي ل﮲عة �﮲�ت..3

﮲
هذا الدل﮵�ل إالر﮶سادي ٕالى عدة ل﮲عات.�﮲عكف على �﮴ر﮳حمة﮵�مكں

Fluxxٕالىال﮲�ها�﮵ٔىالطلبر﮲�ع﮴�﮳�ل�﮴در﮵�﮳ح﮵�ًاالطلبملء�﮲ح﮳�ّذإال�﮴﮲�ر�﮲ت،ع﮳�رم﮴�احال﮲�موذجأنم﮲�ذ.4
الم﮲ر﮵�داس﮴�﮵�عاب﮲�﮵ى�﮴ساعدكر﮳�مإا﮲صا﮲�﮵�ةمك﮴�و﮳�ةموادٕالى﮶س﮳�ك﮵�ةوصالتا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�ةمصادر�﮴﮴�د﮵�مس﮳�﮵�لعلىأ﮲ص﮲�﮲�اكما.5

 حركة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا وك﮵�﮲�﮵�ة ص﮵�ا﮲عة ا﮴�﮴�راحك.
﮲

عں
سؤاللكإالم�ن.﮴�درم﮲ح﮴�صًرا�﮴كونأن﮵�ر﮳حىال،أو﮳�﮲�عمم﮴�﮵�دةل﮵�ستٕا﮳حا﮳�﮴�هاأسٔ�لةو﮳حدتح﮵�﮶�ما.6

﮲
االٔسٔ�لةهذهمں

﮳حمل.6عددعلى�﮴ح﮴�وي�﮴﮴�ر﮵�﮳�ًا)1(واحدة﮲�﮴�رة=محرف500إالر﮶ساد:س﮳�﮵�لعلىالمحارف.لعددأ﮴�صى﮳�حدمحدود
س﮵�مك﮲�ك أن �﮴رى عدد المحارف ﮲�﮵ى ال﮲�موذج أ�﮲﮶�اء ملٔ�ه.

ا﮴�﮴�راحك.ع﮲�وانك﮴�ا﮳�ة﮵�ر﮳حى.1●
س﮵�مك﮲�ك أن ﮴�رى عدد المحارف ﮲�﮵ى االٔس﮲�ل أ﮶�﮲�اء الك﮴�ا﮳�ة

محرف.500أال﮴�صىالحد
461ال﮲حا﮲�ة:﮲�﮵ىالم﮴�﮳�﮴�﮵�ةالمحارفعدد●

ع﮲�هإال﮳حا﮳�ةو﮲ح﮵�ارسؤاللك.7
﮲

هوكمام﮴�دم﮵�ں
﮲

إالر﮶ساديالدل﮵�لهذا﮲�﮵ى�﮴ظللسوفإاللك﮴�رو�﮵﮲�ة.Fluxx﮳�وا﮳�ة﮲�﮵ىم﮳�﮵�ں
االٔسٔ�لة ﮳�اللون اال﮲ٔح﮲صر و﮲ح﮵�ار إال﮳حا﮳�ة ﮳�اللون الرمادي.

 ﮲ح﮵�ارات إال﮳حا﮳�ة..8
﮲

ح﮵�﮶�ما �﮴طلب االٔمر ذلك، سوف �﮲﮲ص﮵�ف �﮴عر﮵�﮲�ات ل﮳�عض مں
الم﮶�الس﮳�﮵�لعلىإال﮳حا﮳�ات﮳�عض�﮴﮲�دم.9

﮲
هوكماالوردي﮳�اللونص﮲�دوق﮲�﮵ىم﮴�دمةاالٔم﮶�لةهذه﮲ح﮵�ال﮵ى.﮳�م﮶سروعمس﮴�ع﮵�﮲�﮵�ں

﮲ �﮴ال﮵�ًا. هذه االٔم﮶�لة ال﮲ٔعراض ال﮴�و﮲ص﮵�ح ال ﮲ع﮵�ر، ال �﮴﮴�﮵�ّد �﮲﮲�سك ﮳�ها.
م﮳�﮵�ں

أ�﮲﮶�اء ملء الطلب، ر﮳�ما ﮵�﮴�دم لك ﮲ح﮵�ار ر﮲�ع مس﮴�﮲�دات. سوف �﮴رى هذا الص﮲�دوق م﮳�ا﮶سرة أس﮲�ل السؤال. ا﮲ص﮲عط على زر عالمة.10
ال﮳حمع ك﮵ى �﮴ر﮲�ع المل﮲�ات أو مس﮴�﮲�دات ﮲عو﮲عل.

ا﮲ص﮲عط على زر عالمة ال﮳حمع ك﮵ى �﮴ر﮲�ع المل﮲�ات أو مس﮴�﮲�دات ﮲عو﮲عل.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Start/ar




﮳حدول المح﮴�و﮵�ات واالٔسٔ�لة:

قسم األھلیة (قسم إلزامي)
أ. ھل تتقدم بالطلب بصفة

ب. االسم الكامل للفرد الذي یقدم االقتراح
ب. االسم الكامل للمنظمة التي تقدم االقتراح

ج. عنوان البرید اإللكتروني لالتصال ألغراض ھذا االقتراح
د. یرجى تقدیم بیانات االتصال لجھة اتصال ثانیة (االسم وعنوان البرید اإللكتروني).

ھـ. ھل لدیك حساب مستخدم على أي من مشاریع ویكیمیدیا؟
االقتراح.بھذاالصلةذوياألفرادمستخدموأسماء(إلزامي)الرئیسيویكیمیدیامستخدماسمذكریرجى.1ھـ

و. ما ھي الدولة التي تزاول منھا أنت (بصفتك فرد) أو منظمتك نشاطكم؟
ز. ھل حصلت على منحة من مؤسسة ویكیمیدیا من قبل؟

ح. ھل حصلت على منح من أي منظمات غیر الویكي من قبل؟
منح؟علىمنھاحصلتالتيالمنظماتأوالمنظمةھيما«نعم»،إجابتككانتلو1ح.

لو كنت تتقدم بالطلب بصفة مجموعة:
ط. نوع إثبات الھویة

ي. ھل یوجد على إثبات الھویة تاریخ انتھاء؟
س)سسي/سش/ي(شاالنتھاءتاریخ.1ي

ك. یرجى وضع عالمة في المربعات الثالثة التالیة كي تؤكد أنھ لو حصلت المنحة على الموافقة، فأنت تستوعب أنھ
لو كنت تتقدم بالطلب بصفة فرد:

ط. نوع إثبات الھویة
ي. ھل یوجد على إثبات الھویة تاریخ انتھاء؟

س)سسش/سي/ش(ياالنتھاءتاریخ.1ي
لو كنت تتقدم بالطلب بصفة جھة شقیقة لویكیمیدیا:

یرجى وضع عالمة في المربعات الثالثة التالیة كي تؤكد أنھ لو حصلت المنحة على الموافقة، فأنت تستوعب أنھ
لو كنت تتقدم بالطلب بصفة منظمة غیر ھادفة للربح تشارك رسالة ویكیمیدیا:

معلومات إضافیة
المالیة؟لألغراضراعيلدیكیوجدھل.1
منظمتك.أومجموعتكتدیرھااجتماعیةوسائطحساباتأوشبكیةمواقعأیةمشاركةیرجىذلك،فيترغبكنتلو.2
رسمًیا؟تسجیًالمسجلونأنتمھل.3
مجموعتكم؟أومنظمتكمرسالةھيما.4

اقتراح المنحة
اقتراحك.عنوانكتابةیرجى.5
المقترحالبدءتاریخذكریرجى.6
المقترحاالنتھاءتاریخذكریرجى.7
غیر).الواحد(خیارالدولةاختیاریرجىاالقتراح؟ھذاسینفذأین.8
اختیاريسؤالالسؤالھذادول؟عدةیغطيكانوإنإقلیمًیاأمدولًیااقتراحااالقتراحھذاكانإذاماحدد.9

أخرىمعلوماتوأیةالمعینةالفرعیةوالمناطقالدولأسماءكتابةیرجىدولي،أوإقلیميباإلجابةالسؤالعنأجبتلو9.1
محرف.500األقصىالحدأھمیة.الجغرافیةالمناطقھذهتحملولماذااقتراحكاستیعابفيتفید

محرف1500األقصىالحداقتراحك؟یقدمھالذيالحلھووماحلھاتحاولالتيالرئیسیةالتحدیاتھيما.10
القتراحك؟الرئیسيالغرضھوما.11
السبل.ھذهمنجزًءتصممھاسوفالتيواألنشطةالغرضھذاتحقیقبھاتستھدفالتيالرئیسیةسبلكصف.12
التالیة؟ویكیمیدیامجتمعاتداخلالمعتادةاألنشطةھذهمنبأيستنھضكنتإنذكریرجى.13



لوجھ؟وجھاأنشطةأوفعالیاتستنظمھل.14
نموذجرفعأوشبكیةوصلةإضافةوكذلك.19كوفید-مخاطرتقییمبروتوكولاتباعیرجىنعم،ھيإجابتككانتلو14.1

تقییم المخاطر الذي ملئتھ).
المحتوى؟فيالمعروفةالمعرفةفجواتمنأيمعالتعاملیستھدفاقتراحككانإنذكریرجى.15
التالیة.التركیزمواضیعأوالمجاالتمنأيعلىیشتملاقتراحككانإنذكریرجى.16
تنطبق.التيالتصنیفاتكلاخترمالئم؟بتمثیلتحظىالالتيالمجتمعاتمنأيمنمشاركینجذبعلىعملكسیركزھل.17
مشاركتھم.تستھدفالذینالمشاركینعنالمزیدتخبرناأنیرجى.18
أجلمنأخرىدولفيأودولتكفيأخرىلویكیمیدیاتابعةشقیقةجھاتأومجموعاتأومجتمعاتمعللعملخططلدیكھل.19

تنفیذ ھذا االقتراح؟
االقتراح.بھذاویكیمیدیامجتمعاتأبلغتوكیفوخارجھاإلنترنتعلىاالتصاالتھذهعنإخبارنایرجى.20
االقتراح؟ھذاتنفیذأجلمنالویكیمیدیینغیربینمنآخرینشركاءمعستتعاونھل.21

الشراكات.ھذهبیانیرجىبنعم،اإلجابةكانتإذاأ21
محرف1000األقصىالحدمالیة).مبالغأوتبرعاتأومنحأوعینیة(مساندةالشركاءھؤالءمنالمواردمشاركةاذكر

المنحة؟انتھاءبعداالقتراحھذافينفذتھالذينطاقتوسیعأوعملكاستدامةتأملكیف.22
االقتراح؟ھذالمساندةالالزمالفریقلدیكیتوفرھل.23
.2030الحركةاستراتیجیةتوصیاتفيغیرھامنأكثربھایساھماقتراحكأنتظنالتيالطرقھيما.24
أفضل.استیعاًبااقتراحكنستوعبأنفيتساعدناقداستراتیجیةخطةمجموعتكأومنظمتكلدىكانإنذكریرجى.25

التعلم والمشاركة والتقییم
االقتراح؟ھذافيالمذكورعملكمنتعلمھتأملالذيما.26
برمتھا.الحركةتغطيالتيالتغییراتمنبعضقیاسفيمھمةأنھاإالعملك،عنشيءكلتوضحلنالرئیسیةالمقاییسھذه.27

یرجى استخدام ھذه المقاییس الرئیسیة وبیان ما الذي ترغب في تحقیقھ وتحدید ھدف، یفضل أن یكون الھدف في صیغة رقم.
مسرد المصطلحات:

أیًضایمكنكلذلك،احتجتإنالسبب.ھذاتفسیریرجىالرئیسیة،المقاییسھذهاقتراحكیقیسلممالسببحدثلو27.1
استخدام ھذه المساحة كي تضیف أیة تعلیقات أو مالحظات إضافیة تتعلق بھذه المقاییس الرئیسیة.

تعتزمالذيللعملكبرىمنفعةذاتتكونسوفالتيالتالیةالقائمةمنمقاییساختیاریرجىالرئیسیة،المقاییستلكخالف.28
تنفیذه.

أنشطتك؟حققتھالذياألثرعلىتتعرفكيتجمعھاسوفالتياألخرىالمعلوماتھيما.29
اخترت؟مقیاسكلقیاسفيتستخدمھاقدالتياألدواتھيما.30
منھا؟یتعلمواكياآلخرینمعالنتائجھذهمشاركةتأملكیف.31

االقتراح المالي
ویكیمیدیا؟مؤسسةمنتطلبھالذيالمبلغھوما.32

لك)؟متوفرتقدیرأفضل(حسباألمیركيبالدوالرالمبلغھوماأ.32
المحلیة)(العملةالعملةاختر.33
واحدة؟سنةمنأكثریغطيتمویلبطلبالتقدمفيترغبھل.34

.3السنةأو2للسنةستطلبھلماتقدیرذكریرجىمسبًقا،ھذاحسبتقدكنتلوأ.34
المطلوب.التمویلبمبلغمیزانیةتقدیمیرجى.35
للتمویل.المطلوببالمبلغالمیزانیةرفعیرجى.36
جیًدا؟تعامًالاألموالمعالتعاملتضمنكيستفعلھالذيما.37
الودیة؟البیئةوسیاسةالعالمیةالسلوكقواعدمدونةمنكالمستخدًماللمشاركینمساندةبیئةتأسیسفيستساھمكیف.38
أضفتھا.أننيأوالبنكیةبیاناتيراجعتأننيأقّر.39
ویكیمیدیابمؤسسةالخاصینالعالمیةالسلوكقواعدومدونةالودیةالبیئةسیاسةقرأتأننيأقّر.40



﮴�عل﮵�مات مو﮳ح﮲رة

﮲حطوةلك﮲�﮵ى﮵�ساعدكك﮵ىإالر﮶ساديالدل﮵�لهذاصمم﮲�ا
﮲

و﮳�عضسؤالللك�﮲﮴�س﮵�رعلى﮵�ح﮴�ويوهوالطلب�﮴﮴�د﮵�م﮲حطواتمں
لومع﮲�اال﮴�واصل﮲�﮵ى�﮴﮴�رددأال�﮲ر﮳حوكأ�﮲﮲�اكما�﮴راودك،﮶سكوكأ﮵�ةعلىإالر﮶ساديالدل﮵�لهذا﮵�﮳ح﮵�بأن�ٔ﮲�ملال﮳�س﮵�طة.االٔم﮶�لة

اح﮴�﮳حت ال﮵ٔ�ة مساعدة!
ٕان اح﮴�﮳حت ال﮵ٔ�ة مساعدة أو ��﮲ت لد﮵�ك أسٔ�لة ﮵�ر﮳حى ال﮴�واصل مع﮲�ا على ع﮲�وان ال﮳�ر﮵�د إاللك﮴�رو�﮵﮲ى:

communityresources@wikimedia.org

 ملء هذا ال﮲�موذج ﮳�ٔ�ي ل﮲عة �﮲�ت.
﮲

﮵�مكں

م﮴�دمة: (كما هو مذكور ﮲�﮵ى ال﮲�موذج)
مرح﮳�ًا ﮳�ك ﮲�﮵ى �﮲موذج طل﮳�﮲�ا. ﮴�﮳�ل ملء ال﮲�موذج، ﮲�كر مل﮵�ًا ﮲�﮵ى الرؤ﮵�ة وال﮴�﮵�م ال﮴�﮵ى �﮴م﮵�﮲ر حركة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا

عالمه﮵ىرؤ﮵�﮴�﮲�ا
﮲

المعر﮲�ة.م﮳حموع﮲�﮵ى﮳�حر﮵�ة﮵�﮶ساركأنٕا�﮲سانللك﮲�﮵�ه﮵�مكں
﮲

�﮲حں
﮲

﮲�﮵ىما﮳�م﮴�دارالمساهمة﮳�ٕام��﮵﮲�ة﮵�﮴�م﮴�ع﮲�ردلكأن�﮲ؤمں
 أحد.

﮲
معار﮲�﮲�ا الم﮶س﮴�ركة وأن لك ﮲�رد ﮵�﮳حب أن ﮵�س﮴�ط﮵�ع الوصول ٕالى �﮴لك المعر﮲�ة دون �﮴د﮲حل مں

�﮲ر﮵�د
﮲

أول﮴�حرشال﮴�عرضدونٕال﮵�ه)اال�﮲﮲صمام﮲�﮵ى﮵�ر﮲عب(أوٕال﮵�ه﮵�﮲�﮲صم﮶س﮲حصالٔيوصح﮵�ةوآم﮲�ةٕا﮵�﮳حا﮳�﮵�ة﮳�﮵�ٔ�ة﮵�كونأنالم﮳ح﮴�معهذامں
العالم﮵�ةالسلوك﮴�واعدمدو�﮲ةوكذلكالود﮵�ةال﮳�﮵�ٔ�ةس﮵�اسةل﮴�راءةد﮴�ا�ٔق﮳�﮲صع�﮲﮴حص﮵�ص﮵�ر﮳حىالمعاملة.﮲�﮵ى�﮴م﮵�﮵�﮲ر

﮲
�﮲﮴صعال﮴�﮵ى﮳�﮲�اال﮲حاص﮵�ں

أد�﮲ىحد
﮲

﮳�هذه�﮴﮴�علق﮴�لق﮳�واعثأوأسٔ�لةأ﮵�ةلد﮵�ك��﮲تلوالم﮴�﮳�ول.﮲ع﮵�روالسلوكالم﮴�و﮴�ع﮳�السلوكالم﮴�عل﮴�ةال﮴�و﮳ح﮵�هاتمں
الس﮵�اسات، ﮵�سر�﮲ا أن �﮴﮲�عاون معك ﮲�﮵ى �﮲﮴�اول هذه االٔسٔ�لة أو ﮳�واعث ال﮴�لق.

 ص﮲�اد﮵�ق �﮴مو﮵�ل م﮳ح﮴�مع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا. �﮲ود أوًال أن �﮴﮲�عرف
﮲

�﮶﮲سكرك على اه﮴�مامك ﮳�ال﮴�﮴�دم ﮳�طلب للحصول على �﮴مو﮵�ل دعم عموم﮵ى ﮳ح﮲رًء مں
على ال﮴�ل﮵�ل ع﮲�ك.

ق� األهلية (ق� إلزامي)

ل﮵�ًا، لذا﮴�ذك﮵�ر هام!  وآ﮲حر. لو ��﮲ت لد﮵�ك ٕام��﮵﮲�ة وصول محدودةهذا ال﮲�موذج ال ﮵�ح﮲�ظ ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات آ
﮲

 ح﮵�ں
﮲

�﮴ذكر ح﮲�ظ �﮲﮴ع﮵�﮵�را�﮴ك ﮳�﮵�ں
 �ّ﮶م اس﮴�﮲حدم ال﮲�موذج ك﮵ى �﮴مٔال ﮲حا�﮲ات إال﮳حا﮳�ات.

﮲
 إال﮳حا﮳�ات دون ا�﮴صال ﮳�إال�﮴﮲�ر�﮲ت ومں

﮲
ٕالى إال�﮴﮲�ر�﮲ت، �﮲وص﮵�ك ﮳�﮴�دو﮵�ں

﮲
 هذا السؤال، ﮵�ر﮳حى ال﮴�ح﮴�ق مں

﮲
ال﮲حاصةالعموم﮵�ةم﮴�طل﮳�ات االٔهل﮵�ةوكذلكال﮴�﮵ى �﮲طل﮳�ها ٕالرسال االٔموالالمس﮴�﮲�دات﮴�﮳�ل إال﮳حا﮳�ة عں

﮳�﮳�ر�﮲امح� ال﮴�مو﮵�ل.

أ. هل ﮴�﮴�﮴�دم ﮳�الطلب ﮳�ص﮲�ة

ال﮲ح﮵�ارات
- ﮲�رد

﮲
 أ﮵�ة م﮲�ظمة أو م﮳حموعة.طلبال ﮵�﮴�دمونهذا ال﮲ح﮵�ار م﮲حصص لٔال﮲�راد الذ﮵�ں

﮲
 عں

﮲
﮳�ص﮲�ة مم﮶�ل﮵�ں

م﮳حموعة-
﮲

﮲ع﮵�رأال﮲�رادمں
﮲

أال﮲�رادلم﮳حموعاتم﮲حصصال﮲ح﮵�ارهذام﮲�ظمة﮲�﮵ىمس﮳حل﮵�ں
﮲

الرسم﮵ىال﮴�س﮳ح﮵�ل﮳�ص﮲�ة﮵�﮴�م﮴�عونالالذ﮵�ں
لدى و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا ﮲�﮵ى ص﮲�ة م﮲�ظمة، ﮳�ل ﮵�﮲�ه﮲صون ﮳�م﮶سار﮵�ع أو م﮳�ادرات مًعا و﮵�ر﮲ع﮳�ون ﮲�﮵ى ص﮵�ا﮲عة اال﮴�﮴�راح مًعا.

م﮶سار﮵�ع﮲�﮵ىالمساهمةه﮵ىالر�﮵ٔ�س﮵�ةرسال﮴�هالم﮲�ظماتم﮲حصصال﮲ح﮵�ارهذاو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ارسالة�﮶﮴ساركللر﮳�حهاد﮲�ة﮲ع﮵�رم﮲�ظمة-
و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا وحرك﮴�ها.

)م﮳حموعاتأوالموا﮲ص﮵�ع﮵�ةالم﮲�ظماتأوالمحل﮵�ة(ال﮲�صوللو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�اال﮶س﮴�﮵�﮴�ةال﮳حهات-
﮲

م﮲حصصال﮲ح﮵�ارهذاالمس﮴�﮲حدم﮵�ں
أي�﮴حتو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�الدىرسم﮵�ًامس﮳حلةلم﮲�ظمة

﮲
الم﮲ر﮵�دعلىال﮴�عرف﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبك﮲�تلوال﮴�ص﮲�﮵�﮲�ات.هذهمں

﮲
ال﮶س﮴�﮵�﮴�ةال﮳حهاتعں

.ال﮲ص﮲عط ه﮲�الو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا ﮵�مك﮲�ك

ال﮲�صول المحل﮵�ة: ه﮵ى م﮲�ظمات مس﮴�﮴�لة �ٔ﮴�سست ﮳�﮲عرض مسا�﮲دة م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا وال﮴�رو﮵�ح� لها ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة○
﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ة محددة (دولة).

○:
﮲

م﮴�﮵�ّد﮳حهات ﮶س﮴�﮵�﮴�ة ﮳�س﮵�طة ذات ك﮵�ان ﮲ع﮵�رم﮳حموعات المس﮴�﮲حدم﮵�ں

الم﮳حموعات الموا﮲ص﮵�ع﮵�ة: ه﮵ى م﮲�ظمات مس﮴�﮴�لة ﮲ع﮵�ر هاد﮲�ة للر﮳�ح �ٔ﮴�سست ﮳�﮲عرض مسا�﮲دة م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا○
وال﮴�رو﮵�ح� لها ﮲�﮵ى م﮳حال �﮴رك﮵�﮲ر محدد.

https://docs.google.com/document/d/1qK3dlA555UyoADj93SocVBgNocGWXgc_SA2lvF5O8Ns/edit
mailto:communityresources@wikimedia.org
https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Administration/Eligibility#Requirements_by_Grantee_type
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Programs/Wikimedia_Community_Fund/ar#%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_affiliates/ar
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Vote:Movement_Roles_Letter,_February_2012


 أال﮲�راد.ك﮵ى �﮴مٔالو﮲صع عالمة ﮲�﮵ى ال﮲حا�﮲ة ال﮴�ال﮵�ةلو ك﮲�ت ﮲�رد، ﮵�ر﮳حى
﮲

﮳�﮵�ا�﮲ات م﮴�دم الطلب مں

 أال﮲�راد، ﮵�ر﮳حى �﮴﮴�د﮵�م اسم الم﮳حموعة
﮲

 أ�﮲واعوال �﮲﮴صعوا عالمة ﮲�﮵ى ال﮲حا�﮲ةلو ك﮲�﮴�م م﮳حموعة مں
﮲

الم﮲�ظمات.لو ك﮲�﮴�م أي �﮲وع آ﮲حر مں

ب. االسم ال�مل لل﮲�رد الذي ﮵�﮴�دم اال﮴�﮴�راح

أو

ب. االسم ال�مل للم﮲�ظمة ال﮴�﮵ى ﮴�﮴�دم اال﮴�﮴�راح
 م﮳حموعة)

﮲
ا اسم م﮳حموعة أال﮲�راد لو ك﮲�ت �﮴﮴�دم الطلب �﮵﮲�ا﮳�ة عں (أ﮵�﮲صً

الذي �﮲﮴راولون �﮶﮲ساطكم م﮲�ه.﮵�ر﮳حى ذكر م�ن الم﮴�ر الر�﮵ٔ�س﮵ىالم﮴�ر الر�﮵ٔ�س﮵ى/ال﮴�ا﮳�ع:

 ﮵�﮴�دمون اال﮴�﮴�راح.﮵�ر﮳حى �﮴﮴�د﮵�م االسم ال�مل لٔال﮲�راد﮳حهة اال�﮴صال الر�﮵ٔ�س﮵�ة:
﮲

الذ﮵�ں

لٔال﮲�رادال�ملاالسم�﮴﮴�د﮵�م﮵�ر﮳حى﮳�ال﮴�و﮴�﮵�ع:أالولالم﮲حّول
﮲

علىال﮴�مو﮵�لحظ﮵ىلوو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امؤسسةمعالع﮴�دعلىس﮵�و﮴�عونالذ﮵�ں
الموا﮲�﮴�ة.

ا�﮴صال �﮶ا�﮵﮲�ة ﮳�الم﮲�ظمة أو م﮳حموعة أال﮲�راد.﮵�ر﮳حى �﮴﮴�د﮵�م االسم ال�مل ل﮳حهة﮳حهة اال�﮴صال ال﮶�ا�﮲و﮵�ة:

﮶س﮲حصه﮵ىهذهاال�﮴صال﮳حهة�﮴كونأن﮵�﮳حبم﮲�ظمة،ص﮲�ة﮲�﮵ىرسم﮵�ًامس﮳حلةل﮵�ستم﮳حموع﮴�ك��﮲تلو﮳�ال﮴�و﮴�﮵�ع:ال﮶�ا�﮵﮲ىالم﮲حّول
الطل﮳�اتم﮴�دمو﮵�ح﮴�اجالالعموم﮵ى.الدعم�﮴مو﮵�لعلىالم﮶ساركالمو﮴�ع﮳�دورس﮵�﮲�هض

﮲
ٕاالم﮶سارك،مو﮴�عو﮳حودالعادة﮲�﮵ىأال﮲�رادمں

أ﮴�لعمرهم�نلو
﮲

و﮳�ال﮴�ال﮵ىس﮲�ة18مں
﮲

عمره﮵�﮴�﮲حطىآ﮲حرمال﮵ىمو﮴�عو﮳حود﮵�﮴�ع﮵�ں
﮲

عادةالم﮶ساركالمو﮴�ع﮵�كونال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة.السں
﮲�﮵ىم﮶ساركمو﮴�عو﮳حود�﮴﮲�طلبأ�﮲﮲�اكماالم﮲�حة.ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ةعلى﮲ع﮵�رهمعال﮴�و﮴�﮵�ع﮵�﮴�ولىمحددةم﮳حموعةأو﮶س﮴�﮵�﮴�ةل﮳حهة�﮶اٍنمم﮶�ل

حالة كون الحساب ال﮳�﮲�ك﮵ى حسا﮳�ًا م﮶س﮴�رً� أو ح﮵�﮲�ما ﮵�﮳حري �﮴حو﮵�ل أموال الم﮲�حة ٕالى حساب ﮳�﮲�ك﮵ى ﮵�ملكه ﮶س﮲حص آ﮲حر.

