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      About Us              معلومات عنا       
Wikimedia Morocco is a Wikimedia affiliate user 
group founded on October 6th, 2015. Since its 
inception, it has constantly supported Wikimedia 
projects in Morocco, as well as       content related 
to the country and its culture. 

As of 31 December 2021, the user group counts 23 
active members, living both inside and outside 
Morocco, and participating in several projects 
and initiatives related to the country.  

We seek to actively contribute to the  dissemi-
nation, improvement and advancement of free 
knowledge and culture in Morocco through the 
development of an encyclopedic content about 
the country,  both online and offline, especially in 
the languages spoken in Morocco.  

ويكيميديا المغرب هي جمموعة مسختدمني منضوية يف حركة ويكيميديا 

. منذ إنشائها، دعمت باستمرار مشاريع 5102أكتوبر  6تأسست يف 

 ويكيميديا يف المغرب، فضال عن احملتوى المتعلق بالبلد وثقافته.

عضًوا نشًطا،  51، تضم جمموعة المسختدمني 5150دجنبر  10إلى حدود 

يعيشون داخل المغرب وخارجه، ويشاركون يف العديد من المشاريع 

 والمبادرات المتعلقة بالبلد.

ونسعى إلى المساهمة الفعالة يف نشر وحتسني وتطوير المعرفة والثقافة احلرة 

من خالل تطوير حمتوى موسوعي حول البالد، سواء عىل اإلنترنت أو غير 

 متصل باإلنترنت، وخاصة باللغات المحتدث بها يف المغرب.
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كتبالم                                                    Board     

Reda Benkhadra 

[[User:Reda_benkhadra]] 

President 

 رضا بن خضراء
[[Reda_benkhadra ]]مسختدم:]  

 رئيس
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Abderrahman Ait-Ali 

[[User:Abdeaitali]] 

Head of Communications  

 عبدالرحمن أيت علي
[[Abdeaitali ]]مسختدم:]  

 مسؤول التواصل

Rachida Roky 

[[User:رشيدة_رقي]] 

Treasurer 

 رشيدة ريق
 ]]مسختدمة:رشيدة_ريق[[

 أمينة المال

Soukaina Abelhad 

[[User:Soukaina_Abelhad]] 

General Secretary 

 سكينة أبلهاض
[[Soukaina_Abdelhad :مسختدمة]]]  

 كاتبة عامة

Anass Sedrati 

[[User:Anass_Sedrati]] 

Vice-President 

 أناس السدرايت
[[Anass_Sedrati ]]مسختدم:]  

 نائب الرئيس

In February 2021, the group worked on setting up 

a new board with 5 roles: President, Vice-

president, Secretary General, Treasurer, and Head 

of Communications. The decision for this change 

was endorsed by all members, as it guarantees a 

fair sharing of responsibilities, and takes the 

group into the next level of democratic and    

participatory governance.  

، عملت اجملموعة عىل تشكيل مكتب إدارة 5150خالل فبراير 

أدوار: الرئيس، ونائب الرئيس، وأمني المال، كاتب  2جديد يتألف من 

عام، ومسؤول التواصل. تمت الموافقة عىل قرار هذا التغيير من قبل 

جميع األعضاء، لضمان تقسيم عادل للمسؤوليات، والرفع من 

 مستوى احلكامة الديمقراطية والتشاركية باجملموعة .
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  Wikimedia Morocco was one of the 
  first groups that joined the Wiki for 
  Human Rights campaign             
  organized by the Wikimedia  
  Foundation and the Office of the 
  United Nations High   
  Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) to raise awarness about the    
importance of documenting and advocating 
human rights, and particularly the right to a 
healthy environnement.  

Individuals, affiliates and groups were    
encouraged to participate, and in this regard 
our User group organized a multilingual    
editing contest from 18 March to 31 May 2021.  
The languages included Arabic and French, 
but also for the first time the Moroccan     
Arabic (Darija) and Tachelhit, knowing that 
the latter was still at the Incubator which lets 
us think that this may be the first ever editing 
contest on this platform.   

20 participants took part in this competition 
producing a total of 247 articles, which break 
down as follows : 145 in Arabic, 49 in French, 
35 in Tachelhit and 18 in Moroccan Darija.  

