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2017المشاريع واألهداف لعام   

 التغطية اإلعالمية

 اإلسناد والترخيص

              معلومات عنا       
ويكيميديا المغرب هي جمموعة مستقلة من المتطوعني 

بويكيميديا، معترف بها رسميا من قبل مؤسسة ويكيميديا، جتمع 

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

 عضوا. 25لدى المنظمة  2016ديسمبر  1، ويف 2015

و نسعى إلى المساهمة الفعالة يف نشر وحتسني وتطوير المعرفة 

والثقافة احلرة من خالل تطوير وتوزيع الموسوعات، وجمموعات من 

االقتباسات، والكتب وغيرها من األعمال والوثائق، خاصة يف اtغات 

 المنطوقة يف المغرب. 
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المكتب         
 رضا بن خضراء
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[[مس{دم:[  

 رئيس

 إسماعيل زنيبر
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 مسؤول التواصل

 أناس السدرا�

 مهندس اتصاالت

[[مس{دم:[  

منسق المشاريع
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ويكي تهوى األرض               
 ويكي تهوى األرض هي مسابقة صور من                  

المعالم الطبيعية حيث يمكن tمشاركني تصوير                 

المناطق احملمية وحتميل صورهم ع� 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 

ونشرشا حتت رخصة حرة. ثانيا، المساهمة يف حماية البيئة من 

 خالل رفع الوعي العام.

، tنخسة األولى من ويكي تهوى األرض يف المغرب 2015يف عام 

صورة  1715خشص يف المسابقة، أرسلوا ما يقارب  351شارك 

خمتلفة. وقد رحشت هذه الطبعة جلائزة "حدث السنة" ضمن 

، 2016مسابقة المغرب ويب أواردس. الطبعة الثانية، يف عام 

 صور.. 3050خشصا وتم حتميل ما جمموعه  625شارك 

عموما خالل عامني من ويكي تهوى األرض يف المغرب تم جمع 

 صورة. 4760مشاركا، و حتميل أكثر من  976
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ويكي تهوى المعالم                    
 ويكي تهوى المعالم هي مسابقة تصوير عن                  

هي أول  2016اآلثار والمعالم التراثية الثقافية.                  

نخسة يف المغرب. الهدف من المسابقة هو جمع الصور من 

جميع المعالم التراثية الثقافية ونشرها حتت رخصة حرة ع� 

ويكيميديا كومنز لوضعها كصور مرافقة يف ويكيبيديا 

 والمشاريع األخرى. 

حلشد الناس tمشاركة، كان هناك تغطية ع� 

الشبكات االجتماعية من خالل نشر صور آلثار المغربية. 

ع� كومنز، يمكن tمشاركني احلصول ع� قائمة 

 كاملة tتراث الوط� مصنفة حسب اجلهات. 

صورة  200خالل فترة المسابقة، تم إضافة ما يقرب من 

مس{دم، وقد وسمت بعض منها كصور عالية  56بواسطة 

 اجلودة.



 

 2015ويكي عربية 

 أبريل 03005 سالمنستير، تونس 

شارك أربعة مغاربة يف المؤتمر اإلقليمي األول حول 

ويكيميديا يف العالم العر�: أناس السدرا�، إسماعيل 

زنيبر،   خمتاري وزكريا ودغيري، هذا األخير قدم 

مداخلة حول تطوير ويكيبيديا العربية والمشاريع 

 الشقيقة. 

 2016ويكي عربية 

 مارس 24228 نعمان، األردن

حضر منسق المشاريع أناس السدرا� النخسة الثانية 

من ويكي عربية ممثال tمجموعة وقد شارك يف 

 المناقشة المفتوحة حول جمموعات المس{دمني العربية.

آخرين، زكريا ودغيري  بينما لم يتمكن عضوين

 وديريك جيرويل، من القيام بالرحلة ألسباب خمتلفة.

 2016مؤتمر ويكيميديا 

 أبريل 20224 ننيننيينييايياايييابرلني، ألمانيا 

ويكيميديا المغرب يف أول ظهور دولي لها ُمثلت يف 

مؤتمر ويكيميديا الذ§ يضم جمموعات المس{دمني 

 والفروع، من طرف الرئيس رضا بن خضراء.

