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6 ويكيميديا المغرب هي جمموعة تابعة حلركة ويكككيكمكيكديكا تك سكسكت يف

.5102 أكتوبر
كمك

اجملكمكوعكة الكمكعككتكرم بكهككا رسكمك ةكيكا مككي قكبكجت مك سكسككة ويكككيككمكيكديككا

 مارس0 اعتبارا مي
.الويكيميديني الذيي يعيشون (أو مرتبطون) بالمغرب
ة
عضوا مجسالة يعيشون داخجت المكغكرب
01  تضم جمموعة المسختدمني5150
ة
.وخارجه ويشاركون يف العديد مي المشاري والمبادرات المتعلقة بالبلد
تسعى اجملموعة إلى المساهمة بنشاط يف نشر وحتسني وتكطكويكر الكمكعكرفكة
.والثقافة احلرة يف المغرب
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Wikimedia Morocco

Wikimedia Morocco is a Wikimedia affiliate
group founded on October 6th, 2015.
The group officially recognized by the
Wikimedia Foundation, gathers the
Wikimedians living (or related) in Morocco.
As of 1 March 2021, the user group counts 18
registred members, living both inside and
outside Morocco, and participating in several
projects and initiatives related to the country.
The group seeks to contribute actively to the
dissemination, improvement
and advancement of free knowledge and
culture in Morocco.

ويكي تهوى إفريقيا هي مسابقة صور سنوية يمكي خاللها ألي

The Wiki Loves Africa (WLA) competition is

خشص المساهمة بوسائط متعلقة بالقارة تجشكيكعكا اكمكشكارككني

can contribute with media related to the

.عىل تقديم مواد متعلقة الموضوع احملدد لهذا العام

mit materials that illustrate this year's speci-

رسميا إلى المسابكقكة الكظ نكاكمكتكهكا
 انضم المغرب5151 يف عام
ة

In 2020, Morocco officially joined the compe-

 وككان مكوضكوع هكذا الكعكام هكو.ويكيمكيكديكا الكمكغكرب يف الكبكلكد

Moroco in the country. This year, the theme

."إفريقيا عىل الطريق" لتوثيق مشاهد احلركة واجهلرة والنقجت
النخسة األولى مي ويكي تهوى إفريقيا يف المغرب والظ نكاكمكت

 مشككاركةككا046  أبككريككجت جكذبككت مككا جمكمككوعككه02  فككبكرايككر و02 بكني
. صورة152 شاركوا يف المسابقة وأرسلوا ما جمموعه
تم تنايم خرجة تصويرية كجزء مي المنافسة يف مدينة أككاديكر
.وحميطها مي أججت التقاط مشاهد متعلقة بالتنقجت

an annual photo contest in which anyone
continent, encouraging participants to sub-

fic theme.

tition which was organized by Wikimedia
was "Africa on the Move" to illustrate scenes
of movement, migration and transport.
Organizes between February 15 and April 15,
the first edition of Wiki Loves Africa in Morocco attracted a total of 146 participants
who took part in the contest, and have sent
photographs of 825 different objects.
A photo walk was organized as part of the
competition in the city of Agadir and its surroundings in order to capture scenes related
to transport.

ويكيميديا المغرب
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Wiki Loves Monuments (or WLM) is
an international photographic competition to promote historic sites and
monuments around the world. Wikimedia Morocco) has been the main
organizer of the competition in Morocco since 2016.
WLM is usually organized in September each year. In 2020, the group organized the competition in November due to the health situation (Covid
pandemic). The focus was not only on
uploading new photos of monuments, but also to use existing photos
from previous years in Wikipedia articles and their corresponding Wikidata
items, as well as categorizing these
photos in Wikimedia Commons.
Different activities were organized in
parallel during the competition, to
ensure that all aspects were covered
including:
Before the start of the competition,
several graphics were prepared to be
published in social media. Different
accounts were used such as Facebook (both of Wikimedia Morocco
and WLM Morocco), twitter and instagram accounts.
This year was an opportunity to build
upon the work made for the Wikidata
database of classified Moroccan monuments in WLM 2019. The aim was to
include additional information to the
Wikidata items, especially the coordinates, so that the photos of the monuments can be uploaded using the
WLM map.

