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ننةبسدبة ال
عر�ك تتعاشا ال
الجزج



ةصا للعم لا الدبداعيةا مدبنيةا علا مفاهيما و عرخ عصا العاشاعا الدبداعيا  ا قوانيا اللكيةا الفكرية،ا عرخ
ا تةبسمحا للمدبدعيا تحفظا الحقا البدبا للمؤلفا وا تتيحا تداو لا النصنفاتا الفنيةا علا نحوا قانونا و

ققا اللصلا علا العمل.دبالدبناءا علا إدبداعاتا دبعضهما الدبعض.ا  حسبا اختيارا الدبدعا و\أوا حائزا الح
عصا الحقوقا المنوحةا للخرينا علا العملا و نخ ييا الر الحقوقا التيا يحفظهاا لنفةبسه:ا يدب

ينفا و• تنفاتا أخرىا تضمينها أوا التشتقاقا منها وا إنا كانا يةبسمحا بجزجا النص عمنص ءءاا منها فا  ا ججز
).NoDerivativesمدبنيةا عليها (ش طا ”دبلا اتشتقاق“ا 

ررخنصةا أوا دبرخنصةا متوافقةا معهاا تنح• تقةا منا عملها دبذاتا ال علعاشت ا لها اتشتا طا ترخيصا العم لا ا
تتقا (ش طا ”العاشاركةدباللثل“ا  علعاش )ShareAlikeالخرينا نفسا الحقوقا علا النصنفا ا

نتراجاري“ا • ينفا (ش طا ”غيا ال ).NonCommericalإنا كانا يةبسمحا دبالتستغل لا التراجاريا للمنص
رتا تنويعاتا منا الرخنصة: دبالجزجا دبيا هذها الشو طا تنتجا تس
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نننةبسبة ‑ غيرالتجاري ال

نننةبسبة ‑ بلا اشتقاق ال

نننةبسبة ‑ المشاركة بالمثل ال

نننةبسبة ال

يعات الإصدارة م 4.0 من رخصة المشاع الإبداعي تنو

نننةبسبة ‑ غيرالتجاري ‑ المشاركة بالمثل ال
نننةبسبة ‑ غيرالتجاري ‑ بلا اشتقاق ال
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معا ملحظةا أن:
ننةبسدبة“ا • يبا للمؤلفا بدوماا محفوظا دبنةبسدبةا العملا إلا اتسما مؤلفها (”ال يقا البد )Attributionالح
تنفا و• علنص يتعاشار�كا دبنةبسخا ا اتستخدامها فا غيا الغراضا التراجاريةا بدوماا مةبسموحا عرضها وا ال
يدانا منا ال• عتع قر ةالتنويعتانا الولتانا  قصا الح ييدانا التستغل لا التراجاريا ورخ عتق ا لا ا لنهما لا 

التشتقاق

أسئلةا شائعة:
تتفقا هذاا معا الحتفاظا بدبعض• ا أليستا ”مشاع“ا تعنيا ”ليسا ملكاا لحدا بعينه“؟ا كيفا ي

الحقوق؟
يلا النصنفاتا الفنيةا تنصدبحا ملكاا عاماا دبعدا انقضاءا مدةاللكا العام“ماا تقنصدها هوا ” ا ا لا ”العاشاع“.ا ك

الحميةا القانونيةا لها،ا أوا دبفعلا حائجزا الحقا إنا هوا أرابدا وضعا النصنفا فا اللكا العاما فا أيا وقت.ا 
يي.ا فهوا ماا لها صاحبا معروفا لكنها يةبسمحا للخرينا دبالنتفاعا دبها الشاعأماا  علا نحوا مع
قيةا اللؤلف؟• قتفقا هذاا معا حميةا الحقوقا البدب كيفا ي

