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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 2022, the user group counts 
34 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 جممووعوة مسونيودموو مونوحوويوة يف موركوة ويوكويومويوديوا 

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

 المغرب، فحال عن احملتوى المتعلق بالبلد وثقافته.

ا نشويوطوا،  13، تحوم جمومووعوة الوموسونيودموو 5155دجونوبور  10إلى مدود  عحووا

يعيشون داخل المغرب وخارجه، ويشاركون يف العديد من المشاريع والوموبوادرات 

 المتعلقة بالبلد.

ونسعى إلى المساهمة الفعالة يف نشر وحتسو وتطوير المعرفة والثقافة احلرة مون 

خالل تطوير حمتوى موسوعي موول الوبوالد، سوواء عوت اإلنوتورنوت  أو مون خوالل 

 األنشطة عت أرض الواقع، وخاصة باللغات المحتدث بها يف المغرب.
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Reda Benkhadra 

[[User:Reda_benkhadra]] 

President 

 رضا بن خحراء
[[Reda_benkhadra ]]مسنيدم:]  

 رئيس

ويكيميديا المغرب          3  

Abderrahman Ait-Ali 

[[User:Abdeaitali]] 

Head of Communications  

 عبدالرممن أيت علي
[[Abdeaitali ]]مسنيدم:]  

 مسؤول التواصل

Rachida Roky 

[[User:رشيدة_رقي]] 

Treasurer 

 رشيدة ريق
 ]]مسنيدمة:رشيدة_ريق[[

 أمينة المال

Soukaina Abelhad 

[[User:Soukaina_Abelhad]] 

General Secretary 

 سكينة أبلهاض
[[Soukaina_Abdelhad :مسنيدمة]]]  

 كاتبة عامة

Anass Sedrati 

[[User:Anass_Sedrati]] 

Vice-President 

 أناس السدرايت
[[Anass_Sedrati ]]مسنيدم:]  

 نائب الرئيس

يشارك التقرير التالي األنشطة اليت أجرتها جمموعة مسنيدمي ويكيمويوديوا الوموغورب 
. يف هذا العام، تمكنت اجملموعة من تنفيذ النوةوة الوثوانويوة مون قوراءة 5155خالل عام 

ويكيبيديا يف القسم بشكل مستقل، بموةوة مشورود قودموتوهوا موؤسوسوة ويوكويومويوديوا. 
عالوة عت ذلك، ومع رفع الوقويوود الومورتوبوطوة روائو وة كوورونوا، توموكون الوعوديود مون 
األعحاء من االلتقاء والمشاركة يف المؤتمرات احمللية واإلقليميوة والودولويوة. بوالونوسوبوة 
ا لالنغماس يف احلركة، بينما بالنسبة لوخخوريون، كوانوت  ا جديدا للبعض، كان اكتشافا

، سيونو وب 5151هذه مناسبة إلعادة تنشيط شبكاتهم والتواصل مع أقرانهم. خالل 
تووركوويووع اجملووموووعووة عووت إدارة الوومووةووة السوونووويووة األولووى  واألنشووطووة ذات ال وولووة ، 
باإلضافة إلى مواصلة مسار النمو واالمتراف المتبع جلعل اجملومووعوة أكوثور اسوتوداموة 

 للمستقبل.

كتبالم                                                    Board     

The following report shares the activities conducted by 

Wikimedia Morocco user group during the year 2022. In this 

year, the group managed to implement independently the 

second edition of Reading Wikipedia in the Classroom, with a 

project grant delivered by the Wikimedia Foundation.    

Moreover, and with the lifting of the different covid restrictions, 

several members were able to meet and participate in local, 

regional and international conferences. For some it was a new 

discovery to immerse in the movement, while for others, this 

was the occasion to re-activate their networks and connect 

with their peers. During 2023, the focus of the group will be in 

managing our first annual grant (and its related activities), as 

well as continuing the growth and professionalization path 

taken to make the UG more sustainable for the future. 

Executive Summary مخلص تنفيذي 
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The Reading Wikipedia in the Classroom program 
in Morocco was successfully conducted during 
2021-2022, with the support of the Wikimedia 
Foundation. This program was implemented by 
the Wikimedia Morocco User Group, and 2022 
was the second edition of the project, aiming to 
help teachers to better understand how to use 
Wikipedia in their classrooms. 