During the contest, an online workshop was 
organized to introduce the campaign to the 
public and explain the modalities of            
participation, and later an explanatory video 
was recorded and shared on social networks.  

المغرب واحدة من أولى اجملموعات كانت ويكيميديا   

اليت انضمت إلى حملة ويكي حلقوق اإلنسان اليت نظمتها   

ومفوضية األمم المحتدة السامية مؤسسة ويكيميديا   

حلقوق اإلنسان للتوعية بأهمية توثيق حقوق اإلنسان والدفاع عنها، 

 وباخلصوص احلق يف بيئة صحية.

جشعت المؤسسة كل المساهمني واجملموعات عىل اإلخنراط يف هاته 

احلملة، ويف هذا الصدد، نظمت جمموعة المغرب مسابقة حترير متعددة 

. وشملت اللغات كل من 5150ماي  10مارس إلى  01اللغات يف الفترة من 

العربية والفرنسية، وكذلك ألول مرة الدارجة المغربية و تشحليت، مع العلم 

أن هاته األخيرة كانت ال تزال يف احلاضنة مما جيعلنا نعتقد أن هاته 

 المسابقة قد تكون األولى من نوعها عىل هاته المنصة.

مقاال موزعة  542مشاركا يف هاته المسابقة وأنجتوا ما جمموعه  51شارك 

 01بتشحليت، و  12بالفرنسية، و  44باللغة العربية، و  042عىل احنلو التالي: 

 بالدارجة المغربية.

خالل المسابقة، تم تنظيم كذلك ورشة رقمية لتقديم احلملة جللمهور 

وشرح كيفية المشاركة، وبعد ذلك تم تجسيل مقطع فيديو توضحيي 

 ومشاركته عىل الشبكات االجتماعية. 

حقوق االنسان                 ن أجل ويكي م   Wiki for Human Rights     
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     Wiki Loves Earth                 رضويكي تهوى األ            

                Wiki Loves Earth is a photo contest     

       of the natural monuments where 

     partipants picture protected areas 

 and upload their  photos to Wikimedia 

Commons.   

Wiki Loves Earth in Morocco aims at creating 

a complete information base about nature 

protected heritage in the country. Its goal is 

to gather illustrations for every nature        

protected object in Morocco.  The goal of Wi-

ki Loves Earth is two-fold. Firstly, we aim to 

photograph as many nature protected areas 

as possible and release the imagery under a 

free license. Secondly, we contribute to envi-

ronmental protection by raising public awa-

reness . 

In 2021, which is the fifth edition of Wiki Loves 

Earth in Morocco, 132 participants took part in 

the contest, submitting a total of 443 images. 

The results were announced on social media 

to encourage photographers to become    

visible and enter future competitions. The 

winners of the first three places received gift 

cards.  

ويكي تهوى األرض هي مسابقة صور للمعالم الطبيعية             

حيث يمكن للمشاركني تصوير المناطق احملمية وحتميل      

صورهم عىل ويكيميديا كومنز. تسعى ويكي تهوى األرض يف المغرب 

إلى إنشاء قاعدة معلومات كاملة حول التراث الطبيعي احملمي يف البالد، 

 عن طريق توثيق كل معلم طبيعي حممي يف المغرب عبر الصور.

والهدف من ويكي تهوى األرض هي ذو شقني. أوال، تصوير أكبر عدد 

ممكن من المناطق احملمية الطبيعية ونشرها حتت رخص حرة. ثانيا، 

 المساهمة يف حماية البيئة من خالل رفع الوعي العام.

، واليت هي النخسة اخلامسة لويكي تهوى األرض يف المغرب 5150يف عام 

صورة.  تم اإلعالن  441خشص يف المسابقة، وقدموا ما جمموعه  015شارك 

عن النتائج عىل مواقع التواصل االجتماعي لتجشيع المصورين وحتفيزهم 

للمشاركة يف المسابقات المستقبلية. حصل الفائزون يف المراكز الثالثة 

 األولى عىل قسائم شراء.



Stockholm Internet Forum 

Online — 10th-12th May 

Wikimedia Morocco vice president 
Anass Sedrati attended for the second 
time the Stockholm Internet Forum. 
The digital edition of the conference 
was an occasion to present and      
advocate Wikimedia projects among 
several digital activists and notable   
figures.  