ا لا دبعدا أنا يؤو لا النصنفا إلا اللكا لا دبعدا ممته،ا وا الحقا البدبا للمؤلفا لا يةبسقطا فا حياتها و
ا هوا ماا يعنيا وجوبا ذكرا اتسما فا أغلبا القضاءاتا لا يكنا حتىا التناز لا عنها قانونيا،ا وا العام،ا و
ةةا الؤلفا و بدب ا التشتقاقا منها علا أيا عرضها أوا ا عملها إليها بدوماا عندا نةبسخا أوا تداو لا النصنفا أوةنس

ننةبسدبة“. يكلا تنويعاتا رخنصةا العاشاعا الدبداعيا تتضمنا ش طا ”ال نحوا فا أيا وقت.ا علوةا علا ذلكا ف
ا الحميةا القانونيةا ”لحقوقا الطدبع“ا لا تتناو لا دبالتساسا ”حقا الؤلف“ا إناا موضوعهاا القيمة

ا تنظيما تسوقا انتقالهاا منا تشخصا إلا تشخص،ا وا الحقوقا التراجاريةا وا القتنصابديةا للمنصنفاتا و
يدباعيا و ا حدوبدا القتدباسا الراجائجزا وا ماا فا الوزعي.ا أماا مةبسائلا السقةا البددبيةا وا الناشينا وا الط

يوقا وا هيا مةبسائلا فا للنقدا البدبا وا حكمهاا فينصعبا تنظيمهاا دبقانون،ا و ا للدبحثا الكابديي.ا أماا التذ
يرخصا و ينفاتا وا القوانيا فتتناو لا النةبسخا الحرفا وا ال اتستغللها.ا إنتاجا النص

قلا الحقوقا محفوظة“ا و• ننا تكونا ”ك ييا غرض؟ا أليسا منا الضفضلا أ تنسخا ل ييحظرا ال أنا 
علدبدعا أعملا عديدةا يدبيعا دبعضهاا و نخص.ا فا أحيانا كلثيةا ينتجا ا علر ا يدبقىا الدباقيا دبلا هذاا اختيارا ا

نورا النصحاف،ا و علنص ا لديناا أملثلةا علا قدا يرىا إتاحتهاا للخرينا للتستفابدةا منها،ا وا اتستخدام،ا ملثلا ا
قدا ألهمتا آخرينا فيدبنونا عليها.ا فائدةا ملثلا هذاا للمراجتمع.ا كما يحبا الدبعضا رؤيةا تنصميمتهما و

عمخرجا تسينميئا ف ووا نشا دبعضا أعملها دبرخنصةا حرةا فيةبستخدمهاا  عفا موتسيقاا ها يل ا كما قدا يختارا مؤ
يي.ا التعاشار�كا الدبداعيا فا الراجتمعا هوا الصل.ا ففلما يحققا نراجاحاا كدبياا و تشهرةا لتسما الوتسيق
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ا اللكيةا نشا النتراجاتا الفكريةا معا قيوبدا حقوقا الطدبعا وا أحياناا يتعارضا الغرضا منا إنتاجا وا و
ا دبأقلا عقدباتا لجلا ذيوعا تداولهاا علا أوتسعا نطاقا وا الفكرية،ا إذاا كانا الغرضا هوا انتعاشارهاا و

مضمونهاا دبيا الناس.
ا لا معا وجهةا النظرا الحقوقية:ا كما أنها فا أحيانا أخرىا لا يتفقا حفظا حقوقا الطدبعا معا النطقا و

عةا و عةا العلمي عةا الملوكةا للدولةا دباتستغل لا الا لا العام،ا وا ملثلا ماا تنتراجها الجهجز ا مناهجا اللثقافي
لحوكمةا وا التعليم،ا و يدما الراجتمع.ا كذلكا كلا العرفةا التيا منا تشأنهاا تحةبسيا ال تق

