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إيان: صورة من المستخدم. رخصة المشاع اإلبداع  



اتيجية ▪ 2030ويكيميدياالمراكز اإلقليمية واحدة من ركائز استر

ن جميع أطراف الحركة والمجتمعات▪ فكرة مناقشة بي 

2021دراسة تم إنجازها خالل يونيو ويوليوز ▪
استقصاء آراء المجتمعات المتكلمة بالعربية▪

ثالث محاور أساسية▪
جمع البيانات1.

فهم تصور المجتمع لفكرة المراكز اإلقليمية2.

تحليل النتائج وتوصيات للمستقبل3.
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جموعات منذ مرحلة موالموضوعاتيةبدأ االهتمام بفكرة المراكز اإلقليمية ▪
العمل

الفكرة ضمن توصياتها9مجموعات من أصل 4أدرجت ▪

  صناعة ال"دخلت الفكرة ضمن التوصية الرابعة ▪
من " قرارضمان العدالة فن

التوصيات العشر النهائية

ويكيميديامخصصة فقط لمراكز ( 45من أصل )25المبادرة ▪
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https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Ensure_Equity_in_Decision-making/ar
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(ويكيميديامؤسسة )عباد : صورة من المستخدم. رخصة المشاع اإلبداع  



(2021يناير / 2020دجنتر –نونتر )نقاشات عالمية حول المراكز ▪

ال زالت الحاجة لتوضيح عدة نقط مرتبطة بالمراكز اإلقليمية▪

المنطقة المتكلمة بالعربية من المناطق ذات األولوية▪
▪  

مة فن
ّ
دولة22اللغة العربية لغة رسمية وُمتكل

هناك حاجة ورغبة للتنسيق عىل مستوى المنطقة▪

  هذا النقاش المحوري▪
ن
اك المجتمع ف أهمية إشر
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المراكز اإلقليمية▪
اتيجية ▪ 2030ويكيميديافكرة برزت مع استر

للتعاون بينها سابقا" عفويا"اجتمعت عدة مناطق ▪

ويكيميدياالمجتمع المتكلم بالعربية عىل ▪
(2003انطلقت ويكيبيديا العربية سنة )من أقدم المجتمعات ▪

ن جغرافية9▪ مجموعات مستخدمي 

  مسجل عىل ويكيبيديا العربية▪
أكتر من مليونن

(المجلس العرنر  )تجربة سابقة للتعاون عىل صعيد المنطقة ▪
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سبب الدراسة▪
غياب أبحاث ودراسات سابقة حول الموضوع▪

  المنطقة العربية▪
  سبل بلورة وتطوير مركز أو مراكز فن

البحث فن

محددات▪
ق وليس شمال إفريقيا و –المنطقة المتكلمة بالعربية )نطاق الدراسة ▪ الشر

(األوسط

كمية البيانات و درجة تمثيليتها▪

تحديات تقنية▪
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ن ▪ استقصاء آراء أعضاء المجتمع المهتمي 
اضية)لقاءات وجها لوجه ▪ (افتر

استبيان مجتمع  ▪

تصويتات شيعة عىل فيسبوك▪

أسابيع3: مدة النقاشات▪

صل وسائل التوا–الميدان –إيميل : إخبار المجتمعات بوسائل متعددة▪
االجتماع  
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من النساء%30مشاركا من المنطقة، منهم 78▪

  االستبيان المطول25▪
مشاركا فن

لقاءات شخصية بمدة ساعة لكل لقاء10▪

أيام7مشاركا عىل فيسبوك خالل 43▪
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ما ه  منطقة؟▪
ق األوسط / المنطقة المتكلمة بالعربية ▪ شمال إفريقيا/ الشر

لماذا نحتاج مركزا؟▪
ن التواصل ▪ ن ت/ التشغيل / المساندة / التوثيق / التنسيق / تحسي  حسي 

المحتوى

من سيقود المركز؟▪
ن / المجتمعات / ويكيميديامؤسسة ▪ ن الطرفي  تعاون بي 

ما درجة استقالل المركز؟ ولمن سيكون تابعا؟ ▪
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لماذا نحتاج مركزا؟▪
المساندة/ الفعالية / الالمركزية ▪