وقد شارك أيضا يف ورش عمل قبل المؤتمر، 

 والعديد من اtقاءات اإلقليمية والموضوعية.

 المشاركة يف  الفعاليات الدولية 

Wikimedia Morocco members attended the 

following conferences: 

ح45 أعضاء ويكيميديا المغرب المؤتمرات 
 التالية:
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 2016ويكيمانيا 

 يونيو 28-21  —إسينو الريو، إيطاليا 

يف المشاركة األولى لويكيميديا المغرب يف ويكيمانيا، 

زكريا الودغيري عرضا حول مشروع  قدم العضو

ويكيبيديا زيرو يف المغرب حتت اسم "يف المغرب وال 

نعرف أن لدينا ويكيبيديا زيرو" لكشف ا¬ديات ال» 

 تواجهه خباصة اس{دامه من طرف زبناء مشغلي الهاتف.

 2016مؤتمر التعليم اإللكترو¯ يف أفريقيا 

 مايو 26-24  —القاهرة، مصر 

مثل عضو ا°موعة زكريا ودغيري ا°تمع الويكيبيدي 

يف المؤتمر الدولي احلادي عشر بشأن تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من أجل التنمية والتعليم والتكوين، حيث 

نظم  ورشة عمل من ساعتني حول تعلم وفهم تأثير 

التعديالت السريعة ع� ويكيبيديا حبيث قدم مبادرات 

 ويكيبيديا يف أفريقيا مثل البرنا² التعليمي يف مصر. 

  2016مؤتمر ويكي الفرنكفو¯ 

 أغسطس  21- 19 —باريس، فرنسا 

اثنني من أعضاء المكتب، رضا بن خضراء وأناس 

السدرا�، شاركا يف اtقاء األول tمجتمع 

الفرنكوفو¯، و قدما عرضا حول ا¬ديات اtغوية 

tبلدان الناطقة بالفرنسية يف ويكيبيديا استنادا الى 

 مثال المغرب. 



األنشطة والفعاليات                   
. بتعاون 2015ويكي تهوى األرض النخسة األولى من حفل توزيع جوائز 

بالنادي العلمي  2016أبريل  29مع جمعية أ� رقراق، نظم احلدث يف 

بسال. استلم الفائزون بالمراتب العشر دبلومات وكذا تقويمات سنوية 

(وردت من زمالئنا من ويكيميديا أوكرانيا)، وكان هذا احلدث أيضا 

فرصة لتمهيد النخسة الثانية من خالل نتائج النخسة السابقة مبينة مصير 

 الصور المنشورة.

 

 

 

 

 

أجريت يف ورشة عمل تدريبية حول اس{دام والمساهمة يف ويكيبيديا. 

بالمعهد الوط� tبريد والمواصالت يف الرباط، و كان  2016نوفمبر  26

هذا أول حدث tمجموعة لتقديم اجلمهور مشاريع ويكيميديا، وال سيما 

الموسوعة ويكيبيديا. وكان اtقاء مناسبة ¶ديث عن النشاط المغر� 

وا¬ديات ال» تواجهه يف هذا االجتاه (خصوصا اtغوية). يف النهاية، 

 كان هناك ورشة عمل لتعلم اخلطوات األولى يف ويكيبيديا.
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                 أنشطة عبر اإلنترنت
المنظمة يف جائزة المن¸ شارك عضوين من جمموعة المس{دمني يف 

، وهذا 2015، يف النصف الثا¯ من عام ويكيبيديا النخسة العربية من

جائزة  النصف سنوية تكافئ المساهمني الذين قاموا بعمل هام يف 

الموسوعة خالل فترة حمددة؛ عمر اغريدا و  بوعالم، وهذا األخير 

 دوالر).  100حصل ع� المركز الثالث (

لويكيبيديا، شارك مسؤول  15. لالحتفال بالذكرى ال15ويكيبيديا 

تواصل ا°موعة  إسماعيل زنيبر خبرته وخطواته األولى ع� الموسوعة 

ع� بلوق هافينغتون بوست "ما زلت أتذكر اليوم الذ§ كتب لي أول مقالة 

 الوطنية. �2ويكيبيديا"، إضافة إلى تدخل متلفز ع� قناة 

، وهو إديتاثون ع� شهر فنا¯ الشرق األوسط وشمال إفريقيايف 

يهدف tعمل ع� مقاالت عن فنانني من  2016االنترنت نظم يف مايو 

هذه المنطقة. وكان المغرب حاضرا بواسطة رضا بن خضراء الذ§ أنشأ 

 نساء فنانات مغربيات.   3مقاالت عن  3

من خالل مشاريع المغرب يف طبعات ويكيبيديا توسيم المقاالت. 