In addition to the photography competition that aimed at uploading photos, the group organized editing activities in several Wikimedia projects
such as Wikipedia, Wikidata and
Commons.
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In parallel with the other mentioned
activities, the group worked on producing basic video tutorials to help newcomers contribute to the competition,
but also to the Wikimedia projects in
general. These tutorials were made in
Moroccan Arabic, as they are mainly
targeting a Moroccan audience.

This year’s edition faced many challenges, mostly related to the pandemic situation in Morocco and worldwide. The situation did not allow any
offline (or on site, or physical meeting)
activities that we have been able to
do in the previous editions such as
photowalks or edit-a-thon meetups.

Examples of items covered by these
tutorials are: How to create an account?
How to log in and out? How to edit an
article? How to add pictures? How to
use Cat-a-lot (batch categorization)?

One challenge that we faced during
our edit-a-thons was the absence of
reliable reference to write articles in
different languages. Most existing
references are not reliable enough,
and lead to the deletion of the newly
created articles. One possible solution
would be to prepare (digital) libraries
of reliable sources ahead of the next
editions.

The group is aiming to record other
tutorials even outside of the competition, to provide a rich documentation
for the newcomers, and strengthen
their capacities.
This year, Wikimedia Morocco attempted to build new partnerships with different organizations as part of WLM 2020
in the country. Some of these organizations contacted were: the Moroccan
Tourism ministry, the Moroccan National Tourist Office, the Tangier International Higher Institute of Tourism, as
well as the Reading Network in Morocco
Two online workshops have been organized to introduce the competition to
several people, a first with members of
the Reading Network, a partner NGO of
Wikimedia Morocco, and a second with
members of the user group themselves.
The workshops resulted in the creation
of many articles in different Wikipedia
language editions.
Although WLM 2020 in Morocco was
held during a challenging year, the final
results were rather positive and encouraging. The number of uploaded pictures was 431, among which 38 (9%)
were already used in Wikidata or a Wikipedia article.

Wikimedia Morocco

Another challenge that was faced in
this edition was partnerships and collaborations. Similar to previous years,
and although the group members
tried their best in terms of outreach, it
was difficult to find partners and initiate collaborations with new organizations. This was particularly striking
this year, as many official organizations are not used to partner
“digitally”, and require face to face
meetings before initiating any formal
contact.
Apart from a few positive partnerships, other contact attempts are still
awaiting responses from the organizations in question.
For people interested about Wiki
Loves Monuments 2020 in Morocco, a
full PDF report with detailed figures
and statistics can be found at this link
in Wikimedia Commons.

ويكي تهوى المعالم هي مسابقكة تصكويكر دولكيكة اكتكرو

اجملموعة عىل إنتاج دروس فيديو أساسية لمساعدة الوافديي

واجكهكت نخسككة هكذا الككعكام الكعككديكد مكي ا كديكات تككتكعكلككق

اككمككواق ك والككمككعككالككم الككتككارعككيككة يف جككمككي ك أ ككاء الككعككالككم.

أيضا يف مشكاريك
ا.دد عىل المساهمة يف المسابقة ولكي
ة

معامها بالوض الوبائي يف الكمكغكرب والكعكالكم .لكم يسك

ويكيميديا المغرب هو المنكاكم الكرئكيكسكي اكمكسكابكقكة يف

ويكيميديا بشكجت عام .تكم إعكداد هكذ الكدروس بكالكدارجكة

الموقف ب ي أنشطة غير متصلة باإلنترنت (أو يف الكمكوقك

المغرب منذ .5106

المغربية ألنها تستهدم ا.مهور المغريب بشكجت أسايس.

