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  التقریر موضوع. ١

 منتسبینال وتصورات العربي العالم منطقة في Creative Commos المشاع اإلبداعيمنظمة  تإلمكانا تحلیالً  یعرض التقریر ھذا
 .اتاإلمكان ھذه في تحقیق لھا ینالتابع

 طرق التحلیل. ٢

ن طریق ع المشاركین مالحظةو منظمة شبھ مقابالت تقوم علي التحلیل طرق. المنھج النوعي في دراسة الحالة ستخدمی البحث ھذا
 حتى ممثلین خمسة اختیار تم وقد. وسوریا قطر لبنان، مصر،: كل منطقة من في المشاع االبداعي لمنظمةینتمون  منتسبین ٤

 رقوالع والثقافة الجغرافي الموقع حیث من التنوع عكسبغرض ، مقابالتمعھم  أجریتو ،للبحثاشخاص خاضعین یكونوا 
اتھا وما دار وكتابة محتویعلى اشرطة تسجیل  مقابلة كلقد تم تسجیل و. الفریق وتركیبة والنوع مجال الخبرةالمنطوقة و واللغات
 .الخاضعین للبحثاألشخاص  بموافقة التقریر في اتم استخدامھومن ثم  ،فیھا

 . القیود٣

 .البحث ھذا في تجنبھا من الصعب كان القیود بعض ھناكإال ان  ممكن، حد أقصى إلىمنھا  التقلیلمحاوالت  من الرغم على

 التصالااالحیان  وفي بعض اإلنترنت، عبر المقابالت معظم تم إجراء المالیة، والقیود الوقت ضیق بسبب شيء، كل وقبل أوال
 لوجھ ھاوج لو كانت تمت أفضلتتم ھذه المقابالت بشكل  أنوكان من الممكن .  المحادثة تدفق علىمما أثر  سیئ كان اإلنترنتب
 .االنترنت بشبكة افضل اتصال علىالحصول في  كانت ھناك إمكانیة  أو

 أثروكذلك  ،فعال بشكل أفكارھمفي توصیل  األشخاص الخاضعین للبحث قدرة علىأثر  قد اللغة حاجزثانیاً، من الممكن ان یكون 
ً قدرة الباحثین  على  اللغةب جریتأُ قد  المقابالت جمیع أن من الرغم على. في إدارة التحالیل وطرح األسئلة بشكل أكثر تعمقا

تي تعتبر التعبیر عن أنفسھم باللغة العربیة الأجریت معھم المقابالت قاموا ب اللذین األشخاص الخاضعین للبحثوبعض  اإلنجلیزیة،
 .بواسطة الباحثین المقابالت من األجزاء ھذه مترجِ تُ  ، وقدلغتھم األم 

 الدول تلك یداً وتحد اإلقلیمیة المشاریع في المنطقة دول جمیع إدراج دونب یكتمل أن یمكن ال العربي العالم أن الباحث یعتقد وأخیرا،
 .لمنطقةفي ا الحقیقیة اتیاإلمكان رؤیةل التقریر تغطیة مدى من یحد وھذا. وإسرائیل وإیران تركیا: عربیة غیرال

 . النتائج: ٤

 الذي األساسي الشيءھي والمشاركة  العطاء فكرة أن یعتقدونفي منطقة العالم العربي  CC المشاع االبداعي منظمةل المنتسبین
 م.العا الحالص بھدف الجمیع متناول في وجعلھا المعرفة تبادل بأھمیة االعتقاد وكذلك منظمة،للوالداعمین  منتسبینال كل یربط
 فھومم إلى ظرحول كیفیة الن بدیلة وسائل وتقدیمالمشاركة  أنماط تغییر ھو CC لـ إنجاز أعظمان  فكرة یشاركوا ینالتابع منتسبینال

من و افرادھا من أتيت عالمیة كحركة CC لـ الرئیسیة القوةوجھة النظر القائلة ان  في نیشتركو وھم كذلك. واألفكار المعرفة تبادل
 .نفسھا الشبكة



 لبشریةا لمواردا عد بسبب محدودیةببالكامل  تستخدم لمإال انھا  ھائلة،إقلیمیة  اتیإمكانفھم یعتقدون بوجود  ذلك، وبالرغم من
األجنبیة  ماتالمنظ على مراقبةالو النشاط وقمع مستقرة، غیرال السیاسیة األنظمةو. للمنطقة السیاسیة الظروف عن فضالً  ،والمالیة