تطدبعا و• ررخصا متعارضةا معا ضفكر ةا حقوقا ال ا ؟©علمةا ا إذنا ال
ا ل،ا رخنصةا العاشاعا الدبداعيا وتسيلةا لتةبسهيلا التعاشاركية،ا حيثا ينحا حائجزا الحقا ترخينصاا للخرين

ييا تسلفا.ا وحدها صحابا الحقا يكنها التخيصا دبدبعضا الحقوقا لخرين. دباتستغل لا عملها علا نحوا مدب
تنا يعطيا غييا مثلم• تسم حا للخرينا باستغل لا أعميل؟ا كيفا أضمنا أ ا لاذاا أبدأا أناا بال

يأخذون؟
يما ضخما منا النصنفاتا الفنيةا منا كل ا حتىا إذاا دبدأتا النا فوراا فلنا تكونا الو ل!ا علا النتنتا ك

ا أبدلةا تقنيةا بدوائرا معارفا وا مناهجا تعليميةا وا كتبا وا أفلما وا موتسيقاا وا النواع؛ا صورا و
ا تةبستفيدا خرائطا منعاشورةا دبرخصا حرة.ا أنتا غالدباا تةبستخدما دبعضهاا أوا قواعدا دبياناتا وا تدريدبية،ا وا و

النةبسدبةا موجوبدانا منا قدبلا الرخنصةا دبجزمنا طويل!ا منها بدونا أنا تعلم.ا مفهوماا التعاشار�كا و
ينكا علا الغلبا تةبستخدما و ا إذاا خرجناا منا نطاقا النصنفاتا الفنيةا إلا نطاقا البمراجياتا فةبستراجدا أ

يرا خاصةا دبالبمراجيات،ا كما أنا الدبنيةا التحتية ا هذها اللحظةا فا حاتسودبكا دبرمراجياتا منعاشورةا دبرخصا ح
يغلهاا دبرمراجياتا يكنا ليا تشخصا تنجزيلهاا و توزيعهاا دبلا قيد!ا اتستخدامهاا وا للنتنتا معظمهاا تعاش

ا دبحيثا يتوجبا علا منا يةبستفيد“ ”التخيصا بالثلرخنصةا العاشاعا الدبداعيا يكنكا أنا تعاشت طا فيهاا 
ررخنصةا أوا دبرخنصةا متوافقةا منا عملكا أو ا يدبنيا عليها أنا ينشا هوا دبدورها العملا الناتجا دبذاتا ال

معها،ا وا دبذلكا تكونا مةبساهما فا تنميةا معيا منا العاشاعا الدبداعيا الفيدا للناس.
التأليف؟ا كيفا تحميا رخصةا الشاعا البداعيا حقوقا الطدبعا وا و•

يدا ذاتهاا لا تحميا حقوقا الطدبعا أكثا مما تفعلا عدبارةا  ا ،”كلا الحقوقا محفوظة“الرخنصةا دبح
ا المرتسةا ليةبستا وتسيلةا لنعا النةبسخا غيا القانون.ا الحميةا بدوماا قانونيةا دبحتة،ا قوامهاا اللثقافةا وا و

الةبسائدتانا فا الراجتمع.

8 \ 20144\08 – 4.1 الإصدارة  مؤسسة التعبير الرقمي العربي،عن



تيةا و• تنسخ؟ا ماذاا عنا الحميةا التقن وسائلا منعا ال
عيكنا غيم مجدية ينةبسخا دبغيا رغدبةا الؤلفا و\أوا الناش.ا لا توجدا ا منعا القرصنةا وعمليا.ا لا  ا لا ال

عينشا دبحيثا تكنا مطالعته ا وتسيلةا تقنيةا لتحقيقا ذلكا الهدفا تسوىا عدما النشا منا الصل.ا كلا ماا 
وها منا الرات.ا و لوا لرةا واحدةا يكنا عملياا نةبسخها عدبداا غيا منت