The program was conducted with a blended ap-
proach, which included both online and in-person 
sessions. The program was implemented follo-
wing the same methodology used in the first edi-
tion, with some modifications and changes to 
adapt it to the Moroccan context. 

The main activities included in the program were 
the online training sessions and the in-person 
events, such as the workshop and the bootcamp. 
In total, 200 teachers participated in the program, 
of which 80 successfully graduated. 

The user group also built several new part-
nerships, both existing and new, which will be ve-
ry beneficial for upcoming programs. The pro-
gram also increased the user group's feelings of 
belonging and connection to the movement, as 
well as its sense of personal investment in 
Wikimedia and the free knowledge movement. 

Overall, the second edition of the Reading 
Wikipedia in the Classroom program was a great 
success and a valuable experience for the 
Wikimedia Morocco User Group, and we look 
forward to implementing the third edition of this 
project next year. 

The full report of this project and its activities can 
be found at this link. 

تم بجناح تنعيل برناجم قراءة ويكيبيديا يف القسم   5155-5150خالل الفترة 

بالمغرب، وذلك بدعم من مؤسسة ويكيميديا. قامت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا 

هي النةة الثانية من المشرود الذي  5155المغرب بتنفيذ هذا البرناجم، وكانت 

يهدف لمساعدة األساتذة عت فهم كيفية اسنيدام ويكيبيديا بشكل أفحل يف 

 أقسامهم الدراسية.

تم تنعيل البرناجم وفق منهجية معدوجة واليت  تتحمن المعج بو م ص رقمية عن 

بعد و أخرى محورية. تنعيل البرناجم تم بنفس منهجية العمل المسنيدمة يف النةة 

 األولى، مع بعض التعديالت والتغييرات لتكييفه وفق السياق المغريب.

تحمنت األنشطة الرئيسية المدرجة يف البرناجم م ص تكوينية عبر اإلنترنت 

ولقاءات محورية، وكمثال عت الشق احلحوري تم تنظيم ورشة و خميم تدرييب 

 منهم بجناح. 01أستاذ يف البرناجم، خترج  511لفائدة األساتدة. شارك يف اجملمود 

ا ببناء العديد من الشراكات اجلديدة، سواء احلالية  قامت جمموعة المسنيدمو أيحا

ا للبراجم القادمة. كما زاد البرناجم من من  منها واجلديدة، واليت ستكون مفيدة جدا

مس اإلنتماء لدى أعحاء ويكيميديا المغرب واالرتباط باحلركة، فحالا عن 

 اإلمساس باالستثمار اخشل ي يف ويكيميديا ومركة المعرفة احلرة. 

ا  ا كبيرا بشكل عام، مققت النةة الثانية من برناجم قراءة ويكيبيديا يف القسم جناما

وجتربة قيمة جملموعة مسنيدمي ويكيميديا المغرب، اليت تتطلع إلى تنعيل النةة 

 الثالثة من هذا المشرود العام المقبل.

 .هذا الرابطيمكن االطالد عت التقرير الكامل لهذا المشرود وأنشطته عت 

Reading Wikipedia in the 
Classroom (second edition)  قراءة ويكيبيديا يف القسم  النةة الثانية 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Programs/Wikimedia_Community_Fund/_Reading_Wikipedia_in_the_Classroom_in_Morocco_(2nd_edition,_2022)/Final_Report
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Programs/Wikimedia_Community_Fund/_Reading_Wikipedia_in_the_Classroom_in_Morocco_(2nd_edition,_2022)/Final_Report


Mini-Wikimania 
Cape Town, South Africa — 12th-14th August 

In parallel with the annual Wikimania, several 
local events have been organized. Board   
member Reda Benkhadra took part in the mini-
Wikimania organized in Cape Town which was 
an opportunity to connect and meet the local 
community and learn more about their         
activities, while virtually participating in the 
Wikimania sessions. The event allowed to      
exchange with the members of Wikimedia ZA, 
which is the only chapter in Africa, as well as the 
Foundation’s CEO Maryana Iskander who was 
also present. 

 ميين ويكيمانيا
 غشت 03– 05  —كيب تاون، جنوب أفريقيا 

بالتوازي مع احلدث السنوي ويكيمانيا، تم تنظيم عدة فعاليات حملية. 