ContribuLing 

Online — 3rd-4th June 

Wikimedia Morocco participated actively in   
organizing the first edition of the ContribuLing 
conference. This event, a collaboration between 
INALCO, Wikimedias (France & Morocco),      
BULAC and UCAM, aimed to offer members of 
linguistic resource platforms an opportunity to 
give presentations on their tools and workshops 
on their use that will enable would-be users to 
contribute. Anass Sedrati participated with the 
organization committee in different tasks, while 
Reda Benkhadra held a presentation about the 
Wikimedia Incubator.  

Arctic Knot Conference 

Online — 24th-25th June  

For the third participation of the user group, 
and the second in the digital edition of the   
minority languages conference, Anass Sedrati 
and Reda Benkhadra, both user group       
members, shared a presentation entitled “How 
can editing contests support smaller Wikipe-
dias?”. The presentation, inspired from work 
conducted in Morocco, aimed to introduce the 
audience to the importance of organizing    
contests in supporting smaller Wikipedias, even 
those still hosted in the incubator, to encourage 
more editors to participate in these versions.  

 منتدى استوكهولم لألنترنت

 ماي 05- 01  —عن بعد  

حضر نائب رئيس ويكيميديا المغرب أنااس السادرايت 

للمرة الثانية يف منتدى ساتاوكاهاولام لا.ناتارنات. كاانات 

الاناخسااة الارقاامايااة للامااؤتاماار ماناااساباة لاتااقاديام مشااريااع 

ويكيميديا والمرافعة حولها بني العدياد مان الاناشاطااء 

 الرقميني واخشلصيات البارزة.

 مؤتمر كونتريبيولينغ
 يونيو 4– 1 —عن بعد   

شاركت ويكيميديا المغرب بفاعلية يف تاناظايام الاناخساة األولاى لاماؤتامار 

كونتريبيولينغ. يهدف هذا احلدث، وهو عبارة عن تعاون بني معهد اللاغاات 

واحلضارات الشرقية بباريس و ويكيميديا )فرنساا والاماغاربا و الاماكاتاباة 

اجلامعية للغات واحلضارات و جامعة كيبيك مونتريال، إلى تمكني أعضااء 

منصات الموارد اللغوية بفرصة لتاقاديام عاروض تاقادياماياة حاول أدواتاهام 

وورش حول اسختدامها واليت ستمكن المسختدمني احملتملني من المساهمة. 

شارك أناس السدرايت مع اجللنة التنظيمية يف ماهاام لاتالافاة، فاياماا قادم 

 رضا بن خضراء عرًضا تقديمًيا عن مشروع حاضنة ويكيميديا.

 مؤتمر العقدة القطبية الشمالية
 يونيو 52-54 —عن بعد   

للمشاركة الثالثة جملموعة المسختدمني، والثانية يف النخسة الرقمية من 

مؤتمر لغات األقليات، قدم أناس السدرايت ورضا بن خضراء، 

وكالهما أعضاء اجملموعة، عرًضا بعنوان "كيف يمكن لمسابقات 

احتلرير أن تدعم الويكيبيديات الصغيرة؟". يهدف العرض، 

المستوحى من العمل الذي تم إجراؤه يف المغرب، إلى تعريف اجلمهور 

بأهمية تنظيم المسابقات يف دعم الويكيبيديات الصغرى، وحتى تلك 

اليت ال تزال مستضيفة يف احلاضنة، لتجشيع المزيد من احملررين عىل 

 المشاركة يف هذه النسخ.  

  Participation المشاركة يف  الفعاليات الدولية 
in International Events  
Wikimedia Morocco members attended the 

following conferences: 

حضر أعضاء ويكيميديا المغرب المؤتمرات 

 التالية:
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WikiConvention FR 

Online — 20th-21th November 

Anass Sedrati, Soukaina Abelhad and 
Brahim Faraji, made two presentations at 
the French-speaking Wiki-conference. 
Anass presented the results of the survey 
study that he made about regional hubs 
in the Arabic speaking region, while   
Soukaina and Brahim shared their       
experience in relation with the pilot   
education project that was conducted in 
the country during 2020.  