يقكا فا حفظ ا ا توجدا وتسائلا لتنصعيبا النةبسخا لكنهاا عابدةا ماا تعرقلا التستخداماتا الشوعة،ا ملثلا ح
يقكا فا تسمعا نفسا الوتسيقاا التي يةبسدباا لتلفا الوتسيط،ا أوا ح ا نةبسخةا احتياطيةا منا فلما اتشتيتها تح

بدفعتا ثنهاا علا أكثا منا جهازا تلكه،ا لكنا تلكا الوتسائلا لا تةبستعصا علا القراصنة.
يةبسنيا فا منعا نةبسخا الفلما و يرا ال ييا وتسيلةا نراجحتا علا م ا البمراجياتا أوا منعا كسا حميةا هلا ترىا أ

قنواتا الةبسواتل!ا الجهجزةا الحمولةا و
قيا إذا!• ماا ضفائد ةا رخصةا الشاعا البداع

ا تةبسهيلا انتعاشارا العم لا الدبداعيةا تأصيلا ثقافةا النةبسدبةا وا الرخنصةا وتسيلةا لتنظيما التعاشار�كا و
ا الدبناءا علا أعم لا الخرين،ا الدبناءا عليها.ا توجدا فا مراجتمعاتناا ثقافةا أصيلةا للتعاشار�كا وا الفكريةا وا و
عيكنا أنا ينعاشأا الدبداعا منا العدم،ا وا و يلا إدبداعا هوا هيا أتساسا أيا إدبداعا ثقافا لنها لا  ا الحقيقةا أنا ك

يورتا معارفا وا التشتقاقا مما تسدبقه،ا وا نتاجا تسلةبسلةا طويلةا منا اللهاما و ا لا كانتا لولا ذلكا لاا تط
إدبداعات.

عمنصاغا دبعدباراتا مختصةا و ررخنصةا لهاا جانبا ظاهرا تسهلا الفهما  ا ا فا أيقوناتا مميجزة،ا وا كما أنا ال
يلا عن عفا تقنياتا الوتسما الدللا لتحديدا الرخنصةا لتيةبسيا الدبحثا ال ا الوتسائطا الرقميةا توظ

لخصا تناتسبا التستخداما الطلوب،ا و عر ينف،ا وا النصنفاتا النعاشورةا دب يسا معرفةا ترخيصا النص ا دبالتالا عتي
ا التستفابدةا منها.ا تتيحا لخرينا الدبناءا عليهاا وا تشهرةا مؤلفيهاا وا تجزيدا منا انتعاشارا تلكا الدبداعاتا و

يينة،ا لنا الرخنصةا أصدبحتا خنصينصة فوبا أضافتا وظائفا للدبحثا دبرخنصةا مع ا محركاتا الدبحثا فا ال
يرقمي. معلوماتيةا قياتسيةا منا خنصائصا الحتوىا ال

ماذاا إنا لا أحدبدا أيا رخصة؟ا و•
ا حةبسبا قوانيا اللكيةا الفكريةا العمو لا دبهاا حالياا فا أغلبا القضاءاتا فإنا الوضعا الدبديئا ا هو

ا تدبقىا مةبسألةا الثدباتا العملا للحق،ا ملثلا دبيانا افتاضا الحميةا الكاملةا ليا منصنفا براجربدا نشه،ا و
عظما اليداعا أوا التةبسراجيلا فا تسراجلتا خاصة.ا أتسدبقيةا النشا عندا التنازع،ا و عن يلبا دبعضا ال تط
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ييتكا منحا الخرينا حقوقاا اتستغل لا عملكا فمنا الفضلا توضيحا ذلكا دبإتشعار ا لكنا إذاا كانتا ن
يةبسهل ا للرخنصةا التيا تةبستخدمه،ا أياا كانت،ا تسواءا كانتا رخنصةا العاشاعا الدبداعيا أوا غيها،ا لنا ذلكا ي
ا علا الخرينا معرفةا ماا يحقا لهم.ا فا منظومةا حقوقا الطدبعا العاليا تصفا أموا لا طائلةا فا صناعة

ا العلما علا وتسطاءا تخليصا الحقوقا تفوقا فا أحيانا كلثيةا القادبلا الذيا الوتسيقاا وا إنتاجا الفلما و
يحنصلا عليها حائجزوا حقوقا الطدبعا أنفةبسهما علا العم لا التيا يريدا غيهما اتستعملها!