شارك عحو المكتب رضا بن خحراء يف مدث ويكيمانيا الم غر 

المنظم يف كيب تاون والذي كان فرصة للتواصل وااللتقاء 

باجملتمع احمللي ومعرفة المعيد عن أنشطتهم، والمشاركة رقميا يف 

جلسات ويكيمانيا. سحم احلدث بالتبادل مع أعحاء ويكيميديا 

جنوب أفريقيا، الذي يعد الفرد الوميد يف إفريقيا، زيادة عت المديرة 

 التنفيذية لمؤسسة ماريانا إسكندر اليت كانت ماضرة كذلك.

  Participation المشاركة يف  الفعاليات الدولية 
in International Events  
The Wikimedia Morocco User Group has actively 
participated in global events and discussions 
throughout the past year, making a valuable  
contribution to the Wikimedia movement. Its 
members have been able to connect with other 
Wikimedians from around the world and share 
their knowledge and experiences. Going 
forward, the user group will continue to support     
Wikimedia projects in Morocco and promote  
content related to the country and its culture. 

Wikimedia Morocco members attended the     
following conferences: 

شاركت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا المغرب بنشاط يف األمداث 

والمناقشات العالمية طوال العام الماضي، مقدمةا مساهمة قيمة يف 

مركة ويكيميديا. كان أعحاؤها قادرين عت التفاعل مع 

الويكيميديو اآلخرين من جميع أحناء العالم وتبادل معارفهم وخبراتهم. 

ا، ستواصل جمموعة المسنيدمو دعم مشاريع ويكيميديا  للمحي قدما

 يف المغرب وتععيع احملتوى المتعلق بالبلد وثقافته.

 محر أعحاء ويكيميديا المغرب المؤتمرات التالية:

Wikimedia Summit 
Berlin, Germany — 9th-11th September 

Two members of the user group took part at 
the Wikimedia summit 2022 in Berlin. Due to 
visa challenges, the user group representative, 
Rachid Ourkia could not participate in person, 
and joined therefore online. He participated in 
the different discussions during the 3 days of 
the event. Anass Sedrati, group member, also 
participated in the summit as a member of the 
Movement Charter Drafting Committee, where 
together with his colleagues, they presented 
the MCDC and the progress done at the charter 
level. 

 قمة ويكيميديا
 شتنبر 00– 9  —برلو، ألمانيا 

شارك عحوان من جمموعة المسنيدمو يف قمة ويكيميديا 
ا حتلديات التأشيرة، لم يتمكن ممثل  5155 يف برلو. نظرا

 ، جمموعة المسنيدمو، رشيد أورقية، من المشاركة محورياا
وبالتالي انحم عبر اإلنترنت. وقد شارك يف النقاشات 
اخملتلفة خالل األيام الثالثة حللدث. كما شارك أناس 

ا يف جلنة  السدرايت، عحو اجملموعة، يف القمة ب فته عحوا
صياغة ميثاق احلركة، ميث قدم مع زمالئه اجللنة والتقدم 

 احملرز عت مستوى إعداد الميثاق.

ويكيميديا المغرب          5  



WikiConvention FR 

Paris, France — 19th-20th November 

4 group members were scheduled to par-
ticipate at the Wiki Convention Franco-
phone in Paris, but due to personal and 
visa reasons, only Mounir Afifi was physi-
cally present at the conference. He held a 
presentation about managing and main-
taining a small Wikipedia (in Moroccan 
Arabic). Mounir networked also with seve-
ral French-speaking community members 
and affiliates, which will open the doors for 
potential partnerships for the user group. 

WikiIndaba 

Kigali, Rwanda — 4th-6th November  

Anass Sedrati, member of the group, 
participated at WikiIndaba 2022, in Ki-
gali, Rwanda, where he held a pre-
sentation about the movement char-
ter, and shared the advancement of 
the MCDC work with colleagues from 
the African continent. 

 مؤتمر ويكيميديا الفرنكفوين
 نونبر 51– 09  —باريس، فرنسا

أعحواء مون اجملومووعوة يف موؤتومور  3كان مون الوموقورر أن يشوارك 

ويكيميديا الفرنكفوين يف باريس، ولوكون ألسوبواب   ويوة وأسوبواب 

تتعلق بالتأشيرة، محر فقط منيور عوفويوفوي فوعولوياوا يف الوموؤتومور. قودم 

ا تقديمياا مول إدارة ويكيبيديا صغيرة  نةة الدارجة المغربيوة   عرضا

وصيانتها. كما قام منير بالتواصل مع الوعوديود مون أعحواء اجملوتوموع 

الناطقو بالفرنسية وكذا بايق اجملموعوات، موموا سويوفوا األبوواب أموام 

 شراكات حمتملة جملموعة المسنيدمو.