 .المحلیة الفرق وأداء أنشطة من حدكل ھذا یف

 نم الجدیدة األجیال إلى والمعرفة الخبرة نقل أھمیة على ؤكدی بالتاليھذا و المنطقة، في CC أنشطة استمراریة المنتسبینتمني یو
 نم واالستراتیجي المالي الدعم إلى یحتاجون إال انھم. التدریبیة والدورات واالجتماعات العمل ورش مع الخبرات مشاركة خالل
 في CC الـ عمل نطاق توسیعلوجود عقبة اخري تعیق  یشیرونھم كذلك و. الھدف ھذا حتى یتمكنوا من تحقیق الرئیسي المقر
 .المتفانین المتطوعین نقصتتمثل في  المنطقة

ً  یعملوناذا أتیحت لھم الفرصة ألن  كفاءة بشكل أكثر انھم یمكنھم العملب منتسبینلدي الوھناك شعور   من معینة قمناط علي سویا
 یعوالمشار والدعوة، والسیاسة والنشر، التألیف حقوق تجدید المفتوح، التعلیم مثل الموضوعات محط االھتمام أو/و المعرفة
 عالمیة كحركة Creative Commosمشاع اإلبداعي لالمحلي لترویج الالى  الحاجة على المنتسبینتفق وی .الخ ... اإلبداعیة
 .للمنطقةبشكل مصمم خصیصاً  العربیة، باللغة CC حركة الـ تسویقضرورة  علىوكذلك 

 . االستنتاجات٥

 CC العالیة إلنجازات ا لـ القیمةبو الشبكةمھمة ب یؤمنون المنطقة في CC منظمة المشاع االبداعيالمنتسبین لـیفید بأن  التقریر
 استعدادو قوي التزامكذلك  ولدیھم. األكبر المجتمع إلى باالنتماء شعور لدیھم ینمو التعاوني، الجو ھذا مثل فيو. عالمیة كحركة
 CC منظمة المشاع االبداعي حتى ولو واجھت. الحركة مستقبلوالمساھمة في  والعالمیة اإلقلیمیة CCالـ  شبكة في للمساھمة
عض ب إجراء تم إذاھذا  تتحقق، أن تساعدھا علي عالمیة كحركة ضخمة اتیامكان لدیھا إال انھا مازال المنطقة، في تحدیاتال بعض
 .التوصیات في أدناه المبینة المناطق بعض في تحسیناتال

 . التوصیات:٦

 مجال في الخبراء من المزید إلى الوصول خالل من قدراتھا توسیع المحلیة CC المشاع االبداعي مجتمعات على یجب •
 .المجتمعیة التوعیة نطاق توسیع تساعد على التي الممكنة والمجاالت لھماعما
احات النجو األفكار من اجل مشاركة البعض بعضھا إلى أقرب وجعلھا اإلقلیمیة المجتمعات یجب تقصیر المسافات بین •

 .یمكن تنفیذھا كأمثلة
 .العربیة المنطقة في مشتركة ھویةو عضویة شبكة نشاءامن اجل  اإلقلیمیة المجتمعات ربط ضرورة •
ً  دوراً  تلعب المنطقة بلدان من بلد كل في الدولة أجھزة ألن بشكل كبیرالترویج مھم وأساسي  •  الصلة تذا المجاالت في حاسما

 .CC الـ بأھداف
 عم الخبرات مشاركة خالل من جددال واألفراد األجیال إلى والمعرفة الخبرة نقل على المحلیة المجتمعات تركز أنیجب  •

 .التدریبیة والدوراتكذلك من خالل  السلطات، معوجھاً لوجھ الشخصیة  جتماعاتمن خالل االو العمل ورش
 المنتسبین المحلیین جلبی بینماف. المنطقة في CC الـ أنشطة تكییف علىوالفرع الرئیسي  منتسبین المحلیینعمل الیجب ان ی •

 المنتسبین ملعوترویج  المستھدفة، والرسائل حصر وسائل االتصال على الفرع الرئیسي یجب ،قید البحث المحلیة المعرفة
 .المحلیین