WikiIndaba 

Online — 5th-7th November  

For the African conference, two group 
members have made presentations 
related to the movement's strategy. 
Anass Sedrati presented in a joint     
panel his research work about regional 
hubs implementation, while Reda 
Benkhadra introduced the state of 
Free Knowlegde in Africa. 

WikiArabia 
Online — 15th-17th October 
The fifth edition of WikiArabia, organized by 
Wikimedia Algeria UG, saw notable participation 
from Wikimedia Morocco members, in several 
interesting panels and presentations. The inter-
ventions included “Reading Wikipedia in the 
classroom” by Soukaina Abelhad and Brahim 
Faraji, “Volunteering in the Wikimedia 
movement” by Anass Sedrati and Reda 
Benkhadra, and “How to motivate editors to con-
tribute continuously” by Zahira Gormat as well as 
the group participation at the affiliates round 
table, represented by the president Reda 
Benkhadra.  

 ويكي إندابا

 نونبر 2-2 —عن بعد   

بالنساباة للاماؤتامار األفارياقاي، قاام اثاناان مان أعضااء 

اجملموعة بتقديم عروض تتعلق باستراتاياياة احلاركاة. 

قدم أناس السدرايت يف مائدة مستديرة مشتركة عمله 

احبليث حول تنفيذ المراكز اإلقليمية، بياناماا قادم رضاا 

 بن خضراء مداخلة حول حالة المعرفة احلرة يف إفريقيا. 

 ويكي عربية
 أكتوبر 02- 02  —عن بعد  

شهدت النخسة اخلامسة من ويكي عربية، اليت نظماتاهاا وياكايامايادياا 

اجلزائر، مشااركاة ماحلاوناة مان أعضااء وياكايامايادياا الاماغارب، يف 

العديد من الندوات والعروض التقديمية الشيقة. تضمنات الاماداخاالت 

"قراءة ويكيبيديا يف القسم" لسكاياناة أبالاهااض وإباراهايام فاراجاي، و 

"التطوع يف حركة ويكيميديا" ألناس السدرايت ورضاا بان خضاراء، و 

"كيفية حتفيز احملررين عاىل الاماسااهاماة بشاكال مساتامار" لازهايارة 

كرماط باإلضافة إلى مشاركة اجملاماوعاة يف الاماائادة الاماساتاديارة 

 جملموعات المسختدمني ممثلة من طرف رضا بن خضراء.

 مؤتمر ويكيميديا الفرنكفوين

 نونبر 50- 51  —عن بعد  

قاادم أنااس الساادرايت وسااكااياانااة أباالااهاااض وإبااراهااياام فااراجااي 

عرضني تقديميني يف مؤتمر ويكي الناطق بالفرنساياة. ثاياث 

قادم أناااس نااتاائااج الاادراساة االساتاقااصاائااياة الايت أجاراهااا حااول 

المراكز اإلقليمية يف المنطقة الناطقة باللغة العربية، باياناماا 

تقاسم سكينة وإبراهيم جتربتهما فيما يتعلق بمشروع التاعالايام 

 . 5151اجتلرييب الذي تم إجراؤه يف المغرب خالل عام 
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     Activities & Events     األنشطة والفعاليات                   

WikiGap 

As in previous years, Wikimedia Morocco hosted a new 

edition of the #WikiGap campaign with the support of 

the Swedish Embassy in Rabat,. Throughout March 

2021 several contributors and new volunteers took care 

of the editing and improvement articles on Wikipedia 

in order to reduce the content gender gap and          

increase the presence of Moroccan women on   

Wikimedia projects. A total of 15 new articles have been 

created in four languages (Arabic, Darija, French and 

English) and a dozen others were  improved.  

Collaboration with Tafra 

During 2021, Wikimedia Morocco partnered with 
the research center Tafra, working on providing 
information on Moroccan political parties. The 
center contacted our user group in order to help 
share information they were gathering on 
Wikimedia platforms. 

Thanks to the technical infoboxes provided by 
Tafra, most political parties and alliances in       
Morocco are now covered in different Wikipedias. 
As a result of this collaboration, 19 articles were 
created in Arabic, 13 in French, and 13 in Moroccan 
Arabic.  