أو اجتماع مادي) تمكنا مي القيام بكهكا يف الكنكسكا السكابكقكة

عادة ما يتم تنايم ويكي تهوى المكعكالكم يف شكتكنكبكر مكي

أمثلة عىل العناصر الظ تغطيها هذ الدروس هي :ككيكفكيكة

كجت عام .يف عام  5151نامت اجملموعة المكسكابكقكة يف

إنشاء حساب؟ كيف تجسجت الدخو واخلكروج؟ ككيكفكيكة حتكريكر

كان أحد ا ديات الظ واجهناهكا أثكنكاء حتكريكرنكا هكو عكدم

نونبر بسبا الوض احصلكي (جكائكككة ككوفكيكد) .لكم يكككي

مقا ؟ كيف تضيف الصور؟ كيفية اسختدام كاتكالكوت (أداة

وجود مرج موثوق لكتابة المقاالت بلغات خمتلفة .معام

التركيز فقط عىل حتميجت صور جكديكدة لكرثكار ولكككي

تصنيف الصور)؟

المراج احلالية ليست موثوقكة بكدرجكة ككافكيكة وتك دي إلكى

تهدم اجملموعة إلى تجسكيكجت دروس أخكرى حكتكى خكارج إ كار

حديثا .يتمثجت أحكد احلكلكو
حذم المقاالت الظ تم إنشاؤها
ة

أيضا السختدام الصور الموجودة مي السنوات السكابكقكة يف
ة
مقاالت ويكيبيديا وعناصر ويكي بيانات المقابكلكة لكهكا
بككاإلضككافككة إلككى تصككنككيككف هككذ الصككور يف ويكككككيككمككيككديككا
كومنز.
تم تكنكاكيكم أنشكطكة خمكتكلكفكة بكالكتكوااي خكال الكمكسكابكقكة
لضمان تغطية جمي ا.وانا بما يف ذل :

قدراتهم.
حاولت ويكيميديا المغرب هذا العام بناء شراكات جديدة م
منامات خمتلفة كجزء مي ويكي تهوى الكمكعكالكم  5151يف
البلد .بعض هذ المنامات الظ تم االتصا بها هكي :واارة

قبجت بدء المسابقة تم إعداد العديد مي الرسومات لنكشكرهكا

السياحة الكمكغكربكيكة والكمكككتكا الكو كي الكمكغكريب اسكيكاحكة

يف وسائجت الكتكواصكجت االجكتكمكاعكي .تكم اسكختكدام حسكابكات

والمعهد العالي الكدولكي اسكيكاحكة بكطكلكة وككذلك شكبكككة

خمتلفة مثجت فايسبوك (كال مي ويكيميديكا الكمكغكرب و

القراءة يف المغرب.

ويكي تهوى المعالم المغرب) وحسابات تويتر و إنستغرام.

تم تنايم ورشظ عمجت عبر اإلنترنت لتقديم المسابقة اعديد

كان هذا العام فرصة ابناء عىل العمجت الكمكلكز لكقكاعكدة

مي األخشاص األولكى مك أعضكاء شكبكككة الكقكراءة وهكي

بيانات ويكي بيانات لرثار المغربية الكمكصكنكفكة يف ويكككي

منامة غير حكومية شريكة ويكيميديا المغرب والثكانكيكة

تهوى المعالم  .5109وكان الهدم هكو تضكمكني مكعكلكومكات

م أعضاء جمكمكوعكة الكمكسكختكدمكني أنكفكسكهكم .أسكفكرت ور

إضافية لعنكاصكر ويكككي بكيكانكات وخكاصكة اإلحكداثكيكات

العمجت عي إنشاء العديد مكي الكمكقكاالت يف إصكدارات لكغكويكة

حبكيكث يككمكككي حتكمكيككجت صكور ااثكار بككاسكختكدام خكريكطككة

خمتلفة لويكيبيديا.

ويكي تهوى المعالم.

عىل الرغكم مكي أن ويكككي تكهكوى الكمكعكالكم  5151أقكيكم يف

باإلضافة إلى مسابقة الكتكصكويكر الكظ تكهكدم إلكى حتكمكيكجت

المغرب خال عام مليء با ديات إال أن الكنكتكائكن الكنكهكائكيكة

الصور نامت اجملموعة أنشطة حتكريكر يف الكعكديكد مكي

كانت إاابية ومجشعة إلى حد مكا .بكلكد عكدد الصكور الكظ تكم

مشاريك ويكككيكمكيكديكا مكثكجت ويكككيكبكيكديكا و ويكككيكداتكا و

حتميلها  430صورة مي بينها  )٪9 ( 31مسختكدمكة بكالكفكعكجت يف

كومنز.