ج. ع﮲�وان ال﮳�ر﮵�د إاللك﮴�رو﮲�﮵ى لال﮴�صال ال﮲ٔعراض هذا اال﮴�﮴�راح
الم��﮳﮴�ات�﮲رسلأنم﮲�اأردتٕاناال﮴�﮴�راح.﮳�هذا﮲حاصةم��﮳﮴�ات�﮴﮴�ل﮴�ىك﮵ىاس﮴�﮲حدامه﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبٕالك﮴�رو�﮵﮲ى﮳�ر﮵�دع﮲�وان�﮴﮴�د﮵�م﮵�ر﮳حى

ا.  ع﮲�وان واحد، ﮵�ر﮳حى ذكرهم أ﮵�﮲صً
﮲

ٕالى أك﮶�ر مں

د. ﮵�ر﮳حى ﮴�﮴�د﮵�م ﮳�﮵�ا﮲�ات اال﮴�صال ل﮳حهة ا﮴�صال ﮶�ا﮲�﮵�ة (االسم وع﮲�وان ال﮳�ر﮵�د إاللك﮴�رو﮲�﮵ى).
أو﮵�ر﮳حى �﮴﮴�د﮵�م ﮳�﮵�ا�﮲ات اال�﮴صال ل﮳حهة اال�﮴صال ال﮶�ا�﮵﮲�ةلو ﮴�طلب هذا اال﮴�﮴�راح و﮳حود مو﮴�ع م﮶سارك ﮵�ر﮳حى ﮴�﮴�د﮵�م هذه ال﮳�﮵�ا﮲�ات

المو﮴�ع الم﮶سارك لو �ن اال﮴�﮴�راح ﮵�س﮴�ل﮲رم و﮳حود أي م﮲�هما.



 م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا؟
﮲

هـ. هل لد﮵�ك حساب مس﮴�﮲حدم على أي مں
ا﮲ح﮴�ر ﮲ح﮵�ار واحد.

�﮲عم
ال

.ا﮲ص﮲عط ه﮲�ااسم المس﮴�﮲حدم هو س﮳�﮵�ل ل﮴�س﮳ح﮵�ل الد﮲حول ﮵�س﮴�﮲حدم على �﮲�ة م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا. لو ك﮲�ت �﮴ر﮲عب ﮲�﮵ى ال﮴�عرف على الم﮲ر﮵�د
�﮲وص﮵ى ﮳�ال﮴�س﮳ح﮵�ل للحصول على اسم مس﮴�﮲حدم، ٕاال أ�﮲ه ل﮵�س أمًرا الزًما ك﮵ى �﮴﮴�دم ا﮴�﮴�راًحا. ر﮳�ما �﮴ص﮳�ح الحسا﮳�ات م﮲�﮵�دة ك﮵ى �﮴﮴�عرف على

�﮲�ة م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

ما ه﮵ى م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا؟ ٕال﮵�ك ﮳�﮵�ان مو﮳ح﮲ر لٔال�﮲واع الر�﮵ٔ�س﮵�ة.
ا  المعلومات، ﮵�مك﮲�ك أ﮵�﮲صً

﮲
.ال﮲ص﮲عط ه﮲�الم﮲ر﮵�د مں

﮴�رك﮲ر على المح﮴�وى:

عل﮵�ها﮳حرىأومس﮴�حد�﮶ةم﮴�االتالمح﮴�وى:�﮴عر﮵�ف).2001س﮲�ة(د﮶س﮲�تإال�﮴﮲�ر�﮲تعلىموسوعةو﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا:●
.
﮲

�﮴حس﮵�ں

عام﮳�و﮳حهوالوسا�ٔطالمر�﮵ٔ�ةوالم﮴�اطعواالٔصواتللصورمس﮴�ودعكوم﮲�﮲ر:و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا●
﮲

المل﮲�ات).2004س﮲�ة(د﮶سں
المر﮲�وعة

للمعارف﮳�﮵�ا�﮲ات﮴�اعدة﮳�﮵�ا�﮲ات:و﮵�ك﮵ى●
﮲

)2012س﮲�ة(د﮶سں

●
﮲

و﮵�ك﮵ى مصدر: مك﮴�﮳�ة المح﮴�وى الحر. ص﮲�حات مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

إال�﮴﮲�ر�﮲تعلىل﮲عويومك﮲�﮲ر﮴�اموسو﮵��موس:●
﮲

عل﮵�ها﮳حرىأومس﮴�حد�﮶ةمد﮲حالت).2002س﮲�ة(د﮶سں
﮲

�﮴حس﮵�ں

�﮶﮴سك﮵�لةاال﮴�﮴�﮳�اس:و﮵�ك﮵ى●
﮲

اال﮴�﮴�﮳�اساتمں
﮲

عل﮵�ها﮳حرىأومس﮴�حد�﮶ةص﮲�حات).2003س﮲�ة(د﮶سں
﮲

�﮴حس﮵�ں

للس﮲�ردل﮵�لالرحالت:و﮵�ك﮵ى●
﮲

عل﮵�ها﮳حرىأومس﮴�حد�﮶ةم﮴�االت).2003س﮲�ة(د﮶سں
﮲

�﮴حس﮵�ں

لٔال�﮲واع�﮴ص﮲�﮵�﮲�﮵�ةمصورة﮴�ا�ٔمةأ�﮲واع:و﮵�ك﮵ى●
﮲

عل﮵�ها﮳حرىأومس﮴�حد�﮶ةص﮲�حات).2004س﮲�ة(د﮶سں
﮲

�﮴حس﮵�ں

�﮶﮴سك﮵�لةال﮳حامعة:و﮵�ك﮵ى●
﮲

�﮲﮴�س﮵�قال﮲ٔعراضاس﮴�﮲صا﮲�ة�﮴﮲�طة﮳�دور�﮲﮴�هضأ�﮲هاكماوالدراس﮵�ة،إالر﮶ساد﮵�ةالدوراتمں
عل﮵�ها﮳حرىأومس﮴�حد�﮶ةص﮲�حات).2006س﮲�ة(د﮶س﮲�تاال﮳ٔ�حاث

﮲
�﮴حس﮵�ں

●
﮲

و﮵�ك﮵ى اال﮲ٔح﮳�ار: أ﮲ح﮳�ار المح﮴�وى الحر. م﮴�االت مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة وال﮴�﮲�س﮵�ق:

م﮵�﮴�او﮵�ك﮵ى: مو﮴�ع مرك﮲ري ل﮴�﮲�س﮵�ق �﮲�ة الم﮶سار﮵�ع وم﮳ح﮴�مع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا●

م﮵�د﮵�او﮵�ك﮵ى: ﮵�ساعد ﮲�﮵ى �﮲﮴�س﮵�ق أعمال ﮳�رم﮳ح﮵�ات م﮵�د﮵�او﮵�ك﮵ى●

●
﮲

حا﮲ص﮲�ة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا: لمحرري الل﮲عات ﮴�﮵�د ال﮴�طو﮵�ر. وحدات مح﮴�وى مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

و﮵�ك﮵ى �﮴﮴�﮲�﮵�ة: م﮶سار﮵�ع ﮲�﮲�﮵�ة و﮳�﮲�﮵�ة �﮴ح﮴�﮵�ة●

اال﮴�﮴�راح.﮳�هذاالصلةذوياال﮲ٔ�رادمس﮴�﮲حدموأسماء(ٕال﮲رام﮵ى)الرٔ�﮵�س﮵ىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امس﮴�﮲حدماسمذكر﮵�ر﮳حى.1هـ
مس﮴�﮲حدماسم﮳�ال﮲�عللد﮵�هاأولد﮵�هالطلبهذا�﮴﮴�دمال﮴�﮵ىالم﮲�ظمةأوال﮲�ردأن(أيهـالسؤالعلى«�﮲عم»ه﮵ىٕا﮳حا﮳�﮴�ك��﮲تلو

�ملة﮴�ا�ٔمة�﮴﮴�د﮵�م�﮲ح﮳�ّذأ�﮲﮲�إاالا﮲ح﮴�﮵�اريأمر�ملة﮴�ا�ٔمةذكر﮳�اال﮴�﮴�راح.الصلةذويأال﮲�رادمس﮴�﮲حدمأسماءذكر﮵�ر﮳حىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا)،على
﮳�ٔ�سماء

﮲
﮲�﮵ىمعكال﮴�عاون﮲�﮵ىهذا﮵�ساعد�﮲اسوفا﮴�﮴�راحك.�﮲﮴�﮲�﮵�ذأ�﮲﮶�اءم﮲�همواحدلك﮳�هس﮵�﮲�هضالذيالدوروذكرالمس﮴�﮲حدم﮵�ں

علىالموا﮲�﮴�ةعلىللحصولٕال﮲رام﮵�ًاأمًرال﮵�سمس﮴�﮲حدمأسماءو﮳حودأنمالحظة﮵�ر﮳حىال﮲�ر﮵�ق.وٕام��﮲ات﮲ح﮳�ر�﮴كمس﮴�وى�﮴﮴�﮵�﮵�م
 �﮴ح﮴�اج ل﮴�﮴�د﮵�م هذا االٔمر.

﮲
ا﮴�﮴�راحك. لو ��﮲ت ٕا﮳حا﮳�﮴�ك ه﮵ى «ال»، لں

https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Logging_in/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_projects/ar


و. ما ه﮵ى الدولة ال﮴�﮵ى ﮴�﮲راول م﮲�ها أ﮲�ت (﮳�ص﮲�﮴�ك ﮲�رد) أو م﮲�ظم﮴�ك ﮲�﮶ساطكم؟

)ٕال﮵�ك ﮴�ا�ٔمة ﮳�ها﮴�ا�ٔمة الدول (لو ��﮲ت ال﮴�ر﮳حمة مطلو﮳�ة:

الم�ن�نلوم﮲�ظمة).أو﮲�رد(﮳�ص﮲�﮴�ه﮲�﮵�هامس﮳حلأوالطلبم﮴�دم﮲�﮵�ها﮵�و﮳حدال﮴�﮵ىالدولة�﮲﮴ح﮴�ارك﮵ىال﮴�ا�ٔمةاس﮴�﮲حدام﮵�ر﮳حى
 م�ن ال﮴�س﮳ح﮵�ل، ﮵�مك﮲�ك ذكر هذا ﮲�﮵ى المساحة ال﮲ح﮴�ام﮵�ة الم﮲حصصة لل﮴�عل﮵�﮴�ات.

﮲
ا عں م﮲ح﮴�ل﮲�ً

 ﮴�﮳�ل؟
﮲

 مؤسسة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا مں
﮲

ز. هل حصلت على م﮲�حة مں

�﮴﮴�دمت ﮳�طلب ﮲�﮵ى السا﮳�ق ولم أحصل على الم﮲�حة.
�﮴﮴�دمت ﮳�طلب ﮲�﮵ى السا﮳�ق وحصلت على م﮲�حة.

 ﮴�﮳�ل
﮲

لم أ�﮴﮴�دم ﮳�طلب مں

أموالعلىحصلت﮴�دك﮲�تٕانذكر﮵�ر﮳حى
﮲

و��﮲تو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امؤسسة﮴�دم﮴�هام﮲�حه﮵ىهذهو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.مؤسسةم﮲�ح﮳�رامح�أحدمں
الم﮳�سطة.الس﮲�و﮵�ةال﮲حطةم﮲�حأوالس﮲�و﮵�ةال﮲حطةم﮲�حأوالم﮶سار﮵�عم﮲�حأوالسر﮵�عةالم﮲�حأوالمؤ�﮴مراتم﮲�ح﮳�ٔ�سماءالسا﮳�ق﮲�﮵ى�﮴عرف

الم﮲ر﮵�دعلى�﮴﮴�عرفك﮵ى
﮲

﮳حرتال﮴�﮵ىالسا﮳�﮴�ةالم﮲�ح﮳�رامح�عں
﮲

�﮴لك﮵�﮲حص﮲�﮵�ماأما.ه﮲�اا﮲ص﮲عط2021﮵�و�﮵﮲�و/ح﮲ر﮵�رانح﮴�ى2016مں
).TPS(الدراس﮵�ةو﮵�ك﮵�ما�﮵﮲�ام﮲�حأو)PEG(وال﮲�عال﮵�اتالم﮶سار﮵�عم﮲�حأو)IEG(أال﮲�راد﮳حذبم﮲�حه﮲�اا﮲ص﮲عط،2016﮴�﮳�ل﮳حرتال﮴�﮵ى

 ﮵�كون مرهو�ً﮲ا ﮳�حصولك على م﮲�ح ﮲�﮵ى السا﮳�ق.
﮲

﮵�ر﮳حى مالحظة أن ا﮴�﮴�راحك لں

 ﮴�﮳�ل؟
﮲

 أي م﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الو﮵�ك﮵ى مں
﮲

ح. هل حصلت على م﮲�ح مں
حصلت﮴�دك﮲�تٕانذكر﮵�ر﮳حى

﮲
أموالعلى﮴�﮳�لمں

﮲
الم﮲ر﮵�دعلىال﮴�عرف﮲�﮵ىهذا﮵�ساعد�﮲اسوفأ﮲حرى.م﮲�ظماتمں

﮲
عملكعں

 �﮴كون مرهو�﮲ة ﮳�هذا االٔمر.
﮲

و﮶سرا��﮴ك، ٕاال أن ﮳حدوى ا﮴�﮴�راحك لں

م﮲�ح؟علىم﮲�هاحصلتال﮴�﮵ىالم﮲�ظماتأوالم﮲�ظمةه﮵ىما«﮲�عم»،ٕا﮳حا﮳�﮴�ك�﮲�تلو1ح.
ا﮵�مك﮲�كالم﮲�ظمات.�﮴لكأ�﮲واعأوأموالم﮲�ها�﮴ل﮴�﮵�تال﮴�﮵ىالم﮲�ظماتأسماءذكر﮵�مك﮲�كذلك،﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبك﮲�تٕان �﮲﮴�اص﮵�لذكرأ﮵�﮲صً

 �﮴ح﮴�اج لذكر هذه المعلومات لو ك﮲�ت ال �﮲﮴�﮲صل ذكرها.
﮲

 حاالت ال﮴�مو﮵�ل هذه. لں
﮲

الم﮳�الغ ال﮴�﮵ى �﮴ل﮴�﮵�ت أو العمل الذي صمم﮴�ه ﮳ح﮲رًء مں

ال﮲عرض
﮲

م﮳حموعةأو﮲�رد﮳�ص﮲�ةالطلب�﮴﮴�دم﮳�كو�﮲كمرهونأمروهومطلو﮳�ة،مس﮴�﮲�داتأ﮵�ة�﮴﮴�د﮵�مال﮲ح﮴�ام﮵ىال﮴�سمهذامں
﮲

أال﮲�رادمں
 ال﮳حهات ال﮶س﮴�﮵�﮴�ة.

﮲
أو م﮲�ظمة مں

لو ك﮲�ت ﮴�﮴�﮴�دم ﮳�الطلب ﮳�ص﮲�ة م﮳حموعة:
 االٔسٔ�لة ال﮴�ال﮵�ة.

﮲
 عل﮵�ك إال﮳حا﮳�ة عں

﮲
س﮵�﮴�ع﮵�ں

ط. ﮲�وع ٕا﮶�﮳�ات الهو﮵�ة
�﮴﮴�د﮵�م ٕا�﮳﮶�ات هو﮵�ة ﮳حهة اال�﮴صال الر�﮵ٔ�س﮵�ة لهذا اال﮴�﮴�راح وال﮶س﮲حص الذي س﮵�﮴�ل﮴�ى االٔموال.

- ﮳حواز س﮲�ر
- ﮳�طا﮴�ة هو﮵�ة محل﮵�ة

- ر﮲حصة ﮴�﮵�ادة
- ﮳�طا﮴�ة �﮴س﮳ح﮵�ل �﮲ا﮲حب

- أ﮲حرى (﮲حا�﮲ة �﮲ص)

ي. هل ﮵�و﮳حد على ٕا﮶�﮳�ات الهو﮵�ة ﮴�ار﮵�﮲ح ا﮲�﮴�هاء؟

�﮲عم
ال

لو ��﮲ت ٕا﮳حا﮳�﮴�ك «�﮲عم»، سوف ﮵�طلب م﮲�ك ذكر ال﮴�ار﮵�﮲ح. ﮵�ر﮳حى مالحظة أن ص﮵�﮲عة ال﮴�ار﮵�﮲ح ه﮵ى الص﮵�﮲عة الم﮴�﮳�عة ﮲�﮵ى الوال﮵�ات الم﮴�حدة،
أي ﮶سهر، ﮵�وم، س﮲�ة.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VmncNhgJJuZ3-09xki4KpTk4sDuUo1Zh8yokSPb-SW0/edit#gid=1427685329
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Start/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:TPS/ar


س)سسي/سش/ي(شاال﮲�﮴�هاء﮴�ار﮵�﮲ح.1ي

ك. ﮵�ر﮳حى و﮲صع عالمة ﮲�﮵ى المر﮳�عات ال﮶�ال﮶�ة ال﮴�ال﮵�ة ك﮵ى ﮴�ؤكد أ﮲�ه لو حصلت الم﮲�حة على الموا﮲�﮴�ة، ﮲�ٔ�﮲�ت ﮴�س﮴�وعب أ﮲�ه

 س﮵�و﮴�ع على ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ة الم﮲�حة والمو﮴�ع على الحساب ال﮳�﮲�ك﮵ى.●
﮲

 و﮳حود ٕا�﮳﮶�ات هو﮵�ة لمں
﮲

﮵�﮴�ع﮵�ں

 لحسا﮳�﮲�ا ال﮳�﮲�ك﮵ى ال﮴�﮳حاري �﮴ل﮴�﮵ى أموال الم﮲�حة●
﮲

﮵�﮳حب عل﮵�ك ملء �﮲موذج معلومات ﮳�﮲�ك﮵�ة ح﮴�ى ﮵�مكں

 ﮳�ال﮴�و﮴�﮵�ع على الحساب ال﮳�﮲�ك﮵ى.●
﮲

 ﮲�﮵�ه ﮴�ا�ٔمة ﮳�الم﮲حول﮵�ں
﮲

 ﮳�﮲�كك م﮳�﮵�ں
﮲

﮵�﮳حب عل﮵�ك �﮴﮴�د﮵�م مس﮴�﮲�د مں

لو ك﮲�ت ﮴�﮴�﮴�دم ﮳�الطلب ﮳�ص﮲�ة ﮲�رد:
 االٔسٔ�لة ال﮴�ال﮵�ة.

﮲
 عل﮵�ك إال﮳حا﮳�ة عں

﮲
س﮵�﮴�ع﮵�ں

ط. ﮲�وع ٕا﮶�﮳�ات الهو﮵�ة

�﮴﮴�د﮵�م ٕا�﮳﮶�ات هو﮵�ة ال﮶س﮲حص الذي س﮵�﮴�ل﮴�ى االٔموال.

- ﮳حواز س﮲�ر
- ﮳�طا﮴�ة هو﮵�ة محل﮵�ة

- ر﮲حصة ﮴�﮵�ادة
- ﮳�طا﮴�ة �﮴س﮳ح﮵�ل �﮲ا﮲حب

- أ﮲حرى (﮲حا�﮲ة �﮲ص)

ي. هل ﮵�و﮳حد على ٕا﮶�﮳�ات الهو﮵�ة ﮴�ار﮵�﮲ح ا﮲�﮴�هاء؟

�﮲عم
ال

لو ��﮲ت ٕا﮳حا﮳�﮴�ك «�﮲عم»، سوف ﮵�طلب م﮲�ك ذكر ال﮴�ار﮵�﮲ح. ﮵�ر﮳حى مالحظة أن ص﮵�﮲عة ال﮴�ار﮵�﮲ح ه﮵ى الص﮵�﮲عة الدول﮵�ة، أي ﮵�وم، ﮶سهر، س﮲�ة.

س)سسش/سي/ش(ياال﮲�﮴�هاء﮴�ار﮵�﮲ح.1ي

لو ك﮲�ت ﮴�﮴�﮴�دم ﮳�الطلب ﮳�ص﮲�ة ﮳حهة ﮶س﮴�﮵�﮴�ة لو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا:
 السؤال ال﮴�ال﮵ى ال ﮲ع﮵�ر.

﮲
 عل﮵�ك إال﮳حا﮳�ة عں

﮲
س﮵�﮴�ع﮵�ں

﮵�ر﮳حى و﮲صع عالمة ﮲�﮵ى المر﮳�عات ال﮶�ال﮶�ة ال﮴�ال﮵�ة ك﮵ى ﮴�ؤكد أ﮲�ه لو حصلت الم﮲�حة على الموا﮲�﮴�ة، ﮲�ٔ�﮲�ت ﮴�س﮴�وعب أ﮲�ه

 س﮵�و﮴�ع على ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ة الم﮲�حة والمو﮴�ع على الحساب ال﮳�﮲�ك﮵ى.●
﮲

 و﮳حود ٕا�﮳﮶�ات هو﮵�ة لمں
﮲

﮵�﮴�ع﮵�ں

 لحسا﮳�﮲�ا ال﮳�﮲�ك﮵ى ال﮴�﮳حاري �﮴ل﮴�﮵ى أموال الم﮲�حة●
﮲

﮵�﮳حب عل﮵�ك ملء �﮲موذج معلومات ﮳�﮲�ك﮵�ة ح﮴�ى ﮵�مكں

 ﮳�ال﮴�و﮴�﮵�ع على الحساب ال﮳�﮲�ك﮵ى.●
﮲

 ﮲�﮵�ه ﮴�ا�ٔمة ﮳�الم﮲حول﮵�ں
﮲

 ﮳�﮲�كك م﮳�﮵�ں
﮲

﮵�﮳حب عل﮵�ك �﮴﮴�د﮵�م مس﮴�﮲�د مں

لو ك﮲�ت ﮴�﮴�﮴�دم ﮳�الطلب ﮳�ص﮲�ة م﮲�ظمة ﮲ع﮵�ر هاد﮲�ة للر﮳�ح ﮴�﮶سارك رسالة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا:
 هذا السؤال ال ﮲ع﮵�ر.

﮲
لو ك﮲�ت �﮴﮴�﮴�دم ﮳�الطلب ﮳�ص﮲�ة م﮲�ظمة ﮲ع﮵�ر هاد﮲�ة للر﮳�ح �﮶﮴سارك رسالة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا، س﮵�طلب م﮲�ك إال﮳حا﮳�ة عں

ٕا�﮳﮶�ات حالة عدم اس﮴�هداف الر﮳�ح

 واحد، لو �﮴طلب االٔمر ذلك. طلب ر﮲�ع مس﮴�﮲�د ٕا�﮳﮶�ات
﮲

 ال﮲ح﮵�ارات ال﮴�ال﮵�ة ٕاال أ�﮲ه ﮵�مك﮲�ك ملء أك﮶�ر مں
﮲

 عل﮵�ك ملء ﮲ح﮵�ار واحد مں
﮲

﮵�﮴�ع﮵�ں

حالة عدم اس﮴�هداف الر﮳�ح ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲رء ال﮲حاص ﮳�المس﮴�﮲�دات أس﮲�ل ملء ﮲حا�﮲ة ال﮲�ص ال﮴�ال﮵�ة الذي ﮵�طلب ﮳�﮵�ان حالة م﮲�ظم﮴�ك ﮲ع﮵�ر

 ال﮲صرا�ٔب ﮳�مو﮳حب ال﮲�﮴�رة
﮲

الهاد﮲�ة للر﮳�ح ﮳�مو﮳حب أح�م ال﮴�ا�﮲ون المحل﮵ى. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، «م﮲�ظمة ﮲ع﮵�ر هاد﮲�ة للر﮳�ح مع﮲�اة مں

501 (c) 3«م﮴�احالر﮳�حاس﮴�هدافعدمحالةٕا�﮳﮶�ات�نلوال﮶س﮳�ك﮵ى:المو﮴�عع﮲�وان﮲حا�﮲ةدول﮴�﮵ى.»س﮳حل﮲�﮵ىمس﮳حلة﮲ح﮵�ر﮵�ة«م﮲�ظمةأو

على إال�﮴﮲�ر�﮲ت



ل﮵�ًا، لذا﮴�ذك﮵�ر هام!  وآ﮲حر. لو ��﮲ت لد﮵�ك ٕام��﮵﮲�ة وصول محدودةهذا ال﮲�موذج ال ﮵�ح﮲�ظ ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات آ
﮲

 ح﮵�ں
﮲

�﮴ذكر ح﮲�ظ �﮲﮴ع﮵�﮵�را�﮴ك ﮳�﮵�ں
 �ّ﮶م اس﮴�﮲حدم ال﮲�موذج ك﮵ى �﮴مٔال ﮲حا�﮲ات إال﮳حا﮳�ات.

﮲
 إال﮳حا﮳�ات دون ا�﮴صال ﮳�إال�﮴﮲�ر�﮲ت ومں

﮲
ٕالى إال�﮴﮲�ر�﮲ت، �﮲وص﮵�ك ﮳�﮴�دو﮵�ں

معلومات إضافية

؟المال﮵�ةلال﮲ٔعراضراع﮵ىلد﮵�ك﮵�و﮳حدهل.1

�﮲عم

ال

�﮵﮲�ا﮳�ةالم﮲�حةٕادارة�﮴﮴�ولىم﮲�ظمةه﮵ىالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضالراع﮵ى
﮲

الم﮲�ظماتأوالم﮳حموعاتأولٔال﮲�راد﮵�﮳حوزالم﮲�حة.علىالحاصلعں

الحصولطلبذلك،﮲�﮵ى﮵�ر﮲ع﮳�ونالأو﮳�ٔ��﮲﮲�سهمالم﮲�حةأموالٕادارة﮵�مك﮲�هموال�﮴مو﮵�لعلىللحصول﮳�طلبال﮴�﮴�دم﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبال﮴�﮵ى

الم﮲�حةعلى
﮲

االٔموالالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضالراع﮵ى﮵�﮴�ل﮴�ىسوفالمال﮵�ة.لال﮲ٔعراضالراع﮵ى﮳�دور�﮲﮴�هضم﮲�ظمةطر﮵�قعں
﮲

مؤسسةمں

�﮵﮲�ا﮳�ةو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا
﮲

�﮴و﮳ح﮵�ها�﮴ه.حسبأوالم﮲�حةعلىالحاصلمععل﮵�هم﮴�﮲�قهوكما﮲�﮵�هاوال﮴�صرفوٕادار�﮴هاالم﮲�حةعلىالحاصلعں

﮲�﮵ىم﮲�﮵�دةالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضالرعا﮵�ة�﮴كونر﮳�ماو�﮲﮴�﮲�﮵�ذه.ال﮴�مو﮵�لعلىالحاصلالم﮶سروعٕادارةمسؤول﮵�ةالم﮲�حةعلىالحاصل﮵�﮴�حمل

أموال�﮴ل﮴�﮵ى﮵�مك﮲�ها﮳�﮲�ك﮵ىحسابلد﮵�هال﮵�سأورسم﮵�ًا�﮴ؤسسلمال﮴�﮵ىال﮳حد﮵�دةالم﮳حموعاتأوالم﮲�ظمات(أ)ال﮴�ال﮵�ة:الحاالت

الظروفعل﮵�ها�﮲﮴�رضال﮴�﮵ىالم﮳حموعات(ج)أومحدد؛ل﮲عرضمؤ﮴�﮴�ة﮳�ص﮲�ة�﮶﮴سلكتال﮴�﮵ىالم﮳�ادراتأوالم﮳حموعات(ب)﮲�﮵�ه؛الم﮲�حة

 للحاصل على الم﮲�حة �﮴ل﮴�﮵ى االٔموال م﮳�ا﮶سرة.
﮲

أن ال ﮵�مكں

و﮳حودالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضالرعا﮵�ة�﮴س﮴�ل﮲رم
﮲

ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�﮴�﮵�ں
﮲

:ا�﮲﮶�﮴�﮵�ں
﮲

�﮳﮴�رما�﮲﮴�ا﮴�﮵�ةك﮴�ا﮳�﮵�﮴�﮵�ں
﮲

ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ةالمال﮵�ة.لال﮲ٔعراضوالراع﮵ىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امؤسسة﮳�﮵�ں

�﮳﮴�رم
﮲

علىالحاصل﮵�وا﮲�قو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.مؤسسةمععل﮵�ه﮵�﮴�﮲�ق﮴�الب﮳�اس﮴�﮲حدامالم﮲�حة،علىوالحاصلالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضالراع﮵ى﮳�﮵�ں

ل�﮵�﮴�دمأنعلىالم﮲�حة
﮲

معلوماتو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�اومؤسسةالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضالراع﮵ىمں
﮲

معم﮳�ا﮶سرةس﮵�﮴�واصلور﮳�ماالم﮶سروععں

و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امؤسسة
﮲

�﮴﮴�د﮵�م﮴�﮳�لالمال﮵�ةلال﮲ٔعراضراع﮵ى�﮴حد﮵�دالم﮲�حعلىالحاصلون﮵�ح﮴�اجالالمال﮵�ة.لال﮲ٔعراضالراع﮵ىمع﮳�ال﮴�﮲صامں

طل﮳�هم، ٕاال أ�﮲ه ﮵�﮳حب عل﮵�هم �﮴حد﮵�د راع﮵ى ﮴�﮳�ل الحصول على الموا﮲�﮴�ة على الم﮲�حة.