يينشا علا النتنتا غيا محميا ألصل!• لكنا ماا 
ا غيا صحيح.ا النتنتا وتسيطا تنطدبقا عليها الحميةا القانونيةا الدبدئيةا ملثلا أيا وتسيطا نشا آخر.

ييتهما قانونيا،ا و يق جدوىا ذلكا مةبسألةا أخرى.ا قدرةا التشخاصا التنازعيا علا إثدباتا أح
هلا يتطلبا تفعيلا الرخصةا تشيعاا قانونياا فا كلا قضاء؟•

ةدا دبيا مؤلفا و نظمةا حقوقا الطدبعا ل،ا فالرخنصةا فا جوهرهاا عق ا مةبستخدم،ا مدبنيا علا القوانيا الن
اتفاقياتهاا الدولية.ا اللكيةا الفكريةا وا التأليفا وا و

يهجزتا صيغةا تحققا غرضاا معيناا ميجزةا رخنصةا العاشاعا الدبداعيا -ا و يرةا أخرىا -ا أنهاا ج ا رخصا ح
ا الناشونا الوافقونا عليهاا علا واضحاا ليضعها الؤلفونا وا وصفاا مختصاا وا أعطتها اتسما وا و

ينفا الفني،ا و يما الرجوعا إلا تفاصيلها لحقا.ا النص منا ث
قنانا إنسانا لها متطلدباتا معيشية!ا هلا تتعارضا الرخصةا و• الكسبا الابديا منا البداع؟ا الف

يرهاا عليه ا لا تتعارضان.ا فنصاحبا الحقا الصل،ا يكنها بدوماا التمتعا دبالعوائدا الابديةا التيا قدا تد
تلفه. ا مؤلفاتها أياا كانتا الحقوقا التيا ينحهاا للخرين،ا حتىا إذاا تسمحا لهما دبالتستفابدةا مابدياا منا مؤ

يرخنصةا ليةبستا حصيةا وا منحا دبعضا الحقوقا للخرينا لا يحرمها هوا منها. ال
ا منحا عموماا فإنا الؤلفا يكنها —ا إذاا أرابدا —ا الحتفاظا لنفةبسها دبحقا التستغل لا التراجاريا وا و

ا الخرينا حقا التستغل لا غيالتراجاري.ا فا كلا الحوا لا فإنا الحقوقا التيا يحتفظا دبهاا الؤلفا لنفةبسه
عيكنا التفاوضا معها عليهاا مقادبلا الا لا أوا أيا تدبابد لا مفيدا آخر.

ا التوزيعا الحاليةا فإنا الشكاتا الكبىا حائجزةا النشا وا الواقعا أنها فا ظلا منظومةا النتاجا الفنيا و
الدبدعي،ا لا الدبدعونا أنفةبسهم.ا الحتكاراتا الفنيةا هيا الرادبحا الكبا منا النتاجا الفكريا للفنانيا و

يلا إدبداعاتهما دبرخصا العاشاع ا توجدا أملثلةا علا مدبدعيا فا مختلفا الراجالتا ينشونا دبعضا أوا ك
ا التوزيعا فا ذاتا الوقتا يحققونا عوائدا مابديةا منها،ا كما أنا ناذجا جديدةا فا النشا وا الدبداعيا و