ا¼تلفة، عمل المساهمون ع� العديد من الموضوعات المتعلقة البالد، 

وحتسنت نوعية و جودة المقاالت، مما أدى إلى وسمها، وكمقاالت جيدة 

جند كمقاالت جيدة  2016ديسمبر  1أو خمتارة.  خالل عامني ويف 

 2باإلجنليزية؛ إضافة إلى مقاالت خمتارة:  5باtغة الفرنسية و  4جديدة: 

 بالعربية. 4بالفرنسية و
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English:اإلنجليزية 

« Morocco to Host Its First Edition of Wiki Loves Earth », themoroccantimes.com, April 21, 2015 

« Wiki Loves Earth Competition to Showcase Natural Scenes of Morocco », moroccoworldnews.com, April 
25, 2015 

[video] « WIKIPEDIA in Morocco », magatv.net, November 27, 2016 
 

French:الفرنسية 

« Wikipédia organise un concours photo « aires protégées au Maroc » », ecologie.ma, April 2015 
« Concours de photographie: Wiki loves Earth - 3ème édition », babelfan.ma, April 17, 2015 
« Un concours photographique pour valoriser le patrimoine naturel  », lematin.ma, May 22, 2015 
« PREMIÈRE PARTICIPATION DU MAROC AU CONCOURS PHOTO WIKI LOVES EARTH », le360.ma, 
May 30, 2015 
« Le Maroc cartonne au concours de Wiki Loves Earth !», lnt.ma, October 7, 2015 
« Wiki Loves Earth Morocco: Les 10 meilleures photos marocaines », ecologie.ma, November 2, 2015 
« Je me souviens encore du jour où j'écrivais mon premier article Wikipedia », HuffPost.com, January 17, 
2016 
« Wiki Loves Earth Photo Contest: Retour sur la sélection Maroc 2015 », culturecherifienne.com, May 1st, 
2016 
« WikiLovesEarth Morocco 2016: And the winners are… », culturecherifienne.com, August 29, 2016 

« L'INPT abrite le premier événement "Wikipédia" organisé au Maroc », lematin.ma, November 23, 2016 

« Wikipédia organise son premier atelier de formation au Maroc », medias24.com, November 24, 2016 
« Rabat : Wikipédia organise son 1er évènement au Maroc », lecotidien.com, November 25, 2016 
[video]  « Wikipédia au Maroc », magatv.net, November 27, 2016  
 
Dutch:الھولندية 
« Marokko doet mee met 'Wiki Loves Earth'  », ilovemarokko.nl, April 29, 2015  
 
Arabic:العربية 
 
 moroccoworldnews.com, May 12, 2015 ,« المغرب يشارك في أكبر مسابقة تصوير في العالم »
[video] « Wikipedia 15 », 2m.ma, February 14, 2016 
 hespress.com, November 23, 2016 ,«  معھد البريد والمواصالت يستضيف "ويكيبيديا" »
 medias24.com, November 23, 2016 ,« معھد البريد والمواصالت يستضيف أول حدث لويكييبديا »
 alayam24.com, November 23, 2016 ,« الموسوعة العالمية "ويكيبيديا" تحل بالمغرب ألول مرة »
 barlamane.com, November 23, 2016 ,« ألول مرة… الموسوعة العالمية “ويكيبيديا” تحل بالمغرب »
 almaghribtoday.net, November 23, 2016 ,«  مدينة الرباط تستضيف أول حدث للموسوعة العالمية "ويكيبيديا" »
 aljarida24.ma, November 23, 2016 ,« الموسوعة العالمية “ويكيبيديا” تحط الرحال بالمغرب عبر المعھد الوطني للبريد والمواصالت »
 ,mapexpress.ma, November 23 ,« المعھد الوطني للبريد والمواصالت يستضيف أول حدث للموسوعة العالمية “ويكيبيديا” بالمغرب »
2016 
 le360.ma, November 23, 2016 ,« ألول مرة.. الموسوعة العالمية "ويكيبيديا" تحل بالمغرب »
 ahdath.info, November 24, 2016 ,« ويكيبيديا تحل بالمغرب.. ورشة حول الكتابة في الموسوعة العالمية »
 th3professional.com, November 24, 2016 ,« الموسوعة العالمية "ويكيبيديا" تقيم أول حدث لھا في المغرب »
[video] « تحديات ويكيبيديا في المغرب », hespress.com, November 26, 2016 
[video] « ورشة حول الكتابة في موسوعة ويكيبيديا », maptv.ma, November 26, 2016 
 hespress.com, November 27, 2016 ,« ويكيبيديا" تعدّ مغاربة لتحسين المحتوى الرقمّي الخاص بالمملكة" »
[video] « ورشة تدريبية حول مبادئ التحرير في ويكيبيديا تتخللھا مداخلة حول حوكمة االنترنيت », youtube.com, November 27, 2016 
 
