
تقرير سنوي



                   فهرست       

 معلومات عنا

 الفريق

 ويكي تهوى المعالم

 المشاركة يف الفعاليات الدولية

 األنشطة والفعاليات

 ويكي قصور

 التغطية اإلعالمية

 اإلسناد والترخيص

 

              معلومات عنا       
ويكيميديا المغرب هي جمموعة مستقلة من المتطوعني 

الويكيمديني، معترف بها رسميا من قبل مؤسسة ويكيميديا، جتمع 

الويكيمديني القاطنني )أو ذات الصلة( بالمغرب. تأسست يف عام 

 عضو. 52، لدى اجملموعة ما يقارب 5102دجنبر  0، إلى حدود 5102

وحنن نسعى إلى المساهمة الفعالة يف نشر وحتسني وتطوير المعرفة 

والثقافة احلرة من خالل من خالل تطوير حمتوى موسوعي حول 

 البالد، سواء عىل اإلنترنت أو غير متصل باإلنترنت، وخاصة باللغات

 المحتدث بها يف المغرب. 
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                   الفريق         
 رضا بن خضراء

]]مسختدم:]  

 رئيس

 أناس السدرايت
]]مسختدم:]  

 منسق المشاريع

ومكلف بالعالقات مع اجملتمع اإلفريقي

 عبدالرحمان آيت علي
]]مسختدم:]  

مسؤول التواصل
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 أسامة الغريسي
]]مسختدم:]  

مسؤول التواصل



إيان

 نسيمة شهبون
]]مسختدمة:]  

 مكلفة بالعالقات مع اجملتمع الفرنكفوين

 أمني تيفراتني
]]مسختدم:]  

مكلف بالعالقات مع اجملتمع العريب

 إيان بوريم
 ]]مسختدم:إيان

منسق الكالم

 إبراهيم فراجي
]]مسختدم:]  

منسق مشاريع التعليم
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 ياسني جواد
]]مسختدم:]  

 منسق الشراكات

 رشيد أورقية
]]مسختدم:]  

منظم مسابقات التصوير
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ويكي تهوى المعالم                    
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المغرب للمرة الرابعة عىل التوالي نظمت ويكيميديا                            

ويكي تهوى المعالم، أكبر مسابقة للتصوير الفوتوغرايف يف                            

البالد لتوثيق وتعزيز المعالم الثقافية يف المغرب.        

 150يف المغرب كانت ناحجة. مع أكثر من  2019ويكي تهوى المعالم 

صورة من المعالم األثرية المصنفة  750مشاركًا يقومون بحتميل أكثر من 

٪ من هذه الصور عالية اجلودة اليت يمكن  50يف المغرب. أكثر من 

اخملتلفة. بفضل محنة من مؤسسة اسختدامها يف مشاريع ويكيميديا 

ويكيميديا، اسختدمت مسابقة هذا العام األنشطة التروجيية لوسائل التواصل 

االجتماعي لإلعالن عن المسابقة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت 

المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة. عالوة عىل ذلك، تم محن الفائزين )األول 

والثاين والثالث( هدايا دفعت المشاركني إلى حتميل صور عالية اجلودة؛ 

ويكي تهوى المعالم يف المغرب انتهت بتعديل صغير إلكمال المسابقة 

ووضع اللمسات األخيرة عليها. كانت أيًضا فرصة لتقديم مشاريع 

للعديد من المبتدئني. هذا العام ، كانت الصور اليت تم حتميلها ويكيميديا 

كجزء من ويكي تهوى المعالم مؤهلة للمشاركة يف مسابقة أخرى، هي 

 ويكي تهوى الكالسيك. تم ختصيصه لتراث روما واليونان القديم.

كما فاز المصور المغريب إبراهيم فراجي بالمركز السادس يف النخسة 

 الفرنسية.



 قمة ويكيميديا

 مارس 10- 52  —برلني، ألمانيا

شارك يف المممؤتمممر عضموان ممن اجملممموعمة المممغمربميمة: 

نسيمة شهبون ممثلة للمجموعة، وأناس السمدرايت بصمفمتمه 

مسؤول االستراتجيي يف اجملتمع المعمريب وعضمو جمممموعمة 

العمل المناصرة. شمارك كمال المعمضمويمن يف جملمسمات 

 خمتلفة بما يف ذلك االجتماعات اإلقليمية والمواضيعية.

 المؤتمر الدولي حول العربية المغربية

 أبريل 52-52  —مدريد، إسبانيا

بهدف تعزيز العمل المجنز يف احلاضنة عىل اللمغمات ايملميمة، 

قدم منسق المشاريع أناس السدرايت ورقة مكتوبة بالتعاون مع 

عضو آخر يف اجملموعة، عبد المرحمممن آيمت عملمي ، بمعمنموان 

"الدارجية يف جممتمممعمات اإلبمداع عمبمر اإلنمتمرنمت: ممثمال عمىل 

ويكيبيديا" . كمان المممؤتمممر فمرصمة للمتمواصمل ممع خممتملمف 

 الفاعلني واخلبراء يف هذا اجملال.