 الرعاة لال﮲ٔعراضال﮲ص﮲عط ه﮲�ا﮵�مك﮲�ك
﮲

 المعلومات عں
﮲

المال﮵�ة.لم﮲ر﮵�د مں

أوم﮳حموع﮴�ك﮴�د﮵�رهاا﮳ح﮴�ماع﮵�ةوسأ�طحسا﮳�اتأو﮶س﮳�ك﮵�ةموا﮴�عأ﮵�ةم﮶ساركة﮵�ر﮳حىذلك،﮲�﮵ى﮴�ر﮲عبك﮲�تلو.2
م﮲�ظم﮴�ك.

محرف500أال﮴�صىالحد(ا﮲ح﮴�﮵�اري)

ا﮲ح﮴�﮵�اريأمرالحسا﮳�اتهذهم﮶ساركةأنٕاالعملك.ال﮲ٔح﮳�ار�﮶﮲سركمس﮴�وى�﮲رىأن﮲�﮵ىك﮶�﮵�ًراالمعلوماتهذه�﮴ساعد�﮲اسوف
﮲

ولں
﮲

�﮴رهں
الموا﮲�﮴�ة على ا﮴�﮴�راحك ﮳�هذا االٔمر.

رسم﮵�ًا؟﮴�س﮳ح﮵�ًالمس﮳حلونأ﮲�﮴�مهل.3

�﮲عم

ال

 الدول ال﮴�﮵ى �﮴مارسوا ﮲�﮵�ها عملكم.
﮲

 ﮳�ص﮲�ة ﮳حهة ذات ك﮵�ان ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى أو م﮳حموعة ﮲�﮵ى أي مں
﮲

﮵�ر﮳حى ذكر ٕان ك﮲�﮴�م مس﮳حل﮵�ں

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Fiscal_sponsorships
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Fiscal_sponsorships


م﮳حموع﮴�كم؟أوم﮲�ظم﮴�كمرسالةه﮵ىما.4
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الك﮵�﮲�﮵�ةأوعملكم�﮴رك﮵�﮲ر﮳�م﮳حالم﮲ح﮴�صر﮳�﮵�انأوالرسالة﮳�﮵�انهوال﮳�﮲�دهذا﮵�كونأن﮵�﮳حوزم﮲�ظمة.﮳�ص﮲�﮴�كمرسال﮴�كمعلىال﮴�عرف�﮲ود

ال﮴�﮵ى س﮳حلت ﮳�ها رسال﮴�كم �﮴س﮳ح﮵�ًال رسم﮵�ًا.

 وآ﮲حر.
﮲

 ح﮵�ں
﮲

ل﮵�ًا، لذا �﮴ذكر ح﮲�ظ �﮲﮴ع﮵�﮵�را�﮴ك ﮳�﮵�ں ال﮲�موذج ال ﮵�ح﮲�ظ ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات آ

اقرتاح املنحة

 معلومات ك﮵ى �﮴﮲�عرف عل﮵�ك أك﮶�ر. �﮲ر﮲عب االٓن ﮲�﮵ى أن �﮲سمع ما هو ا﮴�﮴�راحك لهذه الم﮲�حة.
﮲

﮶سكًرا لك على ما ﮴�دمت مں

أك﮶�ر﮵�﮲عط﮵ى�﮴مو﮵�لعلىالحصول﮲�﮵ى﮳حد﮵�ًا﮵�﮲�كرون��﮲وإاذامالذكرالطل﮳�اتلم﮴�دم﮵ىالم﮳حالالطلبهذا﮵�﮲�سحسوف
﮲

س﮲�ةمں
أك﮶�ر﮵�﮲عط﮵ى�﮴مو﮵�لطلب﮲�﮵ى﮳حد﮵�ًا�﮲﮴�كرك﮲�تلوواحدة.

﮲
هذهٕالىاس﮴�﮲�اًداالعموم﮵�ة﮳�ٔ�هدا﮲�ك﮳�﮵�ان�﮴﮴�دمأن�﮲ح﮳�ّذواحدة،س﮲�ةمں

،اال﮳ٔحل.الطو﮵�لةالرؤ﮵�ة
﮲

واالٔهدافواالٔ�﮶﮲سطةالس﮳�لعلىال﮴�رك﮵�﮲ر﮵�ر﮳حىالطلب،هذاوال﮲ٔعراضلكں
﮲

أالولىالس﮲�ة﮲�﮵ىوالم﮶سارك﮵�ں
﮲

مں
الم﮴�عددة،للس﮵�ا﮴�اتالم﮲ح﮴�ل﮲�ةوالط﮳�﮵�عةالحال﮵�ةللظروف�﮲ظًرا.ال﮴�مو﮵�ل

﮲
﮳حهودك.و�﮴طو﮵�ع﮳�المرو�﮲ة�﮴﮴�حلىأن﮳�م�ناالٔهم﮵�ةمں

﮵�﮳حب عل﮵�ك أن �﮴ذكر ك﮵�ف �ٔ﮴�مل أن �﮲﮴�مو هذه االٔمور ﮲�﮵ى الس﮲�وات ال﮴�ال﮵�ة وك﮵�ف س﮵�ساعد ال﮴�مو﮵�ل الم﮳�د�﮵ٔى ﮲�﮵ى ال﮲حطة الطو﮵�لة اال﮳ٔحل.

أك﮶�ر﮵�﮲عط﮵ى�﮴مو﮵�ل﮳�طلب�﮴﮴�﮴�دمك﮵ى
﮲

واحدة،س﮲�ةمں
﮲

الم﮶�الس﮳�﮵�لعلىالس﮲�وات،م﮴�عددة﮲حط﮴�ك﮲�﮵ىأدلة�﮴﮴�د﮵�م﮳�م�ناالٔهم﮵�ةمں
أ﮲حرىأ�﮲واعأواالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ةم﮲�ظم﮴�ك﮲حطة﮲�﮵ى

﮲
أك﮶�ر﮵�﮲عط﮵ى�﮴مو﮵�لطلبر﮲�ع﮴�﮳�ل�﮲ح﮳�ّذالمس﮴�﮲�دات.مں

﮲
�﮴﮴�واصلأنواحدةس﮲�ةمں

مع مو﮲طف ال﮳�رامح� إال﮴�ل﮵�م﮵ى ك﮵ى ﮵�را﮳حع هذا االٔمر و﮵�﮴�دم لك المساعدة.

ا﮴�﮴�راحك.ع﮲�وانك﮴�ا﮳�ة﮵�ر﮳حى.5
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م﮳�﮴�كراسما﮲ح﮴�ر
﮲

الذيالم﮳ح﮴�معأوأ�﮶﮲سط﮴�كم�نالع﮲�وانٕالى�﮲﮴صمأن﮲�﮵ى﮳حد﮵�ًا�﮲﮴�كرأن﮵�مك﮲�ك�﮴ح﮴�﮵�﮴�ه.﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبالذياالٔ�﮶ر﮵�﮳�﮵�ں
وال﮶سهرالس﮲�ةأومسا�﮲د�﮴ه﮲�﮵ى�﮴ر﮲عب

﮲
ا﮴�﮴�راحك�﮴م﮵�﮵�﮲ر﮲�﮵ىاالٔمرهذا﮵�ساعدأ�﮶﮲سط﮴�ك.﮲�﮵�هماس﮴�﮳حريالذ﮵�ں

﮲
اس﮴�﮲�اداأ﮲حرىا﮴�﮴�راحاتعں

ال﮴�لم﮵�حات﮳�عضعلىل﮴�طلعه﮲�اا﮲ص﮲عطال﮴�عل﮵�م،م﮳حال�﮴﮴�﮲�اولال﮴�﮵ىا﮴�﮴�راحا�﮴كم﮵�﮲حص﮲�﮵�ماسا﮳�﮴�ة.س﮲�واتأوأ﮲حرىموا﮴�عٕالى
الم﮲�﮵�دة. عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا ال﮲ح﮵�ال﮵ى:

الم﮴�﮴�رحال﮳�دء﮴�ار﮵�﮲حذكر﮵�ر﮳حى.6
 لهذا اال﮴�﮴�راح. الص﮵�﮲عة المس﮴�﮲حدمة ه﮵ى ص﮵�﮲عة ال﮴�ار﮵�﮲ح

﮲
﮵�ر﮳حى اس﮴�﮲حدام ﮲ح﮵�ار الروز�﮲امة ك﮵ى �﮴حدد �﮴ار﮵�﮲ح ال﮳�دء واال�﮴﮲�هاء الم﮴�﮴�رح﮵�ں

الم﮴�﮳�عة ﮲�﮵ى الوال﮵�ات الم﮴�حدة: ش ش/ي ي/س س

الم﮴�﮴�رحاال﮲�﮴�هاء﮴�ار﮵�﮲حذكر﮵�ر﮳حى.7

8.
﮲

﮲ع﮵�ر).الواحد(﮲ح﮵�ارالدولةا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�ر﮳حىاال﮴�﮴�راح؟هذاس﮵�﮲�﮲�ذأ﮵�ں

)ٕال﮵�ك ﮴�ا�ٔمة ﮳�ها﮴�ا�ٔمة الدول (لو ��﮲ت ال﮴�ر﮳حمة مطلو﮳�ة:

م﮶�ال﮲�إالىعودةأ�﮶ر.﮲�﮵�ها�﮴ح﮴�قأن�ٔ﮴�ملوال﮴�﮵ىاال﮴�﮴�راحهذا﮲�﮵�هاس﮵�﮲�﮲�ذال﮴�﮵ىالر�﮵ٔ�س﮵�ةالدولة�﮲﮴ح﮴�ارك﮵ىال﮴�ا�ٔمةاس﮴�﮲حدام﮵�ر﮳حى
ال﮲ح﮵�ال﮵ى:

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Resources/Brand_guidelines
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VmncNhgJJuZ3-09xki4KpTk4sDuUo1Zh8yokSPb-SW0/edit#gid=1427685329


ا﮲ح﮴�﮵�اريسؤالالسؤالهذادول؟عدة﮵�﮲عط﮵ى�نوٕانٕا﮴�ل﮵�م﮵�ًاأمدول﮵�ًاا﮴�﮴�راحااال﮴�﮴�راحهذا�نٕاذاماحدد.9

محل﮵ى
ٕا﮴�ل﮵�م﮵ى (لو �ن ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ًا، ا﮲�﮴�ح سؤاًال ﮳حد﮵�ًدا ك﮵ى �﮴حدد أسماء الدول)

دول﮵ى (لو �ن دول﮵�ًا، ا﮲�﮴�ح سؤاًال ﮳حد﮵�ًدا ك﮵ى �﮴حدد أسماء الدول)

أ﮳ح﮳�تلو9.1
﮲

أ﮲حرىمعلوماتوأ﮵�ةالمع﮵�﮲�ةال﮲�رع﮵�ةوالم﮲�اطقالدولأسماءك﮴�ا﮳�ة﮵�ر﮳حىدول﮵ى،أوٕا﮴�ل﮵�م﮵ى﮳�إال﮳حا﮳�ةالسؤالعں
محرف.500اال﮴ٔ�صىالحدأهم﮵�ة.ال﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ةالم﮲�اطقهذه﮴�حملولماذاا﮴�﮴�راحكاس﮴�﮵�عاب﮲�﮵ى﮴�﮲�﮵�د

محرف1500أال﮴�صىالحدا﮴�﮴�راحك؟﮵�﮴�دمهالذيالحلهووماحلها﮴�حاولال﮴�﮵ىالرٔ�﮵�س﮵�ةال﮴�حد﮵�اته﮵ىما.10
عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا ال﮲ح﮵�ال﮵ى:

ال﮴�﮴�راحك؟الرٔ�﮵�س﮵ىال﮲عرضهوما.11
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ال﮲عرض
﮲

ومحددةال﮴�ح﮴�﮵�قممك﮲�ةاال﮲ٔعراض�﮴كونأن﮵�﮳حب.م﮶سروعك�﮲ها﮵�ةحلولمع�﮴ح﮴�﮵�﮴�ه�﮴ع﮴�﮲رمالذيماهوالم﮶سروعمں
الم﮲ر﮵�داك﮴�﮶سف.م﮶سروعك�﮲ها﮵�ة﮲�﮵ى﮴�﮵�اسها﮵�مك﮲�كمحددةأهدافولها﮳�و﮴�ت

﮲
للم﮶سار﮵�عأ﮲عراضص﮵�ا﮲عة�﮴﮴�﮲�اولال﮴�﮵ىالمرا﮳حعمں

.﮳�ال﮲ص﮲عط ه﮲�ا

):SMART(الذك﮵�ةاال﮲ٔعراض﮳�اسمأ﮵�﮲صاالس﮳�﮵�لهذا﮵�عرف
)Specific(:أيال﮴�حد﮵�د،وا﮲صحةمحددة

﮲
وماذامں

﮲
ولماذا.وم﮴�ىوأ﮵�ں

)Measurable(
﮲

لل﮲عرض.م﮴�دار�﮴حد﮵�د﮵�مك﮲�كأ�﮲هعلىاحرص﮴�﮵�اسها:﮵�مكں
)Achievable(

﮲
�﮴ح﮴�﮵�﮴�ها.﮵�مك﮲�كأ�﮲هعلىاحرص﮴�ح﮴�﮵�﮴�ها:﮵�مكں

)Realistic(:﮵�ك﮲�﮵ىمالك﮵�﮴�و﮲�رأ�﮲هعلىاحرصوا﮴�ع﮵�ة
﮲

ل﮴�ح﮴�﮵�﮴�ها.ومواردو﮴�تمں
)Time-bound(الو﮴�ت.�﮴حد﮵�دعلىاحرصالو﮴�ت:محددة

https://meta.wikimedia.org/wiki/Learning_and_Evaluation/Setting_goals_and_measures


﮳ح﮲رًء﮴�صممهاسوفال﮴�﮵ىواال﮲ٔ�﮶سطةال﮲عرضهذا﮴�ح﮴�﮵�ق﮳�ها﮴�س﮴�هدفال﮴�﮵ىالرٔ�﮵�س﮵�ةس﮳�لكصف.12
﮲

هذهمں
الس﮳�ل.
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 �﮲﮴�ظ﮵�م هذه
﮲

 هذه الس﮳�ل. ﮵�مكں
﮲

هذه مساحة �﮴صف ﮲�﮵�ها الس﮳�ل الر�﮵ٔ�س﮵�ة ال﮴�﮵ى �ٔ﮴�مل �﮴صم﮵�مها وكذا االٔ�﮶﮲سطة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�لك س﮳�﮵�ل مں
الس﮳�ل ﮲�﮵ى ص﮲�ة مكو�﮲ات أو م﮳حاالت دا﮲حل ا﮴�﮴�راحك.

ا  دولة واحدة، ﮵�ر﮳حى ٕا﮳�ال﮲ع﮲�ا ما ه﮵ى الدول ال﮴�﮵ى سوف �﮲﮴�ظم ﮲�﮵�ها لك �﮶﮲ساط على حدة. ﮵�مك﮲�ك أ﮵�﮲صً
﮲

لو �ن م﮶سروعك ﮵�﮲عط﮵ى أك﮶�ر مں
ذكر م﮲�اطق ﮲�رع﮵�ة أ﮲حرى محددة دا﮲حل دولة ٕان �ن هذا االٔمر م﮲�﮵�ًدا.



﮳�ٔ�يس﮴�﮲�هضك﮲�تٕانذكر﮵�ر﮳حى.13
﮲

ال﮴�ال﮵�ة؟و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮳ح﮴�معاتدا﮲حلالمع﮴�ادةاال﮲ٔ�﮶سطةهذهمں

ال﮲ع﮵�ر،المر﮳حًعام﮴�دمةال﮴�ا�ٔمةهذه�﮲﮴�ط﮳�ق.ال﮴�﮵ىاالٔ�﮶﮲سطة�﮲�ةا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�مك﮲�ك
﮲

﮳�ٔ�يا﮴�﮴�راحك﮵�﮴�﮵�ّدأن﮵�﮴�ع﮵�ں
﮲

﮲�﮵ىاالٔ�﮶﮲سطة.هذهمں
 ال﮴�﮲�ص﮵�ل.

﮲
السؤال ال﮴�ال﮵ى، س﮵�مك﮲�ك ﮳�﮵�ان �﮲�ة االٔ�﮶﮲سطة ﮳�م﮲ر﮵�د مں

االٔ�﮶﮲سطة.�﮴لك�﮴ال﮵�ًالك�﮴﮲�دمالعالم.أ�﮲حاء�﮲�ة﮲�﮵ىمع﮴�اًدااس﮴�﮲حداًما�﮴س﮴�﮲حدمأص﮳�حتأ�﮶﮲سطةعدةو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮳ح﮴�معاتصممت
�﮴سا�﮲دٕار﮶ساد﮵�ة�﮴و﮳ح﮵�هات�﮴و﮳حد

﮲
الك﮶�﮵�ر�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮲�﮵ىالم﮲�ظم﮵�ں

﮲
االٔ�﮶﮲سطة،هذهمں

﮲
﮲�﮵�مام﮲�ها.ل﮳�عض﮶س﮳�ك﮵�ةوصالتلك�﮴﮲�دمو�﮲حں

أهدا﮲�ك�﮴سا�﮲دال﮴�﮵ىاالٔ�﮶﮲سطةا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�مك﮲�كم﮶سروعك،﮵�﮲حص
﮲

مذكورة﮲ع﮵�رأ﮲حرىأ�﮶﮲سطة﮳�﮵�انذلك﮲حالف﮵�مك﮲�كأوال﮴�ا�ٔمةهذهمں
﮲�﮵ى هذه ال﮴�ا�ٔمة سوف �﮴صممها ﮳�﮲�﮲�سك.

 (مس﮴�﮲حدمو م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا)الل﮴�اءات ه﮵ى م﮲�اس﮳�ات هامة�﮲﮴�ظ﮵�م ل﮴�اء ﮲حارج إال�﮴﮲�ر�﮲ت:●
﮲

 للو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�﮵�ں
﮲

ح﮵�ث ﮵�مكں
 ﮲�﮵ى

﮲
 االٔماكں

﮲
ال﮴�﮳حمع و﮳حًها لو﮳حه على أساس ﮲ع﮵�ر رسم﮵ى ﮲�﮵ى ال﮲عالب. �﮲ظمت هذه وال �﮲﮴رال لس﮲�وات عدة و﮲�﮵ى عدد ﮲ص﮲حم مں

 المعلومات
﮲

﮳ح﮵�د.هذه ل﮴�رى �﮲صا�ٔح �﮴﮴�علق ﮳�﮴�﮲�ظ﮵�م ل﮴�اءص﮲�حة و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�اطالعأوا﮲ص﮲عط ه﮲�ا﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم. لم﮲ر﮵�د مں

الل﮴�اءات ال﮴�﮵ى �﮲﮴�ظم ع﮳�ر إال�﮴﮲�ر�﮲ت.�﮲﮴�ظ﮵�م ل﮴�اء ع﮳�ر إال�﮴﮲�ر�﮲ت:●

و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا وم﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا اال﮲ٔحرى وك﮵�﮲�﮵�ة �﮴عد﮵�لها. ﮵�﮳حوزه﮵ى ﮲�عال﮵�ة ﮵�﮴�عرف ﮲�﮵�ها الم﮶ساركون على أساس﮵�اتورش العمل:●
 ساعات وأ﮵�ام. ٕال﮵�ك م﮶�ال على

﮲
.ور﮶سة عملأن �﮴﮴�راوح مدة ورش عمل و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا ﮳�﮵�ں

 محدد ﮵�﮳ح﮴�مع ﮲�﮵�ها أ﮲�رادم﮲�ا﮲�سات ال﮴�عد﮵�ل:●
﮲

﮳�﮲عرض �﮴عد﮵�ل م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا مًعا، سواء �ن ذلك دون﮲�عال﮵�ات ذات زمں
 ﮳�إال�﮴﮲�ر�﮲ت أو لك﮵�هما، وه﮵ى �﮴رك﮲ر عادة على مو﮲صوع محدد، م﮶�ل العلوم أو �﮴ار﮵�﮲ح ال﮲�ساء، وه﮵ى

﮲
ا�﮴صال ﮳�إال�﮴﮲�ر�﮲ت أو م﮴�صل﮵�ں

 المعلومات
﮲

.ا﮲ص﮲عط ه﮲�اكذلك وس﮵�لة الس﮴�﮴�طاب و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ون ﮳حدد و�﮴عل﮵�مهم ك﮵�﮲�﮵�ة المساهمة. لم﮲ر﮵�د مں

�﮴وع﮵�ة ال﮲عرض م﮲�ها ال﮴�رو﮵�ح� للمح﮴�وى ﮲�﮵ى مو﮲صوع محدد.�﮶﮴س﮴�مل الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى كذا على حمالتحمالت الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى:●
.الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى أهداف ال﮴�﮲�م﮵�ة المس﮴�دامة�﮴رك﮵�﮲ر محل﮵ى أومعالو﮵�ك﮵ى �﮴هوى المعالمهذه ﮴�د �﮴كون حمالت عالم﮵�ة م﮶�ل

●:
﮲

ال﮴�﮵�ادة والمهارات ال﮲�﮲�﮵�ة لدى أع﮲صاء م﮳ح﮴�مع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا. ٕال﮵�ك﮳�ر�﮲امح� �﮴در﮵�﮳�﮵ى ال﮲عرض م﮲�ه �﮲﮴�م﮵�ة مهارات�﮴در﮵�ب المدر﮳�﮵�ں
.م﮶�ال

و﮵�﮴�﮳حولون معهم �م﮵�را ال﮲عرض الر�﮵ٔ�س﮵ى م﮲�ها هو ال﮴�﮴�اط�﮶﮲ساط ﮵�﮶سارك ﮲�﮵�ه أ﮲�راد ﮵�﮳ح﮴�معون ﮲�﮵ى م﮳حموعة﮳حوالت ال﮴�صو﮵�ر:●
.﮳�عض ال﮲�صا�ٔحعلى ﮳حوالت �﮴صو﮵�ر وكذلكعلى ا﮴�﮴�راح ﮵�﮶س﮴�ملم﮶�الصور ال﮶ٔس﮵�اء محل اه﮴�مامهم. ٕال﮵�ك

م﮲�ه حث الطالب أو م﮳حموعات أ﮲حرى على �﮴علم�﮶﮲ساط صمم﮴�ه ﮳�عض م﮳ح﮴�معات و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا ال﮲عرضمعسكرات الو﮵�ك﮵ى:●
 ر﮳�ط هذا االٔمر ﮳�الم﮳�ادرات

﮲
 ﮵�وم واحد. ﮵�مكں

﮲
 ﮲حالل ﮲�عال﮵�ة مرحة ﮳حذا﮳�ة �﮴س﮴�مر ٔالك﮶�ر مں

﮲
ك﮵�﮲�﮵�ة �﮴عد﮵�ل م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا مں

ك﮵ى �﮴طلع على هذا الم﮶�ال ﮲�﮵ى أرم﮵�﮲�﮵�ا.ا﮲ص﮲عط ه﮲�اال﮴�عل﮵�م﮵�ة.

 �﮲﮴�ا﮲�س و﮳حوا�﮲ٔر �﮴﮴�دم لمساهماتالم﮲�ا﮲�سات:●
﮲

م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲�﮵ى م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا، م﮶�ل الك﮴�ا﮳�ة ال﮳ح﮵�دة أوأ�﮶﮲سطة ﮵�﮳حوز أن �﮴﮴�﮲صمں
�﮴صم﮵�م مو﮴�ع أو ﮶سعار أو صور را�ٔعة أو مل﮲�ات وسا�ٔط ال﮲عرض م﮲�ها �﮶﮴س﮳ح﮵�ع المساهمات الرا�ٔعة أو ﮲ع﮵�ر المع﮴�ادة أو المو﮳حهة

 �﮲﮴�ظ﮵�م م﮲�ا﮲�سات وأ�﮲واع هذه الم﮲�ا﮲�سات
﮲

 المعلومات عں
﮲

 ساهموا ﮳�ها. لم﮲ر﮵�د مں
﮲

.ا﮲ص﮲عط ه﮲�اوكذلك �﮴﮴�د﮵�ر مں

(أو﮶سر﮵�كة﮳حهةأوم﮲�ظمةم﮴�ردا﮲حللل﮴�عاونو﮴�﮴�ًا﮵�كّرسم﮲�ّظم)أو(محرر﮳�﮲ح﮳�رة﮵�﮴�م﮴�عو﮵�ك﮵�م﮵�ديالم﮴�﮵�م:الو﮵�ك﮵�م﮵�دي●
أوالم﮲�ظمةدا﮲حلو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�الم﮶سار﮵�عوال﮴�رو﮵�ح�و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮳�م﮲�صةالم﮴�عل﮴�ةمعار﮲�هلم﮶ساركةمؤسس﮵�ة)أومه﮲�﮵�ة﮶س﮳�كة

لم﮲ر﮵�دوحمالت.و﮲�عال﮵�ات�﮴در﮵�﮳�﮵�ةأ�﮶﮲سطةو�﮲﮴�ظ﮵�مالم﮲�﮴�وحالوصولم﮲�اصرةعلىاالٔ�﮶﮲سطة�﮶﮴س﮴�ملال﮳حهة.
﮲

المعلوماتمں
�﮳﮴�ادل﮶س﮳�كةواس﮴�ك﮶سفه﮲�اا﮲ص﮲عط

﮲
الو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�﮵�ں

﮲
مسا�﮲دة�﮴﮴�دمال﮴�﮵ىالم﮴�﮵�م﮵�ں

﮲
ل�أال﮴�ران﮳�﮵�ں

﮲
ال﮳حهاتأوالم﮲�ظماتمں

وأال﮲�راد.