Local workshops  

In order to introduce the new members to editing 

different platforms and projects, the user group 

started hosting online workshops. Several         

participants benefited from these sessions, with 

various levels and goals. Some aimed to share  

basic editing techniques in Wikipedia and 

Wikidata, while others were targeted towards 

specific audiences (professors, writers). Through 

these local events, many members improved 

their skills and capacities, and feel more confident 

in their editing journey.  

 ويكي جفوة

المغرب نخسة جديدة من عىل غرار السنوات السابقة، استضافت ويكيميديا 

، 5150حملة #ويكي_جفوة بدعم من السفارة السويدية يف الرباط. طوال مارس 

انكب العديد من المساهمني والمتطوعني اجلدد بحترير المقاالت وحتسينها 

عىل ويكيبيديا من أجل تقليص جفوة احملتوى بني اجلنسني والرفع من تواجد 

مقااًل جديداً  02النساء المغربيات يف مشاريع ويكيميديا. تم إنشاء ما جمموعه 

بأربع لغات )العربية، الدارجة، الفرنسية و اإلجنليزيةا وتم حتسني عشرات المقاالت 

 األخرى.

 التعاون مع مؤسسة طفرة

، انكبت ويكيميديا المغرب بتعاون مع مركز األثاث طفرة، 5150خالل عام 

عىل  العمل عىل توفير ماعالاوماات عان األحازاب السايااساياة الاماغارباياة. تاواصال 

المركز بمجموعة مسختدمينا من أجل المساعدة يف مشااركاة الاماعالاوماات الايت 

 كانوا جيمعونها عىل منصات ويكيميديا.

، تامات تاغاطاياة ماعاظام صناديق المعلومات التقناياة الايت وفارتاهاا طافارةبفضل 

األحزاب واحتلالفات السياسية يف المغرب يف لتلف الاوياكايابايادياات. وناتاياة لاهاذا 

 بالدارجة. 01بالفرنسية، و  01مقاالً باللغة العربية، و  04التعاون، تم إعداد 

 ورشات حملية 

بهدف تقديم لتلف منصات احتلرير والمشاريع اخملتلفة لألعضاء اجلادد، 

بدأت جمموعة المسختدمني يف استضافة ورشات رقمية. وقد اساتافااد عادد 

من المشاركني من هذه اجللسات باماساتاوياات وأهاداف لاتالافاة. ياهادف 

البعض إلى مشاركة تقنيات احتلرير األساسية يف وياكايابايادياا ووياكاي 

باياانااات، بايااناماا اساتاهاادف الابااعاض اكخاار جاماااهايار حماددة )كااأسااتااذة 

وكتابا. من خالل هذه الفعاليات احمللية، تمكن العديد مان األعضااء 

من حتسني مهاراتهم وقدراتهم، وشاعاروا بامازياد مان الاثاقاة الساتاكاماال 
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     Activities & Events     األنشطة والفعاليات                   

Support of Wikipedia Darija 

Wikimedia Morocco has continued to 
support the Wikipedia in Darija to help 
the project grow by providing resources 
in different aspects, ranging from editing 
to project management and governance, 
including also editing efforts and capacity 
building for newcomers. The group also 
proceeded to record several articles as 
audio materials, and subsequently 
launched the 'Podcast Wikipedia b Darija' 
series on YouTube with the aim of        
promoting the project through new me-
dia and opening up to further audiences.  

Support of Wikipedia Tachelhit 

In the continuation of its efforts to        
promote linguistic diversity in Morocco, 
the user group succeeded in helping the 
creation of a full Tachelhit Wikipedia from 
the inculator. The group supported 
through its network, communication, 
and skill development the volunteers 
who were working on the incubator    
project, until having it fully approved as a 
wikipedia. The Tachelhit Wikipedia has 
now over 1100 articles, and an own     
community and contributors that keep 
improving it over time. 

Application for a Program Grant 

The User group applied for a program 
grant regarding the second edition of 
“Reading Wikipedia in the Classroom”. 
This was an occasion to discover and be 
in contact with the new grant system, 
having applied to the regional African 
and Middle East committee. The grant, 
requested from the Wikimedia           
community fund, aims to implement a 
six-months education project in Morocco 
next year, extending the results of the        
previous pilot edition held in 2020. 