 ويكي إندابا
 نونبر 6– 3  —كيغالي، رواندا 

شارك أناس السدرايت، عحو اجملومووعوة، يف ويوكوي 

وا توقوديوموياوا موول  5155إندابا  برواندا، ميوث قودم عورضا

ميثاق احلركة، وشارك يف تقدم عمل جلنة ال ويواغوة 

 مع العمالء من القارة األفريقية.

WikiArabia 

Dubai, UAE — 28th-30th October 

Having returned back to an in-person format, after 2 
years of covid related challenges, the latest edition of 
WikiArabia witnessed a strong participation from the 
user group with 7 members being present in Dubai. 
The conference was the first international Wikimedian 
experience for Mounir Afifi, Lhoussine Bentayfaste, 
Zakaria Baou and Rachida Rocky, who took the oppor-
tunity to learn and meet Wikimedians from the region. 
The latter even took part in a panel about Wikipedia in 
Education. This area, which is a central one for the user 
group, saw also a presentation from Rachid Ourkia and 
Brahim Faraji, who together with Nicole Saad, senior 
manager of the education team at the WMF, hosted a 
Wikimedia in Education panel. Brahim also repre-
sented the group at the affiliates representatives panel. 

Anass Sedrati had three presentations at the confe-
rence, a first about MCDC and its importance for the 
Arabic community, a second about the Wikimedia hub 
in the region, and a third related to roles and responsi-
bilities in the Wikimedia movement. 

 ويكي عربية
 أكتوبر 11– 50  —ديب، اإلمارات 

بعد العودة إلى ال يغة احلحورية، بعد عامو من احتلديات المرتبطة 
رائ ة كوفيد، عرفت النةة األخيرة من ويكي عربية مشاركة 

أعحاء يف ديب. كان  7قوية من جمموعة المسنيدمو مع وجود 
المؤتمر أول جتربة ويكيميدية دولية لمنير عفيفي، احلسو 

بنتايفست، زكريا بعو، ورشيدة ريق، الذين انتهعوا الفرصة للتعلم 
وااللتقاء بالويكيميديو من المنطقة. متى أن هاته األخيرة شاركت 
يف ملقة نقاش مول ويكيبيديا يف التعليم. َعرف هذا الموضود، الذي 
ا تقديمياا من رشيد  ا عرضا يعتبر حموريا جملموعة المسنيدمو، أيحا

أورقية وإبراهيم فراجي، اللذين استحافا مع نيكول سعد، مديرة فريق 
التعليم لدى مؤسسة ويكيميديا، جلسة مول ويكيميديا يف التعليم. 
كما مثل إبراهيم اجملموعة يف جلسة نقاش مع ممثلي اجملموعات 

 األخرى.

كما كان لدى أناس السدرايت ثالث عروض تقديمية يف المؤتم، 
للمجتمع العريب، األول عن جلنة صياغة ميثاق احلركة وأهميته 

والثاين مول مركع ويكيميديا يف المنطقة، والثالث يتعلق 
 باألدوار والمسؤوليات يف مركة ويكيميديا.
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     Activities & Events     األنشطة والفعاليات                   

Moroccan painters project 

During 2022, Wikimedia Morocco user group 

started an online edit-a-thon about Moroccan 

painters. On a bi-monthly basis, interested 

members, together with art experts and profes-

sors, sat and discussed specific painters, before 

writing together articles. Thanks to these ef-

forts, the team managed to produce a dozen of 

articles in Arabic, French, and Moroccan Darija. 

At the invitation of the Fine Arts School in Casa-

blanca, members of the group presented the 

project to the teachers and students of the 

School in March 2022 .  

 

 

 

 

 

Edit-a-thons series with the Writing Club 

of the University of Meknes 

During the period between February and July 

2022, Zahira Gormat and Mounir Neddi organized 

weekly edit-a-thons to initiate members of the 

Writing club of the University of Meknes, so that 

they could familiarize themselves with the Arabic 

Wikipedia, and be able to become editors in the 

future. 