لم﮶ساركةوٕا﮴�ل﮵�م﮵�ةوط﮲�﮵�ةم﮲�صات�﮴صم﮵�م�﮴س﮴�هدفال﮴�﮵ىإال﮴�ل﮵�م﮵�ةلل﮲�عال﮵�ات�﮴كون﮴�دهذهوال﮲�عال﮵�ات:المؤ�﮴مرات�﮲﮴�ظ﮵�م●
﮶سرقو﮳ح﮲�وب﮶سرق،ٕا�﮲دا﮳�او﮵�ك﮵ىأعمال�﮴س﮵�﮵�رل﮳ح﮲�ة؛آال﮵�﮳�﮵�ريال﮴�عاونم﮳حموعات(م﮶�لوال﮴�واصلالمهاراتو�﮲﮴�م﮵�ةال﮲ح﮳�رات

اله﮲�د﮲�﮵ىالو﮵�ك﮵ىمؤ�﮴مره﮵ىوإال﮴�ل﮵�م﮵�ةالوط﮲�﮵�ةالمؤ�﮴مراتأم﮶�لة﮳�عض).أور﮳�او﮶سرقوسطوكذلكالهادئوم﮲�ط﮴�ةآس﮵�ا
آس﮵�ا﮶سرقو﮳ح﮲�وب﮶سرقومؤ�﮴مرعر﮳�﮵�ةو﮵�ك﮵ىم﮶�لإال﮴�ل﮵�م﮵�ةال﮶س﮴�﮵�﮴�ةال﮳حهاتول﮴�اءاتال﮶سمال﮵�ةأم﮵�ر�﮲�﮵ىالو﮵�ك﮵ىومؤ�﮴مر
�﮴﮴�﮲�اولمحددمو﮲صوعذات﮲�عال﮵�ات�﮴كون﮴�دال﮲�عال﮵�اتهذهأنكمإا�﮲دا﮳�ا.وو﮵�ك﮵ىأور﮳�او﮶سرقوسطول﮴�اءالهادئوم﮲�ط﮴�ة
�﮴صم﮵�م�﮴س﮴�هدف�﮲مو﮲�عال﮵�ات�﮴كون﮴�دأ�﮲هاكماال﮲�وع.أوال﮴�عل﮵�مم﮶�لو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮳�حركة�﮴﮴�علقمحددة﮴�ا�ٔمةموا﮲ص﮵�ع

﮳حذبأو﮳حد﮵�دةم﮳�﮴�كرةأ﮲��ر
﮲

﮳حددمساهم﮵�ں
﮲

لل﮴�عاونال﮴�رو﮵�ح�أولك﮵�هماأو�﮲ا﮶سٔ�ةم﮳ح﮴�معاتمں
﮲

(م﮶�لالم﮳حموعات﮳�﮵�ں
ال﮴�رك﮵�﮲رم﮳حال�نلوهامة:مالحظةالعهد).حد﮵�﮶�ةال﮶س﮴�﮵�﮴�ةال﮳حهاتمعلٔال﮲��رال﮴�د﮵�مةال﮶س﮴�﮵�﮴�ةال﮳حهاتم﮶ساركةأمور

ال﮲�وعهذا�نٕان�﮴علمك﮵ىالمؤ�﮴مرات�﮴مو﮵�لطل﮳�اتعلىاالطالع﮵�ر﮳حى﮲�عال﮵�ة،أومؤ�﮴مرهوال﮴�﮴�راحكالر�﮵ٔ�س﮵ى
﮲

مں
الطل﮳�ات هو أال﮲�﮲صل ل﮲عر﮲صك.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Meetup/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Workshop,_Kano_2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Program_guides/Edit-a-thons#Edit-a-thons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments/ar
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/Online_edit-a-thon_SDGs_September_2020
https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K/Events/Train_the_Trainer_Program
https://meta.wikimedia.org/wiki/WLB_Acharya_Jagadish_Chandra_Bose_Indian_Botanic_Garden_photo-walk_2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Learning_patterns/Organising_a_photowalk_for_Wikimedia_projects
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikicamps_in_Armenia
https://meta.wikimedia.org/wiki/Program_guides/Writing_contests
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedian_in_residence/Creating_a_Wikimedian_in_Residence_position
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_in_Residence_Exchange_Network
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Portada/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/WISCom
https://meta.wikimedia.org/wiki/ESEAP_Hub
https://meta.wikimedia.org/wiki/ESEAP_Hub
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Central_and_Eastern_Europe


و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮳�م﮶سار﮵�عالمح﮴�وىم﮲�﮶سٔ�﮵ى�﮴وع﮵�ةعلى�﮴رك﮲رأ�﮶﮲سطةإالعالم:﮳�وسا�ٔلاال�﮴صالحمالت●
﮲

�﮴رو﮵�﮳ح﮵�ة.حمالتطر﮵�قعں

﮲
﮲حارجأواال﮳ح﮴�ماع﮵ى،ال﮴�واصلم﮲�صاتع﮳�رو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�الم﮶سار﮵�عال﮴�رو﮵�ح�م﮶�لإال�﮴﮲�ر�﮲ت،علىالحمالتهذه�﮴كونأن﮵�مكں

﮲�﮵ى﮲�عال﮵�اتأوٕاعالم﮵�ةمؤسسات﮲�﮵ىعر﮲صهاأوو�﮴وز﮵�عها�﮴رو﮵�﮳ح﮵�ةمط﮳�وعاتط﮳�اعةم﮶�لإال�﮴﮲�ر�﮲ت،
﮲

و﮲حال﮲�ه.ٕاعالم﮵�ةأماكں

﮲
لم﮲ر﮵�دمر�﮵ٔ�ة.م﮴�اطعٕا�﮴﮲�اجعلىال﮴�رو﮵�﮳ح﮵�ةالحمالتهذه�﮶﮴س﮴�ملأن﮵�مكں

﮲
الم﮶�الهذاو﮶ساهد،ه﮲�اا﮲ص﮲عطالمعلوماتمں

.ال﮶س﮵�ّق ه﮲�ا

 حمالت الحركة:●
﮲

�﮴ساعد ﮲�﮵ى �﮲﮴�ظ﮵�م حملة ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ة أو عالم﮵�ة.أ�﮶﮲سطة مطلو﮳�ةال﮴�﮲�ظ﮵�م المرك﮲ري لحملة مں

 ا﮲ح﮴�﮵�ارا�﮴ك لو ك﮲�ت �﮴ر﮲عب﮲حالف ذلك:●
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

﮲�﮵ى ٕا﮲صا﮲�ة أ�﮶﮲سطة أ﮲حرى ﮲حالف �﮴لك ال﮴�﮵ى ا﮲ح﮴�ر�﮴ها مما س﮳�ق.﮵�ر﮳حى ذكر هذا مں

 �﮲﮴�ظم أيال ﮵�﮲�ط﮳�ق:●
﮲

 هذه االٔ�﮶﮲سطة، ٕاال أ�﮲ك �﮴ر﮲عب ﮲�﮵ى ا﮴�﮴�راح أ�﮶﮲سطة أ﮲حرى ﮲�﮵ى﮵�ر﮳حى ا﮲ح﮴�﮵�ار هذا ال﮲ح﮵�ار لو ك﮲�ت لں
﮲

مں
السؤال ال﮴�ال﮵ى.

The«م﮶�الٕالىعودة New Rising Sun Generation«﮳﮲ح﮵�بسوفال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة،ال﮴�ط﮳�﮵�ةال﮴�ارة﮲�﮵ى�
﮲

﮵�ل﮵ى:كمااالٔسٔ�لةعں

لو﮳حه؟و﮳حهاأ﮲�﮶سطةأو﮲�عال﮵�اتس﮴�﮲�ظمهل.14

أك﮶�ر�﮲﮴صمال﮴�﮵ىلل﮲�عال﮵�ات﮳�ال﮲�س﮳�ةلو﮳حه.و﮳حهاأ�﮶﮲سطةأو﮲�عال﮵�اتس﮴�﮲�ظمك﮲�تٕانذكر﮵�ر﮳حى
﮲

ا�﮳﮴�اععل﮵�ك﮵�﮳حبأ﮶س﮲حاص،10مں
أك﮶�ر�﮲﮴صمال﮴�﮵ىلل﮲�عال﮵�ات﮳�ال﮲�س﮳�ةالمحل﮵�ة.الصح﮵�ةال﮴�و﮳ح﮵�هات

﮲
ملفا�﮲س﮲حللم﮲حاطر.�﮴﮴�﮵�﮵�ًما�﮲﮴�﮲�﮵�ذعل﮵�ك﮵�﮳حبأ﮶س﮲حاص،10مں

﮵�﮴�﮲�اول ك﮵�﮲�﮵�ة �﮲﮴�﮲�﮵�ذ �﮴﮴�﮵�﮵�م الم﮲حاطر المذكور.﮲�﮵ى م﮴�طع مر�﮵ٔى و﮲ص﮵�حك﮵ى �﮲﮴�﮲�ذ �﮴﮴�﮵�﮵�مك للم﮲حاطر. ٕال﮵�ك �﮴ ﮳حدول ال﮳�﮵�ا�﮲ات هذا

�﮲عم
ال

ر﮳�ما

﮲�موذجر﮲�عأو﮶س﮳�ك﮵�ةوصلةٕا﮲صا﮲�ةوكذلك.19كو﮲�﮵�د-م﮲حاطر﮴�﮴�﮵�﮵�م﮳�رو﮴�وكولا﮴�﮳�اع﮵�ر﮳حى﮲�عم،ه﮵ىٕا﮳حا﮳�﮴�ك�﮲�تلو14.1
﮴�﮴�﮵�﮵�م الم﮲حاطر الذي ملٔ�﮴�ه).

أيمعال﮴�عامل﮵�س﮴�هدفا﮴�﮴�راحك�نٕانذكر﮵�ر﮳حى.15
﮲

المح﮴�وى؟﮲�﮵ىالمعرو﮲�ةالمعر﮲�ة﮲�﮳حواتمں

عدةأنكماال﮲�﮳حوات.هذهلسدهدفوو﮲صعتو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�اموا﮴�ععلىالمح﮴�وى﮲�﮵ىالمعر﮲�ة﮲�﮵ى﮲�﮳حواتو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�احددت
ال﮴�﮵ىال﮲�﮳حواته﮵ىما�﮴س﮴�ك﮶سفأنلكم﮲�﮵�ًدااالٔمر﮵�كونر﮳�ماالهدف.هذالمسا�﮲دةم﮳�ادرات�﮲ظمتو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮲�﮵ىم﮳ح﮴�معات

وكذاالمح﮴�وى﮲�﮵ىال﮲�﮳حوات﮳�ٔ��﮲واع�ملة﮲ع﮵�ر﮴�ا�ٔمةلك�﮴﮲�دمال﮲عرض،لهذاال﮲�﮳حوات.هذهلسدالم﮳�ذولةال﮳حهوده﮵ىوما�﮴حددت
وصالت ﮶س﮳�ك﮵�ة ٕالى �﮴لك الم﮳�ادرات. هذه ال﮴�ا�ٔمة ل﮵�ست �ملة، كما أ�﮲﮲�ا �﮲صمم م﮳�ادرات أ﮲حرى ﮳�اس﮴�مرار.

المح﮴�وى﮲�﮳حوة●
﮲

:﮳�﮵�ں
﮲

أك﮶�رل﮴�﮲�اولال﮴�رو﮵�ح�على﮵�رك﮲رمح﮴�وىال﮳ح﮲�س﮵�ں
﮲

الحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةللموا﮲ص﮵�ع.ال﮲�وع﮵�ةالهو﮵�ة�﮲اح﮵�ةمں
ال﮲�﮳حوة﮳�وا﮳�ةم﮶�لم﮳ح﮴�مع﮵�ةم﮳�ادراتعدة�﮴رك﮲رالمرا﮳حع:الذكور.على﮵�رك﮲رأ﮲�راد﮵�﮴�﮲�اولالذيو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امح﮴�وى﮲عال﮳�﮵�ة

﮲
﮳�﮵�ں

﮲
م﮶�لم﮲�ظماتوكذلك﮳�االٔحمر�﮲ساءوإاللك﮴�رو�﮵﮲�ةال﮳ح﮲�س﮵�ں

﮲
ال﮲�﮳حوةمعال﮴�عاملعلى﮳حهودهاالمعر﮲�ة؟لمں

﮲
﮳�﮵�ں

﮲
ال﮳ح﮲�س﮵�ں

 هذا العمل الهام.
﮲

﮲�﮵ى المح﮴�وى ﮲�﮵ى �﮲�ة م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا. طالع وصال�﮴ها ال﮶س﮳�ك﮵�ة ك﮵ى �﮴﮴�عرف على الم﮲ر﮵�د عں

َدم● المح﮴�وىأنال﮳�اح﮶�ونو﮳حدالحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةال﮴�ار﮵�﮲ح﮵ى.المح﮴�وى﮲�﮵ىال﮲�﮳حوة�﮲﮴�اول﮵�س﮴�هدفمح﮴�وىالعهد):(حدا�﮶ةال﮴�ِ
حا﮳حةو�﮴و﮳حدال﮴�ر﮵�بالما﮲ص﮵ى﮲�﮵ىأحداث﮵�﮴�﮲�اولما﮲عال﮳�ًام﮴�﮶سا﮳�هةو﮳�ص﮲�ةو﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ال﮲عات﮲�﮵ى

﮲
المح﮴�وى�﮴و﮲�رل﮴�حس﮵�ں

م﮲ح﮴�ل﮲�ةمراحل﮵�﮴�﮲�اولالذي
﮲

�﮴حد﮵�دعلى﮵�رك﮲رال﮴�ار﮵�﮲ح﮵�ةالمعلومات﮵�﮴�﮲�اولالذيالو﮵�ك﮵ىم﮶سروعالمرا﮳حع:ال﮴�ار﮵�﮲ح.مں
الم﮴�االت ال﮴�﮵ى �﮲﮴�﮴�﮴�ر لمعلومات �﮴ار﮵�﮲ح﮵�ة و�﮴صو﮵�ب هذا االٔمر.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/Plan#General_promotion_campaigns
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Community_Marketing_Experiments_-_Impact_Report.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Community_Marketing_Experiments_-_Impact_Report.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRtna7axYEPK-b8s8dJTK8-0a-kSnDC8oyT-WYIZswo/edit#gid=1830216932
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRtna7axYEPK-b8s8dJTK8-0a-kSnDC8oyT-WYIZswo/edit#gid=1830216932
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_COVID-19_in-person_gathering_risk_assessment_tool_demo.ogg
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Risk_assessment_during_COVID-19/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Gender_gap/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Gender_gap/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Gender_Diversity_Visibility_Community_User_Group
https://whoseknowledge.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Historical_information


ال﮴�﮲�اولالحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةأ﮲�﮲صل.﮳ح﮲عرا﮲�﮵ى�﮲﮴�وع�﮴م﮶�﮵�ل﮵�س﮴�هدفمح﮴�وىال﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا:●
﮲

لل﮲عا﮵�ةم﮴�﮲�اوتال﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ةال﮲�اح﮵�ةمں
الدولو﮲�﮵ىأور﮳�ا.و﮲عربالم﮴�حدةالوال﮵�ات﮵�﮴�﮲�اولالذيللمح﮴�وى﮶سد﮵�دا�﮲ح﮵�ازٕالى﮵�﮶س﮵�راح﮴�﮶ساًدامع﮵�﮲�ة�﮲اح﮵�ة﮲�﮵ىو﮵�ح﮴�﮶سد

ا﮵�﮲علبذا�﮴ها، �﮴س﮴�هدفالمرا﮳حع:الر﮵�﮲�﮵�ة.﮳�الم﮲�اطقم﮴�ار�﮲ةالح﮲صر﮵�ةالم﮲�اطق﮲�﮵ىالمح﮴�وى�﮳﮴حاه﮶سد﮵�دا�﮲ح﮵�ازو﮳حودأ﮵�﮲صً
�﮴حظىالال﮴�﮵ىالم﮲�اطق﮵�﮴�﮲�اولالذيالمح﮴�وىز﮵�ادةو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮶سار﮵�ع�﮲�ة﮲�﮵ىال﮲�﮳حوةهذهمع�﮴عاملها﮲�﮵ىم﮳�ادراتعدة

.﮳�وا﮳�ة ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮲�﮵ى و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا﮳�م﮶�﮵�ل �ٍف م﮶�ل

﮵�و﮳حدالحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةم﮲ح﮴�ل﮲�ة.ل﮲عات﮲�﮵ىم﮴�اًحاو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮶سار﮵�عمح﮴�وى﮵�ص﮳�حأن�﮴س﮴�هدفوأدواتمح﮴�وىالل﮲عات:●
ك﮳�﮵�ر�﮲﮴�اوت

﮲
م﮲ح﮴�ل﮲�ةل﮲عات�﮲س﮲ح﮲�﮵ىال﮴�﮲�اولوم﮴�دارالح﮳حم�﮲واح﮵ىمں

﮲
م﮶�لأ﮲حرىم﮶سار﮵�عأنكماو﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا.مں

أ﮲علب﮲�﮵ىإال�﮲لك﮵�﮲ر﮵�ة﮳�الل﮲عةال﮴�و﮲ص﮵�ح﮵�ة�﮴عل﮵�﮴�ا�﮴هاأنٕاالالل﮲عاتم﮴�عددةل﮴�كونأالولالم﮴�ام﮲�﮵ىصممتكوم﮲�﮲رو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا
م﮴�﮳حا�ً﮲سا﮲ع﮵�ر�﮴وز﮵�ًعاموزعة﮳�﮵�ا�﮲اتو﮵�ك﮵ىواسماتأنكمااالٔح﮵�ان.

﮲
مو﮴�عإال�﮲لك﮵�﮲ر﮵�ةالل﮲عة�﮴ح﮴�لح﮵�ثالم﮲ح﮴�ل﮲�ة،الل﮲عات﮳�﮵�ں

 م﮲ح﮴�لف الل﮲عات.
﮲

الصدارة ﮳�﮵�ں

أوسع�﮲﮴�وع�﮴﮴�د﮵�م﮵�س﮴�هدفمح﮴�وىاال﮴�﮴�صاد﮵�ة:اال﮳ح﮴�ماع﮵�ةالحالة●
﮲

أوللم�ناال﮴�﮴�صاد﮵�ةاال﮳ح﮴�ماع﮵�ةالحالة�﮲اح﮵�ةمں
أعلى﮳�﮶سر﮵�ة�﮲﮴�م﮵�ة﮳�مؤ﮶سر�﮴﮴�م﮴�عال﮴�﮵ىال﮲عر﮳�﮵�ةالدول﮵�﮴�﮲�اولك﮶�﮵�رمح﮴�وىعلىو﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا�﮴ح﮴�ويالحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةال﮶س﮲حص.

﮲
علىال﮶�﮴�ا﮲�﮵ىال﮴�﮲�وعمرصدم﮶�لم﮳�ادرات�﮴رك﮲رالمرا﮳حع:﮲ع﮵�رها.مں

﮲
الم﮳ح﮴�معات�﮴مك﮵�ں

﮲
مح﮴�وى﮲صماح﮴�﮲صانمں

﮲
مں

م﮲�اطق مهم﮶سة ﮲�﮵ى م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

أوسع�﮲﮴�وع�﮴م﮶�﮵�ل﮵�س﮴�هدفمح﮴�وىال﮳ح﮲�س﮵ى:ال﮴�و﮳حه●
﮲

و﮵�ك﮵ى﮲�﮵ىالو﮵�ك﮵ىم﮶سروععكفالمرا﮳حع:ال﮳ح﮲�س﮵ى.ال﮴�و﮳حه�﮲اح﮵�ةمں
 ع﮳�ارات ذات مصادر ﮳حد﮵�رة﮳�﮵�ا�﮲ات ٕال ﮳ح﮵ى ﮳�﮵ى �﮵﮴ى

﮲
﮳�ال﮶�﮴�ة �﮴﮴�﮲�اول ال﮴�و﮳حه ال﮳ح﮲�س﮵ى ﮲�﮵ى و﮵�ك﮵ى ﮳�﮵�ا�﮲ات.على �﮴حس﮵�ں

أدواتأوعال﮵�ة﮳حودةذي﮵�كونأنو﮵�﮳حبال﮴�راءعلى﮲حاصأ�﮶رذي﮵�عدمح﮴�وىهام:أ�﮶رذاتموا﮲ص﮵�عأوهامةموا﮲ص﮵�ع●
ل﮴�حد﮵�دأدوات﮵�﮲�﮴�صهزالالالم﮳ح﮴�معأنٕالىالحركةاس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة�﮶﮴س﮵�رالحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةالمح﮴�وى.هذا�﮴حد﮵�د﮲�﮵ى�﮴س﮴�﮲حدم

معارفلكأوالح﮵�و﮵�ةالم﮴�االتالو﮵�ك﮵ىم﮶سروعم﮶�لم﮳�ادرات�﮴ساعدالمرا﮳حع:للعالم.أالك﮳�راالٔ�﮶رذاتالموا﮲ص﮵�عه﮵ىما
ال﮲�﮳حوةهذهمعال﮴�عامل﮲�﮵ىال﮳�﮶سر﮵�ة

﮲
﮲�﮵ى�﮴و﮳حدأن﮵�﮳حبال﮴�﮵ىالعظ﮵�ماالٔ�﮶رذاتالهامة﮳�الموا﮲ص﮵�ع﮴�وا�ٔم�﮳﮴حم﮵�عطر﮵�قعں

�﮲�ة �﮲س﮲ح و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا.

ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ىال﮴�﮲�وع�﮴م﮶�﮵�ل﮵�س﮴�هدفمح﮴�وىالعر﮴�﮵ى:واال�﮴﮲�ماءوالد﮵�﮲�﮵�ةوالعر﮴�﮵�ةال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ةال﮲حل﮲�﮵�ة●
﮲

وال﮴�راثال﮴�ار﮵�﮲ح�﮲اح﮵�ةمں
�﮴ح﮲�﮵�﮲ر﮲�﮵ىأساس﮵ى﮳ح﮲رءال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ةالهو﮵�ةالحال﮵�ة:ال﮲�﮳حوةالم﮲ح﮴�ل﮲�ة.ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ةالم﮳حموعاتومالمح

﮲
المساهمة.علىالمحرر﮵�ں

﮳�عضمعال﮴�عاملAfroCrowdم﮶�لم﮳�ادرات�﮴س﮴�هدف
﮲

ال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة.ال﮲�﮳حواتهذهمں

 حمالت و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا العالم﮵�ة هذه.﮵�ر﮳حى ا﮲ح﮴�﮵�ار هذا ال﮲ح﮵�ار لو �ن ا﮴�﮴�راحك ﮲ع﮵�رال ﮵�﮲�ط﮳�ق:●
﮲

مر�﮳﮴�ط ﮳�ٔ�ي مں

�﮴عر﮵�﮲�اتعدةأ﮲حذتمالحظات:
﮲

لم﮲ر﮵�دالمعر﮲�ة.﮲�﮵ىال﮲�﮳حوةعلى﮳حرىالذيال﮳�حث�﮴حل﮵�لمں
﮲

المعلوماتمں
﮲

ال﮲�﮳حوة﮳�حثعں
 ر﮳�طه ﮳�عملك، ﮵�ر﮳حى

﮲
.ال﮲ص﮲عط ه﮲�ا﮲�﮵ى المعر﮲�ة هذا وك﮵�ف ﮵�مكں

The«م﮶�الٕالىعودة New Rising Sun Generation«ال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة:ال﮴�ط﮳�﮵�ةال﮴�ارة﮲�﮵ى

https://meta.wikimedia.org/wiki/Africa_Portal/Projects_and_Programs
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Diversity_Observatory
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_LGBT#:~:text=WikiProject%20LGBT%20is%20the%20community,issues%20in%20LGBT%2B%20data%20curation.
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_LGBT#:~:text=WikiProject%20LGBT%20is%20the%20community,issues%20in%20LGBT%2B%20data%20curation.
https://afrocrowd.org/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Knowledge_Gaps_Index/Taxonomy


أيعلى﮵�﮶س﮴�ملا﮴�﮴�راحك�نٕانذكر﮵�ر﮳حى.16
﮲

ال﮴�ال﮵�ة.ال﮴�رك﮵�﮲رموا﮲ص﮵�عأوالم﮳حاالتمں

�ٔ﮴�ملالذيوالمح﮴�وىمعها�﮴﮴�عاونسوفال﮴�﮵ىال﮴�طاعاتأوالمسا�ٔلم﮶�ل-﮳�عملكم﮴�عل﮴�ةأ﮲حرىموا﮲ص﮵�ع﮵�ةم﮳حاالتا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�ر﮳حى
﮲�﮵ى ص﮵�ا﮲ع﮴�ه أو لك﮵�هما. ٕال﮵�ك ﮴�ا�ٔمة ﮳�الموا﮲ص﮵�ع المح﮴�ملة ال﮴�﮵ى �﮴حمل أهم﮵�ة الٔ�﮶﮲سطة حركة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

أوال﮴�عل﮵�موزاراتأومدارسأومعلمونأوطالبأوأمور(أول﮵�اء﮳�م﮶سارك﮴�هاأوال﮴�عل﮵�م﮵�ة﮳�المؤسساتم﮴�عل﮴�ةأ�﮶﮲سطةال﮴�عل﮵�م:●
الو﮵�ك﮵ى�﮲واديم﮶�لالرسم﮵ى﮲ع﮵�رال﮴�عل﮵�ممع�﮴﮴�عاملأو�﮴عل﮵�م﮵�ةمؤسساتدا﮲حل�﮲﮴�ظمال﮴�﮵ى﮲حال﮲�ه)أوال﮵�و�﮲سكوم﮲�ظمة

لك﮳�ارالمو﮳حهةال﮴�علم﮳�رامح�أوالو﮵�ك﮵ىومعسكرات
﮲

علىلل﮴�عرفالمدارس.مواع﮵�د﮳�عد�﮳﮴حريال﮴�﮵ىاالٔ�﮶﮲سطةأوالسں
ا﮲ص﮲عط ه﮲�ا�﮴و﮳ح﮵�هات محددة

﮲
 المعلومات عں

﮲
.ه﮲�اأو﮲�﮵ى ال﮴�عل﮵�مو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�اولم﮲ر﮵�د مں

﮲�﮵ىع﮴�﮳�ات�﮲﮴صعأو�﮴لّوحال﮴�﮵ىوال﮴�راراتالس﮵�اسات﮶سٔ�ن﮲�﮵ى﮴�راروا�﮲﮴حاذو�﮴﮲�اشو�﮴و﮳ح﮵�هم﮴�ا﮳�عةعلى�﮴رك﮲رأ�﮶﮲سطةالم﮲�اصرة:●
و�﮲ا﮶سطةو﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ةس﮵�اس﮵�ةك﮲�ا﮵�ات�﮲﮴�م﮵�ةعلىذلك﮵�﮶س﮴�مل﮲�﮵�ها.والمساهمةالحرةالمعر﮲�ةٕالىللوصولأال﮲�رادس﮳�﮵�ل

الم﮲ر﮵�دعلى�﮴﮴�عرفك﮵ىه﮲�اا﮲ص﮲عطوالعالم﮵ى.وإال﮴�ل﮵�م﮵ىالمحل﮵ىالمس﮴�وىعلىوال﮴�عاون
﮲

م﮳ح﮴�مع﮲�﮵ىالم﮲�اصرة�﮴﮲�ا﮶ساتعں
و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا وأعماله و﮴�رارا�﮴ه.

﮵�﮴�عر﮲�واك﮵ىلل﮳حم﮵�عالوصول﮵�س﮵�رة�﮴ص﮳�حوأنإال�﮲سان﮳�ح﮴�وقالم﮴�عل﮴�ةالمعر﮲�ة�﮴وس﮵�ععلى�﮴رك﮲رأ�﮶﮲سطةإال�﮲سان:ح﮴�وق●
 ال﮳حهود الم﮳�ذولة ﮲�﮵ى هذا الم﮳حال،

﮲
 المعلومات عں

﮲
.ه﮲�اا﮲ص﮲عطعلى ح﮴�و﮴�هم إال�﮲سا�﮵﮲�ة االٔساس﮵�ة وك﮵�﮲�﮵�ة حما﮵�﮴�ها. لم﮲ر﮵�د مں

الوصول�﮴﮴�﮵�ّدأوالم﮳حا�﮵﮲�ةالحرةالمعر﮲�ةٕالىللوصول�﮴رّوجال﮴�﮵ىالس﮵�اساتعلىال﮴�ٔ��﮵﮶�رعلى�﮴رك﮲رأ�﮶﮲سطةالعامة:الس﮵�اسة●
ٕال﮵�ها، م﮶�ل ٕام��﮵﮲�ة الوصول أو الر﮴�ا﮳�ة أو ح﮴�وق الط﮳�ع وال﮲�﮶سر أو المسؤول﮵�ة ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة على الوسطاء وال﮲حصوص﮵�ة.

