
 

 
 

 دعوة لتقدیم مقترحات لسنة 2020
 
 

 یتم تقدیم دلیل التقدیم هذا لمساعدتك في استكمال نموذج دعوة تقدیم المقترحات عبر اإلنترنت.  یجب تقدیم جمیع الطلبات من خالل
/https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a .نموذج دعوة تقدیم المقترحات عبر اإلنترنت 

 یرجى مراجعة المعلومات الواردة في دلیل التقدیم هذا قبل ملء نموذج دعوة تقدیم المقترحات عبر اإلنترنت. یرجى عدم تضمین برید
إلكتروني أو فاكس أو برید في إجاباتك على األسئلة أدناه. إذا كان لدیك أي مشاكل، یرجى االتصال

.summit@creativecommons.org  
 

 دعوة لتقدیم مقترحات حول المخطط الزمني
 

  الموعد النهائي لتقدیم المقترحات هو17 یولیو 2020
 سیتلقى مقدمو المقترحات المختارون إشعاًرا في أوائل أغسطس 2020

 
 سیعقد الحدث االفتراضي19-24 أكتوبر 2020، حیث ستكون البرمجة ضمن مناطق زمنیة مختلفة، حتى تتمكن من الحضور في

  الوقت المناسب لك.
 
 

 المؤتمر العالمي لمؤسسة المجتمع اإلبداعي لسنة 2020 - النسخة اإلفتراضیة
 
 

 تصمیم مجتمع المستقبل
 

 في سنة 2020، نحن نفكر في القیم التي تشكل المجتمعات. یجمع المؤتمر العالمي لمؤسسة المجتمع اإلبداعي أولئك المتواجدین في المجتمع
 المفتوح تحت مظلة التعلم والمشاركة واإلبداع؛ متحدین بشغف لتنمیة مجتمعات نابضة بالحیاة ویمكن العیش فیها مدعومة بالتعاون واالمتنان.

 
 یعد هذا المؤتمر مكاًنا مثالًیا للمجتمع المفتوح لبدء تدریب لداخلي حول كیفیة بناء عالم أكثر إنصاًفا وشموًال وانفتاًحا.

 
 نرحب بالمقترحات التي تتناول المواضیع والقضایا الموضحة في المسارات أدناه مع  التركیز  على رؤى ونتائج قابلة للتنفیذ ، من دراسات

   الحالة إلى ورش العمل وجلسات روایة القصص.
 

 لجمع أفراد مجتمعنا أینما كانوا، سیكون المؤتمر العالمي لمؤسسة المجتمع اإلبداعي لسنة 2020 تجمًعا افتراضًیا فریًدا. وستكون
 مجانیة على مدار عدة أیام في عدة مناطق زمنیة مختلفة مع محتوى متوفر بخمس لغات: العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والماندرین

 واإلسبانیة.

 

https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a/
https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a/
mailto:summit@creativecommons.org
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 اللغات
 

 تتیح لنا استضافة قمتنا تقریًبا تقدیم بعض الدعم اللغوي مثل ترجمة المستندات المكتوبة والتعلیق على فیدیو العروض التقدیمیة. یرجى
 مالحظة أن اللغة الرسمیة للحدث هي اللغة اإلنجلیزیة وسنقبل الطلبات ونتواصل معك باللغة اإلنجلیزیة.

 

 مناطق زمنیة
 

 تسمح القمة االفتراضیة للبرمجة في أي منطقة زمنیة. سنقوم بجدولتها من خالل التقویم على مدار 24 ساعة، وسنتأكد من إعطاء
 المقدمین الفترة الزمنیة التي تناسبهم. ستكون الجلسات متوفرة عبر الفیدیو بعد ذلك حتى یتمكن المشاركون في جمیع أنحاء العالم من

 الوصول إلى محتوى القمة.
 

 اعتبارات العرض التقدیمي اإلفتراضي
 

  الحد األقصى هو 5 مقدمین لكل جلسة.●
  ال یمكن التقدیم على جهاز محمول - ستحتاج إلى كمبیوتر مكتبي وكامیرا (مدمجة أو خارجیة).●
  یمكنك استخدام شرائح المالحظات. والتي ستتمكن من مشاركتها على منصة الفعالیة.●
 سیكون هناك مشرف موجود في كل ورشة عمل / لوحة / عرض تقدیمي للمساعدة في إدارة الدردشة واألسئلة●

  واألجوبة.
 سنعقد جلسات تدریبیة قبل الفعالیة حتى تتمكن من تجربة المنصة االفتراضیة واالستمتاع بالمیزات قبل تقدیم●

 عرضك التقدیمي.
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى نموذج التقدیم
 

 یرجى مالحظة أن المعلومات أدناه هي معلومات مرجعیة فقط، ولتقدیم اقتراحك، یجب علیك زیارة
https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a 

 