 مشرود الفنانو التشكيليو المغاربة

، بدأت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا الوموغورب مشورود 5155خالل عام 

حتريري وتوثيقي مول الفن التشكيلوي والورسواموو الوموغواربوة مويوث عومول 

وا إلوى جونوب موع خوبوراء وأسواتوذة الوفون،   أعحاء اجملموعة المهتمون، جونوبا

بوتيرة ن ف شهرية عت التنسيق ومناقشة أعمال الوفونوانوو قوبول كوتوابوة 

ا. بفحل هذه اجلهوود، توموكون الوفوريوق مون إنوتواج عشورات  المقاالت معا

المقاالت باللغات العربية والفرنسية والدارجة المغربية. بدعوة من مودرسوة 

الفنون اجلميلة بالدار البيحاء، قدم أعحاء اجملمووعوة الوموشورود ألسواتوذة 

 .5155وطالب المدرسة يف مارس 

 

 

 

 

 

 سلسلة إديتاتونات مع نادي الكتابة يف جامعة مكناس

، نّظم كل مون زهويورة كورموات 5155خالل الفترة ما بو فبراير ويوليوز 

ومنير ندي سلسلة لقاءات أسبوعية لتلقو أساسيات احتلرير ألعحواء نوادي 

الكتابة رامعة مكناس، متى يتمكنووا مون الوتوعورف عوت ويوكويوبويوديوا 

 العربية، والتمكن من أن ي حبوا حمررين يف المستقبل.
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     Activities & Events     األنشطة والفعاليات                   

Organization of the common Arabic con-

test Wiki for Human Rights 

Wikimedia Morocco participated in       

organizing the Arabic speaking contest of 

the Wiki for Human Rights 2022 edition. 

This competition was commonly            

organized by groups and Wikimedians 

from Morocco, Algeria, Egypt and the    

Levant, making it a successful                 

collaboration across the region. 67 people 

participated, and wrote a total of 517 new 

articles in Arabic. Out of the total          

participants, 16 were newcomers (with 

less than 500 edits before the contest). 

  

Publication of a Research Paper in the 
Wiki Workshop 

In 2022, user group members Anass 
Sedrati and Reda Benkhadra published a 
research paper entitled “Are democratic 
User Groups more inclusive?”. The work 
intended to analyze and understand the 
concept of democracy, most specifically 
in digital online communities, such as 
Wikimedia volunteer user groups, and in-
vestigate its relationship with inclusivity. 

The paper was presented at the Wiki 
Workshop 2022, and published as part of 
the proceedings of the Web Conference 
by the Association for the Computing 
Machinery. 

The full paper in PDF format can be read 
here. 

تنظيم المسابقة العربية المشتركة ويكي من أجل مقوق 
 اإلنسان

شاركت ويكيميديا المغرب يف تونوظويوم الونوةوة الوعوربويوة 
. توم تونوظويوم هوذه 5155لمسابقة ويكي مقووق اإلنسوان 

الوومووسووابووقووة بشووكوول تشوواركووي موون قووبوول جمووموووعووات 
وويكيميديو من المغرب واجلوعائور وم ور والشوام، موموا 

وا عوبور الومونوطوقوة. شوارك  اوا نوااا وا  67جعلها تعاون   ا
مقالوة جوديودة بواللوغوة الوعوربويوة. مون  207كتبوا ما جمموعه 

من الوافدين اجلدد  مع أقل  06إجمالي المشاركو، كان 
 تعديل قبل المسابقة . 211من 

 
 

 نشر ورقة حبثية يف ويكي ورشة 

، نشور أعحواء جمومووعوة الوموسونيودموو أنوس  5155يف عوام 
السدرايت ورضا بن خحراء ورقة حبثية بعنوان "هل جممووعوات 
.". يوهودف الوعومول  المسنيدمو الديمقراطية أكثر إشوراكواا
إلى حتليل وفهم مفهوم الديمقراطية، وحتديداا يف اجملتموعوات 
الرقمية عبر اإلنترنت، مثل جمموعات مسنيدمي ويكيميديا 

 المتطوعو، واحتلقيق يف عالقتها باإلشراك.