أووالمهر﮳حا�﮲ات)ال﮴�م﮶�﮵�ل﮵�ةوال﮲�﮲�ونال﮶س﮲�ه﮵ىال﮴�راث(م﮶�لالملموس﮲ع﮵�رال﮶�﮴�ا﮲�﮵ىال﮴�راث�ّ﮴و�﮶قأ�﮶﮲سطةو﮳حالم:وال﮴�راثال﮶�﮴�ا﮲�ة●
دا�ًٔماول﮵�ستاالٔ�﮶﮲سطةهذه�﮴كونما﮲عال﮳�ًاال﮴�ذ�ر﮵�ة).وال﮲�صبوالم﮲حطوطاتاللوحات(م﮶�لالماد﮵�ةال﮶�﮴�ا﮲�ةعلىالعمل

﮲ع﮵�رمح﮴�وى�﮴﮴�د﮵�مال﮲ٔعراضو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امعال﮴�عاون﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبأ﮲حرى�﮴﮶�ا﮲�﮵�ةمؤسساتأومك﮴�﮳�اتمع﮳�ال﮴�عاونمصممة
م﮳حا�﮵﮲ىٕال﮵�هالوصولم﮴�﮵�د

﮲
ال﮴�عد﮵�لم﮲�ا﮲�ساتذلكس﮳�﮵�ل﮲�﮵ىا�﮳﮴�عتال﮴�﮵ىالس﮳�ل�﮶﮴سملللعامة.اس﮴�﮲حدامهٕاعادةو﮵�مكں

﮲ص﮲حمةكم﮵�اتر﮲�عوكذلكالعملوورشال﮳�﮵�ا�﮲اتوم﮲�ا﮲�سات
﮲

الم﮴�﮵�موالو﮵�ك﮵�م﮵�دي﮳�﮵�ا�﮲اتو﮵�ك﮵ىأوكوم﮲�﮲رٕالىالمح﮴�وىمں
وٕاعادةالل﮲عات�﮴و�﮵﮶�قمال�ٔم﮳�﮴�م﮶�﮵�ل﮵�حظىالالذيالمح﮴�وىمعال﮴�عاملس﮳�ل�﮶﮴سمل﮲�و�﮴و﮲عرا﮲�﮵ى.�﮴صو﮵�رم﮲�ا﮲�ساتو�﮲﮴�ظ﮵�م
وعمل﮲�﮵�هام﮳حموعات�﮴ح﮲�ظال﮴�﮵ىالمؤسساتمعال﮲�﮴�اش﮲�﮵ىللم﮶ساركةالمصدرلم﮳ح﮴�معاتالدعوةو�﮴و﮳ح﮵�هٕاح﮵�ا�ٔها

.�﮶﮲سرة ﮳حالم إال﮲ح﮳�ار﮵�ة�﮲ماذج لل﮶�﮴�ا﮲�ة ﮲ع﮵�ر الملموسة على و﮵�ك﮵ى ﮳�﮵�ا�﮲ات. ك﮵ى �﮴طلع على أم﮶�لة حد﮵�﮶�ة العهد، طالع

وال﮴�﮲�م﮵�ةالم﮲�ا﮲ح﮵�ةوالعدالةالم﮲�اخ�﮲﮴ع﮵�ر﮵�﮲حص﮲�﮵�ماال﮴�وع﮵�ةمس﮴�وىز﮵�ادةعلى�﮴رك﮲رأ�﮶﮲سطةواالس﮴�دامة:الم﮲�اخ�﮲﮴ع﮵�ر●
.الو﮵�ك﮵ى �﮴ل﮴�﮴�﮵ى ﮳�المو﮲صة المس﮴�دامةوالم﮲�اخ إال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ةم﮲�ا﮲�سة �﮴عد﮵�ل �﮲﮴ع﮵�رالمس﮴�دامة. ل﮳�عض االٔم﮶�لة ا﮲ص﮲عط ه﮲�ا

الم﮶ساركةعلىوالحّث�﮴وز﮵�عهاوٕاعادة�﮴عد﮵�لهاال﮲ٔعراض﮳�الم﮳حانوم﮴�احةصممت�﮴﮴�﮲�﮵�اتالمصدر:م﮲�﮴�وحةال﮴�﮴�﮲�﮵�ة●
الم﮲�﮴�وحة.

﮵�﮲ُ�هم﮳�ال﮴�﮲�وع.المر�﮳﮴�طةوال﮴�﮵�م﮳�ال﮴�﮲�وعم﮴�عل﮴�ةلموا﮲ص﮵�عال﮴�رو﮵�ح�على�﮴رك﮲رال﮴�﮵ىالم﮶سار﮵�عال﮴�﮲�وع:●
﮲

أ�﮲هاال﮴�﮲�وعلكمةمں
�ٕالى�﮶﮴س﮵�ر

﮲
واالٔصلال﮳ح﮲عرا﮲�﮵ىوالمو﮴�عوال﮶�﮴�ا﮲�ةال﮳ح﮲�س﮵ىوال﮴�و﮳حهال﮲�وعم﮶�لم﮴�عددة،﮳حوا�﮲ب﮲�﮵ىواال﮲ح﮴�الفال﮴�﮲�وعمں

 و﮲حال﮲�ه وأن و﮳حودها ﮵�ساعد ﮲�﮵ى اح﮴�﮲صان ال﮶سمول وإال�﮲صاف.
﮲

العر﮴�﮵ى والعرق والد﮵�ں

هذاذكر﮵�ر﮳حىذلك:﮲حالف●
﮲

مں
﮲

و﮲�﮵ىه﮲�ا�﮴ذكرلمللعملر�﮵ٔ�س﮵�ةأ﮲حرىم﮳حاالتٕا﮲صا﮲�ة﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبك﮲�تلوا﮲ح﮴�﮵�ارا�﮴ك﮳�﮵�ں
.21ر﮴�مالسؤال

 هذه الم﮳حاالت.﮵�ر﮳حى ا﮲ح﮴�﮵�ار هذا ال﮲ح﮵�ار لو �ن ا﮴�﮴�راحك ﮲ع﮵�رال ﮵�﮲�ط﮳�ق:●
﮲

مر�﮳﮴�ط ﮳�ٔ�ي مں
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﮲

م﮶سارك﮵�ں
﮲

أيمں
﮲

لكا﮲ح﮴�رمالٔ�م؟﮳�﮴�م﮶�﮵�ل﮴�حظىالال﮴�﮵ىالم﮳ح﮴�معاتمں
ال﮴�ص﮲�﮵�﮲�ات ال﮴�﮵ى ﮴�﮲�ط﮳�ق.

 �﮲واح﮵ى
﮲

 أمور ال﮶سمول وال﮴�﮲�وع مں
﮲

، أما هذا السؤال ﮵�﮶س﮵�ر ٕالى �﮲﮴�وعالمح﮴�وى﮵�ر﮳حى مالحظة أ�﮲﮲�ا سٔ�ل﮲�اك ﮲�﮵�ما سلف عں
﮲

﮵�ر﮳حى.الم﮶سارك﮵�ں
الر﮳حوع ٕالى دل﮵�ل ال﮴�عر﮵�﮲�ات واالٔم﮶�لة.

https://docs.google.com/document/d/1QFExIpMI5VJz-n96NIgYevMz00WnGWNaNrNKaBJbLnc/edit#
https://wikimediafoundation.org/our-work/education
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Advocacy
https://wikimediafoundation.org/news/2019/12/10/wikimedia-foundation-and-un-human-rights-launch-wikiforhumanrights-campaign/
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Newsletter
https://meta.wikimedia.org/wiki/African_Climate_Change_edit-a-thon
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Wiki_meets_Sustainable_Fashion


أال﮲�رادعددالم﮶ساركون:
﮲

أولو﮳حهو﮳حًهاسواءم﮲�ها،﮵�﮲�﮴�﮲�عونأوأ�﮶﮲سط﮴�هأو﮳�رام﮳حهأوالم﮲�حةعلىالحاصل﮲�عال﮵�ات﮵�ح﮲صرونالذ﮵�ں
هذا﮵�﮶سملال�﮴﮴�ار﮵�ره.أواال﮴�﮴�راح﮲�﮵ىمو�﮶قهوماحسبا﮲�﮴�را﮲ص﮵�ًا

﮲
أواال﮳ح﮴�ماع﮵ىال﮴�واصلوسا�ٔلعلىالم﮴�ا﮳�ع﮵�ں

﮲
﮲ع﮵�رهمأوالم﮴�﮳�رع﮵�ں

﮲
أال﮲�رادمں

﮲
أنكمام﮳�ا﮶سرة.﮵�﮶ساركونالالذ﮵�ں

﮲
الم﮶سارك﮵�ں

﮲
﮳�ص﮲�ة�﮶﮲ساطأو﮳�ر�﮲امح�أو﮲�عال﮵�ة﮲�﮵ى﮵�﮲�همكونممں

﮲
﮵�﮲صافأن﮵�﮳حبم﮲�ظم﮵�ں

عددهم ٕالى هذا ال﮳�﮲�د.

 الذي ﮵�سعى ا﮴�﮴�راحك ل﮴�ح﮴�﮵�﮴�ه والسع﮵ى ل﮴�و﮲�﮵�ر ﮳�﮵�ٔ�ة ﮶سمول﮵�ة
﮲

﮵�ر﮳حى الر﮳حوع ٕالى هذه ال﮴�عر﮵�﮲�ات ك﮵ى �﮲﮴ح﮴�ار مس﮴�وى �﮲﮴�وع المساهم﮵�ں
وآم﮲�ة لهم ع﮲�د م﮶سارك﮴�هم:

﮲حاصةم﮲ح﮴�ل﮲�ة،أ�﮲واع﮵�م﮶�لونأ﮲�رادٕا﮶سراكال﮲�وع:●
﮲

مں
﮲

الهو﮵�ةوذويال﮲�ساءم﮶�لمال�ٔم،﮳�﮴�م﮶�﮵�ل�﮴حظىالال﮴�﮵ىال﮲�ٔ�ات﮳�﮵�ں
﮳�الم﮵�الد أو م﮴�﮲ع﮵�رو ال﮲�وع، و﮲ع﮵�رهم.

 ال﮲�ٔ�ات ال﮴�﮵ى ال �﮴حظى ﮳�﮴�م﮶�﮵�ل مال�ٔم.ٕا﮶سراك أ﮲�راد ﮵�م﮶�لون �﮴و﮳حهات ﮳ح﮲�س﮵�ة م﮲ح﮴�ل﮲�ة،ال﮴�و﮳حه ال﮳ح﮲�س﮵ى:●
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

﮲حاصة مں

أ﮲�رادٕا﮶سراكال﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا:●
﮲

﮲حاصةم﮴�﮲�وعة،﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ةم﮲�اطقمں
﮲

واحدةدولةدا﮲حلال﮲�رع﮵�ةالم﮲�اطقأوال﮲�مو﮴�ل﮵�لةالدولمں
﮵�﮲علب أال �﮴حظى ﮳�﮴�م﮶�﮵�ل مال�ٔم (أي الم﮲�اطق الر﮵�﮲�﮵�ة وال﮲�ا�﮵ٔ�ة و﮴�ل﮵�لة ال﮲�مو).

﮲حاصة�﮴﮶�ا﮲�﮵�ة،أود﮵�﮲�﮵�ةأوعر﮴�﮵�ةم﮳حموعات﮵�م﮶�لونأ﮲�رادٕا﮶سراكالعر﮴�﮵ى:االٔصلأوال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ةأوالد﮵�﮲�﮵�ةأوالعر﮴�﮵�ةال﮲حل﮲�﮵�ات●
 ال﮴�م﮶�﮵�ل على م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

﮲
 على الم﮴�دار المال�ٔم مں

﮲
أال﮴�ل﮵�ات وال﮳حماعات ال﮴�﮵ى ال �﮴حظى ﮲�﮵ى الو﮴�ت الراهں

م﮲ح﮴�ل﮲�ةأ�﮲واعلد﮵�همأ﮲�رادٕا﮶سراكإالعا﮴�ة:●
﮲

الع﮴�ل﮵�ةأوالذه﮲�﮵�ةإالعا﮴�اتأوال﮲�موٕاعا﮴�اتأوإالدراك﮵�ةإالعا﮴�اتم﮶�لإالعا﮴�اتمں
م﮳حموعةأو ال﮳حسما�﮵﮲�ة أو الحس﮵�ة. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ا﮲ص﮲عط ه﮲�ا

﮲
 المواز﮵�ں

﮲
 الو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�﮵�ں

﮲
.المس﮴�﮲حدم﮵�ں

﮳�﮴�م﮶�﮵�ل�﮴حظىالما﮲عال﮳�ًاال﮴�﮵ىأال﮴�ل﮵�ات﮳حماعاتل﮲عات﮲حاصةم﮴�﮲�وعة،ل﮲عات﮵�م﮶�لونأ﮲�راد﮳�الل﮲عات:م﮴�عل﮴�ةأول﮲عو﮵�ة●
مال�ٔم على مس﮴�وى عالم﮵ى أو ٕا﮴�ل﮵�م﮵ى أو وط﮲�﮵ى.

أ﮲�راداال﮴�﮴�صاد﮵�ة:اال﮳ح﮴�ماع﮵�ةالحالة●
﮲

﮲حاصةم﮴�﮲�او�﮴ة،�﮴و﮲ط﮵�فأو�﮶روةأود﮲حلمس﮴�وىأو�﮴عل﮵�م﮵�ةمس﮴�و﮵�اتمں
﮲

مں
﮲

هؤالء﮳�﮵�ں
 ال ﮵�حظون ﮳�﮴�م﮶�﮵�ل مال�ٔم، م﮶�ل أصحاب الد﮲حل الم﮴�د�﮵﮲ى ومس﮴�و﮵�ات ال﮴�عل﮵�م المحدودة.

﮲
الذ﮵�ں

.�﮲﮴�وع االٔعمار، ﮲حاصة ال﮳حماعات ال﮴�﮵ى ال �﮴حظى ﮳�﮴�م﮶�﮵�لالعمر:●
﮲

مال�ٔم م﮶�ل ال﮶س﮳�اب وك﮳�ار السں

م﮲ح﮴�ل﮲�ة﮳�مس﮴�و﮵�ات﮵�﮴�م﮴�عونأ﮲�رادالر﮴�م﮵�ة:الوصولٕام��﮵﮲�ة●
﮲

م﮲ح﮴�ل﮲�ةمس﮴�و﮵�ات﮵�م﮲�حواأوالر﮴�م﮵�ةال﮴�﮴�﮲�﮵�ةٕالىالوصولمں
 الوصول ٕالى ﮳�﮲�﮵�ة �﮴ح﮴�﮵�ة أو مصادر أو مهارات م﮴�﮲�او�﮴ة.

﮲
مں

 هذه الم﮳حموعات.﮵�ر﮳حى ا﮲ح﮴�﮵�ار هذا ال﮲ح﮵�ار لو �ن ا﮴�﮴�راحك الال ﮵�﮲�ط﮳�ق:●
﮲

﮵�رك﮲ر على ال﮴�رو﮵�ح� لل﮴�﮲�وع ﮲�﮵ى أي مں

The«م﮶�الٕالىعودة New Rising Sun Generation«﮲﮲ح﮴�ار:سوفال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة،ال﮴�ط﮳�﮵�ةال﮴�ارة﮲�﮵ى�

الم﮲ر﮵�د﮴�﮲ح﮳�ر﮲�اأن﮵�ر﮳حى.18
﮲

عں
﮲

الم﮶سارك﮵�ں
﮲

م﮶سارك﮴�هم.﮴�س﮴�هدفالذ﮵�ں

 ﮳�عد ا�﮴﮲�هاء �﮲﮴�﮲�﮵�ذ اال﮴�﮴�راح. الحدو﮳�﮵�ان الس﮳�ل ال﮴�﮵ى﮵�ر﮳حى ذكر أ﮵�ة م﮴�طل﮳�ات مع﮵�﮲�ة للم﮶ساركة
﮲

 ﮳�ها ح﮴�ى �﮴س﮴�﮳�﮴�﮵ى الم﮶سارك﮵�ں
﮲

س﮴�س﮴�ع﮵�ں

محرف2500أال﮴�صى

هؤالءٕا﮶سراك﮲�﮵ى�ٔ﮴�ملك﮵�فل﮲�اصف
﮲

المساهم﮵�ں
﮲

الم﮴�﮲�وع﮵�ں
﮲

لك�﮶﮴ساركأن�ٔ﮴�ملك﮵�فذكر﮵�ر﮳حىالسا﮳�ق.السؤال﮲�﮵ىذكرتالذ﮵�ں
﮳�ص﮲�ةالم﮶�ال،س﮳�﮵�لعلى﮳حماعة،

﮲
أوم﮶سارك﮵�ں

﮲
أومحرر﮵�ں

﮲
أ﮲حرىأ�﮲واعأوم﮲�ظم﮵�ں

﮲
اذكرو﮲حار﮳حه.إال�﮴﮲�ر�﮲تعلىال﮴�طوع﮵ىالعملمں

) لم﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.
﮲

ا ٕان ك﮲�ت �ٔ﮴�مل ٕا﮶سراك هذه ال﮳حماعات ﮲�﮵ى ص﮲�ة ﮴�راء ﮳حدد (مس﮴�﮲حدم﮵�ں أ﮵�﮲صً

أ�﮶﮲سطة﮲�﮵ىللم﮶ساركةو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�اعلىلل﮲ح﮳�رةأد�﮲ىحدالم﮶�ال،س﮳�﮵�لعلىللم﮶ساركة،محددةمعا﮵�﮵�رأ﮵�ةلد﮵�ك��﮲تٕانذكر﮵�ر﮳حى
ال﮲�عال﮵�اتأواالٔ�﮶﮲سطة﮳�عض�﮴س﮴�ل﮲رمر﮳�ماالم﮶�ال،س﮳�﮵�لعلىمحددة.

﮲
مں

﮲
﮳�م﮴�دار﮵�﮴�م﮴�عواأنالمحرر﮵�ں

﮲
مع﮵�ں

﮲
ال﮴�در﮵�بأوال﮲ح﮳�رةمں

محددمو﮴�ععلى
﮲

محددمس﮴�وىأوو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�اموا﮴�عمں
﮲

هؤالءاس﮴�﮴�طابس﮳�لاذكر�﮴﮶�ا﮲�﮵ى.ٕارثأي﮳�ع﮵�﮲�ه،مو﮲صوع﮲�﮵ىال﮲ح﮳�راتمں
.
﮲

 الم﮶سارك﮵�ں
﮲

 وٕان ك﮲�ت �﮴﮴�م﮴�ع ﮳�﮲ح﮳�رة سا﮳�﮴�ة ﮲�﮵ى العمل مع هذه االٔ�﮲واع مں
﮲

الم﮶سارك﮵�ں

https://meta.wikimedia.org/wiki/Para-Wikimedians_Community_User_Group


 ال﮳حدد
﮲

 أن المساهم﮵�ں
﮲

 ﮳�ها ك﮵ى �﮲﮴صمں
﮲

و﮲حار﮳حه.﮲�﮵ى الحركة على إال�﮴﮲�ر�﮲ت﮵�س﮴�مرون ﮲�﮵ى الم﮶ساركة﮵�ر﮳حى ﮳�﮵�ان الس﮳�ل ال﮴�﮵ى ﮴�د �﮴س﮴�ع﮵�ں

سوفال﮴�﮵ىوال﮴�﮲�واتالس﮳�ل—لل﮴�رو﮵�ح�﮲حطة﮳�﮵�ان﮵�ر﮳حى�﮴رو﮵�﮳ح﮵�ة،أ�﮶﮲سطة�﮴ع﮴�﮲رمك﮲�تلوال﮲�ها﮵�ة،﮲�﮵ى
﮲

﮲ح﮳�ر�﮴ذ﮵�عك﮵ى﮳�ها�﮴س﮴�ع﮵�ں
م﮶سروعك على ال﮳حم﮵�ع. عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا، س﮴�كون إال﮳حا﮳�ة كما ﮵�ل﮵ى:



أودول﮴�ك﮲�﮵ىأ﮲حرىلو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮴�ا﮳�عة﮶س﮴�﮵�﮴�ة﮳حهاتأوم﮳حموعاتأوم﮳ح﮴�معاتمعللعمل﮲حططلد﮵�كهل.19
 أ﮳حل ﮴�﮲�﮲�﮵�ذ هذا اال﮴�﮴�راح؟

﮲
﮲�﮵ى دول أ﮲حرى مں

�﮲عم

ال

ٕا﮲ح﮳�ار﮲�ا﮵�ر﮳حى.20
﮲

اال﮴�﮴�راح.﮳�هذاو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮳ح﮴�معاتأ﮳�ل﮲عتوك﮵�فو﮲حار﮳حهإال﮲�﮴�ر﮲�تعلىاال﮴�صاالتهذهعں
 ﮳حهد ﮲�﮵ى

﮲
 طر﮵�﮴�ها هذه الم﮳ح﮴�معات ﮳�ما �﮳﮴�ذله مں

﮲
ا ٕا﮲صا﮲�ة وصالت ﮶س﮳�ك﮵�ة ٕالى ص﮲�حات على موا﮴�ع الو﮵�ك﮵ى ال﮴�﮵ى أ﮳�ل﮲عت عں ﮵�ر﮳حى أ﮵�﮲صً

 عمل هذا ﮲�﮵�ها ص﮲�حات �﮴﮲�اش الم﮳ح﮴�مع أو ص﮲�حات �﮴﮲�اش ال﮳حهات ال﮶س﮴�﮵�﮴�ة أو
﮲

 ال﮴�﮵ى ﮵�مكں
﮲

هذا اال﮴�﮴�راح. �﮶﮴س﮴�مل االٔم﮶�لة على االٔماكں

محرف.1000أال﮴�صىالحدالمع﮲�﮵�ة.الم﮶سار﮵�ع�﮴﮲�اشص﮲�حات

م﮲�ك�﮲سمعأن﮵�هم﮲�ا
﮲

�ٔ﮴�ملوك﮵�فو﮲حال﮲�ه)والم﮳حموعاتال﮶س﮴�﮵�﮴�ةوال﮳حهات(أال﮲�راداال﮲ٔحرىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮳�م﮳ح﮴�معاتا�﮴صاال�﮴كعں
﮲�﮵ىهذه�﮴كونأن﮵�﮳حوزا﮴�﮴�راحك.﮲�﮵ىاال�﮴صاالتهذه�﮴رس﮵�﮲ح

﮲
او﮵�﮳حوزا﮴�﮴�راحك،�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮲�﮵�ها�ٔ﮴�ملأماكں وم﮲�اطقدول﮲�﮵ى�﮴كونأنأ﮵�﮲صً

أ﮲حرى.

﮲�﮵ى﮲حاصة﮳�ا﮴�﮴�راحك،الم﮳ح﮴�معاتأ﮳�ل﮲عتك﮵�ف�﮲عرفأن�﮲ر﮵�دكما
﮲

وصالت�﮴﮴�د﮵�م﮵�ر﮳حىعملك.�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮲�﮵�ها�ٔ﮴�ملال﮴�﮵ىاالٔماكں

علىاالٔم﮶�لة�﮶﮴س﮴�مل.﮲حار﮳حهاأوالو﮵�ك﮵ىموا﮴�ععلى��﮲تسواءالمع﮲�﮵�ةاال�﮴صاالتٕالى﮶س﮳�ك﮵�ة
﮲

ال﮴�﮵ىاالٔماكں
﮲

﮲�﮵�هاهذاعمل﮵�مكں
ا﮵�مك﮲�ك.الص﮲�حةهذهم﮶�لالمع﮲�﮵�ة،الم﮶سار﮵�ع�﮴﮲�اشص﮲�حاتأوال﮶س﮴�﮵�﮴�ةال﮳حهات�﮴﮲�اشص﮲�حاتأوالم﮳ح﮴�مع�﮴﮲�اشص﮲�حات أ﮵�﮲صً

 ﮴�﮲�وات وسا�ٔط ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮲حار﮳ح﮵�ة ر﮳�ما ﮴�د �﮴س﮴�﮲حدمها. عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا:
﮲

أن �﮴﮴�دم معلومات عں

﮶سر�ءمعس﮴�﮴�عاونهل.21
﮲

آ﮲حر﮵�ں
﮲

مں
﮲

﮲ع﮵�ر﮳�﮵�ں
﮲

الو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�﮵�ں
﮲

اال﮴�﮴�راح؟هذا﮴�﮲�﮲�﮵�ذأ﮳حلمں

﮶سر�ءمع�﮴﮴�عاونسوفك﮲�تٕاذاماذكر﮵�ر﮳حى
﮲

آ﮲حر﮵�ں
﮲

﮲ع﮵�رم﮲�ظماتأوأهل﮵�ةم﮲�ظماتالم﮶�ال،س﮳�﮵�لعلىال.أمو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮲حارجمں
هذا﮵�﮶سملالو﮲ع﮵�رها.�﮴﮶�ا﮲�﮵�ة،مؤسساتأوم﮴�احفأومعارضأو﮶سر�تأودول﮵�ةم﮲�ظماتأووط﮲�﮵�ةأومحل﮵�ةحكوماتأوحكوم﮵�ة

 أو م﮳حموعات موا﮲ص﮵�ع﮵�ة).
﮲

 ال﮳حهات ال﮶س﮴�﮵�﮴�ة لو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا (سواء ��﮲ت ﮲�صول محل﮵�ة أو م﮳حموعات مس﮴�﮲حدم﮵�ں
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

الم﮳حموعات مں

�﮲عم
ال

ال﮶سرا�ت.هذه﮳�﮵�ان﮵�ر﮳حى﮳�﮲�عم،إال﮳حا﮳�ة�﮲�تٕاذاأ21

المواردم﮶ساركةاذكر
﮲

محرف1000أال﮴�صىالحدمال﮵�ة).م﮳�الغأو�﮳﮴�رعاتأوم﮲�حأوع﮵�﮲�﮵�ة(مسا�﮲دةال﮶سر�ءهؤالءمں

م﮲�ك�﮲سمعأن﮵�هم﮲�ا
﮲

﮳�﮶سر�ءا�﮴صاال�﮴كعں
﮲

ذكر﮵�ر﮳حىأهم﮵�﮴�هم.ومدىالعملهذا�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮲�﮵ىس﮵�ساعدو�﮲كوك﮵�فو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮲ع﮵�رمں
هذه�﮴كونأن﮵�﮳حوزال.أمم﮲�هممواردعلى�﮴حصلسوفك﮲�تٕاذاوماال﮶سرا�توأ�﮲واعمعها�﮴﮴�عاونسوفال﮴�﮵ىالم﮲�ظمات�﮲﮴�اص﮵�ل

موارد مال﮵�ة أو مسا�﮲دة ع﮵�﮲�﮵�ة م﮶�ل ال﮴�﮳�رعات وال﮴�در﮵�ب واس﮴�﮲عالل المساحات أو ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة و﮲حال﮲�ه.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Igbo_Wikimedians_User_Group#Photowalk_of_institutions_of_higher_learning_in_Abuja_and_Niger_states


عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا:

الم﮲�حة؟ا﮲�﮴�هاء﮳�عداال﮴�﮴�راحهذا﮲�﮵ى﮲�﮲�ذ﮴�هالذي﮲�طاق﮴�وس﮵�عأوعملكاس﮴�دامة﮴�ٔ�ملك﮵�ف.22

ا.هذا�نٕانالعملواس﮴�مراراالٔ�﮶ر�﮲طاقل﮴�وس﮵�عا﮴�﮴�راحكهوماِصف محرف1500أال﮴�صىالحد(ا﮲ح﮴�﮵�اري)م﮲�ط﮳�﮴�ً

ا ك﮵�ف �ٔ﮴�مل اس﮴�مرار هذا العمل أو �﮴وس﮵�ع �﮲طا﮴�ه ﮲�﮵ى المس﮴�﮴�﮳�ل، ﮵�ر﮳حى ﮳�﮵�ان هذه ﮲ ﮳�﮵�ّ﮲�ت سال﮲�ً
هذه إال﮳حا﮳�ة ٕا﮳حا﮳�ة ا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�ة. لو لم �﮴كں

 ﮲حط﮴�ك االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة أو م﮲�هومك
﮲

 هذا االٔمر و﮳�﮵�ں
﮲

 الروا﮳�ط ﮳�﮵�ں
﮲

ال﮲حطط ه﮲�ا. كما أن هذه مساحة ﮵�مك﮲�ك ﮲�﮵�ها �﮴﮴�د﮵�م �﮲﮴�اص﮵�ل عں
 س﮲�ة واحدة.