 

 
 

 

التغطية اإلعالمية                       
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اإلسناد والترخيص                           
Cover photo 

 
Landscape Chrourda © Othmane El Amri, CC BY-SA 4.0  
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Reda Benkhadra  © Reda Kerbouche, CC BY-SA 4.0  

Ismael Zniber  © FFD, CC BY-SA 4.0  
Anass Sedrati © Rama, CC BY-SA 3.0  
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Gazelles of Sunset © Anass Errihani, CC BY-SA 3.0  

Addax  © Haytem93, CC BY-SA 4.0  
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Ait-Ben-Haddou © Elena Tatiana Chis, CC BY-SA 4.0  
Mohammed VI Mosque © Brahim Faraji, CC BY-SA 4.0  
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Zakaria Wadghiri © Habib M’henni, CC BY-SA 3.0  

Mohammed Mokhtari © Habib M’henni, CC BY-SA 3.0  
Anass Sedrati © Habib M’henni, CC BY-SA 3.0  

Ismael Zniber with L. Tretikov © Anass Sedrati, CC BY-SA 4.0  
Group photo © Habib M’henni, CC BY-SA 3.0  

Anass Sedrati with M. Touzni, M. Bachounda, B. Dweik © Wikimedia Levant 
Group photo © Bakr Rihan, CC BY-SA 4.0  

Reda Benkhadra with K. Maher, J. Wales © Reda Kerbouche, CC BY-SA 4.0  
Group photo © Jason Krüger, CC BY-SA 4.0  
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eLearning Africa © Zakaria Wadghiri 

Zakaria Wadghiri © Wikimedia Algeria 
Group photo © Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0   

Reda Benkhadra  © Ziko van Dijk, CC BY-SA 4.0   
Anass Sedrati © Guy Delsaut 

Group photo © Rama, CC BY-SA 3.0    
 

Page 8 
Prize Ceremony © Wikimedia Morocco 

Group photo © Wikimedia Morocco 
Reda Benkhadra and Anass Sedrati © Enactus INPT 

Group photo © Enactus INPT 
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تأسيس ويكيميديا المغرب كجمعية ُمعترف  ¨

 بها حمليًا ؛

إعادة هيكلة مشاريع المغرب يف ويكيبيديا  ¨

 باMغات العربية، الفرنسية واإلجنليزية ؛

إطالق برناQ التعليم ويكيبيديا يف إحدى  ¨

 اجلامعات أو المدارس ؛

 إطالق نخسة  الويكاموس بالعربية المغربية ؛ ¨

حتيني اإلحصاءات ع\ قاعدة المعطيات  ¨

 ويكي بيانات ؛

نشر ع\ الويكي مصدر وثائق ومؤلفات  ¨

 سقطت حتت الملكية العامة ؛

 تنظيم ورشات يف خمتلف جهات المملكة ؛ ¨

عقد شراكات و اتفاقيات مع مؤسسات ذات  ¨

 طابع ثقايف، فكري وعلمي ؛

 المشاركة يف مؤتمرات وندوات ... ¨

¨ 

¨ 

¨ 

¨ 

¨ 

¨ 

¨ 

¨ 

¨ 

2017المشاريع واألهداف لعام 
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