، وتوم نشورهوا 5155تم تقديم الورقة يف مودث ويوكوي  ورشوة 
. وقائع مؤتمر الويب من قبل جمعية آالت احلوسبةكجعء من 

 .هنايمكن قراءة الورقة الكاملة ب يغة يب دي إف 
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     Activities & Events     األنشطة والفعاليات                   

Application for an Annual Grant 

Wikimedia Morocco User Group applied 
for an Annual Grant in 2023 with the aim 

of sustaining and diversifying their         
activities to better serve the community. 
Through their activities in recent years, 

the User Group has gained valuable      
experience in managing projects and 
funds, working with volunteers, and   

identifying the most impactful activities 
to implement. For 2023, the group is   
proposing to continue the Education  

Program, undertake a Documentation 
Project, organize a Wiki-Camp/
Conference, engage in Communication 

activities, and host Writing and            
Photography Contests as well as            
Edit-a-thons. These activities are             

expected to further strengthen the User 
Group's impact and visibility, while also 
filling content gaps related to Morocco. 

With the help of the Annual Grant,     
Wikimedia Morocco User Group is       
confident that they will be able to        

continue making a positive and            
sustainable contribution to the           
Wikimedia movement. 

During 2022, several user group        

members spent a considerable amount 
of time preparing the grant application. 

Preparation activities included: Writing 
the grant by answering Fluxx questions, 
arranging brainstorming and follow-up 

meetings, answering feedback, and      
updating the required parts. 

 تقديم طلب مةة سنوية

تقدمت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا الوموغورب بوطولوب حلل وول 

بهدف استدامة أنشطتها وتونوويوعوهوا  5151عت مةة سنوية يف عام 

خلدمة اجملتمع بشكل أفحل. من خالل أنشوطوتوهوا يف السونووات 

األخيرة، اكتسبت جمومووعوة الوموسونيودموو خوبورة قويوموة يف إدارة 

المشاريع واألموال، والعمل مع المتطووعوو، وحتوديود األنشوطوة 

ا للعمل عليها. بالنسبة لعام  ، تقترح اجملومووعوة 5151األكثر تأثيرا

مواصلة تنعيل برناجم الوتوعولويوم، والوعومول عوت مشورود الوتووثويوقوي، 

وتنظيم خميم/ مؤتمر ويكي، واإلخنوراط يف أنشوطوة الوتوواصول، 

وتنظيم مسابقات احتلرير والت وويور الوفووتووغورايف بواإلضوافوة إلوى 

إديتاتونات. من المتوقع أن تعمل هذه األنشطة عت تععيع توأثويور 

جمموعة المسنيدمو وإبورازهوا، موع سود  ووات احملوتووى الوموتوعولوقوة 

بالمغرب. بموسواعودة الوموةوة السونوويوة، فوسن جمومووعوة مسونيودموي 

ويكويومويوديوا الوموغورب عوت ثوقوة مون أنوهوا سوتوكوون قوادرة عوت 

االسووتووموورار يف تووقووديووم مسوواهوومووة إةووابوويووة ومسووتوودامووة حلووركووة 

 ويكيميديا.

، أمحى العديد من أعحاء جمموعة المسنيدمو 5155خالل عام 

وقتاا طويالا يف إعداد طلب المةة. تحومونوت أنشوطوة احتلحويور: 

كتابة المةة من خوالل اإلجوابوة عوت أسولولوة فولووكوس، وتورتويوب 

اجتماعات لتبادل األفكار والمتابعة، واإلجابة عت المالمظوات، 

 وحتديث األجعاء المطلوبة.
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 التعاون والشراكات 
In 2022, Wikimedia Morocco User Group       
successfully secured two strategic partnerships 
that will help to further its mission of creating, 
curating, and sharing free and open knowledge 
in Morocco. The first partner is the Reading 
Network in Morocco (RNM), with whom the 
user group has been collaborating since 2020. 
Through this partnership, the user group has 
organized several training sessions and edit-a-
thons, both online and offline. The RNM has  
also served as the fiscal sponsor for the 2022 
education program grant. Additionally, several 
of its members have become Wikimedians and 
user group members. The second partner is the 
Regional Delegation of Education in El Hajeb 
Region. This agreement enables the user group 
to use public venues and facilities in the Hajeb 
region for in-person training, edit-a-thons, and 
education programs for the region’s teachers. 
Additionally, the user group will have access to 
the region’s teachers for activities, and will or-
ganize a contest for teachers who wrote the 
best course scenario and a writing contest for 
the best Wikipedia article about the region. 
Overall, these partnerships will help to further 
the mission of Wikimedia Morocco User Group 
in creating, curating, and sharing free and open 
knowledge in Morocco. This year has been a 
successful one, as the User Group has mana-
ged to secure two important partnerships, both 
of which will be beneficial to the Wikimedia 
movement in Morocco. 