 المعلومات الشخصیة للمقدمین
 

  اسم المقدم األساسي:●
 االنتماء التنظیمي للمقدم األساسي (إن وجد):●
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  البرید اإللكتروني للمقدم األساسي:●
  عناوین URL ذات الصلة (على سبیل المثال: موقع المنظمة أو المدونة أو وسائل التواصل االجتماعي، إلخ.)●

  یمكنك تضمین ما یصل إلى ثالثة روابط ذات صلة بك، إلى مقدم عرض إضافي، أو إلى اقتراحك.
  منطقة المقدِّم الرئیسي: [القائمة المنسدلة]●
  بلد اإلقامة للمقدم الرئیسي: [القائمة المنسدلة]●
 المنطقة الزمنیة المحلیة●

 

  المقدمون اإلضافیون
 إذا كانت جلستك تتضمن مقّدمین إضافیین، فسُیطلب منك تقدیم معلومات عنهم على الشاشات التالیة.

 
 

 لغة العرض
 

  هل ستقدم بإحدى اللغات التالیة؟ (االختیار)
  الفرنسیة
  اإلسبانیة

  المندرینیة
 العربیة

 

 اعتماًدا على الموارد، قد نتمكن من دعم لغات أخرى أیًضا. إذا كنت ترغب في التقدیم بلغة أخرى، فیرجى توضیح اللغة (اللغات).
 (مربع الكتابة)

 
 

 تفاصیل االقتراح
 
 

  مواضیع القمة
 ماهو الموضوع الذي یرتبط به طلبك؟ (اختر واحدة)

 

  مبدعو المجتمع  - وجوه وعمل وقصص من یبنون  المجتمع●
   دعم المجتمع - استكشاف األدوات والتكنولوجیا والمجتمعات التي تدعم  المجتمع●
   التعلیم المفتوح والمنح الدراسیة المفتوحة - دعم المجتمعات التي توفر  الوصول المجاني إلى التعلیم والمنح الدراسیة●
   فتح المعارض والمكتبات واألرشیفات والمتاحف - تحسین وتوسیع  الوصول المجاني إلى التراث الثقافي●
  السیاسات وجهود المناصرة التي تدعم الشعب - استراتیجیات اإلجراءات القانونیة و  إعادة هیكلة حقوق التألیف●

 
 

 نوع المقترحات (اختر)
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  مقترحات حول الفنون
  مقترحات حول الملصقات

  مقترحات عامة حسب الموضوع
  مبدعو المجتمع

  تعلیم مفتوح/منحة دراسیة مفتوحة
  GLAM مفتوح

  السیاسات/المناصرة
 دعم المجتمع

 

  شارات إضافّیة
  فیروس كورونا / المحتوى المرتبط بالوباء

  للمبتدئین
 اجتماع في المنصة

 
 
 

 تفاصیل الجلسة
 
 

  العنوان
 یرجى اقتراح عنوان لجلستك. قد نقوم بتغییره معك الحًقا. (120 حرًفا كحد أقصى)

 
  الملخص

 یرجى تقدیم وصف موجز لجلستك یمكن قراءته كجزء من برنامج القمة. (600 حرف كحد أقصى)

 
  التنوع

 ستعطى األفضلیة للجلسات التي تتضمن تدخالت من أشخاص من خلفیات متنوعة و/أو مجتمعات عالمیة مختلفة.

 
 كیف توفر جلستك هذا؟ (600 حرف كحد أقصى)

 

  النتائج
 نأمل أن نمأل برنامج القمة بجلسات تؤدي إلى عمل جماعي - كلما كان ظاهًرا، كلما كان ذلك أفضل. على سبیل المثال، قد تشمل الجلسة
 النتائج التالیة: "حوار مع المجتمعات المفتوحة الشریكة لنا (مثل البرمجیات الحرة والعلوم المفتوحة واألجهزة المفتوحة والحقوق المدنیة

 وما إلى ذلك) وأصحاب المصلحة اآلخرین الذین یشاركوننا رؤیتنا وقیمنا من أجل فهم كیفیة العمل معهم بشكل أفضل".
 

 ما هي النتائج / اإلجراءات التي تأمل في تحقیقها في جلستك؟ (600 حرف كحد أقصى)
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  الوصف الكامل
 یرجى تقدیم وصف أطول مع جمیع المعلومات التي ترید منا أن نعرفها عن جلستك والموضوع وما یتبعه. (3000 حرف كحد أقصى)

 
 هل ستكون على استعداد لدمج جلستك مع مقدم عرض آخر یحمل فكرة مماثلة؟

 
 
 
 

 لمقترحات البرنامج
 

  تنسیق الجلسة
  عرض تقدیمي/هیئة (متكونة من 5 مقدمین كحد أقصى)

  حدیث سریع (5 دقائق)
  جلسة تفاعلیة أو مناقشة أو ورشة عمل

 فیدیو مسجل مسبًقا
 
 
 