يلةا تراجردبتهاا النا فا ضوءا التطوراتا الحابدثةا فا وتسائلا النشا وا دبيعا الحتوىا يراجريا تطويرهاا وا و ا ق
التوزيع.ا الحاجةا إلا الوتسطاءا دبانخفاضا تكلفةا النشا و
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تدورا الذيا تلعدبها الكياناتا القتصابديةا الهابدضفةا للربحا فا بدعما النتاج• قلها ال ييغفلا هذاا ك ا هلا 
قيا و قي؟ا البداع الفكر

يو لا تلكا الكياناتا و ا فرضهاا ل،ا دبلا تةبسعىا لوازنته،ا فالحابدثا حالياا فا بدو لا العالا النصناعيا هوا تغ
يققا الغرضا الصلا منا وجوبدا الحميةا القانونيةا للتستغل لا القتنصابدي ا قوانيا غيا منطقيةا لا تح
ا للعم لا الفكرية،ا منظومةا اللكيةا الفكريةا الحاليةا مدبنيةا علا افتاضاتا خاطئةا دبعاشأنا أتسواق

يلا منا الحميةا دبالفرا طا النتراجاتا الفكريةا و يوضا الغرضا الص يضائعة،ا لذاا فهيا تق ا حةبسابا الفرصا ال
رطو لا علا حةبسابا الدبدعيا الفرابد،ا و ا تفرضا فا بدعما احتكاراتا تفيدا الشكاتا الكبىا لدبدا دبالغةا ال

ا علا الدبدعيا اللحقيا التستئذانا منا الةبسيطرينا اقتنصابدياا أوا منا الدبدعيا الةبسادبقيا قدبلا مدباشة
ا تعاقبا منا يخلقونا تنويعاتا علا أعم لا محمية،ا تساعيةا لفرضا هذها الحميةا علا إدبداعهم،ا و

يله،ا و يوضا حريةا التعدبيا مةبستوىا العالا ك ا هوا وضعا حديثا غيا مةبسدبوقا فا تاريخا الدبشية،ا دبلا إنها يق
يقا فا العرفة.ا و ينتقصا منا الح

ا أنهاا فا لكنا الدبعضا يرونا أنا رخصا العاشاعا الدبداعيا لا تأتا دبراجديدا علا منظومةا حقوقا الطدبع،ا و
عتلثدبطا الهمةا أنا حلولا أكثا رابديكاليةا مطلودبة،ا وا لا تحققا الثرا النعاشوبدا وا الراجملا محافظةا و ا أنهاا 

عبدعاةا اللكا العاما وا عنا تحديثا و يرةا إصلحا منظومةا قوانيا الطدبع،ا منهما  يرخصا الح ا عبدعاةا ال
طدبعاا القراصنة.ا بدعاةا رفضا التاخيص،ا وا و
قيا تنويعاتا رخصةا الشاعا البداعيا أنسبا يل؟• أ

يلا حالةا ماا يناتسدبها.ا ماا بداما الغرضا التساسا هوا إتاحةا أكبا فرصةا لنتعاشارا للعملا و ا اتستعملها لك
الدبناءا عليها فالفضلا بدوماا اختيارا التنويعةا ذاتا القيوبدا القل.ا و

ا بدراتساتا لتعريفا الراجمهورا العاما دبقضاياا مراجتمعيةا تقاريراا وا ملثل،ا منا ينتراجونا أفلماا وثائقيةا و
ا هذاا يةبستلجزما قدرةا تسياتسيةا لا يعنيهما عابدةا تسوىا انتعاشارا الفكرةا دبأكبا قدرا ممكن،ا وا حقوقيةا وا و

عيضارواا حتىا إنا قاما غيهما الخرينا علا اتستنةبساخا مؤلفاتهما دبلا قيد،ا و ا هما علا الغلبا لنا 
يتقاتا منهاا و ا دبيعهاا بقادبلا مال،ا مابداما هذاا يةبساعدا فا انتعاشارا دبنةبسخا تلكا النتراجاتا الفكريةا أوا معاش