﮲
لل﮴�مو﮵�ل الذي ﮵�﮲عط﮵ى أك﮶�ر مں

اال﮴�﮴�راح؟هذالمسا﮲�دةالالزمال﮲�ر﮵�قلد﮵�ك﮵�﮴�و﮲�رهل.23

﮵�ر﮳حى سرد ﮴�ا�ٔمة ﮳�ٔ�سماء أع﮲صاء ال﮲�ر﮵�ق والدور الذي س﮵�﮲�هض ﮳�ه لك م﮲�هم. ﮵�ر﮳حى ذكر أسماء مس﮴�﮲حدمهم على و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا ٕان �ن
.حسا﮳�اتلد﮵�هم

﮲
محرف2500أال﮴�صىالحدأ﮴�صى.كحد3ا﮲ح﮴�رمس﮴�﮲حدم﮵�ں

أ�﮲همأوأ﮳حًراس﮵�﮴�﮴�ا﮲صون��﮲وإانوكذلكم﮲�هملك﮳�هاس﮵�﮲�هضال﮴�﮵ىوالمسؤول﮵�اتوالدورال﮲�ر﮵�قأع﮲صاء﮳�ٔ�سماء﮴�ا�ٔمةسرد﮵�ر﮳حى

﮲
.أوالمؤسسةلدىمو﮲ط﮲�﮵�ں

﮲
أن�﮲دعوكم﮴�طوع﮵�ں

﮲
ما�﮴حددوأنال﮲�ر﮵�ق﮳�ها﮵�﮴�م﮴�عال﮴�﮵ىوال﮲ح﮳�راتالصلةذاتال﮲ح﮳�رةم﮳حاالت�﮳﮴�﮵�ں

﮴�درأك﮳�رذكر﮵�ر﮳حىاال﮴�﮴�راح.�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮲�﮵ىمطلو﮳�ة�﮴كون﮴�دال﮴�﮵ىالمهاراته﮵ى
﮲

ممكں
﮲

ذلكو﮵�﮶سملاالٔدوار�﮲�ةاذكرال﮴�﮲�اص﮵�ل.مں

﮲
الم﮲�س﮴�﮵�ں

﮲
م﮲�ا﮲�سات)�﮲﮴�ظمك﮲�تلو(﮲حاصة1والح�موالمدر﮳�﮵�ں

﮲
اال�﮴صاالتعلىوال﮴�ا�ٔم﮵�ں

﮲
هذا�﮲﮴�عللمٕانو﮲حال﮲�ه.وإالدار﮵�﮵�ں

﮲
مں

 لد﮵�هم حساب مس﮴�﮲حدم. عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا:
﮲

 أع﮲صاء ال﮲�ر﮵�ق الذ﮵�ں
﮲

﮴�﮳�ل، ﮵�ر﮳حى ذكر اسم المس﮴�﮲حدم للك ع﮲صو مں

 ﮵�﮴�ولون ﮴�﮵�ادة الم﮲�ا﮲�سة.1
﮲

 ال﮴�مو﮵�ل.ال ﮵�﮳حوز م﮲�ح ﮳حوا�﮲ٔر للح�م ومں
﮲

 ﮵�﮲�ه﮲صون ﮳�دور ح�م هدا﮵�ا مں
﮲

 على الم﮲�ح الذ﮵�ں
﮲

ال ﮵�﮳حوز م﮲�ح الحاصل﮵�ں



ال﮴�﮵ىالطرقه﮵ىما.24
﮲

أك﮶�ر﮳�ها﮵�ساهما﮴�﮴�راحكأن﮴�ظں
﮲

.2030الحركةاس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ة﮴�وص﮵�ات﮲�﮵ى﮲ع﮵�رهامں
ا﮲ح﮴�ر �﮶ال�﮶ة ﮲ح﮵�ارات كحد أ﮴�صى.

﮲
.الحركةاس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ةٕال﮵�ك مو﮳ح﮲ر لهذه ال﮴�وص﮵�ات. ا﮲ص﮲عط على هذه الوصلة ال﮶س﮳�ك﮵�ة لو ك﮲�ت �﮴ر﮲عب أوًال االطالع على الم﮲ر﮵�د عں

��﮲واسواء﮲�﮵�هاواالس﮴�﮶�مارأال﮲�راداح﮴�﮵�ا﮳حاتمسا�﮲دةحرك﮴�﮲�ا:﮲�﮵ىاالس﮴�دامةمس﮴�وىر﮲�ع●
﮲

مں
﮲

أوال﮳حددالوا﮲�د﮵�ں
﮲

المساهم﮵�ں
والمساهمةو�﮴حر﮵�رهالمح﮴�وى﮳�ص﮵�ا�﮲ة﮳�دًءومسا�﮲د�﮴ها،المساهماتأ�﮲واع�﮲�ة�﮴﮴�د﮵�رعلىاالٔمرهذا﮵�﮶س﮴�ملطو﮵�ل.و﮴�تم﮲�ذ
و﮳حمعوال﮴�﮲�ظ﮵�مواال﮳ٔ�حاثوال﮴�واصلإالم��﮲اتو�﮲﮴�م﮵�ةوالم﮲�اصرةالعامةالس﮵�اسةم﮶�لالك﮳�رىالمساهماتٕالىوصوًال﮳�ه،

االٔموال.
﮲

لال�﮴﮲�﮲�اعومسا�﮲د�﮴همال﮲�ا﮶سٔ�ةوالم﮲�ظماتوالم﮳ح﮴�معاتالمحل﮵�ةالم﮳حموعات�﮴مك﮵�ں
﮲

وال﮳حد﮵�دةال﮴�ا�ٔمةالس﮳�لمں
للحصول على أموال وع﮴�د ﮶سرا�ت.

●
﮲

المس﮴�﮲حدم:�﮳﮴حر﮳�ة�﮴حس﮵�ں
﮲

﮶سمول﮵�ةل﮴�كونم﮲�صا�﮲﮴�ال﮴�صم﮵�مالمس﮴�مرال﮴�حس﮵�ں
﮲

ال﮲�ظر﮳�﮲عض—ال﮳حم﮵�عو�﮴مكں
﮲

ال﮲�وععں
—ال﮳حسما�﮵﮲�ةال﮴�دراتأوال﮴�﮴�﮲�﮵�ةالمهاراتأوالمعر﮲�ةمس﮴�وىأوالعمرأوال﮶�﮴�ا﮲�ةأو

﮲
أ�﮲﮶�اءٕا﮵�﮳حا﮳�﮵�ة﮳�﮲ح﮳�رةاالس﮴�م﮴�اعمں

م﮶س﮴�ركةمسؤول﮵�ةاالٔمرهذاو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.م﮲�ظومة﮲�﮵ى﮳�هاوالمساهمةالمعر﮲�ةاس﮴�هالك
﮲

ومصمم﮵�هاال﮳�رم﮳ح﮵�اتمطوري﮳�﮵�ں
والم﮳ح﮴�معات و�﮴﮴�طلب أعمال ﮳حماع﮵�ة ﮲�﮵ى �﮲�ة أ�﮲حاء م﮲�ظومة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

 واالح﮴�واء:●
﮲

 ال﮴�حرش.ال﮴�رو﮵�ح� ل﮳�﮵�ٔ�ة ﮶سمول﮵�ة مرح﮳�ةك﮲�الة االٔمں
﮲

آم﮲�ة ﮲حال﮵�ة مں

و�﮲﮴حص﮵�صال﮴�رارا�﮲﮴حاذ﮲�﮵ىللم﮶ساركةم﮲�ص﮲�ة﮲�رص�﮴و﮲�ر﮲صمانوكذلكالمسؤول﮵�ةم﮶ساركةال﮴�رار:ص﮲�ع﮲�﮵ىإال�﮲صاف﮲صمان●
الموارد.

ال﮴�﮲�س﮵�ق●
﮲

المصلحةأصحابم﮲ح﮴�لفمعوال﮴�واصلالمعر﮲�ةو�﮴﮲�لوال﮴�علمالمعلومات�﮳﮴�ادل﮲�رصالمصلحة:أصحاب﮳�﮵�ں
 ﮵�﮶ساركو�﮲ا رؤ﮵�﮴�﮲�ا.

﮲
الذ﮵�ں

الحركةلسالمةالالزمةأال﮲�رادومهاراتال﮲�﮲�﮵�ةالمهارات�﮲﮴�م﮵�ةال﮲ٔعراضاالس﮴�﮶�ماروال﮴�﮵�ادة:المهارات�﮲﮴�م﮵�ة﮲�﮵ىاالس﮴�﮶�مار●
م﮲ح﮴�ل﮲�ةأ�﮲واعم﮶�لم﮲ح﮴�ل﮲�ةمهاراتعلىاالٔ�﮶﮲سطةهذه�﮶﮴س﮴�ملو�﮲موها.

﮲
معوال﮴�واصلالو﮵�ك﮵ىموا﮴�ععلىالم﮶ساركةمں

وٕادارةالم﮳ح﮴�مع
﮲

االٔموالو﮳حمع﮶سرا�توع﮴�دال﮲�﮲راعاتو﮲�ضالعامةوالس﮵�اسةوالم﮲�اصرة﮳حهودهمو�﮴﮴�د﮵�رالم﮴�طوع﮵�ں
وال﮴�﮲�م﮵�ة ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ة وٕادارة الم﮶سار﮵�ع واال�﮴صاالت وأمور أ﮲حرى.

ل﮳حم﮵�عواالس﮴�﮲حدامواالس﮴�هالكواالس﮴�ك﮶سافال﮴�س﮳ح﮵�ل﮵�س﮵�رةالدا﮲حل﮵�ةلمعر﮲�ةا�﮴ص﮳�حأنالدا﮲حل﮵�ة:المعر﮲�ةٕادارة●

﮲
ل﮴�سه﮵�ل أعمال ال﮴�علم وال﮲�مو.المساهم﮵�ں

﮴�د﮵�ًماعا�﮲ىالذيوز﮵�اد�﮴هالمح﮴�وىٕالىالوصول�﮲﮴�م﮵�ةال﮴�ٔ��﮵﮶�ر:موا﮲ص﮵�ع�﮴حد﮵�د●
﮲

السلطةه﮵�الك﮳�س﮳�بإالهمالمں
�﮴﮴�علقك﮳�رىموا﮲ص﮵�ع﮵�﮴�﮲�اولمح﮴�وىم﮶�ل–ك﮳�﮵�رأ�﮶رلها﮵�كونأن﮵�ح﮴�ملم﮳حاالتهذا،﮳حا�﮲بٕالىال﮲حاصة.واالم﮴�﮵�ازات

﮳�ال﮳�﮶سر﮵�ة ومس﮴�﮴�﮳�لها م﮶�ل أهداف ال﮴�﮲�م﮵�ة المس﮴�دامة ال﮴�﮵ى حدد�﮴ها االٔمم الم﮴�حدة.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Glossary/ar#%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Glossary/ar#%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Glossary/ar#%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85


ٕالىالوصول�﮴و﮲�﮵�ر�﮴س﮴�هدفال﮴�﮵ىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�احركةرؤ﮵�ة�﮴ح﮴�﮵�قال﮲ٔعراضوال﮴�﮳حر﮵�باالس﮴�ك﮶سافالحرة:المعر﮲�ة﮲�﮵ىاال﮳�﮴��ر●
أمورعلىاالٔمرهذا﮵�﮶س﮴�ملر﮳�ماال﮳�﮶سر﮵�ة.معارفم﮳حموع

﮲
على�﮴﮴�﮲علب﮳حد﮵�دةوأدواتعمل﮵�ات﮲�﮵ىال﮴�﮳حر﮵�ب﮴�﮳�﮵�لمں

�﮲﮴�وعمس﮴�وىور﮲�عالمعر﮲�﮵ىإال�﮲صاف﮲�﮵ىال﮴�ا�ٔمةال﮲�﮳حوات
﮲

حرةمعر﮲�ةم﮶سار﮵�عمع﮳حد﮵�دة﮶سرا�تواس﮴�ك﮶سافالمساهم﮵�ں
أ﮲حرى وا﮳�﮴��رات أ﮲حرى �﮴ساهم ﮲�﮵ى رسالة حركة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

و�﮴حل﮵�لها وال﮴�علم م﮲�ها اس﮴�﮲�ادا ٕالى الم﮳�ادئ ال﮴�﮶سارك﮵�ة وعمل﮵�ا�﮴ها.�﮴﮴�﮵�﮵�م أ�﮶﮲سط﮴�﮲�ا وم﮴�ا﮳�ع﮴�هاال﮴�﮴�﮵�﮵�م والمرا﮳حعة وال﮴�عد﮵�ل:●
سوف �﮳﮲�لغ ال﮳حم﮵�ع ﮳�ال﮲�﮴�ا�ٔح� دون موار﮳�ة.

 م﮴�ٔ�كًدا ك﮵�ف ﮵�ساهمال أعلم:●
﮲

هذا اال﮴�﮴�راح، �﮲ظًرا ل﮴�لة معر﮲�﮴�ك ﮳�اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة الحركة.ا﮲ح﮴�ر هذا ال﮲ح﮵�ار ٕان لم �﮴كں

 هذه الم﮳حاالت.﮵�ر﮳حى ا﮲ح﮴�﮵�ار هذا ال﮲ح﮵�ار لو �ن ا﮴�﮴�راحكال ﮶س﮵ىء مما س﮳�ق:●
﮲

﮲ع﮵�ر مو﮳حه للمساهمة ﮲�﮵ى أي مں

عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا، س﮵�كون كما ﮵�ل﮵ى:

ا﮴�﮴�راحك﮲�س﮴�وعبأن﮲�﮵ى﮴�ساعد﮲�ا﮴�داس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ة﮲حطةم﮳حموع﮴�كأوم﮲�ظم﮴�كلدى�نٕانذكر﮵�ر﮳حى.25
اس﮴�﮵�عا﮳�ًا أ﮲�﮲صل.

للمس﮴�﮴�﮳�لو�﮲ظر�﮴كعملكاس﮴�﮵�عابأ﮲عراض﮲�﮵ىم﮲�﮵�دة�﮴كونسوفأ�﮲هام﮲�ذاالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة﮲حط﮴�كم﮶ساركة﮵�مك﮲�كذلك،�﮴ودك﮲�تٕان
 ال﮲حطة أو مسودة ﮵�﮳حري حال﮵�ًا ص﮵�ا﮲ع﮴�ها. لد﮵�ك زر ر﮲�ع المل﮲�ات ك﮵ى �﮲﮴�عل ذلك.

﮲
اس﮴�﮵�عا﮳�ًا أ﮲�﮲صل. ﮵�مك﮲�ك م﮶ساركة �﮲س﮲حة �﮲ها�﮵ٔ�ة مں

لو ��﮲ت لد﮵�ك ﮲حطة ٕاال أ�﮲ك ال �﮴ر﮲عب ﮲�﮵ى ر﮲�عها.�﮲عم،
ال

�﮲عم، و�﮴ود ر﮲�عها.ر﮲�ع ال﮲حطة االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة

التعلم واملشاركة والتقيمي

﮲
�﮴﮴�﮵�﮵�م�ٔ﮴�ملوك﮵�ف�﮴علمه�﮴ر﮵�دلماأال﮲��ر﮳�عض�﮴﮴�د﮵�م﮵�ر﮳حىمًعا.م﮲�ها�﮴﮲�علموأنم﮲�ح﮲�ام﮶سار﮵�ع�﮴﮲�﮵�ّمأناالٔهم﮵�ة﮳�الغأمرأ�﮲ه�﮲ؤمں

ال﮴�﮵ىالم﮴�ا﮵�﮵�سا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�مك﮲�كعملك.
﮲

﮵�ر﮳حىذلك.االٔمر�﮴طلبٕان﮳حد﮵�دةم﮴�ا﮵�﮵�سا﮴�﮴�راحوكذلك�﮴ح﮴�﮵�﮴�ه�ٔ﮴�ملما﮳�﮵�انأ﮲�﮲صل�﮳﮴�﮵�ّں
اس﮴�﮲حدام دل﮵�ل﮲�ا ك﮵ى �﮴طلع على �﮴عر﮵�﮲�ات وأم﮶�لة وا﮲صحة. ﮲�﮵ى حال اح﮴�﮳حت ٕالى المساعدة، ﮵�ر﮳حى اال�﮴صال ﮳�﮲�ا.

سوفو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.حركةأر﮳حاء�﮲�ة﮲�﮵ىالمس﮴�﮲حدمةالمع﮴�ادة﮳�الم﮴�ا﮵�﮵�س﮴�ا�ٔمةٕالىاس﮴�﮲�ادا﮳�ها�﮲وص﮵ىال﮴�﮵ى﮳�الم﮴�ا﮵�﮵�س﮴�ا�ٔمة﮴�دم﮲�ا
﮵�﮲�سح لك الم﮳حال ﮲�﮵ى االٔسٔ�لة ال﮴�ال﮵�ة ك﮵ى �﮴﮴�﮴�رح م﮴�ا﮵�﮵�س كم﮵�ة وك﮵�﮲�﮵�ة أ﮲حرى لو ك﮲�ت �﮴رى أ�﮲ها مهمة لعملك ولم �﮴ذكر ﮲�﮵ى ال﮴�ا�ٔمة.

ك﮲�تالذيمامعر﮲�ة﮲�﮵ى�﮴ساعدك﮴�دال﮴�﮵ى﮳حمعها﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبال﮴�﮵ىال﮳�﮵�ا�﮲اته﮵ىما﮲�﮵ى﮲�كر،وكم﮵�ةك﮵�﮲�﮵�ةم﮴�ا﮵�﮵�س﮲�﮵ى�﮲﮴�كرح﮵�﮲�ما
وأهدا﮲�ك.أ﮲عرا﮲صك�﮴ح﮴�﮵�ق﮲�﮵ىٕال﮵�هوصلتالذيالمدى﮴�﮵�اسوكذلك�﮴علمه�﮲﮴�وي

﮲
الو﮴�ت﮲�﮵ى﮳حد﮵�ًا�﮲﮴�كرأن﮳�م�ناالٔهم﮵�ةمں

ال﮴�علم﮲�﮵ىمل﮵�ًاال﮴�﮲�ك﮵�ر﮵�﮴�﮲�اولالذيال﮴�ص﮵�رال﮴�و﮳ح﮵�ه﮵ىالدل﮵�لهذام﮶ساهدة﮵�ر﮳حىال﮳�﮵�ا�﮲ات.هذهل﮳حمعالم﮴�احةواالٔدواتوالموارد
ا﮵�مك﮲�كال﮴�﮵�اس.وأدواتالم﮴�ا﮵�﮵�س�﮴حد﮵�د�﮴﮴�﮲�اولو�﮲صا�ٔحوال﮴�﮴�﮵�﮵�م وال﮴�﮴�﮵�﮵�ملل﮴�علمالم﮲حصصةالم﮴�رساعات﮲�﮵ىال﮴�س﮳ح﮵�لأ﮵�﮲صً

ل﮴�حصل على المساعدة ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�﮴�د﮳�ر س﮳�﮵�لك لل﮴�عامل مع االٔمر.

﮳�﮵�ا�﮲ات﮳حمععادةالم﮴�ا﮵�﮵�سهذه�﮴س﮴�هدف﮲حال﮲�ه.أومٔ�و﮵�ة�﮲سبأو﮳�ٔ�ر﮴�امعادة�﮴﮴�اساالٔعداد.أوللكم﮵�اتم﮴�ا﮵�﮵�سكم﮵�ة:م﮴�ا﮵�﮵�س

﮲
عددم﮶�ال:ٕاحصا�﮵ٔ�ا).�﮴م﮶�﮵�ًالمم﮶�لةع﮵�﮲�ةأوال﮳�﮵�ا�﮲ات�﮲�ة(�﮴س﮳ح﮵�لمطلوبهولمامم﮶�ل﮲ح﮵�رو�﮴كونم﮴�ح﮵�﮲ر﮲ع﮵�ر﮴�﮵�اًسا﮴�﮵�اسها﮵�مكں

الم﮶ساركون ال﮳حدد �﮴﮲�﮵�﮳حة للم﮶سروع.

ما.﮳�مو﮲صوعم﮴�عل﮴�ةم﮲�اه﮵�مأوا﮲�﮴�را﮲صاتأو�﮴صر﮲�اتأوأال﮲�رادسلوكم﮶�لمو﮲صوع﮵�ة﮲ع﮵�رع﮲�اصر﮴�﮵�اس�﮴حاولك﮵�﮲�﮵�ة:م﮴�ا﮵�﮵�س
اهذه�﮴س﮴�﮲حدم م﮲ر﮵�د﮲�﮵ىأ﮵�﮲صً

﮲
ل﮳�عضاالس﮴�﮵�عابمں

﮲
﮳�عضالس﮴�﮵�عاب﮲�﮵�هاال﮴�عمقوكذلكالعدد﮵�ةال﮲�﮴�ا�ٔح�مں

﮲
العال﮴�اتمں

﮲
﮳�﮵�ں

.علىأ�﮶رلها﮵�كونر﮳�ماس﮵�ا﮴�﮵�ةوعواملوال﮲�﮴�ا�ٔح�ال﮴�صر﮲�ات المرح﮳�ةو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮳�﮵�ٔ�ة﮵�﮲حص﮲�﮵�ماالمساهمونٕادرا�تم﮶�ال:ال﮲�﮴�ا�ٔح�
ور﮲ع﮳�﮴�هم ﮲�﮵ى مواصلة الم﮶ساركة.



الم﮲�ط﮴�﮵ىال﮲�ظريإالطار(م﮶�لومؤ﮶سرا�﮴كأهدا﮲�كوصف﮲�﮵ىاس﮴�﮲حدامها﮵�مك﮲�كلل﮴�﮴�﮵�﮵�م،�﮲ظر﮵�ةأطرلد﮵�ك��﮲تلوهامة:مالحظة
االٔمور﮵�﮲�ظمالذي

﮲
المساحات﮲�﮵ىم﮶سارك﮴�ها﮲�﮵ىال﮴�رددعدم﮵�ر﮳حى﮳�االٔمر،الم﮴�عل﮴�ةوالمؤ﮶سراتوال﮲�وا�﮴ح�الم﮲حر﮳حات�﮲اح﮵�ةمں

 طر﮵�ق ر﮲�ع المس﮴�﮲�دات الم﮴�عل﮴�ة ﮳�هذا).
﮲

الم﮲حصصة لذلك أو عں

﮴�علمه﮴�ٔ�ملالذيما.26
﮲

اال﮴�﮴�راح؟هذا﮲�﮵ىالمذكورعملكمں
محرف1500اال﮴ٔ�صىالحد

�﮴علمها﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبال﮴�﮵ىالر�﮵ٔ�س﮵�ةاالٔمورم﮶ساركة﮵�ر﮳حىعام،﮳�و﮳حه
﮲

ال﮴�﮵ىال﮲ح﮳�رةهذهمں
﮲

مں
﮲

ال﮲�﮴�ا�ٔح��﮴﮴�﮵�﮵�م﮲�﮵ى�﮴ساعدأنالممكں
طرقل﮶�الثأم﮶�لة﮳�﮲صعٕال﮵�ك�﮲﮴�اس﮳�ك.طر﮵�﮴�ة﮳�ٔ�ياالٔمرهذا﮳�﮵�ان﮵�مك﮲�كالمس﮴�﮴�﮳�ل.﮲�﮵ى�﮲﮴عط﮵�﮴�ه�﮲طاقو�﮴وس﮵�ععملك�﮴عد﮵�لوكذلك

 هذا السؤال:
﮲

 إال﮳حا﮳�ة عں
﮲

مح﮴�ملة ﮵�مك﮲�ك �﮴د﮳�رها ح﮵�ں

�﮴ح﮴�﮵�﮴�ه�ٔ﮴�ملك﮲�تالذيال﮴�﮲ع﮵�﮵�رح﮴�﮴�تهل�﮴رىك﮵ى�﮲﮲�سكعلىطرحها﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبأسٔ�لةص﮲�ة﮲�﮵ىهذهوصف﮵�مك﮲�ك●
أم ال.

ا م﮲�صًال.● ﮵�مك﮲�ك وصف ما ه﮵ى ﮲حط﮴�ك لل﮴�﮴�﮵�﮵�م وص﮲�ً

عملك�﮴رك﮵�﮲رم﮳حالعلىك﮳�﮵�ًرااع﮴�ماًدااالٔمرهذا﮵�ع﮴�مدسوفأهم﮵�ة،لك﮵�م﮶�لالذيالوح﮵�دالر�﮵ٔ�س﮵ىاالٔمروصف﮵�مك﮲�ك●
ا﮵�مك﮲�كال.أممعهاال﮴�عامل﮵�س﮳�قلممسا�ٔلأو﮳حد﮵�دة�﮴عاملس﮳�ل�﮳﮴حربك﮲�تٕاذاوما �﮴علم﮴�همام﮶ساركةأ﮵�﮲صً

﮲
مں

﮲ح﮳�رات م﮲�ح سا﮳�﮴�ة.

عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا، ر﮳�ما �﮴كون ﮳�﮲صع أسٔ�لة �﮴علم كما ﮵�ل﮵ى:

الرٔ�﮵�س﮵�ةالم﮴�ا﮵�﮵�سهذه.27
﮲

﮶س﮵ىءلك﮴�و﮲صحلں
﮲

﮳�عض﮴�﮵�اس﮲�﮵ىمهمةأ﮲�هإاالعملك،عں
﮲

ال﮴�﮵ىال﮴�﮲ع﮵�﮵�راتمں
هدف،و﮴�حد﮵�د﮴�ح﮴�﮵�﮴�ه﮲�﮵ى﮴�ر﮲عبالذيماو﮳�﮵�انالرٔ�﮵�س﮵�ةالم﮴�ا﮵�﮵�سهذهاس﮴�﮲حدام﮵�ر﮳حى﮳�رم﮴�ها.الحركة﮴�﮲عط﮵ى

﮵�﮲�﮲صل أن ﮵�كون الهدف ﮲�﮵ى ص﮵�﮲عة ر﮴�م.

 م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا. لو �﮲�ت الم﮴�ا﮵�﮵�س دون
﮲

﮲�﮵�ما ﮵�﮲حص المساهمة ﮳�المح﮴�وى، ﮵�ر﮳حى ﮴�﮴�س﮵�م االٔر﮴�ام حسب لك م﮶سروع مں
﮶سك ﮲ع﮵�ر مالٔ�مة لالس﮴�﮲حدام ﮲�﮵ى ا﮴�﮴�راحك ﮵�ر﮳حى ﮴�﮴�د﮵�م ﮴�﮲�س﮵�ر ﮲�﮵ى المساحة الم﮲حصصة ذلك.

﮵�ر﮳حى االس﮴�عا�﮲ة ﮳�هذه ال﮴�عر﮵�﮲�ات ﮲�﮵ى ص﮲�ة مرا﮳حع.

مسرد المصطلحات:

أن﮳�﮵�﮲�مام﮳�ا﮶سرة.و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�احركة﮲�﮵ىٕا﮵�﮳حا﮳�﮵�ةعالمة﮵�﮴�رك﮶س﮲حصأيمساهم:●
﮲

م﮳حموعةعلى﮵�﮶س﮴�ملوا﮴�دالمساهم﮵�ں
 أ�﮲واع أال﮲�راد وأدوارهم، �﮲ح﮳�ّذ أن �﮴س﮴�﮲حدم هذه

﮲
﮲�﮵ى ا﮴�﮴�راحك.ال﮴�ص﮲�﮵�﮲�ات﮶ساسعة مں

(علىا﮲�﮴�را﮲ص﮵�ًاأوإال�﮴﮲�ر�﮲ت)(﮲حارجلو﮳حهو﮳حهاسواءم﮲�ها،﮵�﮲�﮴�﮲�عونأواال﮴�﮴�راحأ�﮶﮲سطة﮵�ح﮲صرونأ﮲�رادالم﮶ساركون:○
أال﮲�رادال﮴�ص﮲�﮵�فهذا﮵�﮶سملوالس﮳�ل،﮳�عدةالم﮶ساركة﮵�مك﮲�همإال�﮴﮲�ر�﮲ت).