ويكي بيانات أو مقالة ويكيبيديا.

بككالككتككوااي م ك األنشككطككة األخككرى الككمككذكككورة عككمككلككت
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المكسكابكقكة لكتكوفكيكر وثكائكق غكنكيكة اكوافكديكي ا.كدد وتكعكزيكز

ويكيميديا المغرب

مثجت التقاط الصور أو لقاء ات ا رير.

الممكنة يف إعداد مكتبات (رقمية) امصكادر الكمكوثكوقكة
انسا القادمة.
كككان ا ككدي ااخككر الككذ واجككهككتككه هككذ الككن كخسككة هككو
الشراكات والتعاون .عىل غرار السنوات السكابكقكة وعكىل
الرغم مي أن أعضاء اجملموعة بذلوا قصارى جهدهكم مكي
حيث التواصجت كان مي الصكعكا الكعكثكور عكىل شكرككاء
الفكتكا
وبدء التعاون م الكمكنكاكمكات ا.كديكدة .ككان هكذا
ة

انار بشكجت خاص هكذا الكعكام حكيكث أن الكعكديكد مكي

"رقميا"
المنامات الرسمية ليست معتادة عىل الشراكة
ة

وتتطلا اجتماعات وجهةا لوجه قبجت الشروع يف أي اتصكا
رسمي.
بصرم النار عي بعض الشراككات اإلاكابكيكة ال تكزا

حماوالت االتصا األخرى تنتار ردودةا مي الكمكنكاكمكات
المعنية.
لألخشاص المكهكتكمكني بككويكككي تكهكوى الكمكعكالكم  5151يف
المغرب يمكي العثور عىل تقرير يب دي إم كامجت مك
أرقام وإحصائيات مفصلة عىل هذا الرابط يف ويكيميديا

كومنز.

Reading Wikipedia in Classroom is a
new pilot project initiated by the
Wikimedia Foundation Education team
in order to help teachers understand
and leverage Wikipedia’s educational
value. Through a localized set of tools
and professional training opportunities,
the project helps both educators and
students to develop vital media and
information literacy skills for the 21st
century.
One hundred teachers in Morocco received 36 hours of training led by two
members of Wikimedia MA UG (Brahim
Faraji and Soukaina Abelhad). The high
level of participation in the pilot program is particularly notable given the
unique and stressful demands teachers
faced amid the COVID-19 pandemic.
Throughout 12 weeks, teachers participated in live webinars and asynchronous
discussions as they explored how
Wikipedia works, the importance of
teaching information literacy across the
curriculum, and how the Wikimedia
community
is
working
to
close
knowledge gaps. By the end of the training, teachers’ perception of the educational value of Wikipedia evolved, and
they were able to incorporate it into
their lesson plans.
In the early stages of this program. The
local coordinators from our UG launched
a survey over the MENA region and selected the answers provided by teachers
in Morocco in order to analyze them and
extract insights from their answers.
After this stage, the local coordinators
started to search for potential partners
and shared the registration form on
many social media platforms since the
COVID-19 sanitary crisis made it difficult
to meet people onsite. With all the networking and e-marketing work done, we
received +150 registrations and accepted
100 teachers to join the training program after interviewing most of them
and evaluating their motivation and
perception of Wikipedia.

in the information they consume). The
material was divided into slides related to
each session, the teacher’s guide related
to each module, the questions of each
activity and the technical choice of the
online training. The team tested the facebook group and had a premium zoom
account in order to use it for the live session.
The geographical diversity of the participant teachers made the group enjoy a
constructive exchange of ideas and
thoughts about the usage of Wikipedia in
the classroom. Several Wikimedia Morocco
members participated to support this
group by answering questions about
Wikipedia in addition to the continuous
support of the local coordinators.
The material was highly appreciated by
the teachers based on their answers on
the post program survey.

Q- In general, how would you rate the quality
of the materials used in the training program?
(Teacher’s Guide, slidedeck, Facebook posts)

During the training most of the teachers
changed their mind about Wikipedia and
are currently using it in their classrooms
(based on their responses to the postprogram survey):

One of the excellent outcomes of this project is the fact that some teachers in Morocco are currently organizing activities
based on Wikipedia in their classrooms.