يقا الخرينا فا التستغل لا التراجاري.ا مضمونها و ييدواا ح بدوامها متداول،ا لذاا فمنا النةبسبا لهؤلءا ألا يق
يمنا آخرونا أعملهما أوا أججزاءا منهاا ف لض عي يمهما أنا  ا كما أنا هذها الفئةا منا منتراجيا الحتوىا قدا يه

الجزج.ا تراجميعات،ا لذاا فالنةبسبا لهما عدما تقييدا حقا التشتقاقا وا أعم لا معاشتقةا أوا مراجموعاتا و
يرةا التيا تراجمعا وا كذلكا فإنا دبعضا مةبستوبدعاتا العرفةا و يرا الحرا الفنونا الح ا تحفظا نتاجا الفك
يباا علا أنحاءا لا تخطرا دبدبا لا العاشاعيا لتمكيا الخرينا فا أماكنا و ا أزمنةا مختلفةا منا اتستغللها —ا ر
قر ةمؤلفيهاا أصلا —ا تعاشت طا كونا العم لا  ييدةا التستغل لا التراجاريا و،ا أيح ا التشتقاق.ا منا ا غيا مق

عمنجزا وا تلكا الةبستوبدعاتا ويكيدبيدياا و عك تشقيقاتهاا منا مشوعاتا مؤتسةبسةا ويكيميديا.ا ويكي
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يجزمنا هيا تعاشراجيعا نةبسخها دبلا قيوبد.ا أفضلا وتسيلةا لنشا الحتوىا و حفظها عبا ال
هلا رخصةا الشاعا البداعيا مناسدبةا لكلا أنواعا النتاجا الفكري؟•

ا التشكا ل،ا منا الننصوصا رخنصةا العاشاعا الدبداعيا مناتسدبةا للعم لا الدبداعيةا فا مختلفا الوتسائطا و
ا الوتسيقا،ا التنصميمتا الدبصية،ا وا الرتسومات،ا وا النصورا الفوتوغرافية،ا وا التقارير،ا وا الدبداعيةا و

ا الخرائط؛ا أياا كانا الوتسيطا النعاشورةا فيها تلكا العم ل،ا الخططاتا الفنيةا وا النصورا التحركة،ا وا و
يزعةا علا وتسائطا تخجزين. فوبا أوا مطدبوعةا أوا مو علا ال

ا لا الخرائطا الحاتسودبيةا التيا لا لقواعدا الدبياناتا وا لكنهاا غيا مناتسدبةا للبمراجياتا الحاتسودبيةا و
يمنةا فيها،ا و ا هيا كذلكا غيا تتعدىا مراجربدا كونهاا رتسما منصمتاا فتحويا معلوماتا جغرافيةا مض

لكلا هذها الغراضا توجدا رخصا حرةا أخرى.ا مناتسدبةا للدبحاثا العلمية،ا و
أمثلةا استخدامها؟ا أينا تكننيا معرضفةا الزيدا عنا الرخصةا و•

ا كيفيةا وتسما الحتوىا فا تنويعاتهاا وا موقعا مؤتسةبسةا العاشاعا الدبداعيا يضما معلوماتا عنا الرخنصةا و
ا ،ا لةبستوبدعاتا محتوىا منعاشورا دبرخنصةا العاشاعا الدبداعي1بدليلويا الوتسائطا الختلفةا دبها،ا كما يح

وةا و ا ليراجابدا الحتوى.3كذلكا أبداةا دبحثا ا و2بدراتساتا حال

ينصهاا تعاشاركياا فا ويكا مؤتسةبسةا التعدبيا الرقمي فلفا ن ءأ ا هذها الطويةا منتراجةا دببمراجياتا حرة:ا 
يضدتا العربا علا نظاما ميدياويكا و عن عمنتجا دباتستخداما إنكةبسكيب،ا ثما  ا الرتسما التوضيحيا 
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