﮲
.﮲ع﮵�رالو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮶سار﮵�ع﮵�عدلونالذ﮵�ں

هذا﮵�﮶سملال
﮲

أواال﮳ح﮴�ماع﮵ىال﮴�واصلوسا�ٔلعلىالم﮴�ا﮳�ع﮵�ں
﮲

﮲ع﮵�رهمأوالم﮴�﮳�رع﮵�ں
﮲

أال﮲�رادمں
﮲

﮵�﮶ساركونالالذ﮵�ں
 و�ن هذا االٔمر م﮲�﮵�ًدا لعملك أن �﮴﮴�ّسم االٔعداد ٕالى ما ﮵�ل﮵ى:

﮲
م﮳�ا﮶سرة. �﮲ح﮶�ّك ٕان أمكں

﮶س﮲حص ﮵�﮶سارك للمرة أالولى ﮲�﮵ى ﮲�عال﮵�ات و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.م﮶ساركون ﮳حدد:■

م﮶سار﮵�ع أو أ�﮶﮲سطة سا﮳�﮴�ة أ﮲حرى.م﮶سارك ﮶سارك ﮲�﮵ى ﮲�عال﮵�ات و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا ﮲�﮵ىم﮶ساركون عأ�دون:■



﮵�حس﮲�ونأوالمح﮴�وى﮵�س﮴�حد�﮶ونو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا،م﮶سار﮵�ع﮵�عدلونأ﮶س﮲حاصمحررون:○
﮲

الٔ�﮶﮲سطة�﮴﮲�﮵�﮳حةمس﮴�واهمں
 و�ن هذا االٔمر م﮲�﮵�ًدا لعملك أن �﮴﮴�ّسم االٔعداد ٕالى ما ﮵�ل﮵ى:

﮲
الحاصل على الم﮲�حة. �﮲ح﮶�ّك ٕان أمكں

الم﮶ساركونعدد﮳حدد):(محررونحد﮵�﮶�ًامس﮳حلونمس﮴�﮲حدمون■
﮲

على﮳حد﮵�دةحسا﮳�اتأ�﮶﮲سٔ�واالذ﮵�ں
 أ�﮶﮲سطة اال﮴�﮴�راح.

﮲
م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا ﮳ح﮲رًء مں

مس﮳حلونمحررونعأ�دون:محررون■
﮲

�﮴عد﮵�لأ�﮶﮲سطة﮲�﮵ى﮵�﮶ساركونأ�﮲همٕاالالم﮶سروع،أ�﮶﮲سطة﮴�﮳�لمں
م﮴�﮴�ر�﮲ة ﮳�الم﮶سروع.

االٔ�﮶﮲سطةأنعلى﮵�حرصونأ﮶س﮲حاصم﮲�ظمون:○
﮲

�﮲﮴�﮲�﮵�ذها﮵�مكں
﮲

والمسا�﮲دةالالزمالو﮴�ت�﮲﮴حص﮵�صطر﮵�قعں
المسؤولونم﮶�لاالٔ�﮶﮲سطة�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮲�﮵ى﮵�﮶ساركونأ﮲�رادعلىال﮴�عر﮵�فهذا﮵�﮶س﮴�ملالمطلو﮳�ة.والمعارف

﮲
ال﮴�﮲حط﮵�طعں

و﮲ع﮵�رهم.والم﮴�حد�﮶ونالدعا﮵�ةو﮴�ادةوالم﮵�سرونواالس﮴�﮶سار﮵�وناال�﮴صالوم﮲�س﮴�ووالمعلمونوالمدر﮳�ونوالم﮲�س﮴�ون
﮵�كونأن﮵�﮳حوز

﮲
الم﮲�ظم﮵�ں

﮲
مں

﮲
أوالم﮴�طوع﮵�ں

﮲
الو�﮵﮶�﮴�ةهذهعلى�﮴طلعأنال﮴�وص﮵�ةأ﮶سد�﮲وص﮵�ك﮳�ٔ�﮳حر.المو﮲ط﮲�﮵�ں

 دا﮲حل الحركة.ك﮵ى �﮴س﮴�وعب االٔدوار وال﮴�حد﮵�اتم﮲�ظم﮵ى الحركةال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲�اول
﮲

ال﮴�﮵ى �﮴وا﮳حه الم﮲�ظم﮵�ں

م﮶سروعلكحسب﮳حد﮵�د﮳�مح﮴�وىالمساهمون●
﮲

﮳حرىأواس﮴�حدثمح﮴�وىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا:م﮶سار﮵�عمں
﮲

ك﮵ىمس﮴�واه.�﮴حس﮵�ں
عدا)،0االسم(�﮲طاقالر�﮵ٔ�س﮵ىاالسم�﮲طاق﮲�﮵ىص﮲�حةأ�﮲هاعلىالمح﮴�وى»«ص﮲�حة�﮲عّرفالم﮴�﮵�اس،لهذا�﮴عر﮵�ف�﮲﮲صع
م﮶�ال:).6االسم(�﮲طاقملفاالسم�﮲طاق﮲�﮵ىالمو﮳حودةالص﮲�حات�﮴لكٕالىالمح﮴�وى»«ص﮲�حة�﮶﮴س﮵�رح﮵�ثكوم﮲�﮲رمو﮴�ع

و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا،م﮴�االت4اس﮴�حداث
﮲

علىع﮲�صر18ٕالىواص﮲�اتٕا﮲صا﮲�ةكوم﮲�﮲ر،ٕالىصور4ر﮲�عو﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا،م﮴�الة�12﮴حس﮵�ں
م﮶سروع.للكالمح﮴�وىل﮴�﮴�س﮵�ممرا﮳حععلىل﮴�طلعال﮴�ال﮵ى1ال﮳حدولمرا﮳حعة﮵�ر﮳حى﮳�﮵�ا�﮲ات.و﮵�ك﮵ى

الٔ�﮶﮲سطةالك﮳�﮵�رال﮴�﮲�وع﮳�س﮳�ب�﮴عر﮵�﮲�ه،﮵�صعبمصطلحالمصطلحهذااس﮴�﮳�﮴�اء:●
﮲

.ودوراتالم﮲�حعلىالحاصل﮵�ں
﮲

الم﮴�طوع﮵�ں

﮲
﮵�مكں

﮲
إال�﮴﮲�ر�﮲تعلى�﮶﮲سطاء﮵�كو�﮲واأنأوالحمالت،﮲�﮵ىالم﮶�الس﮳�﮵�لعلىوذلكس﮲�و﮵�ًا،لل﮲�﮶ساطالر﮳حوعللم﮴�طوع﮵�ں

للعد﮵�دأ�﮲هكما﮶سهر﮵�ًا.و﮲حار﮳حه
﮲

مں
﮲

عدةاس﮴�﮳�﮴�اءم﮴�ا﮳�عة﮵�صعبالم﮲�حعلىالحاصل﮵�ں
﮲

أ�﮶﮲سط﮴�هم�﮴كونح﮵�﮲�مام﮴�طوع﮵�ں
و�﮲﮴�﮲�﮵�ذاال﮳ح﮴�ماع﮵�ةالوسا�ٔطعلىالمعلوماتم﮶ساركةم﮶�لأ﮲حرىأ�﮶﮲سطة﮲�﮵ى﮵�ساعدونأ�﮲همٕاالال﮴�عد﮵�لأوإال�﮴﮲�ر�﮲ت﮲حارج
﮶سر�ءمعا�﮴صالس﮳�ل

﮲
ر﮳�ماأ﮲حرىوأ�﮶﮲سطةالمحل﮵�ةوال﮶س﮳��تالم﮳ح﮴�معات﮲�﮵ى﮳�و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�االوع﮵ىمس﮴�وىور﮲�عمح﮴�مل﮵�ں

أ�﮲هٕاالملموسة.﮲ع﮵�ر�﮴كون
﮲

�﮲موعلىمؤ﮶سراتأ�﮲هام﮲�ذاالس﮴�﮳�﮴�اء،أوالم﮶ساركةاس﮴�مرار﮲�﮵ىمل﮵�ًا�﮲﮴�ظرأن﮳�م�ناالٔهم﮵�ةمں
ال﮶سر�ء﮵�﮴�د﮳�رأن�﮲ح﮳�ّذواس﮴�دام﮴�ه.الم﮳ح﮴�مع

﮲
مں

﮲
ٕال﮵�كو﮴�﮵�اسه.االس﮴�﮳�﮴�اء�﮴حد﮵�د﮳�ها﮵�مك﮲�همس﮳�ًالالم﮲�حعلىالحاصل﮵�ں

﮳�عض االٔم﮶�لة:

 �﮶﮲ساط واحد على إال�﮴﮲�ر�﮲ت أو ﮲حار﮳حه ﮶سهر﮵�ًا⟸
﮲

م﮲�ظمون م﮴�طوعون ��﮲وا �﮶﮲سطاء ﮲�﮵�ما ال ﮵�﮴�ل عں

م﮲�ظمون م﮴�طوعون ��﮲وا �﮶﮲سطاء ﮲�﮵ى أ�﮶﮲سطة الس﮲�وات الما﮲ص﮵�ة وهم االٓن عا�ٔدون⟸

:اس﮴�﮳�﮴�اء⟸
﮲

﮵�﮴�لالماأ﮳حرواأ﮲�رادالمحرر﮵�ں
﮲

﮵�وم30أول﮲�﮵ىواحد�﮴عد﮵�لعں
﮲

�﮲س﮳�ةا�﮲﮲صمامهم،مں
﮲

اعدلوامں أ�﮲﮶�اءأ﮵�﮲صً
﮵�وم�30﮶ا�﮵﮲ى

﮲
واحدهذاا�﮲﮲صمامهم.مں

﮲
�﮲﮴�ظرر﮳�ماال﮴�﮵ىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امؤسسة�﮴عر﮵�﮲�اتمں

﮲
االٔمرهذا�نٕاذامااالع﮴�﮳�ار﮳�ع﮵�ں

ا ﮳�عملك وأ�﮲ه ﮵�مك﮲�ك ﮴�﮵�اسه. م﮴�عل﮴�ً

م﮶سروعللكالمح﮴�وىال﮲ٔ�واعٕار﮶ساديدل﮵�ل:1ال﮳حدول
﮲

و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ام﮶سار﮵�عمں

 م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا
﮲

# أ﮲�واع المح﮴�وى للك م﮶سروع مں

=ال﮳�﮵�ا﮲�ات﮴�اعدةوم﮳حموعة0=االسم﮲�طاق(اسمم﮴�االتم﮴�االت:← موسوعةو﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا
'wikipedia('أوٕا﮲�﮶ساء

﮲
مس﮴�وى﮴�حس﮵�ں

← ﮴�اموس ومك﮲�﮲رو﮵��موس
﮲

مد﮲حالت مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

المل﮲�ات المر﮲�وعة← مس﮴�ودع مل﮲�ات وسا�ٔطو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا كوم﮲�﮲ر

← أ﮲ح﮳�ارو﮵�ك﮵ى اال﮲ٔح﮳�ار
﮲

م﮴�االت مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

 اال﮴�﮴�﮳�اساتو﮵�ك﮵ى اال﮴�﮴�﮳�اس
﮲

← �﮶﮴سك﮵�لة مں
﮲

ص﮲�حات مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

← ﮴�اعدة ﮳�﮵�ا�﮲ات للمعر﮲�ةو﮵�ك﮵ى ﮳�﮵�ا﮲�ات
﮲

ع﮲�اصر مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

← دل﮵�ل للس﮲�رو﮵�ك﮵ى الرحالت
﮲

م﮴�االت مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Organizers/ar


← مك﮴�﮳�ةو﮵�ك﮵ى مصدر
﮲

ص﮲�حات أو ك﮴�ب مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

← دل﮵�ل مصور لٔال�﮲واعو﮵�ك﮵ى أ﮲�واع
﮲

ص﮲�حات مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

→ موارد لل﮴�علمو﮵�ك﮵ى ال﮳حامعة
﮲

ص﮲�حات مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

 الك﮴�ب الدراس﮵�ةو﮵�ك﮵ى الك﮴�ب
﮲

�﮲﮴�﮴�﮵�ح الك﮴�ب ومرا﮳حع﮴�ها و�﮶﮲سرها و�﮴حس﮵�﮲�ها← �﮶﮴سك﮵�لة مں

← �﮲س﮲ح ل﮲عات ﮴�﮵�د ال﮴�صم﮵�م وال﮴�طو﮵�رالحا﮲ص﮲�ة
﮲

وحدات مح﮴�وى مس﮴�حد�﮶ة أو ﮳حرى عل﮵�ها �﮴حس﮵�ں

﮵�ع﮴�مد على �﮲وع الم﮶سروع المو﮳حود ﮲�﮵ى الحا﮲ص﮲�ة - أي مما سلف

للك﮴�ص﮵�ر�﮴عر﮵�فٕال﮵�كهامة:مالحظة
﮲

على﮵�﮲علبال﮴�﮵ىال﮴�ا�ٔمةاالٔدوات﮴�ا�ٔمة﮲�﮵ىالمذكورةالر�﮵ٔ�س﮵�ةالم﮴�ا﮵�﮵�سمں
﮲

علىالحاصل﮵�ں
حال﮳�ٔ�يل﮵�ستأ�﮲هإاالو�﮴صم﮵�مها،اس﮴�﮲حدامهاالم﮲�ح

﮲
لكأنم﮲�ذاالح﮴�﮵�ا﮳حات،�﮲�ةل﮴�﮲�اولم﮲�اس﮳�ةأومع﮵�ار﮵�ةم﮴�ا﮵�﮵�ساالٔحوالمں

على�﮵﮴�سر﮶سموًالأك﮶�رأ﮲�﮲صلأدواتل﮴�صم﮵�مالحا﮳حة�﮴حد﮵�دعلىو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�امؤسسة�﮴عملمسال﮳�ه.لهم﮲�هام﮴�﮵�اس
﮲

علىالحاصل﮵�ں
الم﮲�ح عملهم. لو ��﮲ت لد﮵�ك أ﮵�ة آراء ومالحظات ﮲�﮵ى هذا ال﮶سٔ�ن، ﮵�ر﮳حى ال﮴�واصل مع﮲�ا.

﮳�ها﮲�وص﮵ىال﮴�﮵ىواالٔدواتالرٔ�﮵�س﮵�ةللم﮴�ا﮵�﮵�سٕار﮶ساديدل﮵�ل:2ال﮳حدول

االٔدوات ال﮴�﮵ى �﮲وص﮵ى ﮳�هاالم﮴�ا﮵�﮵�س الر�﮵ٔ�س﮵�ة

رٔ�﮵�س﮵�ة:عدد (#) الم﮶ساركون
 ك﮵�﮲�﮵�ة( وحة �﮴حكم ال﮳�رامح� وال﮲�عال﮵�اتل .1

﮲
) �﮴س﮴�﮲حدم عادةاالس﮴�﮲حدامٕار﮶سادات �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة عں

مع م﮲�ا﮲�سات ال﮴�عد﮵�ل والحمالت والم﮶سار﮵�ع الم﮲�﮲�ردة و﮲حال﮲�ه. �﮴﮴�دم طر﮵�﮴�ة سهلة ل﮴�﮲�ظ﮵�م
 ﮵�عك﮲�ون على م﮶سار﮵�ع مع﮴�ادة وم﮴�ا﮳�عة ما الذي ﮵�﮲�علون وما

﮲
 الذ﮵�ں

﮲
م﮳حموعات المحرر﮵�ں

 ﮳�عض السل﮳�﮵�ات
﮲

 ال﮳حدد، ٕاال ٕا�﮲ه ﮵�عا�﮵﮲ى مں
﮲

الذي ساهموا ﮳�ه. م﮲�اسب ل﮲�عال﮵�ات المحرر﮵�ں
 ذوي ال﮲ح﮳�رة.

﮲
 مں

﮲
 االس﮴�﮲حدام مع المحرر﮵�ں

﮲
 �﮲واح﮵ى ال﮴�صم﮵�م وح﮵�ں

﮲
مں

 ك﮵�﮲�﮵�ة االس﮴�﮲حدام(م﮴�ا﮵�﮵�س ال﮲�عال﮵�ات.2
﮲

 م﮲�ظمو ال﮲�عال﮵�ات)ٕار﮶سادات �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة عں
﮲

�﮴مّكں
 هذه

﮲
 ﮴�﮳�﮵�ل م﮲�ا﮲�سات ال﮴�عد﮵�ل وحمالت المح﮴�وى الحصول على م﮴�ا﮵�﮵�س عں

﮲
مں

 على م﮲�ح
﮲

 للحاصل﮵�ں
﮲

 أ﮳حل اس﮴�﮵�عاب ح﮳حم وأ�﮶ر مساهما�﮴هم وٕا�﮳﮶�ا�﮴ها. ﮵�مكں
﮲

ال﮲�عال﮵�ات مں
 و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا اس﮴�﮲حدام ال﮳�ر�﮲امح� ﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م مس﮴�﮲�دات ﮲حاصة ﮳�الم﮲�حة. �﮴عمل م﮴�ا﮵�﮵�س

﮲
مں

ال﮲�عال﮵�ات على الم﮶سار﮵�ع ال﮴�ال﮵�ة: موا﮴�ع و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا وو﮵�ك﮵ى الرحالت وو﮵��موس وكوم﮲�﮲ر
وو﮵�ك﮵ى ﮳�﮵�ا�﮲ات.

أدوات أ﮲حرى:
 ك﮵�﮲�﮵�ة االس﮴�﮲حدام: ٕاأداة ها﮶س﮴�اغ و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا

﮲
صممها م﮴�طوعون. أدق أداة لل﮴�عاملر﮶سادات �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة عں

 أ�﮶﮲سطة ال﮴�عد﮵�ل الم﮲ح﮴�ل﮲�ة. ال �﮴دعم
﮲

 ﮵�﮶ساركون ﮲�﮵ى كم ﮲ص﮲حم مں
﮲

 ذوي ال﮲ح﮳�رة الذ﮵�ں
﮲

مع المحرر﮵�ں
الم﮴�االت أو الصور أو ال﮳�﮲�ود ال﮳حد﮵�دة أو ال﮴�عد﮵�الت ال﮴�﮵ى �﮳﮴حري على و﮵�ك﮵ى ﮳�﮵�ا�﮲ات.

 أ﮳حل �﮳﮴حم﮵�ع م﮳حموعات ﮳�﮵�ا�﮲ات: �﮴﮴�ا﮳�ع ال﮴�ص﮲�﮵�﮲�ات على كوم﮲�﮲رأدوات م﮲�ا﮲�سات الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى
﮲

مں
ٕاحصا�﮵ٔ�ة م﮴�﮲�وعة.

لوحة �﮴حكم ال﮳�رامح� وال﮲�عال﮵�اتعدد (#) المحررون
م﮴�ا﮵�﮵�س ال﮲�عال﮵�ات

﮵�﮴�ولى أ﮲علب الم﮲�ظمون �﮴س﮳ح﮵�ل هذا العدد ﮵�دو﮵�ًا. اذكر أي ﮶س﮲حص ﮵�ساهم ﮲�﮵ى أعمالعدد (#) الم﮲�ظمون
ال﮴�﮲حط﮵�ط أو �﮵﮴�س﮵�ر اال�﮴صاالت أو �﮲﮴�﮲�﮵�ذ ال﮲�﮶ساط.

لو ك﮲�ت �﮴س﮴�﮲حدم لوحة �﮴حكم ال﮳�رامح� وال﮲�عال﮵�ات، احرص على ٕا﮲صا﮲�ة �﮲�ة أسماء مس﮴�﮲حدم
 ٕالى ال﮲�عال﮵�ة.

﮲
الم﮲�ظم﮵�ں

https://outreachdashboard.wmflabs.org/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Programs_%26_Events_Dashboard/Using_the_Dashboard/ar
https://eventmetrics.wmflabs.org/programs
https://meta.wikimedia.org/wiki/Event_Metrics
https://hashtags.wmflabs.org/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Hashtags/ar
https://wikiloves.toolforge.org/
https://outreachdashboard.wmflabs.org/
https://eventmetrics.wmflabs.org/programs


عدد (#) المساهمات ﮳�مح﮴�وى ﮳حد﮵�د حسب
 م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا

﮲
لك م﮶سروع مں

لوحة �﮴حكم ال﮳�رامح� وال﮲�عال﮵�ات

أدوات أ﮲حرى:
م﮴�ا﮵�﮵�س ال﮲�عال﮵�ات

أداة ها﮶س﮴�اغ و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا
أدوات م﮲�ا﮲�سات الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى

عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا:

﮵�مك﮲�كلذلك،اح﮴�﮳حتٕانالس﮳�ب.هذا﮴�﮲�س﮵�ر﮵�ر﮳حىالرٔ�﮵�س﮵�ة،الم﮴�ا﮵�﮵�سهذها﮴�﮴�راحك﮵�﮴�﮵�سلممالس﮳�بحدثلو27.1

ا اس﮴�﮲حدام هذه المساحة ك﮵ى ﮴�﮲ص﮵�ف أ﮵�ة ﮴�عل﮵�﮴�ات أو مالحظات ٕا﮲صا﮲�﮵�ة ﮴�﮴�علق ﮳�هذه الم﮴�ا﮵�﮵�س الرٔ�﮵�س﮵�ة. أ﮵�﮲صً

م﮴�ا﮵�﮵�سا﮲ح﮴�﮵�ار﮵�ر﮳حىالرٔ�﮵�س﮵�ة،الم﮴�ا﮵�﮵�س﮴�لك﮲حالف.28
﮲

ك﮳�رىم﮲�﮲�عةذات﮴�كونسوفال﮴�﮵ىال﮴�ال﮵�ةال﮴�أ�مةمں
للعمل الذي ﮴�ع﮴�﮲رم ﮴�﮲�﮲�﮵�ذه.

هذا السؤال سؤال ا﮲ح﮴�﮵�اري.

أ﮲حرى.م﮴�ا﮵�﮵�سٕا﮲صا﮲�ةأولعملكالم﮲�﮵�دة�﮴لكا﮲ح﮴�﮵�ار﮲�﮵ى�﮴﮴�رددالعملك.﮲�﮵ىم﮲�﮵�دة�﮴كونر﮳�ماال﮴�﮵ىإال﮲صا﮲�﮵�ة﮳�الم﮴�ا﮵�﮵�س﮴�ا�ٔمةٕال﮵�ك
محلاالٔمر�نٕانال﮲�وع﮵�ة.ل﮴�﮵�اسأدوات�﮴س﮴�ل﮲رمال﮳�﮵�ا�﮲ات﮳�عضأنكمااس﮴�﮲حدامها﮵�﮶س﮵�عالأدوات�﮶مةالم﮴�ا﮵�﮵�س،هذه﮵�﮲حص﮲�﮵�ما

 ل﮲�ر﮵�ق موارد الم﮳ح﮴�مع �﮴﮴�د﮵�م ٕار﮶سادات ومسا�﮲دة ﮲�﮵ى �﮴صم﮵�م هذه ال﮲حطط واالٔدوات معك.
﮲

اه﮴�مامك، ﮵�مكں

المح﮴�ملةواالٔدواتإال﮲صا﮲�﮵�ةللم﮴�ا﮵�﮵�سٕار﮶ساديدل﮵�ل:3ال﮳حدول

أدوات ﮴�﮵�اس مح﮴�ملةم﮴�ا﮵�﮵�س ٕا﮲صا﮲�﮵�ة

 ﮵�واصلون الم﮶ساركة أو
﮲

عدد المحررون الذ﮵�ں
�﮳﮲حح اس﮴�﮳�﮴�ا�ٔهم ﮳�عد االٔ�﮶﮲سطة

 لد﮵�ك أداة أو دورة م﮶سروع طو﮵�لة ﮳�ما ﮲�﮵�ه الك﮲�ا﮵�ة ل﮴�س﮳ح﮵�ل هذه ال﮳�﮵�ا�﮲ات، لو
﮲

ٕان لم �﮴كں
 ل﮲�ر﮵�ق موارد الم﮳ح﮴�مع

﮲
 ﮵�مكں

﮲
 الصح﮵�حة ل�﮲�ة المحرر﮵�ں

﮲
﮴�دمت ل﮲�ا أسماء المس﮴�﮲حدم﮵�ں

�﮴﮴�د﮵�م ﮳�عض المساعدة ﮲�﮵ى هذا ال﮴�حل﮵�ل ﮳�ال﮴�عاون مع ﮴�سم أدوات �﮴حل﮵�الت الم﮲�﮴�﮳حات.

 لوحة �﮴حكم اال�﮴صاالت وم﮴�ا﮵�﮵�س ال﮲�عال﮵�ات �﮴﮴�د﮵�م معلومات �﮴﮴�﮲�اول
﮲

 ل� مں
﮲

﮵�مكں
 �﮲اح﮵�ة ال﮴�عد﮵�الت:

﮲
االس﮴�﮳�﮴�اء مں

ل ال﮳�﮵�ا�﮲ات المو﮳ح﮲رة. * لوحة �﮴حكم اال�﮴صاالت - ﮵�مك﮲�ك االطالع على هذا العدد ح﮵�﮲�ما �﮲﮴�﮲رّ
أ﮵�ام7﮳�عد«االس﮴�﮳�﮴�اء﮳�﮲�دعلىاالطالع﮵�مك﮲�ك-ال﮲�عال﮵�اتم﮴�ا﮵�﮵�س*

﮲
﮲�﮵ىال﮲�عال﮵�ة»مں

ص﮲�حة المو﮳ح﮲ر.

https://outreachdashboard.wmflabs.org/
https://eventmetrics.wmflabs.org/programs
https://hashtags.wmflabs.org/
https://wikiloves.toolforge.org/


 ﮵�واصلون الم﮶ساركة أو
﮲

عدد الم﮲�ظمون الذ﮵�ں
�﮳﮲حح اس﮴�﮳�﮴�ا�ٔهم ﮳�عد االٔ�﮶﮲سطة

ال �﮴و﮳حد أدوات اع﮴�﮵�اد﮵�ة، سوف ﮵�س﮴�﮲�د هذا االٔمر ٕالى ما هو �﮴عر﮵�﮲�ك لالس﮴�﮳�﮴�اء حسب دورات
.
﮲

 الم﮲�ظم﮵�ں
﮲

م﮶سروعك و﮴�در�﮴ك على �﮴س﮳ح﮵�ل االٔ�﮶﮲سطة ﮲حارج إال�﮴﮲�ر�﮲ت وعل﮵�ه للك واحد مں

 طر﮵�ق اس﮴�﮳�﮵�ان
﮲

 �﮴ح﮴�﮵�ق هذا عں
﮲

، ﮵�مكں
﮲

 الم﮲�ظم﮵�ں
﮲

لو �ن الم﮶سروع ﮵�﮲صم عدد محدود مں
 اس﮴�مرار الم﮶ساركة ﮲�﮴�ط، ﮳�ل ﮵�س﮴�و﮲صح مس﮴�وى الم﮶ساركة وال﮲�مو

﮲
﮴�ص﮵�ر ال ﮵�طرح أسٔ�لة عں

 ل﮲�ر﮵�ق موارد الم﮳ح﮴�مع ال﮴�عاون معك ﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م ﮳�عض االٔدوات ﮳�﮲عرض
﮲

المح﮴�مل. ﮵�مكں
�﮴ح﮴�﮵�ق هذه.

ال﮴�﮵ى �﮴ساهم ﮲�﮵ىال﮶سرا�ت االس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ةعدد
ال﮲�مو الطو﮵�ل اال﮳ٔحل وال﮴�﮲�وع واالس﮴�دامة

ا ﮳�﮵�ان س﮳�ب اع﮴�﮳�ارها ﮶سرا�ت ل﮵�ست ال﮲�كرة ه﮵ى م﮳حرد ذكر عدد ال﮶سرا�ت وأ�﮲واعها ﮳�ل أ﮵�﮲صً
اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة، هل الٔ�﮲ها �﮴ساهم ﮲�﮵ى أهدا﮲�ك العموم﮵�ة والٔ�﮲ها �﮴حمل اح﮴�مال و﮳حود �﮴عاون طو﮵�ل

اال﮳ٔحل أم ال.

أدوات مح﮴�ملة:
عدد اال�﮲﮴�ا﮴�ات أو االٔعمال الم﮶س﮴�ركة ال﮴�﮵ى �﮲﮲�ذت

 �﮴﮴�﮲�اول
﮲

 الم﮶سارك﮵�ں
﮲

آراء ومالحظات مں
﮳حذباالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات ال﮲�عالة ﮲�﮵ى
 واس﮴�﮳�﮴�أ�هم

﮲
المساهم﮵�ں

﮵�﮳حوز أن �﮴كون اس﮴�﮳�﮵�ان أو م﮴�ا﮳�الت أو م﮳حموعات �﮴رك﮵�﮲ر.

