
 

 
 

 العنوان:  سیصبح المؤتمر العالمي لمؤسسة المشاع اإلبداعي افتراضًیا - شاهد آخر نداء لتقدیم المقترحات.
   

 المؤلف: ألیسون بیرس
 

 23 یونیو 2020
 

 رسمًیا، سیكون  المؤتمر العالمي لمؤسسة المشاع اإلبداعي لسنة 2020 والذي سیعقد من 19 إلى 24 أكتوبر 2020، متاًحا بالكامل
 ومجاًنا عبر اإلنترنت. بعد التشاور مع مجتمعنا، قررنا أیًضا عقد هذه الفعالیة في مناطق زمنیة مختلفة وتضمین البرمجة بخمس لغات:

 العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والماندرین واإلسبانیة. ومن خالل هذه اإلجراءات، نأمل أن توفر هذه النسخة االفتراضیة من المؤتمر
 العالمي لمؤسسة المشاع اإلبداعي للمجتمع المفتوح مساحة خاصة ومحلیة للتجمع واالتصال.

 
 أرسل لنا مقترحاتك!

 

 بعد تقییم المؤتمر العالمي لمؤسسة المشاع اإلبداعي، قررنا مرة أخرى فتح دعوتنا لتقدیم مقترحات (CFP) لتعكس دینامیكیة عالمنا
 الیوم بشكل أفضل، بما في ذلك المقترحات التي تعالج القضایا المتعلقة بفیروس كورونا والحركة العالمیة ضد الظلم الناتج عن العنصریة.

 في طلب تقدیم المقترحات هذا، یحبذ تقدیم المقترحات التي تأخذ في االعتبار التغیر الحاصل لمؤتمر العالمي لمؤسسة المشاع اإلبداعي،
 وتحوله من حدث قائم على اللقاء الشخصي إلى حدث افتراضي. وأخیًرا، في حین أن اللغة الرسمیة للفعالیة هي اللغة اإلنجلیزیة، فإننا

 نشجع بشدة االقتراحات بأي من اللغات الخمس التي ندعمها هذا العام: العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والماندرین واإلسبانیة.

 
األفكار على التركیز مع أدناه المسارات في الموضحة والقضایا المواضیع تتناول مقترحات نطلب هذا، المقترحات تقدیم طلب                   في

 والنتائج القابلة للتنفیذ - من دراسات الحالة إلى ورش العمل وجلسات سرد القصص.

 
   المبدعون في مؤسسة  - وجوه وأعمال وقصص أولئك الذین یبنون  المشاع اإلبداعي●
  دعم المجتمعات - استكشاف  األدوات والتكنولوجیا والجماعات التي تدعم  المجتمع●
  التعلیم المفتوح والمنحة 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●

 
 

 نحن متحمسون للغایة الستضافة المؤتمر العالمي لمؤسسة المشاع اإلبداعي هذا العام، ولفرصة جمع مجتمع مفتوح مرة أخرى تحت
 مظلة التعلم والمشاركة واإلبداع لبدء تدریب داخلي حول كیفیة بناء عالم أكثر إنصاًفا وشمولیة وانفتاًحا.

 
 الموعد النهائي لتقدیم المقترحات هو 17 یولیو 2020. یرجى مراجعة المبادئ التوجیهیة قبل تقدیم اقتراحك  . شكًرا

 لكم!
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