 دعم ويكيبيديا بالدارجة

واصلت ويكيامايادياا الاماغارب دعام وياكايابايادياا باالادارجاة لاماسااعادة 

المشروع عىل النمو من خالل توفايار ماوارد يف جاواناب لاتالافاة، بادءًا مان 

احتلرير إلى إدارة المشروع واحلوكمة، بما يف ذلاك أيًضاا جاهاود احتلاريار 

وبناء القدرات للقادمني اجلدد. شرعت اجملموعة أيًضا يف تجسايال الاعادياد 

ماان الاامااقاااالت كاامااواد صااوتاايااة، ثاام أطاالااقاات ساالااساالااة " ااودكاااساا  

ويكيپيديا ب دارجية" عىل موقاع ياوتاياوب باهادف الاتارو  للاماشاروع مان 

 خالل وسائ  جديدة واالنفتاح عىل جمهور أوسع. 

 دعم ويكيبيديا تشحليت 

يف استمرار جلهودها لتعزيز التاناوع اللاغاوي يف الاماغارب، جناحات جماماوعاة 

المسختدمني يف المساعدة عىل إنشاء ويكيبيديا تاشحلايات إناطاالقاا مان 

احلاضنة. دعمت اجملموعة مان خاالل شاباكاتاهاا واتصااالتاهاا وتاناماياة 

مهارات المتطوعني الذين كانوا يعملون يف مشروع احلاضنة، حتى تامات 

الموافقة عىل المشاروع بشاكال كاامال وأصان ضامان نساخ ماوساوعاة 

ماقاالاة،  0011اكن أكاثار مان  ويكيبيادياا تااشاحلاياتويكيبيديا. تضم 

 وجمتمًعا خاًصا بها ومساهمني يواصلون حتسينها بمرور الوقت. 

 تقديم طلب محنة برناجم 

محناة بارنااجم إلطاالق تقدمت جمموعة المسختدمني بطلب حللصول عىل 

. وكاانات هاذه الامانااساباة النخسة الثانية من "قراءة ويكيبيديا يف الاقاسام"

فرصة الكتشاف واجتلاوب مع نظام المحن اجلديد، إذ تم تقاديام الاطالاب 

جللنة اإلقليمية إلفريقيا والشرق األوس . وتهدف المحنة، المطلوبة مان 

صندوق ويكيميديا اجملتمعي، إلى تانافاياذ مشاروع تاعالاياماي مادتاه ساتاة 

أشهر يف المغرب السنة المقبلة، لتمديد نتائج النخسة اجتلريبية السابقاة الايت 

 .5151عقدت يف عام 
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  التعاون والشراكات الدولية      
Participation in the Wikimedia Board           
Governance discussions  

The user group members participated actively in 
the different discussions organized by the     
movement strategy and governance team,       
regarding the Community board seats. A number 
of members interacted in Meta and Telegram  
discussions, while others took part in live          
meetings hosted by facilitators in Arabic and 
French languages. 

In these discussions, the members often             
expressed the need of having a more balanced 
regional representation in the Wikimedia Board 
of trustees, something that is currently not 
achieved. 

Participation in Lexicographical data user inter-
face improvement interviews  

During March and April 2021, several  user group 
members participated in the Lexicographical da-
ta user interface improvement interviews organi-
zed by Wikimedia Germany. These interviews re-
garded data related to Tamazight language, by 
understanding how editors work around Lexemes 
and model Lexicographical data on Wikidata 
using the current UI.  

Tamazight language was chosen among the first 
batch of communities in Africa Wikimedia Ger-
many were focusing on for 2021 in order to in-
crease the diversity of Wikidata's data by encoura-
ging more language communities, especially 
from the Global South to participate and add 
lexemes in their languages. 

Movement Charter Draft Committee selectors 

As part of the Movement CharterDraft Commitee 
(MCDC) set up process, Wikimedia Morocco par-
ticipated in the elections to choose the regional 
selectors for the MENA region. This election re-
sulted in appointing Mohamed Bachounda as 
regional selector. Once the 9 selectors were 
known, they worked together to complete the 
MCDC team that is now working to prepare a 
charter for the movement.  