 ل﮲�ر﮵�ق موارد الم﮳ح﮴�مع
﮲

 ﮳�هذا ال﮴�در﮵�ب الم﮴�علق ﮳�ال﮲�وع﮵�ة، ﮵�مكں
﮲

﮳�ال﮲�س﮳�ة لهؤالء المه﮴�م﮵�ں
�﮴﮴�د﮵�م ٕار﮶سادات وأدوات ومسا�﮲دة ﮲�﮵ى هذا ال﮶سٔ�ن.

 على
﮲

�﮲﮴�وع الم﮶ساركون الذي ح﮴�﮴�ه الحاصل﮵�ں
الم﮲�ح

﮲ح﮵�ارات مح﮴�ملة:

 ٕان ��﮲وا ﮵�وا﮲�﮴�ون على �﮴﮴�د﮵�م هذه المعلومات أ�﮲﮶�اء ال﮴�س﮳ح﮵�ل.●
﮲

اسٔ�ل الم﮶سارك﮵�ں

لو �ن الم﮶ساركون ﮵�﮲�﮲صلون صون ﮲حصوص﮵�﮴�هم، �﮶مة ﮲ح﮵�ار آ﮲حر وهو ﮳حمع ﮳�﮵�ا�﮲ات●
 ٕا�﮳﮲حاز هذا

﮲
 ال﮲�اح﮵�ة الد﮵�مو﮲عرا﮲�﮵�ة. ﮵�مكں

﮲
 مں

﮲
ك﮵�﮲�﮵�ة �﮴﮴�﮲�اول مدى �﮲﮴�وع الم﮶سارك﮵�ں

 طر﮵�ق ٕا﮳حراء م﮴�ا﮳�الت أو م﮶ساهدات أو م﮳حموعات �﮴رك﮵�﮲ر. ﮳�ال﮲�س﮳�ة لهؤالء
﮲

عں
 ل﮲�ر﮵�ق موارد الم﮳ح﮴�مع �﮴﮴�د﮵�م

﮲
 ﮳�هذا ال﮴�در﮵�ب الم﮴�علق ﮳�ال﮲�وع﮵�ة، ﮵�مكں

﮲
المه﮴�م﮵�ں

ٕار﮶سادات وأدوات ومسا�﮲دة ﮲�﮵ى هذا ال﮶سٔ�ن.

﮲
 ﮳حرى اال�﮴صال ﮳�هم عں

﮲
عدد أال﮲�راد الذ﮵�ں

طر﮵�ق م﮲�﮶سورات الوسا�ٔط اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة
 أدوات �﮴حل﮵�ل الوسا�ٔط اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة

﮲
 على الم﮲�ح اس﮴�﮲حدام عدد مں

﮲
 للحاصل﮵�ں

﮲
﮵�مكں

 ﮳حرى اال�﮴صال ﮳�هم ﮲�﮵ى عدة
﮲

للحصول على هذا العدد. ﮵�﮳حوز أن ﮵�كون عدد أال﮲�راد الذ﮵�ں
 ال﮳حدد أو عدد

﮲
أ﮶س�ل م﮲ح﮴�ل﮲�ة، م﮶�ل عدد االس﮴�عرا﮲صات (الم﮶ساهدات) أو عدد الم﮴�ا﮳�ع﮵�ں

 االٔهم﮵�ة ﮳�م�ن ﮳�﮵�ان ما ه﮵ى
﮲

 ر﮲�ع ال﮴�﮴�ر﮵�ر، مں
﮲

مرات ال﮴�﮲�اعل (م﮶�ل ال﮴�عل﮵�ق و﮲حال﮲�ه). ح﮵�ں
الم﮴�ا﮵�﮵�س المحددة ال﮳حاري اس﮴�﮲حدامها و﮵�﮳حب أن ﮵�كون هذا االٔمر ﮲�﮵�ما ﮵�﮲حص الم﮲�﮶سورات

الم﮴�عل﮴�ة ﮳�العمل الذي ﮳حرى ﮳�س﮳�ب اال﮴�﮴�راح.

�﮶﮴سمل لكمة االٔ�﮶﮲سطة �﮲�ة االٔ�﮶﮲سطة المذكورة ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�راح.عدد االٔ�﮶﮲سطة ال﮴�﮵ى ﮳حرى �﮲﮴�﮲�﮵�ذها
 ﮳�ها

﮲
 أدوات م﮴�ا﮳�عة الم﮶سروع ال﮴�﮵ى ﮵�س﮴�ع﮵�ں

﮲
﮵�﮳حوز أن �﮴س﮳حل هذه ﮳�عدة طرق دا﮲حل لك أداة مں

الحاصل على الم﮲�حة. ٕان أردت االطالع على ﮳�عض االٔم﮶�لة، ﮵�ر﮳حى ال﮴�واصل مع ﮲�ر﮵�ق موارد
الم﮳ح﮴�مع.

 أوعدد (#) ساعات ال﮴�طوع
﮲

 أو الم﮲�ظم﮵�ں
﮲

 (المحرر﮵�ں
﮲

 المساهم﮵�ں
﮲

عدد ساعات ال﮴�طوع ال﮴�﮵ى عملها أ�﮲واع م﮲ح﮴�ل﮲�ة مں
أ�﮶﮲سطة ال﮴�طوع اال﮲ٔحرى).

 ﮳�ها
﮲

 أدوات م﮴�ا﮳�عة الم﮶سروع ال﮴�﮵ى ﮵�س﮴�ع﮵�ں
﮲

﮵�﮳حوز أن �﮴س﮳حل هذه ﮳�عدة طرق دا﮲حل لك أداة مں
الحاصل على الم﮲�حة. ٕان أردت االطالع على ﮳�عض االٔم﮶�لة، ﮵�ر﮳حى ال﮴�واصل مع ﮲�ر﮵�ق موارد

الم﮳ح﮴�مع.

عودة ٕالى م﮶�ال﮲�ا:



أ﮲�﮶سط﮴�ك؟ح﮴�﮴�﮴�هالذياال﮶ٔ�رعلى﮴�﮴�عرفك﮵ى﮴�﮳حمعهاسوفال﮴�﮵ىاال﮲ٔحرىالمعلوماته﮵ىما.29
ا﮲ح﮴�﮵�اريسؤالالسؤالهذامحرف.1500اال﮴ٔ�صىالحد

أن﮲�﮵ى�﮴ر﮲عب﮴�دأسٔ�لةأوم﮴�ا﮵�﮵�سا﮴�﮴�راح﮵�مك﮲�كعملك.أ�﮶ر�﮴﮴�﮲�اولال﮴�﮵ىعل﮵�هاال﮴�عرف﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبأ﮲حرى﮳حوا�﮲بأ﮵�ة�﮴﮴�د﮵�م﮵�ر﮳حى
�﮴﮴�عرف

﮲
ا﮵�مك﮲�كذلك.علىطر﮵�﮴�هاعں ا﮵�مك﮲�ك﮲�﮵�ها.�﮴و﮳ح﮵�هأومسا�﮲دةعلىالحصول﮲�﮵ى�﮴ر﮲عبال﮴�﮵ىال﮳حوا�﮲ب�﮴ذكرأنأ﮵�﮲صً أ﮵�﮲صً

 أعمال �﮴مو﮵�ل سا﮳�﮴�ة.
﮲

 ﮲ح﮳�رات مں
﮲

م﮶ساركة ك﮵�ف �﮴ر﮲عب ﮲�﮵ى �﮴ط﮳�﮵�ق ما �﮴علم﮴�ه مں

The«م﮶�الٕالىعودة New Rising Sun Generation«ال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة:ال﮴�ط﮳�﮵�ةال﮴�ارة﮲�﮵ى

ا﮲ح﮴�رت؟م﮴�﮵�اسلك﮴�﮵�اس﮲�﮵ى﮴�س﮴�﮲حدمها﮴�دال﮴�﮵ىاالٔدواته﮵ىما.30
ا ك﮴�ا﮳�ة أ﮲�ك ﮲ع﮵�ر م﮴�ٔ�كد و﮴�ح﮴�اج للمسا﮲�دة. ﮵�مك﮲�ك أ﮵�﮲صً

اس﮴�﮲حدام﮵�ر﮳حىال﮳�﮵�ا�﮲ات.أوالمعلومات�﮴لك�﮳﮴حمعك﮵ى�﮴س﮴�﮲حدمهاسوفال﮴�﮵ىالطرقأواالٔدوات﮳�﮵�ان﮵�ر﮳حىا﮲ح﮴�ر�﮴ه،م﮴�﮵�اسللك
ا﮵�مك﮲�ككمام﮳ح﮴�معات.عدةحال﮵�ًا�﮴س﮴�﮲حدمهاال﮴�﮵ىلالٔدواتدل﮵�ًالال﮴�ال﮵ىال﮳حدول لك�﮴﮴�و﮲�رلمٕانأ﮲حرى.وأدواتأسال﮵�با﮴�﮴�راحأ﮵�﮲صً

.
﮲

 االٔدوات أو ك﮵�﮲�﮵�ة ﮳حمع المعلومات، ﮵�ر﮳حى ذكر هذا ح﮴�ى ﮵�مك﮲�﮲�ا أن �﮴﮲�دم لك المسا�﮲دة وال﮴�در﮵�ب الالزم﮵�ں
﮲

المعر﮲�ة ﮳�ٔ�ي مں

و�﮴وص﮵�ات.الر�﮵ٔ�س﮵�ةاالٔدوات�﮴﮴�﮲�اولٕالر﮶سادات4و3و2ال﮳حداولٕالىالر﮳حوع﮵�ر﮳حى



ٕا﮲صا﮲�﮵�ةالٔدواتٕار﮶ساديدل﮵�ل:4ال﮳حدول

االس﮴�﮲حدامات المع﮴�ادةاالٔدوات

Fountain(السا�ٔلالح﮳�رال﮴�لمأداة tool(

معلومات عامة

 ك﮵�﮲�﮵�ة االس﮴�﮲حدام
﮲

ٕار﮶سادات �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة عں

�﮴س﮴�﮲حدم ﮲�﮵ى ﮳�عض ﮲�عال﮵�ات ال﮴�عد﮵�ل (﮶سهر و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا االٓس﮵�وي)
و﮳�عض الم﮲�اطق (آس﮵�ا ووسط و﮶سرق أور﮳�ا)

 ذوي ال﮲ح﮳�رة
﮲

 مں
﮲

صممت للم﮲�ا﮲�سات ال﮴�﮵ى �﮲﮴صم محرر﮵�ں

ص﮲�حة على م﮶سروع الو﮵�ك﮵ى (�﮶﮴س﮴�مل على س﮳�ل م﮴�ا﮳�عة م﮲حصصة
﮳�اس﮴�﮲حدام أدوات م﮶�ل ال﮳�و�﮴ات)

أداة م﮲�ا﮲�سات و﮵�ك﮵ى مصدر

 ك﮵�﮲�﮵�ة االس﮴�﮲حدام
﮲

ٕار﮶سادات �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة عں

أدوات م﮲حصصة لم﮲�ا﮲�سات ال﮴�﮲�﮴�﮵�ح ال﮴�﮵ى �﮳﮴حري على و﮵�ك﮵ى مصدر

 لٔال﮲�راد المساعدة ﮲�﮵ى
﮲

ال﮴�ح﮴�قوكذلك�﮲﮴�﮴�﮵�حأ�﮲﮶�اء الم﮲�ا﮲�سة، ﮵�مكں

﮲
ص﮲�حات الك﮴�ب على موا﮴�ع و﮵�ك﮵ى مصدر.مں

مو�﮴﮲�اج

 المعلومات
﮲

لم﮲ر﮵�د مں

أداة �﮴﮴�﮵�﮵�م للصور م﮲حصصة لم﮲�ا﮲�سات الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى. �﮴﮴�دم هذه
 ﮲ص﮳�طها ل﮴�﮲�اسب

﮲
االٔداة �﮴د﮲�ق عمل مرن ﮵�س﮴�﮲�د ٕالى الدورات ﮵�مكں

 أح﮳حام الم﮲�ا﮲�سات.
﮲

أي ح﮳حم �ن مں

ISAأداة

ٕار﮶سادات �﮴و﮳ح﮵�ه﮵�ة لالس﮴�﮲حدام

اال﮳ٔحه﮲رة�﮴ال�ٔمالل﮲عاتم﮴�عددةمرحةأداةه﮵ىISAأداةٕان
المحمولة �﮵﮴�ّسر على أال﮲�راد المساهمة «مساهمات م﮴�﮲�اه﮵�ة
الص﮲عر» وه﮵ى ﮳�﮵�ا�﮲ات م﮲�ظمة ٕالى الصور ال﮴�﮵ى أ﮲ص﮵�﮲�ت أ�﮲﮶�اء

م﮲�ا﮲�سات الو﮵�ك﮵ى �﮴هوى ٕالى و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا كوم﮲�﮲ر.

﮵�سمح ﮳�﮴�﮶س﮲ع﮵�ل اس﮴�عالمات ٕاس ك﮵�و ٕال ﮲�﮵ى و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا وم﮶سار﮵�ع)Quarry(الم﮴�لع
ا ﮲�﮵ى عد ال﮴�عد﮵�الت ال﮴�﮵ى و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا اال﮲ٔحرى. ﮵�﮳حوز اس﮴�﮲حدامها أ﮵�﮲صً

).م﮶�ال﮳حرت على م﮶سار﮵�ع و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا، م﮶�ل و﮵�ك﮵ى مصدر (

معال﮲�﮴�أ�ح�هذهم﮶ساركة﮴�ٔ�ملك﮵�ف.31
﮲

م﮲�ها؟﮵�﮴�علمواك﮵ىاال﮲ٓحر﮵�ں
 ﮲ح﮵�ار واحد

﮲
﮵�مك﮲�ك ا﮲ح﮴�﮵�ار أك﮶�ر مں

ال﮴�علمٕان
﮲

هام﮳ح﮲رءمعار﮲�﮲�اوم﮶ساركةحرك﮴�﮲�امں
﮲

�﮴﮲�دمهاال﮴�﮵ىالمسا�﮲دة﮳حهودمں
﮲

للم﮴�طوع﮵�ں
﮲

والم﮲�ظم﮵�ں
﮲

.الحال﮵�ں
﮲

والمر�﮴﮴�﮳�﮵�ں
�﮴ودطرق﮲�﮵ىمل﮵�ًاال﮴�﮲�ك﮵�ر﮵�ر﮳حى

﮲
المساهمةطر﮵�﮴�هاعں

﮲
�﮴علم﮴�هوما﮲ح﮳�ر�﮴كم﮶ساركةطر﮵�قعں

﮲
﮲ح﮵�اراتا﮲ح﮴�﮵�ارطر﮵�قعں

﮲
ال﮴�ا�ٔمةمں

﮲ٕال﮲رام﮵�ًاأمًرال﮵�سأ�﮲هٕاالم﮶سروعك،﮲�﮵ى�﮴علم﮴�همام﮶ساركةعلىالحثأ﮶سد�﮲ح﮶�ّكال﮴�ال﮵�ة.
م﮶سروعك�﮴مو﮵�لعلىالموا﮲�﮴�ة�﮴كونولں

ره﮲�ًا ﮳�هذا االٔمر.

﮵�ك﮲�﮵ى﮳�ما�﮴﮴�م﮴�عالأ�﮲ك�﮴رىك﮲�تلو
﮲

موارد﮲�ر﮵�قٕالىوال﮴�حدثالمسا�﮲دةطلب﮵�مك﮲�ك﮲ح﮳�ر�﮴ك،﮳�ها�﮶﮴ساركمواردأوٕام��﮲اتمں
الم﮶ساركةم﮳�ادراتوكذلكال﮴�در﮵�﮳�﮵�ةالعمللورشالمسا�﮲دةالم﮳ح﮴�معموارد﮲�ر﮵�ق﮵�﮴�دمكماالم﮳ح﮴�مع.

﮲
�﮴﮴�د﮵�موكذلكأال﮴�ران﮳�﮵�ں

 على الم﮲�ح ومسا�﮲دة �﮴صم﮵�م ال﮳حلسات.
﮲

المساعدة ﮲�﮵ى ر﮳�ط الحاصل﮵�ں

ل م﮴�طع مر�﮵ٔى ﮵�س﮴�عرض ﮲ح﮳�ر�﮴ك● س﮳حّ

صمم عرض �﮴﮴�د﮵�م﮵ى ﮴�ص﮵�ر ﮵�س﮴�عرض ﮲ح﮳�ر�﮴ك●

 ما �﮴علم﮴�ه●
﮲

صمم ور﮶سة عمل �﮴در﮵�﮳�﮵�ة �﮴عرض ﮲�﮵�ها على اال﮲ٓحر﮵�ں

﮶سارك ال﮲�﮴�ا�ٔح� على الوسا�ٔط اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة●

https://fountain.toolforge.org/editathons/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fountain_tool
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month/Fountain_tool
https://wscontest.toolforge.org/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikisource_proofreading_contests
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
https://en.wikisource.org/wiki/Help:Beginner%27s_guide_to_validation
https://en.wikisource.org/wiki/Help:Beginner%27s_guide_to_validation
https://montage.toolforge.org/#/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Montage/ar
https://isa.toolforge.org/campaigns
https://isa.toolforge.org/help
https://quarry.wmflabs.org/
https://quarry.wmflabs.org/query/33085


﮶سارك ال﮲�﮴�ا�ٔح� مع م﮳ح﮴�معا�﮴ك●

 على م﮲�ح●
﮲

 آ﮲حر﮵�ں
﮲

 أال﮴�ران مع حاصل﮵�ں
﮲

 ﮳حلسات الم﮶ساركة ﮳�﮵�ں
﮲

﮶سارك ﮲�﮵ى أي مں

●
﮲

 اال﮲ٓحر﮵�ں
﮲

صمم مواد �﮴علم للمس﮴�﮲حدم﮵�ں

 المعلومات ا﮲ص﮲عطم﮵�﮴�ا-و﮵�ك﮵ى﮶سارك االٔمر على●
﮲

على الوصلة ال﮶س﮳�ك﮵�ة.. لم﮲ر﮵�د مں

 المؤسسة ك﮵ى اس﮴�ك﮶سف ك﮵�ف ﮵�مك﮲�﮲�﮵ى م﮶ساركة ما �﮴علم﮴�ه●
﮲

أود الحصول على مسا�﮲دة مں

أ﮲حرى●

االقرتاح املايل

﮴�طل﮳�هالذيالم﮳�لغهوما.32
﮲

و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا؟مؤسسةمں
 س﮲�ة واحدة، ﮵�ر﮳حى ذكر الم﮳�لغ

﮲
﮵�ر﮳حى ذكر هذا الم﮳�لغ ﮳�عمل﮴�ك المحل﮵�ة. لو ك﮲�ت �﮲﮴�كر مل﮵�ًا ﮲�﮵ى طلب �﮴مو﮵�ل ﮵�﮲عط﮵ى أك﮶�ر مں

المطلوب للس﮲�ة أالولى.

لك)؟م﮴�و﮲�ر﮴�﮴�د﮵�رأ﮲�﮲صل(حسباالٔم﮵�رك﮵ى﮳�الدوالرالم﮳�لغهوماأ.32

﮵�ر﮳حى ذكر الم﮳�لغ ﮳�الدوالر االٔم﮵�رك﮵ى مس﮴�﮲حدًما أسعار الصرف ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�﮲حدمها ﮳�و﮳حه عام ﮲�﮵ى عملك. �﮲ح﮶�ّك على اس﮴�﮲حدام

oanda.com.

المحل﮵�ة)(العملةالعملةا﮲ح﮴�ر.33
 ﮴�أ�مة العمالت

﮲
ا﮲ح﮴�ر مں

أك﮶�ر﮵�﮲عط﮵ى﮴�مو﮵�ل﮳�طلبال﮴�﮴�دم﮲�﮵ى﮴�ر﮲عبهل.34
﮲

واحدة؟س﮲�ةمں
﮲�عم

ال

ا،هذاحس﮳�ت﮴�دك﮲�تلوأ.34 .3الس﮲�ةأو2للس﮲�ةس﮴�طل﮳�هلما﮴�﮴�د﮵�رذكر﮵�ر﮳حىمس﮳�﮴�ً
 طر﮵�ق ذكر م﮳�لغ للك س﮲�ة أو �﮲س﮳�ة ز﮵�ادة مٔ�و﮵�ة.

﮲
﮵�مك﮲�ك ذكر هذا عں

محرف500أال﮴�صىالحد

المطلوب.ال﮴�مو﮵�ل﮳�م﮳�لغم﮵�﮲را﮲�﮵�ة﮴�﮴�د﮵�م﮵�ر﮳حى.35
 أو﮳حه إال﮲�﮲�اق واذكر سعر الوحدة وعدد الوحدات والم﮳�لغ

﮲
﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�طل﮳�ات ال﮴�مو﮵�ل، اذكر ﮴�أ�مة ﮳�ال﮳�﮲�ود للك و﮳حه مں

إال﮳حمال﮵ى ﮳�الدوالر االٔم﮵�رك﮵ى أو العملة المحل﮵�ة.

�﮲س﮲حةأ﮲حذ﮵�ر﮳حىال﮴�الب،اس﮴�﮲حدمتلو.ال﮴�البهذااس﮴�﮲حدامعلى�﮲ح﮶�ّك
﮲

صالح﮵�ةوام﮲�ح﮲�ام﮵�﮲را�﮵﮲�﮴�ك﮲�﮵�ها�﮴س﮳حلك﮵ىالملفمں
Google﮲حدمةع﮳�رٕال﮵�هالوصول Sheets.ا﮵�مك﮲�ك محرف.1000أال﮴�صىالحدأ﮲حرى.مل﮲�اتص﮵�غاس﮴�﮲حدامأ﮵�﮲صً

﮲
االٔهم﮵�ةمں

،ٕالى�﮴د﮲�ع﮳�دالتأ﮵�ة�﮴ذكرأن﮳�م�ن
﮲

م﮶�لالم﮲�ظم﮵�ں
﮲

الم﮲�س﮴�﮵�ں
﮲

والمدر﮳�﮵�ں
﮲

و﮲ع﮵�رهم.وإالدار﮵�﮵�ں
﮲

ا﮳�م�ناالٔهم﮵�ةمں ٕاذاما�﮴ذكرأنأ﮵�﮲صً
ك﮲�ت س﮴�ؤ﮳حر المعدات أم س﮴�﮶س﮴�ر﮵�ها.

حالةأي﮲�﮵ى
﮲

،مں
﮲

ال﮴�﮵ى﮳�ال﮳�﮲�ود�﮴﮴�علقوٕار﮶سادات﮳�﮲�دللك�﮴عر﮵�﮲�اتعلى�﮴طلعك﮵ىال﮴�البٕالىالر﮳حوع﮵�ر﮳حىالحال﮴�﮵�ں
﮲

ذكرها.﮵�مكں
�﮴سهل﮴�دالم﮲�صلةوالمعلوماتالم﮲�صلال﮳�﮵�انأن�﮲﮴�َسال﮲صرور﮵�ًا.�﮴راهماحسبم﮲�صلةأوعموم﮵�ةالم﮵�﮲را�﮵﮲�ةهذه�﮳﮴حعلأن﮵�مك﮲�ك

 أسٔ�لة الم﮴�ا﮳�عة.
﮲

عمل﮵�ة المرا﮳حعة و�﮳﮴ح﮲�ب الك﮶�﮵�ر مں

لل﮴�مو﮵�ل.المطلوب﮳�الم﮳�لغالم﮵�﮲را﮲�﮵�ةر﮲�ع﮵�ر﮳حى.36

https://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page/ar
http://oanda.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11eB-_kDqMYe_VXssbO8YSzPj2u1Z12Wyxqbw6dH47GU/edit#gid=1267427403


ك﮵ىس﮴�﮲�علهالذيما.37
﮲

﮳ح﮵�ًدا؟﮴�عامًالاالٔموالمعال﮴�عامل﮴�﮲صمں

محرف1000أال﮴�صىالحد
الم﮲ر﮵�د�﮲سمعأن﮵�هم﮲�ا

﮲
ك﮵ىوالعمل﮵�اتال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ةوإالم��﮵﮲�اتللحوكمةس﮴�﮲�علهماعں

﮲
وأموراالٔموالمع﮳ح﮵�د�﮴عاملو﮳حود�﮲﮴صمں

المحاس﮳�ة.

مسا﮲�دة﮳�﮵�ٔ�ة﮴�ٔ�س﮵�س﮲�﮵ىس﮴�ساهمك﮵�ف.38
﮲

�مس﮴�﮲حدًماللم﮶سارك﮵�ں
﮲

وس﮵�اسةالعالم﮵�ةالسلوك﮴�واعدمدو﮲�ةمں
ال﮳�﮵�ٔ�ة الود﮵�ة؟

محرف1000أال﮴�صىالحد

ه﮵ىهذهاالٔمر،﮲�﮵ىماوأهمال﮲ح﮴�ام﮲�﮵ى
﮲

الس﮵�اس﮴�﮵�ں
﮲

الر�﮵ٔ�س﮵�﮴�﮵�ں
﮲

دا﮲حلو�﮴عاو�﮵﮲ىٕا﮵�﮳حا﮳�﮵ى�﮲﮴�اعلل﮴�ح﮴�﮵�ق�﮴سعىال﮴�﮵ى﮳�الرسالةالم﮴�عل﮴�﮴�﮵�ں
ل﮳حم﮵�عوصح﮵�ةوآم﮲�ةٕا﮵�﮳حا﮳�﮵�ة﮳�﮵�ٔ�ات�ٔ﮴�س﮵�سوكذلكو﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�احركة

﮲
الم﮶سارك﮵�ں

﮲
لل﮴�حرشال﮴�عرضدونالم﮶ساركة)﮲�﮵ى﮵�ر﮲ع﮳�ون(ومں

�﮴ح﮴�﮵�﮴�ها﮲�﮵ىالمساهمة﮲�﮵ى�ٔ﮴�ملك﮵�ف�﮴﮴�د﮳�روك﮵ىالس﮵�اساتهذه�﮴را﮳حعك﮵ىالو﮴�ت﮳�عض�﮲﮴حص﮵�ص﮵�ر﮳حىالمعاملة.﮲�﮵ى�﮴م﮵�﮵�﮲رأو
﮳�العمل المذكور ﮲�﮵ى هذا اال﮴�﮴�راح.

أ﮲ص﮲�﮴�ها.أ﮲�﮲�﮵ىأوال﮳�﮲�ك﮵�ة﮳�﮵�ا﮲�ا﮴�﮵ىرا﮳حعتأ﮲�﮲�﮵ىأ﮴�ّر.39

العالم﮵�ةالسلوك﮴�واعدومدو﮲�ةالود﮵�ةال﮳�﮵�ٔ�ةس﮵�اسة﮴�رأتأ﮲�﮲�﮵ىأ﮴�ّر.40
﮲

و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا﮳�مؤسسةال﮲حاص﮵�ں
ال﮴�ٔ�كد﮵�ر﮳حى

﮲
ال﮴�مو﮵�لطلبأوال﮴�﮴�راحك�﮴﮴�د﮵�مك﮳�مو﮳حباالٔمور.هذه﮲�﮵ىعملكس﮵�ساهمك﮵�فو�﮴د﮳�رالمس﮴�﮲�داتهذه﮴�راءةمں

العالم﮵�ةالسلوك﮴�واعدمدو�﮲ةوكذلكالود﮵�ةال﮳�﮵�ٔ�ةس﮵�اسةوالم﮲�حطل﮳�ات﮲حصوص﮵�ةس﮵�اسةعلىموا﮲�قأ�﮲كعلى�﮴وا﮲�ق﮲�ٔ��﮲ت
 ﮳�مؤسسة و﮵�ك﮵�م﮵�د﮵�ا.

﮲
ال﮲حاص﮴�﮵�ں

﮶سكًرا لك على و﮴�﮴�ك وأ﮲��رك. سوف �﮶﮲ساركك آالراء والمالحظات الم﮴�عل﮴�ة ﮳�طل﮳�ك.

https://foundation.wikimedia.org/wiki/Legal:Grant_Application_Form_Privacy_Statement
https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/ar

