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معلومات عنا

ويكيميديا المغرب هي جمموعة مستقلة من المتطوعني يكيميدية،
معترف بها رسميا من قبل مؤسسة ويكيميديا ،جتمع الويكيمديني
القاطنني (أو ذات الصلة) بالمغرب .تأسست يف عام  ،5102كما يف 0
ديسمبر عام  5102المنظمة لديها  52عضوا.
وحنن نسعى إلى المساهمة الفعالة يف نشر وحتسني وتطوير المعرفة
والثقافة احلرة من خالل تطوير وتوزيع الموسوعات ،وجمموعات من
االقتباسات ،والكتب وغيرها من مصنفات التربوية من وثائق،
وخاصة يف اللغات المنطوقة يف المغرب.
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المكتب
رضا بن خضراء
طالب

[[[مسختدم:
رئيس

إسماعيل زنيبر
طالب
[[[مسختدم:

مسؤول التواصل

أناس السدرايت
مهندس اتصاالت
[[[مسختدم:
منسق المشاريع
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ويكيميديا المغرب

ويكي تهوى األرض
ويكي تهوى األرض هي مسابقة صور من
المعالم الطبيعية حيث يمكن للمشاركني
تصوير المناطق احملمية وحتميل صورهم عىل ويكيميديا
كومنز .ويكي تهوى األرض يف المغرب هدفها هو جمع
الصور لكل معلم طبيعي حممي يف المغرب.
والهدف من ويكي تهوى األرض هي ذات شقني .أوال،
تصوير أكبر عدد ممكن ونشرها حتت رخصة حرة .ثانيا،
المساهمة يف حماية البيئة من خالل رفع الوعي العام.
يف عام  ،5102للنخسة الثالثة من ويكي تهوى األرض يف
المغرب شارك  502خشص يف المسابقة ،أرسلوا ما يقارب
 261صورة خمتلفة.
هذا العام ،كانت هناك مسابقة عىل المستوى العريب.
الصورة اليت فازت بالمنافسة الوطنية ،تلك لشالالت أوزود،
حصلت عىل المركز التاسع ،وفاز صاحبها بـ ت-شيرت.
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ويكي تهوى المعالم
ويكي تهوى المعالم هي مسابقة تصوير عن
اآلثار والمعالم التراثية الثقافية 5102 .هي ثاين نخسة
يف المغرب .الهدف من المسابقة هو جمع الصور من جميع
المعالم التراثية الثقافية ونشرها حتت رخصة حرة عىل
ويكيميديا كومنز لوضعها كصور مرافقة يف ويكيبيديا
والمشاريع األخرى.
حلشد الناس للمشاركة ،كان هناك تغطية عىل الشبكات
االجتماعية من خالل نشر صور آلثار المغربية .عىل
كومنز ،يمكن للمشاركني احلصول عىل قائمة كاملة

للتراث الوطين مصنفة حسب اجلهات.
خالل فترة المسابقة ،تم إضافة ما يقرب من  051صورة
بواسطة  82مسختدم ،وقد وسمت بعض منها كصور عالية
اجلودة.
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ويكيميديا المغرب

المشاركة يف الفعاليات الدولية
 Wikimedia Morocco members attended theحضر أعضاء ويكيميديا المغرب المؤتمرات
 following conferences:التالية:
ويكي عربية 5102
أكرا ،غانا —  55 - 51يناير
ويكيميديا المغرب يف أول ظهور قاري لها ُمثلت يف
مؤتمر ويكي إندابا ،من طرف منسق المشاريع أناس
السدرايت .
وقد أعطى أيضاً مداخلة حول حالة الويكيبيديات
باللغات اإلفريقية رفقة اخلبير األلماين إنكو كول.

مؤتمر ويكيميديا 5102
برلني ،ألمانيا

 00مارس  5أبريل

خالل المؤتمر الدولي للويكيميديا ،شارك اثنان من أعضاء
اجملموعة؛ أناس السدرايت (يف مسار استراتجيية احلركة)
وسعد نايب (يف مسارات بناء القدرات وتعلم الشراكة).

كما سحم المؤتمر بعقد لقاءات مواضيعية وإقليمية ،مثل
حبني احلاضرين العرب.