 المشاركة يف مناقشات حوكمة جملس ويكيميديا 

شارك أعضاء جمموعة المسختدمني بفاعلية يف النقاشات اخملتلفة اليت نظمتها 

. بمقاعد اجملتمع بمجلس األمناءاستراتيية احلركة وفريق احلوكمة، فيما يتعلق 

وتفاعل عدد من األعضاء يف نقاشات عبر صفحات ميتا و جمموعات تيليغرام، 

بينما شارك آخرون يف اجتماعات مباشرة استضافها مسيرون باللغتني العربية 

 والفرنسية.

خالل هذه المناقشات، أعرب األعضاء غالًبا عن احلاجة إلى وجود تمثيل 

إقليمي أكثر توازنًا يف جملس أمناء ويكيميديا، وهو أمر لم يحتقق يف الوقت 

 احلالي. 

 المشاركة يف مقابالت حتسني واجهة مسختدم اخلاصة بالبيانات المعجمية

، شارك العديد من أعضاء جمموعة المسختدمني يف 5150خالل مارس و أبريل 

مقابالت حتلسني واجهة المسختدم المتعلقة بالبيانات المعجمية اليت نظمتها 

ويكيميديا ألمانيا. تناولت هذه المقابالت البيانات المرتبطة باللغة األمازيغية، 

من خالل فهم كيفية عمل احملررين حول المفردات ونمذجة البيانات المعجمية 

 عىل ويكي بيانات باسختدام واجهة المسختدم احلالية.

وتم اختيار لغة األمازيغية من بني الدفعة األولى من اجملتمعات يف إفريقيا اليت 

من أجل زيادة تنوع بيانات ويكي  5150ركزت ويكيميديا ألمانيا عليها لعام 

بيانات من خالل تجشيع المزيد من اجملتمعات اللغوية، وخاصة من اجلنوب 

 العالمي للمشاركة وإضافة المعاجم بلغاتهم. 

 منتقني جلنة صياغة ميثاق احلركة

شاركت ويكيميديا  عملية إنشاء جلنة صياغة ميثاق احلركة،كجزء من 

المغرب يف انختابات اختيار المنتقني اإلقليميني عن منطقة الشرق األوس  

وشمال إفريقيا. أسفرت هذه االنختابات عن تعيني دمحم باشوندة كمنتقي 

فريق إقليمي. بمجرد معرفة المنتقني التسع، عملوا سويًا عىل إكمال تشكيل 

 الذي يعمل حاليا عىل إعداد ميثاق حللركة.  جلنة صياغة ميثاق احلركة

International Collaborations  

and Partnerships  

10         Wikimedia Morocco 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees/Call_for_feedback:_Community_Board_seats/Main_report
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Drafting_Committee/Set_Up_Process#Selection_process
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Drafting_Committee/Set_Up_Process#Selection_process
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Drafting_Committee
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees/Call_for_feedback:_Community_Board_seats/Main_report
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Drafting_Committee/Set_Up_Process#Selection_process
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Drafting_Committee/Set_Up_Process
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Drafting_Committee/Set_Up_Process


  التعاون والشراكات الدولية      
Interview with Wikimedia Sweden on Con-
tent Partnership Hubs  

In October 2021, interested members of   
Wikimedia MA User Group took part in an 
interview with Wikimedia Sweden, who      
intends to become a thematic hub in the   
area of content partnership. The interview 
regarded the different perceptions and   
challenges the group members have about 
content partnerships in their local context, 
and was also an opportunity to have an open 
discussion about the hub scope, as well as on 
the future of the service intended to be     
provided by Wikimedia Sweden. 
The full report of this discussion can be found 
at this link.  
 
Collaboration with WikiFranca 

As an active member of the WikiFranca      
alliance, Wikimedia Morocco, through its co-
liaison, Soukaina Abelhad and Brahim Faraji, 
participated in writing the Governance    
charter of the initiative. WikiFranca is in the 
process of creating an association based in 
Switzerland, and aspires to be the hub of the 
French-speaking affiliates in the Wikimedia 
movement.  

 

Collaboration with Arabic Wikimedians UG 

Several Wikimedia Morocco User Group 
members participate actively in supporting 
the Arabic Wikimedians User Group activities, 
especially with the prospects the group      
intends to have as a regional hub for the    
Arabic-speaking countries.  