Some teachers mentioned during interviews some quotes that touched our
soul as wikimedians and made us
strongly believe in the importance of
generalizing this program in other countries with a continuous support to the
communities to be able to collaborate
with teachers and government officials
to build the new generation of
Wikimedians.
“This training session helped me discover Wikipedia’s article
structure, and made it easy for me and my students to
search for information.”
“I had a false idea about Wikipedia, I thought that it wasn’t a
reliable source of information but after attending this
training I understood that most information is supported
using reliable resources and that there is a well organized
community behind Wikipedia.”
“I never knew that I could create an account and start
contributing in Wikipedia, but thanks to this training session
I was able to create one and start by simple contributions.”
“Honestly, before attending this training session I always
thought that Wikipedia was not a reliable source of
information. But after learning so many things in this
program especially after working on the final assignment,
I’m currently using it in my classroom activities with my
students and I encourage them to use it as a source of
information.”

By the end of the training program, the
project team organized a virtual graduation party for teachers who graduated and
gave them certificates of accomplishments.

At the same time, the education team
was working on the training materials in
a collaboration with the local coordinators. The work covered the preparation
of the content of the training program (3
Modules about: understanding how
information is produced, how to access
and evaluate content online, and how to
understand biases and knowledge gaps

6

Teachers were very satisfied by this training program and are looking forward
to the next editions. The post program
survey shows that 100% of them were
ready to participate in future training
programs provided by the Wikimedia
Foundation.

Wikimedia Morocco

“I discovered that my region has weak coverage in
Wikipedia, so I decided to do research and collect resources
& information to write an article about it. Wikipedia is a
great platform to preserve our heritage and culture.”
“I discovered how articles in Wikipedia cover most of the
information related to any topic, and that I can actually help
edit and create my own articles and share knowledge. I
never knew that the hyperlink can redirect to other articles
which can help learn more about the topic I am searching
for.”
“Anyone can contribute by sharing information through
Wikipedia. We can use it to fill the information gap.”
“I was inspired by Wikipedia’s core content policies. I
teached them to my students so they can verify any kind of
online information, and also adopt critical thinking toward
information.”
“Normally I ask my students to write small articles about
specific topics based on their research, and now I’m
teaching them how to enrich Wikipedia’s articles using the
fruit of their research work. It’s amazing to see their work
published on platforms such as Wikipedia!”
“I never knew that there was a community and rules that
organize contributions in Wikipedia, I’m excited to be part
of this community and contribute to share free knowledge.”

قراءة ويكيبيديا يف القسم هو مشروع ري جديد بدأ فكريكق

المعلومات الظ يستهلكونها) .تم تقسيم المواد إلى شرائح متعلقة

التعليم يف م سسة ويكيميديا لمساعدة المعلمني عىل فكهكم

بكجت جلسة ودليجت المعلم المرتبط بكجت وحدة وأسكلكلكة ككجت

ويتطلعون إلى النكسكا الكقكادمكة .أسكهكر اسكتكطكالع مكا بكعكد

القيمة التعليمية لكويكيبيديا واالسكتكفكادة مكنكهكا .مكي خكال

نشاط واالختيار الفي اتدريا عبكر اإلنكتكرنكت .اخكتكبكر الكفكريكق

أن  ٪011منهم كانوا عىل اسكتكعكداد اكمكشكارككة يف

جمموعة مي األدوات المركزة وفرص الكتكدريكا االحكتكرايف

جمموعة فايسبكوك حسكاب اووم مكي أجكجت اسكختكدامكه

يساعد المشروع المعلمني والطالب عىل تطوير مهارات حمو

المباشرة.

األمككيككة اإلعككالمككيككة والككمككعككلككومككاتككيككة احلككيككويككة اككقككرن احلككادي

كلكسكة

والعشريي.
تلقى مائة مدرس يف المغرب  36سكاعكة مكي الكتكدريكا بكقكيكادة

القسم .شارك العديد مي أعضاء ويكيكمكيكديكا الكمكغكرب لكدعكم

عضويي مي جمموعة ويكيميديا المكغكرب (إبكراهكيكم فكراجكي

هذ اجملموعة مي خال اإلجابة عىل أسلكلكة حكو ويكككيكبكيكديكا

وسكينة أبلهاض) .يُكعكد الكمكسكتكوى الكعكالكي اكمكشكارككة يف

باإلضافة إلى الدعم المستمر مي المنسقني احملليني.