 قمة المشاع اإلبداعي

 ماي 00-2 —لشبونة، البرتغال

شارك أناس السدرايت يف القمة السنمويمة حلمركمة المممشماع اإلبمداعمي، 

وقدم جلسة مع ويكيميديني آخرين: أليسون دافنبورت ممن المممؤسمسمة 

وآنا مازغال من ويكيميديا ألمانيا بعنوان "اللغة كمشاعات سياسميمة. 

 بناء السياسات والممارسات عىل اللغة اليت تعزز شمولية المشاعات"

مّكنت القمة اجملموعة المممحتمدة ممن االنمفمتمام عمىل جممتمممع المممشماع 

 اإلبداعي المغريب إلقامة تعاون وشراكة يف المستقبل.

 المشاركة يف  الفعاليات الدولية 
Wikimedia Morocco members attended the 

following conferences: 

حضر أعضاء ويكيميديا المغرب المؤتمرات 

 التالية:
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 مؤتمر احلقوق

 يونيو 05-00  —تونس، تونس

شارك أناس السدرايت يف أول سملمسملمة ممن ممؤتمممرات 

احلقوق اليت تم تنظيمهما يف ممنمطمقمة الشمرق األوسم  

وشمممممال إفممريممقمميمما وشممارك يف الممنممقمما  حممول "تممطممرف 

احتلكم يف حرية التعبير من خالل تمدابميمر ضمد حممتموى 

 اإلرهاب عبر اإلنترنت"

 منتدى استوكهولم لألنترنت

 ماي 01-02  —استوكهولم، السويد

شارك ممنمسمق المممشماريمع أنماس السمدرايت يف ممنمتمدى 

سممتمموكممهممولممم لممإلنممتممرنممت وقممدم مشمماريممع ويممكمميممممميممديمما 

اخملتلفة بني احلاضرين. كمان المممنمتمدى أيًضما فمرصمة 

إلثراء ويكيميديا كومنز بصمور المممؤتمممر بماإلضمافمة 

 إلى خشصيات بارزة.

 مؤتمر العقدة الكلتية

 يوليوز  2– 5 —بينرين، المملكة المحتدة

يف المشاركة األولى للمجموعة يف المممؤتمممر المممتمعملمق 

بلغمات األقملميمات، قمدم أنماس السمدرايت جملمسمات حمول 

"حتممديممات ويممكمميممبمميممديمما الممبممربممريممة" ومممنمماقشممة ممموضمموع 

"ويكيبيديا الشفوية ، حلمم أم حمقميمقمةف" ، فضمالً عمن 

 "العمل المناصريت يف لغات األقليات".
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 ويكيمانيا

 غشت 01-02  —استوكهولم، السويد

شارك ثالثة أعضاء من اجملموعة المغربية يف المؤتمر السنوي جملتممع 

ويكيميديا: أناس السدرايت الذي كان أيًضا منسق المتطوعني وأحمد 

المحتدثني حول "لماذا تمهمم اللمغمات األصملميمة أكمثمر )الن( ومما المذي 

 يمكننا القيام به من أجلهم" ؛ عبد الرحمن آيت علي وإيان بوريم.

كان المؤتمر أيًضا فرصة حللصول عىل حتديثات من اجملتمعمات الميت 

 ننتمي إليها والتعرف عىل أحدث المشاريع.

 مؤتمر ويكيميديا الفرنكفوين

 شتنبر 8-2  —بروكسيل، بجليكا

شارك كل من أناس السدرايت ونسيمة شهبمون يف المممؤتمممر 

الفرنكوفوين، وقدموا عروًضا يف إطار البرناجم ؛ األول عمىل 

توصيات لمستقبل احلركة والثانية عمىل  - 5111'ويكيميديا 

 ‘.'مشروع ويكي قصور

 يف تونس، تونس. 5151سيتم تنظيم النخسة القادمة يف عام 

 ويكي إندابا

 نونبر 01-8 —أبوجا، نجييريا

بالنسبة للمممؤتمممر األفمريمقمي، ممثمل أنماس السمدرايت 

ونسيمة شهبون المغرب. قدم أناس عرًضا تقمديمممًيما 

حول "أفكمار لمتمعمزيمز ايمتموى اإلفمريمقمي ايملمي" 

باإلضافة إلى عرض مشترك مع اجلهات الفاعملمة 

 .5111يف استراتجيية 
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األنشطة والفعاليات                   
 صالون اإلستراتجيية