، جن ت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا المغرب يف تأمو 5155يف عام 
شراكتو استراتجييتو ستساعدان يف تععيع مهمتها يف إنشاء المعرفة 
احلرة والمفتومة يف المغرب وتنظيمها ومشاركتها. الشريك األول 
هي شبكة القراءة بالمغرب، اليت تتعاون معها جمموعة المسنيدمو 

. ومن خالل هذه الشراكة، نظمت جمموعة المسنيدمو 5151منذ 
عدة دورات تدريبية وحتريرية، سواء عبر اإلنترنت أو محوريا. عملت 

ا كراد مالي لمةة برناجم التعليم لعام  . باإلضافة 5155الشبكة أيحا
إلى ذلك، أصحب العديد من أعحائها ويكيميديو وأعحاء جمموعة 
المسنيدمو. الشريك الثاين هي المديرية اإلقليمية للتربية والتعليم يف 

إقليم احلاجب. تمّكن هذه االتفاقية جمموعة المسنيدمو من 
اسنيدام األماكن والمرافق العامة يف منطقة احلاجب من أجل 

تكوينات محورية وورشات احتلرير وبراجم تعليمية ألساتذة المنطقة. 
باإلضافة إلى ذلك، ستتمّكن جمموعة المسنيدمو من الوصول إلى 

أساتذة المنطقة من أجل تنظيم األنشطة، وستنظم مسابقة 
للألساتذة الذين سيكتبون أفحل جذادة درس ومسابقة كتابة 

ألفحل مقال عت موقع ويكيبيديا مول المنطقة. بشكل عام، 
ستساعد هذه الشراكات يف تععيع مهمة جمموعة مسنيدمي 

ويكيميديا المغرب يف إنشاء وتنظيم وتبادل المعرفة احلرة والمفتومة 
يف المغرب. كان هذا العام ناااا، ميث تمكنت جمموعة المسنيدمو 

ا حلركة  من تأمو شراكتو مهمتو، وكالهما سيكون مفيدا
 ويكيميديا يف المغرب.

Collaborations and  

Partnerships  
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The Wikimedia Morocco User Group 
has made significant efforts to promote 
their activities and make them known 
to the Moroccan community and the 
Wikimedia movement. A particular     
focus has been on their Reading 
Wikipedia in the Classroom 2022 pro-
gram. To achieve this, the User Group 
created a Facebook page, an Instagram 
page, a website, and a dedicated email 
address. Social media ads were used to 
target teachers, and a press release was 
distributed to explain the program and 
encourage participation. This resulted 
in widespread coverage from the        
national press. 

When the program ended, the User 
Group launched a series of Diff blog   
articles written by professors/teachers 
who took part in the program, as well as 
one of the organizers, to share their    
experiences and give the community a 
chance to learn from the Moroccan    
experience in implementing the       
Reading Wikipedia in the Classroom 
program. 

The group created a YouTube playlist 
where video interviews with teachers 
were uploaded to be seen by all. 

Overall, the Wikimedia Morocco User 
Group has been successful in raising 
awareness and appreciation of their   
activities, particularly the Reading 
Wikipedia in the Classroom program. 

بذلت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا المغرب جهوداا كبيرة 

للتروجي ألنشطتها وجعلها معروفة للمجتمع المغريب ومركة 

ويكيميديا. تم التركيع بشكل خاص عت برناجم قراءة 

. حتلقيق ذلك، أنشأت جمموعة 2022ويكيبيديا يف القسم 

المسنيدمو صف ة فيسبوك وصف ة أنستغرام وموقع ويب 

دمت إعالنات يف مواقع  وعنوان بريد إلكتروين خم ص. اسنيخ

التواصل االجتماعي الستهداف األساتذة، وتم توزيع بالغ 

ص في لتقديم البرناجم وتجشيع المشاركة. أدى ذلك إلى 

 تغطية واسعة النطاق من قبل احصلافة الوطنية.