مؤتمر ويكي الفرنكفوين 5102
ستراسبورغ ،فرنسا —  50 - 08أكتوبر
شارك مسؤول التواصل إسماعيل زنيبر يف
مؤتمر ويكيميديا الناطق بالفرنسية كممثل
للمجموعة ،إذ حضر العديد من العروض
والمناقشات المتعلقة بأفريقيا واحلركة ككل.
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ويكي عربية 5102

القاهرة ،مصر —  52 - 50أكتوبر
يف المؤتمر اإلقليمي العريب ويكي عربية ،مثل العضو
عمر غريدا ويكيميديا المغرب ،وذلك من خالل
النقاش المفتوح حول جمموعات المسختدمني العرب.
كما قدم مداخلة يف تقديم برناجم ويكيبيديا زيرو،
والمشاكل اليت تعيق اسختدامه.

مؤتمر ويكيميديا التنوع 5102
استوكهولم ،السويد —  2-0نونبر
يف النخسة الثانية من مؤتمر ويكيميديا للتنوع ،مثل
المغرب ثالثة أعضاء ،أناس السدرايت ،عبد الرحمن
آيت علي ،وزكريا الودغيري .وقدم هذا األخير
مداخلة يف جلسة تقاسم المهارات حول الوصول إلى
التنوع من خالل التكنولوجيا.
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ويكيميديا المغرب

األنشطة والفعاليات
إطالق نادي ويكيبيديا يف جامعة األخوين يف إفران.
ويهدف إلى مساعدة الطالب عىل تعلم تقنيات احتلرير ،إلثراء احملتوى
عن المغرب أو العمل عىل وتطوير موضوع معني.
نظم النادي ورش عمل عىل هامش شهر مساهمة الفرنكوفونية يف
مارس  ،5102فضال عن مسابقات التصوير اللتقاط الصور من احلرم
اجلامعي.

ورشة عمل تدريبية حول االسختدام والمساهمة يف ويكيبيديا يف تطوان.
بالتعاون مع جسي تطوان والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يف
تطوان ،يف إطار المسابقة الدولية "النساء اللوايت لم تعرفوهن" ،نظمت
ويكيميديا المغرب يوم السبت  02أبريل  5102إديتاثون خمصص للمرأة.
وكانت هذه الورشة فرصة الكتشاف مشاريع ويكيميديا ،واالستفادة
من مقدمة إلدارة اإلنترنت ودورة مساهمة عىل ويكيبيديا.
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أنشطة عبر اإلنترنت
الصورة اليت فازت بالمركز األول يف مسابقة الوطنية للويكي تهوى
األرض عام  ،2015واليت هي غزال حتت الظل يف الغروب ألنس الرحياين،
احتلت الوصافة (مركز  )27من صورة السنة  ،2016اليت نشرت يف مايو
.2017

من  4مارس إلى  9أبريل  ،2017تم تنظيم مسابقة حترير عىل االنترنت
بعنوان النساء اللوايت لم تعرفوهن .هذه المبادرة نظمت خالل شهر تارخي
المرأة وبدعم من إيبيروكوب .يف المغرب ،تم إنشاء  23مقالة من طرف 5
مشاركني.

مسابقة جسور عابرة للثقافات هي مسابقة حترير تنظمها خمتلف الشركات
التابعة للويكيميديا بهدف تعزيز التبادل الثقايف بني أمريكا الالتينية
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينا) .تم تنظيم الطبعة األولى
يف أكتوبر ونوفمبر  .2017تم إنشاء ما جمموعه  10مقاالت عن المغرب.

تم إضافة العديد من النصوص القانونية عىل ويكي مصدر ،مثل
الظهائروالقوانني ،فضال عن دستور .2011

تم إصدار نخسة جهلة الدارجة المغربية من ويكاموس يف أكتوبر .2017

شارك العديد من المساهمني المغاربة يف الدورة الثالثة عشرة من يوم
ويكيبيديا العربية ،الذي نظم يف يوليو  .2017تم وسم مقالة قائمة مدن
المغرب كمحتوى عالي اجلودة.
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ويكيميديا المغرب

 T ar f ayaPedi aطرفاية بيديا
طرفاية
بيديا أول مشروع بويكيبيديا حيتضن مدينة بالعالم
آلعريب هي طرفاية بالمغرب .يهدف المشروع
إلثراء احملتوى المتعلق بطرفاية ،و توفيره بأكبر عدد
ممكن من اللغات.
تعتمد طرفاية بيديا عىل اسختدام تقنية كيو آر بيديا وهي
نظام من أنظمة ويب احملمول تستعمل فيه رموز الرد
السريع (كيو آر) إليصال مقاالت ويكيبيديا إلى
المسختدمني بمختلف اللغات.

ويشارك يف رعاية هذا المشروع مؤسسة كاب  ،01ومحتف
أنطوان دي سانت اكسوبيري ،وخمتبرات صحارى،
ويكيميديا المغرب.
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اإلسناد والترخيص