حلركة ويكيميديا، عقدت اجتماعات  5111كجزء من عملية تطوير وصياغة إستراتجيية 

يف جميع أحناء العالم لمناقشة هذا األمر، حتت اسم صالونات االستراتجيميمة. بمفمضمل تمممويمل 

مقدم من الفريق األسايس، تم تنظيم صالون يف المغرب، وباحتلديد يف مدينمة ايمممديمة يموم 

يوليوز، وشارك فيه عشرات من الويكيميني الذين يعيشون يف المغرب، بماإلضمافمة إلمى  01

أناس السدرايت الذي يعمل لدى  المؤسسة كحلقة اتصال لالستراتجيية مع اجملتمع العريب وهو 

عضو يف جمموعة العمل المناصرة، واليت كانت مع بناء القدرات موضوعات اللمقماء. كمانمت 

 هذه المناسبة فرصة جلمع المساهمني المغاربة مًعا ألول مرة.

 

 

 

 

 

 سلسلة إديتاثون مع شبكة القراءة بالمغرب

بتعاون مع شبكة القراءة بالمغرب، تم تنظيم ورشيت عمل لتعلم أسس ويكيبيديا 

أكمتموبمر يف المممدرسمة المعملميما  02وقادها أعضاء اجملموعة. تم تنظيم األولمى يف 

لألساتذة  جلامعة دمحم اخلامس بالرباط، بقيادة أمني تيمفمراتمني ورضما بمن خضمراء، 

الذين قدموا للمشاركني طرق الكتابة يف الموسوعة. بينما ركزت الورشة المثمانميمة 

نونبر يف المركز الثقمايف عمبمد ان كمنمون بمالمدار المبميمضماء  02اليت تم تنظيمها يف 

 بقيادة إيان بوريم عىل حتسني ايتوى األديب المغريب.
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األنشطة والفعاليات                   
 ويكيبيديا وتغير المناخ

نيابة عن اجملتمع الويكيميدي، قدمت المكملمفمة بمالمعمالقمات ممع اجملمتمممع 

نمونمبمر يف المدار المبميمضماء تمدخمالً حمول  02الفرنكفوين نسيممة شمهمبمون، يف 

"الوسائل اليت وضعتها ويكيبيديا لمكاحفة حماوالت التضليل حمول تمغميمر 

المناخ" يف إطار المسابقة المممواهمل الشمابمة يف اإلشمهمار عمن المممنماخ الميت 

 ينظمها االحتاد الفرنكفوين.

 

 

 

 عرض تقديمي عن ويكيبيديا بكلية بن مسيك

يف إطار انفتاحها الدائم عمىل اجملمال المتمعملميمممي والمممدريس واجلماممعمي، 

دجمنمبمر  2قدمت جمموعة المسختدمني المغاربة، يف خشص إيان بوريم، يوم 

عرضا حول ويكيبيمديما ومشماريمعمهما الشمقميمقمة يف قسمم دراسمات اللمغمة 

اإلجنليزية لكلية الداب والعلوم اإلنسمانميمة بمن مسميمك المتمابمعمة جلماممعمة 

 احلسن الثاين بالدار البيضاء.
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األنشطة والفعاليات                   
 مؤتمر ويكي عربية

كان من اخملط  بداية تنظيمه يف طرفاية، تم عقد مؤتمر ويكي 

أكتوبر يف مدينة مراكش  2و  5عربية اإلقليمي أخيًرا يف الفترة ما بني 

مشاركًا، حملًيا ودولًيا من أركان  12احلمراء. مع ما جمموعه      

المعمورة األربعة، ركز عىل موضوع ويكيميديا      

واجملتمعات ايلية من خالل برناجم غين غطى 

الموضوع من وجهات نظر خمتلفة. استضاف 

المؤتمر عدة أنواع من اجللسات، تتراوم من 

اجللسات العامة إلى ور  العمل، بما يف ذلك 

جمموعات المناقشة وموائد مستديرة والعروض 

 التقديمية وايادثات السريعة.

شهد المؤتمر تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع 

السفارة السويدية ، ويكي ڭاپ اليت تهدف إلى 

 حتسني ايتوى النسائي.

كما أعرب المشاركون عن تقديرهم حللدث 

االجتماعي الذي تم تنظيمه خارج المدينة، يف أجواء 

مغربية بربرية نموذجية تمزج بني الموسيقى التقليدية 

 والمأكوالت وكذلك ألعاب بناء الفريق.