 مقابلة مع ويكيميديا السويد حول مراكز شراكة احملتوى

، شارك أعضاء مهتمون من اجملموعة المغربية يف 5150يف أكتوبر 

مقابلة مع ويكيميديا السويد، اليت تنوي أن تصن مركًزا مواضيعًيا يف 

جمال شراكة احملتوى. نظرت المقابلة يف التصورات واحتلديات اخملتلفة 

اليت يواجهها أعضاء اجملموعة حول شراكات احملتوى يف سياقهم احمللي، 

وكانت أيًضا فرصة إلجراء مناقشة مفتوحة حول نطاق المركز، 

وكذلك حول مستقبل اخلدمة المزمع تقديمها من قبل ويكيميديا 

 السويد.

 . عىل هذا الراب يمكن االطالع عىل التقرير الكامل لهذه المناقشة 

 التعاون مع ويكي فرانكا

، شاركت ويكيميديا المغرب، حتالف ويكي فرانكاكعضو نش  يف 

من خالل منسقيها، سكينة أبلهاض وإبراهيم فراجي، يف كتابة ميثاق 

احلوكمة اخلاص بالمبادرة. وتطحم ويكي فرانكا، اليت هي بصدد 

إنشاء جمعية مقرها سويسرا، عىل أن تكون مركًزا للمجموعات الناطقة 

 بالفرنسية يف حركة ويكيميديا. 

 

 التعاون مع جمموعة الويكيميديني العرب

شارك العديد من أعضاء جمموعة مسختدمي ويكيميديا 

جمموعة مسختدمي المغرب بفاعلية يف دعم أنشطة 

، خاصة فيما يتعلق باكفاق اليت تعتزم الويكيميدين العرب

اجملموعة أن تكون مركًزا إقليمًيا للبلدان الناطقة باللغة 

 العربية. 

International Collaborations  

and Partnerships  
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التقرير المالي                      Financial Report  

Given its status as a user group, 
Wikimedia Morocco has financed its 
projects thanks to the structures set 
up within the movement.  

 

Thus, the group has received a total of 
1500 USD from the Rapid Grants of 
the Wikimedia Foundation for the           
organization of Wiki for Human Rights 
and the Wiki Loves Earth photo     
contest.  

ثكم وضعها كمجموعة مسختدمني، مولت ويكيميديا 

 المغرب مشاريعها بفضل الهياكل الموجودة داخل احلركة.

وبهذا، تلقت اجملموعة ما جمموعه 1500 دوالر أمريكي من 

المحن السريعة لمؤسسة ويكيميديا لتنظيم ويكي من أجل 

 حقوق اإلنسان ومسابقة التصوير ويكي تهوى األرض.

  Media  Coverage    التغطية اإلعالمية                       
English:اإلنجليزية 

«Wikipedia Launches Pilot Education Program for Digital Literacy in Moroccan Schools», Morocco World 
News, July 7, 2021. 

 

French:الفرنسية 

«La darija fait son entrée dans Wikipédia », medias24.com, June 10, 2021 

«Wikipédia est désormais disponible en darija», lodj.ma, June 10, 2021 

«Désormais, vous pouvez consulter Wikipédia en Darija», welovebuzz.com, June 11, 2021  

«L’encyclopédie électronique Wikipédia lance une version Darija», article19.ma, June 12, 2021  

«Wikipédia en Darija: ce qu’il faut savoir», lesiteinfo.com, June 12, 2021  

«Wikipedia en version Darija est désormais disponible», leseco.ma, June 12, 2021  

«Wikipédia se décline en darija, le dialecte marocain», lecourrierdelatlas.com, June 13,  2021  

«Maroc : Déjà près de 4 000 articles pour Wikipedia en Darija», yabiladi.com, June 14, 2021 

 

Arabic:العربية 

 Reuters, May 18, 2021 ,«"حبا في المعرفة".. متطوعون يجتهدون إلثراء ويكيبيديا العربية »

 radioazawan.ma, 2021 ,« بعد نسخة تاقبايليت… ويكيبيديا تطلق نسخة أمازيغية أخرى )فرع الجنوب، تاشلحيت( »

 

Darija:الدارجة 

 goud.ma, June 13, 2021 ,«ويكيبيديا والت بالدارجة.. كاين 3933 مقال بلغتنا بمساهمة 00 ناشر »
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