عند انتهاء البرناجم، أطلقت جمموعة المسنيدمو سلسلة من 

مقاالت عت مدونة ديف مررها أساتذة ومدرسون شاركوا يف 

البرناجم، باإلضافة إلى أمد المنظمو، من أجل تبادل اخلبرات 

وإعطاء اجملتمع فرصة للتعلم من اجتلربة المغربية يف تنفيذ 

 برناجم قراءة ويكيبيديا يف القسم .

أنشأت اجملموعة كذلك قائمة تشغيل عت يوتيوب ميث تم 

حتميل مقابالت الفيديو مع المعلمو ليراها اجلميع. وبشكل 

عام، جن ت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا المغرب يف زيادة 

الوعي والتقدير ألنشطتها، وال سيما برناجم قراءة ويكيبيديا 

 يف القسم.

  Media Coverage    التغطية اإلعالمية                       
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  Media  Coverage    التغطية اإلعالمية                       
Arabic:العربية 

 industries.ma, February 7, 2022 ,« إطالق النسخة الثانية من المشروع التعليمي “قراءة ويكيبيديا في القسم” »

 alminassa24.ma, February 8, 2022 ,« ويكيميديا المغرب تطلق النسخة الثانية لمشروع “قراءة ويكيبيديا في القسم” »

 alittihad.info, February 10, 2022 ,« «قراءة ويكيبيديا في القسم»ويكيميديا المغرب تطلق النسخة الثانية لمشروع  »

 alminassa24.ma, February 13, 2022 ,« منير ندي: مشروع “ويكيبيديا في القسم” يحمي الناشئة المغربية من مخاطر البحث عبر اإلنترنت »

 alminassa24.ma, October 12, 2022 ,« ويكيميديا المغرب تنجح في أول نسخة حضورية لمشروع “قراءة ويكيبيديا في القسم” »

 media7.ma, October 21, 2022 ,« النسخة الثانية من تدريب قراءة ويكيبيديا في القسم تحقق نجاحا بالمغرب »

 hespress.com, November 12, 2022 ,« أعّرف ببالدي على ويكيبيديا".. شبكة القراءة تشجع "الكتابة الهادفة" بالمغرب" »

 alousboue.ma, November 21, 2022 ,« أتطوع وأعرف ببالدي على ويكيبيديا”“ »

 rissala24.info, December ,« بمناسبة اليوم العالمي لالحتفال باللغة العربية …رشيدة رقي لـ”رسالة24″: األنترنيت ال يشكل تهديدا للغة العربية »

19, 2022 
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التقرير المالي                      Financial Report  

In 2022, Wikimedia Morocco User 
group was granted an amount of 35 
615 USD to implement the second  
edition of “Reading Wikipedia in the 
Classroom” project in the country. An 
amount equivalent to 1 700 USD       
remained, and was later used for       
related follow-up and learning           
activities. 

 

يف عام 2022، م لت جمموعة مسنيدمي ويكيميديا المغرب 

عت مةة تقدر بو35615 دوالر أمريكي لتنفيذ النةة الثانية من 

مشرود "قراءة ويكيبيديا يف القسم" يف البلد. تبقى من المبلغ ما 

ا يف أنشطة  1700يعادل  دوالر أمريكي، واسنيدم المقا

 المواكبة والتعلم ذات صلة.

https://ar.industries.ma/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84/
https://alminassa24.ma/%d9%88%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://alittihad.info/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://alminassa24.ma/%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%88%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85-%d9%8a%d8%ad%d9%85/
https://alminassa24.ma/%d9%88%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1/
https://media7.ma/a-la-une/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF/
https://www.hespress.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1-1074835.html
https://www.alousboue.ma/86765/
https://rissala24.info/?p=173236
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Programs/Wikimedia_Community_Fund/_Reading_Wikipedia_in_the_Classroom_in_Morocco_(2nd_edition,_2022)
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Programs/Wikimedia_Community_Fund/_Reading_Wikipedia_in_the_Classroom_in_Morocco_(2nd_edition,_2022)
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Programs/Wikimedia_Community_Fund/_Reading_Wikipedia_in_the_Classroom_in_Morocco_(2nd_edition,_2022)
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