إلى الوجود بفضل  5102خرج مؤتمر ويكي عربية 

ومنتدى التعاون والشراكة مع مؤسسة ويكيميديا 

 الشباب من أجل الديمقراطية والمواطنة وجوجل.
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ويكي قصور                 
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يهدف هذا المشروع الذي تم                                                   

إطالقه بداية بواسطة مهندسني                                                  

بالتعاون معماريني ويكيميديني                                                 

مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يف أكادير يف أوائل  

، إلى حماية وتعزيز قصور وقصبات المغرب من 2019عام 

 خالل اسختدام منصات وأدوات ويكيميديا.

 

باسختدام بشكل رئيسي مشاريع ويكيبيديا وويكيميديا 

كومنز وويكيداتا، يعمل ويكي قصور عىل إثراء ايتوى من 

خالل تنظيم سلسلة من الورشات مفتوحة جللمهور وتستهدف 

بشكل أسايس الطالب المهندسني المعماريني والباحثني 

المختصصني يف التراث، من أجل حتقيق الهدف المتمثل يف نشر 

القصور بني عامة الناس وكذلك إعداد قاعدة بيانات  للباحثني 

 والمهنيني.

 

يف ضوء جناحه الوطين، امتد مشروع ويكي قصور إلى بلدان 

أخرى يف المنطقة المغاربية، وال سيما اجلزائر وتونس، من أجل 

 اجنلام يف تغطية غالبية القصور يف المنطقة.



English:اإلنجليزية 

«Interview with Anass Sedrati – Your small drop in the infinite ocean of knowledge!», Wikimedia Bulgaria, Au-
gust 8, 2019 

«WikiArabia: The 4th edition in Marrakech from October 4th to 6th», dailymorocco.com, September 27, 2019 

«Hosting a Strategy Salon in Morocco – July 2019», Wikimedia Space, November 4, 2019 

 

French:الفرنسية 

«WikiArabia Marrakech 2019 – La plus grande réunion régionale pour Wikipédia en arabe aura lieu le 4 octo-
bre», article19.ma, September 25, 2019 

«La 4è édition de WikiArabia à Marrakech du 4 au 6 octobre», laveritehebdo.com, September 26,  2019  

«La 4e édition de WikiArabia à Marrakech du 4 au 6 octobre», hespress.com, September 27, 2019  

«Wikipédia : Marrakech accueille la plus grande réunion régionale», infomediaire.net, September 27, 2019 

«WikiArabia : Plus de 90 experts attendus à Marrakech», 2m.ma, September 29, 2019 

«Event: Marrakech abrite la 4è édition de WikiArabia du 4 au 6 octobre», mediamarketing.ma, October 1, 
2019  

«La 4è édition de WikiArabia du 4 au 6 octobre», mapmarrakech.ma, October 4, 2019  

«Réduisant l’écart entre les genres sur Wikipédia grâce au #Wikigap», swedenabroad.se, October 9, 2019  

 

Swedish:السويدية 

[video] « Lögnen på Wikipedia om Soraya: ”Det gör jag inte!” », TV4, August 14, 2019 
 

Arabic:العربية 

 cap24.tv, September 10, 2019 ,«أكبر مسابقة تصوير في العالم تحل بالمغرب لتوثيق المعالم التاريخية للمملكة »

 albidaoui.ma, September 12, 2019 ,« أكبر مسابقة تصوير في العالم تحل بالمغرب لتوثيق المعالم التاريخية للمملكة »

 kafapress.ma, October 4, 2019 ,« ويكي عربية مراكش 2019" ... ويكيبيديا تختار عاصمة النخيل لعقد أكبر لقاء إقليمي " »

[video] «  ألول مرة مؤتمر إقليمي لويكيبيديا العربية بمراكش », aldar.ma, October 4, 2019 

 Wikimedia Space, November 4, 2019 ,« تجربة تنظيم صالون االستراتيجية بالمغرب – يوليوز 2019 »

[video] « .إيان بوريم، المتطوع والمساهم في ويكيبيديا كايشرح لينا الفرق بين النسخة العربية واإلنجليزية والمكانة ديالها بين اللغات األخرى », Jooj 

Media, December 24, 2019 

 

 

التغطية اإلعالمية                       
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https://blog.wikimedia.bg/2019/08/08/interview-with-anass-sedrati-your-small-drop-in-the-infinite-ocean-of-knowledge/
http://dailymorocco.com/wikiarabia-the-4th-edition-in-marrakech-from-october-4th-to-6th/
https://space.wmflabs.org/2019/11/04/hosting-a-strategy-salon-in-morocco-july-2019/
http://article19.ma/accueil/archives/117824
http://article19.ma/accueil/archives/117824
https://www.laveritehebdo.com/la-4e-edition-de-wikiarabia-a-marrakech-du-4-au-6-octobre/
https://fr.hespress.com/97512-la-4e-edition-de-wikiarabia-a-marrakech-du-4-au-6-octobre.html
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