البرنا

الفريدة والمرهقة الظ يواجهها المعلمون وسط جائكة كوفيد
.09-

حايت المواد بتقدير كبير مي قبجت المعلمني بناء ة عىل إجاباتهم
عىل استطالع ما بعد البرنا .

أسبوعا شارك المكعكلكمكون يف نكدوات مكبكاشكرة
عىل مدار 05
ة

مي جمموعتنا استبيانةا حو منطقة الشكرق األوسكط وشكمكا
إفريقيا واختاروا اإلجابات الظ قدمهكا الكمكعكلكمكون يف الكمكغكرب

س -بشكل عام كيف تقيم جودة المواد
المستخدمة في البرنامج التدريبي؟ (دليل
األستاذ ،الشرائح ،منشورات الفايسبوك)

أثناء التدريا غير معام المعلمكني رأيكهكم بشك ن ويكككيكبكيكديكا

يس
حاليا يف فصولهم الدراسية (بناء ة عىل ردودهكم عكىل
و ختدمونها ة

استطالع ما بعد البرنا ):

ليلها واسختالص األفكار مي إجاباتهم.

شركاء حمتملني وشاركوا استمارة التجسيجت عىل الكعكديكد مكي
منصات التواصجت االجتماعي منذ أن جعلت األامكة احصلكيكة
لككوفيد 09-مي الصعا مقابلة الناس يف الموق  .بعد االنتهاء
مي جمي أعما التواصجت الشبكي والتسويق اإللكككتكرو

امعلمني المخترجني ومحنهم شهادات إتمام.

البرنا

دوافعهم وتصورهم عي ويكيبيديا.
يف الوقت نكفكسكه ككان فكريكق الكتكعكلكيكم يكعكمكجت عكىل الكمكواد
التدريبية بالتعاون م المنسقني احملليني .غطى العمجت إعداد
حمتوى البرنا

التدري ( 3وحدات حكو  :فكهكم ككيكفكيكة إنكتكاج

المعلومات وكيكفكيكة الكوصكو إلكى احملكتكوى وتكقكيكيكمكه عكبكر
اإلنكتكرنكت وككيكفكيكة فكهكم ا كيكزات واجفلكوات الكمكعكرفكيكة يف
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التدري نام فريق المشروع حفجت خترج افتراضي

وبنهاية البرنا

التدري بعد إجراء مكقكابكالت مك مكعكاكمكهكم وتكقكيكيكم

ويكيميديا المغرب

ا.يجت ا.ديد مي الويكيميديني.

"ساعدتني هاته الدورة التكوينية في اكتشاف بنية مقالات
ويكيبيديا  ،وجعلت من السهل علي وطلابي البحث عن
المعلومات".
"كانت لدي فكرة خاطئة عن ويكيبيديا  ،اعتقدت أنها لم تكن
موثوقا للمعلومات ولكن بعد حضور هذا التدريب
مصدرا
ً
ً
أدركت أن معظم المعلومات مدعومة باستخدام موارد موثوقة
جيدا وراء ويكيبيديا".
منظما
مجتمعا
وأن هناك
ً
ً
ً
مطلقا أنه يمكنني إنشاء حساب والبدء في
"لم أكن أعلم
ً
المساهمة في ويكيبيديا  ،ولكن بفضل هاته الدورة التكوينية
تمكنت من إنشاء حساب والبدء بمساهمات بسيطة".

بعد هذ المرحكلكة بكدأ الكمكنكسكقكون احملكلكيكون يف ا كث عكي

تلقينا أكثر مي  021تجسيالة وقبلنا  011معلم لكالنضكمكام إلكى

يف بلكدان أخكرى مك دعكم مسكتكمكر اكمكجكتكمكعكات

لتتمكي مي التعاون م المعلمني والمس ولني احلكوميني لبناء

ويكيميديا لسد اجفلوات المعرفكيكة .حبكلكو نكهكايكة الكتكدريكا

يف المراحجت األولى مي هذا البرنا  .أ لق المنسقون احملليون

ينظمون حال ًيا أأنشطة قامئة عىل ويكيبيداي يف فصوهلم إدلرإس ية.