  كم من الوقت تفضل أن تكون مدة جلستك؟
  5 دقائق - للمحادثات السریعة وعروض الفیدیو المسجلة مسبًقا

  من 20 إلى 30 دقیقة
  من 60 إلى 90 دقیقة

 من ساعتان إلى 3 ساعات
 
 
 
 

 للمقترحات حول الفنون
 

  اختر نوع:
  التصمیم الجرافیكي/التحریر

  الملتیمیدیا/ الفن الرقمي
  تصمیم األجهزة / النموذج / المنتج

  الفیدیو
  التصویر الفوتوغرافي

  الموسیقى
  فنون األداء

 أخرى (امأل الفراغ)
 
 
 

  الوصف الكامل (النص)
 روابط العینات / المحفظة الرقمیة (الرابط)
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 للمقترحات حول الملصقات
 

  وصف موجز للعمل (نص)
 ملف الملصق (رابط أو تحمیل)

 
 
 

 القوائم والقراءات المطلوبة
 
 

  تراخیص ومالحظات الجلسة
 یرجى مراجعة شروط ترخیص CC BY 4.0 على

./https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 
CC BY 4.0 أفهم أنه سیتم ترخیص المواد والتسجیالت الخاصة بي ومشاركتها بموجب ترخیص 

 
  مدونة قواعد السلوك

 یرجى قراءة مدونة قواعد السلوك للحدث في
   https://summit.creativecommons.org/summit-code-of-conduct/جمیع الحضور والمتحدثین،

  من المتوقع أن یتعاون الداعمون والمتطوعون في مؤتمرنا للمساعدة في ضمان السالمة
  البیئة للجمیع. تحتفظ منظمة المجتمع اإلبداعي بالحق في رفض التسجیل أو

 حضور القمة على النحو المنصوص علیه في مدونة قواعد السلوك لدینا.
 

 لقد قرأت مدونة قواعد السلوك، وأوافق على االلتزام بها خالل القمة العالمیة.
 

  سیاسة الخصوصیة
تجاه التزاماتنا نأخذ أننا تعلم أن یجب عنك. شخصًیا ومحددة حساسة معلومات تقدیم منك سنطلب النموذج، هذا                   إلكمال
على بنا الخاصة الخصوصیة سیاسة مراجعة یرجى الجد. محمل على           خصوصیتك

https://creativecommons.org/privacy  
 

 لقد قرأت سیاسة خصوصیة المجتمع اإلبداعي.
 

  فقط المزید من المعلومات...
 األسئلة في هذا القسم اختیاریة. لن یتم استخدام أي معلومات تقدمها أدناه كمعیار لعملیة اختیار البرنامج. نحن نجمع هذه المعلومات

 للتحسینات المستقبلیة فقط.
 

 كیف سمعت عن قمة المجتمع اإلبداعي العالمیة لعام 2020؟ (120 حرًفا كحد أقصى)

 
 ما هي طرق مشاركتك في المجتمع اإلبداعي أو الحركة المفتوحة؟ اختر كل ما ینطبق.

 

https://summit.creativecommons.org/summit-code-of-conduct/
https://summit.creativecommons.org/summit-code-of-conduct/
https://creativecommons.org/privacy
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  أنا عضو في فرع المجتمع اإلبداعي○
  أنا مساهم نشط في المجتمعات○
  لقد شاركت في مشروع المجتمع اإلبداعي في منطقتي أو بلدي○
 لقد شاركت في مشروع ثقافة مفتوحة في منطقتي أو بلدي من خالل منظمة أخرى (مثل ویكیمیدیا، وموزیالا،○

  وما إلى ذلك)
  أنا عضو في منظمة ثقافة مفتوحة أخرى (مثل ویكیمیدیا، وموزیال، إلخ.)○
 أخرى○

 

  منذ متى وأنت على اتصال بحركة المجتمع اإلبداعي؟ یرجى اختیار إجابة واحدة فقط
  أنا عضو/مساهم قدیم○
  لقد انخرطت مؤخًرا في المجتمع○
  أنا جدید، لكنني مهتم بأن أصبح مساهًما نشًطا○
 أخرى○

 

  ماهي المواضیع التي تهتم به؟ اختر كل ما ینطبق.
  نشاط○
  فنون○
  نماذج الشركات○
  التنمیة المجتمعیة○
  حقوق النشر○
  الثقافة○
  البیانات○
  التعلیم○
○(GLAMs) مكتبات المتاحف والمحفوظات  
  الحكومة○
  منصات التداول○
  السیاسة○
  القانون○
  الترخیص○
  اإلعالم○
  البحث○
  العلوم○
  التكنولوجیا○
 أخرى○

 
 

 اضف المقترح المناسب للمشروع
 

 شكًرا لك مرة أخرى على اهتمامك بكونك جزًءا من قمة المجتمع اإلبداعي العالمیة لعام 2020.
 

 سنرد علیك بأسرع ما یمكن.