ما ه  النظرة الحالية لمركز؟▪
ف به قانونيا / مست ر من المجتمع ▪ م/ مؤسسة مصغرة / معتر

ّ
ةهيئة منظ

بعض أدوار المركز▪
التوسع/ مساندة المجتمع / التنسيق / التواصل ▪

الخطوات المقبلة؟▪
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56%30%

14%

معا

مؤسسة ويكيميديا

المجتمع
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26%

74%

مركز واحد

أكثر من مركز
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13%

87%

مستقلة تماما

تابعة للمؤسسة



النقاط المتفق عليها بشكل كبت  ▪

(ة)إقليم  ( أو مراكز)تحتاج المنطقة لمركز ▪

لن يهتم المركز بالمناطق الخارجة عن المنطقة العربية▪

ةيجب توضيح الوضع الرسم  للمراكز من طرف لجنة الجهات الشقيق▪

  قرارات المركز▪
المجتمع هو من يجب أن تكون له السلطة العليا فن

اضيةعىل المجتمعات ▪ ن اإلفتر من معا اإلستفادةومجموعات المستخدمي 
المركز
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  تحتاج إىل توضيحات ونقاش أطول▪
النقاط التر

أدوار ومسؤوليات المركز▪

كيبة العامة للمركز▪ التر

حكامة المركز▪

  الحركة وخارجها▪
ن فن عالقة المركز بالفاعلي 
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النقاط الخالفية بشكل كبت  ▪

المنطقة الجغرافية المشمولة بالمركز اإلقليم  ▪

الخطوات المقبلة لبدء خطة التنفيذ▪

مقر المركز▪
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اتيجية  ات المهتمةالمجتمع/ المجلس العالم  / ويكيميديافريق استر مسؤولية العملية بشكل عام

اتيجية  المجتمعات المهتمة/ ويكيميديافريق استر تحديد المنطقة الجغرافية

اتيجية  المجتمعات المهتمة/ ويكيميديافريق استر الخطوات األوىل للتنفيذ

المجتمعات المهتمة/ فريق ميثاق الحركة / المجلس العالم   حكامة المراكز اإلقليمية

  / ويكيميديامجلس أمناء 
لويكيميدياالفريق القانونن األسئلة القانونية

لجنة الجهات الشقيقة ي 
 
ويكيميدياوضع المراكز ف

/ هتمة المجتمعات الم/ فريق ميثاق الحركة / لجنة الجهات الشقيقة 
اتيجية  ويكيميديافريق استر

الرصاعات الداخلية للمجتمعات

اتيجية  المجتمعات المهتمة/ ويكيميديافريق استر مقر المركز اإلقليمي 



  المنطقة▪
ن
فكرة المراكز اإلقليمية ُمساندة بشكل كبت  ف

ن ▪ عدة آراء وأفكار حول الموضوعللويكيميديي 
بعضها متقارب، وبعضها متباعد▪

أبرزت الدراسة عدة تحديات ومعيقات وجب حلها▪
احات للحل▪ شملت اقتر

  مناطق وسياقات أخرى من العال▪
ن
ممن المهم القيام بدراسات مماثلة ف

من المهم تفاعل المجتمع واهتمامه للست  بعملية التنفيذ▪
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  للدراسة▪
ية)التقرير النهان  ن (باالنجلت 

–2020دجنتر –2020نونتر : ملخصات النقاشات العالمية حول المراكز▪
ية)2021يناير  ن (باالنجلت 

رابط االستبيان باللغة العربية▪

اتيجية ▪ 2030ويكيميدياصفحة تنفيذ استر
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https://meta.wikimedia.org/wiki/Hubs/Implementation/Regional_Hubs_Draft_Plan
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Global_Conversations/Report/21-22_November_minutes#Initiative_25_-_Regional_&_thematic_hubs
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Discuss/Cluster_D#Events_summary
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Follow-up_events/Cluster_D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyzM7Ij9zBaSgH1f7nDK8YCKE6TiMgsaFxEkO6krqNzDi16Q/viewform
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/ar

