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حقوق الطفل 
»حقوق الطفلبشأن 1989اتفاقیة «ھناك بند من 

:ومھمة حیث تقول ویكیمیدیالرؤیة تبدو جیدة جدا 

تلقي ونقل البحث وویشمل ھذا الحق حریتھ في . حریة التعبیریكون للطفل الحق في . 1-13المادة "
فيأو بالكتابة أو سواء بالقول دونما اعتبار للحدود، أنواعھا ، واألفكار من جمیع المعلومات 
".الطفل بأیة وسائل إعالم یختارھا أو في قالب فني أو مطبوعات 

مة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العا
1989نوفمبر /تشرین الثاني20المؤرخ في 44/25لألمم المتحدة 

49، وفقا للمادة 1990سبتمبر /أیلول2: تاریخ بدء النفاذ
الدیباجة



الصغارمشروع ویكي 
ال یأتي التفكیر في ھذا المشروع في إطار منح الطفل المج

المناسب ألخذ المعرفة 
في قالب مالئم لألطفال 

یساعده في الدراسة 
یجنبھ متاھات البحث في األنترنت 

یا یجب أن حتى و ان كان الطفل ال یمكنھ التصفح في الویكیبید
یتمكن اآلباء من إیجاد محتوى صالح للصغار 



ویكیبیدیا
سریع تعریف ویكیبیدیا •

ھي موسوعة •

)المحررین(في ویكیبیدیا المشاركین •
ن من خالل دراسة نوعیة المقاالت فإن الویكیبیدیا یشارك فیھا من كل الشرائح  و األجناس و األدیا•
للموسوعة المتصفحین •

ھم لیس ھناك إحصائیات دقیقة حول سن المتصفحین ألن میدیا ویكي ال یطلب من المسجلین سن•



) 16إلى 4من (تحدید شریحة الصغار 
الطفل الصغیر بشكل یستسیغھمؤسلبةویكیبیدیا محتویاتھا مفلترة و مختصرة و مبسطة و •



ھل الویكیبیدیا الحالیة تصلح للصغار 
عربیة مثال الویكیبیدیا الحالیة ال تصلح للصغار و ال لمن یرید تعلم لغة كال•

لماذا ؟•
مقاالتھا مطولة •
مقاالتھا  معقدة •
مقاالتھا ال تحتوي صور مبسطة یفھمھا الصغار •
مقاالت ویكیبیدیا ال تصلح كلھا للصغار •



یحتاج الطفل في ویكیبیدیا ماذا 
یحتاج الصغار في ویكیبیدیا •

مقاالت مختصرة •
بأسلوب سلس و سھل•
بصور جمیلة و مبسطة •
المقاالت الموجودة في ویكیبیدیا قد ال تصلح كلھا في ویكي للصغار•



ھل نسمح للصغار بالتحریر أم فقط التصفح ؟ 
مرور الوقت المقاالت في ویكیبیدیا للصغار لیست مستقرة و لیست ثابتة و حتما تتغیر ب

ستحتاج الموسوعة لتحدید سیاسة لعملیة تحریر األطفال الصغار



بار إدارة مشكلة من الكالویكیبیدیا للصغار تكون لھا على یجب 

یجب التخلص من فكرة السلبیة واالیمان بالقدرة على التغییر•

جدید ویكیبدیاصناعة جیل •

او ستة سنوات 5ماذا تتخیل ان یقدم ھذا الجیل الجدید من المستخدمین لویكیبیدیا •

ان یكون مستحیالالیمكنأحیانا قد یكون التغییر صعبا ولكن •



شكل  الموسوعة 
شكل المقاالت •

شكل الصفحة الرئیسیة •

حجم و نوع الخط •



المشاریع المختلفة 

ویكیمیدیاالمشاریع الموجودة داخل •
•SIMPLE ENGLISH

ویكیمیدیاالمشاریع خارج •



إطالق المشروع 
المشروع  ممكن جدا إطالقھ  بنسخة عربیة   في  الحاضنة  و سیكون  سابقة •



We can be the best

التخلص من فكرة السلبیة واالیمان بالقدرة على التغییر •

صناعة جیل جدید من  المستخدمین•

سنوات 6او 5ماذا تتخیل ان یقدم ھذا الجیل الجدید من المستخدمین لویكیبیدیا بعد •

نتمنى ان تكون النسخة العربیة كسابقة لھذا بھذا المشروع•

•



شكرا

 flouerحول المشروع یرجي مراسلتي على صفحة النقاش في ویكیبیدیا    إقتراحاتأي ل
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