هذا البرنا

المعلوماتية عبر المناهكن الكدراسكيكة وككيكف يكعكمكجت جمكتكمك

مي دجمها يف خطط دروسهم.

إحدى إلنتاجئ إملمتازة لهذإ إملرشوع يه أأن بعض إ ألساتذة يف إملغرب

أثرت فينا كويكيميديني وجعلتنا ن مي بقوة بك هكمكيكة تكعكمكيكم

حمكو األمكيكة

تطور تصور المعلمني اقيمة التعليمية لويكيبيديا وتمكنوا

برا

التدريا المستقبلية الظ تقدمها م سسة ويكيميديا.

ذكر بعض المعلمني خال المقابالت بعض االقتباسات الظ

عبر اإلنترنت ومناقشات غير مكتكزامكنكة أثكنكاء اسكتكككشكافكهكم
لكيفكيكة عكمكجت ويكككيكبكيكديكا وأهكمكيكة تكدريك

البرنا

جعجت التنوع ا.غرايف امكدرسكني الكمكشكارككني اجملكمكوعكة تكتكمكتك

بتباد ّبناء لألفككار واألفكككار حكو اسكختكدام ويكككيكبكيكديكا يف

نكاكرا اكمكتكطكلكبكات
محلوسا بشكجت خكاص
اجتلري
ة
ة

رككا
ككان الكمككعككلكمككون راضكني جك ةكدا عككي هكذا الككبك ن

الكتككدريك

دائما أن
"بصراحة  ،قبل حضور هاته الدورة التكوينية ،اعتقدت
ً
موثوقا للمعلومات .ولكن بعد تعلم
مصدرا
ويكيبيديا ليست
ً
ً
الكثير من الأشياء في هذا البرنامج خاصة بعد العمل على
المهمة النهائية  ،فأنا أستخدمه حاليًا في أنشطة الفصل
الدراسي مع طلابي وأشجعهم على استخدامه كمصدر
للمعلومات ".

"اكتشفت أن منطقتي لديها تغطية ضعيفة في ويكيبيديا ،
لذلك قررت إجراء بحث وجمع الموارد والمعلومات لكتابة مقال
عنها .ويكيبيديا هي منصة رائعة للحفاظ على تراثنا وثقافتنا ".
"اكتشفت كيف تغطي المقالات في ويكيبيديا معظم
المعلومات المتعلقة بأي موضوع  ،وأنه يمكنني بالفعل
المساعدة في تحرير وإنشاء مقالاتي الخاصة ومشاركة
مطلقا أن الارتباط التشعبي يمكنه إعادة
المعرفة .لم أكن أعرف
ً
التوجيه إلى مقالات أخرى يمكن أن تساعد في معرفة المزيد
حول الموضوع الذي أبحث عنه ".
"يمكن لأي شخص المساهمة من خلال مشاركة المعلومات من
خلال ويكيبيديا .يمكننا استخدامها لسد فجوة المعلومات".
"لقد ألهمت سياسات المحتوى الأساسية في ويكيبيديا .لقد
علمتهم لطلابي حتى يتمكنوا من التحقق من أي نوع من
المعلومات عبر الإنترنت  ،وكذلك تبني التفكير النقدي تجاه
المعلومات ".
"عاد ًة ما أطلب من طلابي كتابة مقالات صغيرة حول مواضيع
بناء على أبحاثهم  ،والآن أقوم بتعليمهم كيفية إثراء
محددة
ً
مقالات ويكيبيديا باستخدام ثمار عملهم البحثي .إنه لأمر
مدهش أن نرى أعمالهم منشورة على منصات مثل ويكيبيديا!
"
أبدا بوجود مجتمع وقواعد تنظم المساهمات في
"لم أكن أعلم ً
جزءا من هذا المجتمع
ويكيبيديا  ،وأنا متحمس لأن أكون
ً
والمساهمة في مشاركة المعرفة المجانية".

Participation

 المشاركة يف الفعاليات الدوليةin International Events
 حضر أعضاء ويكيميديا المغرب المؤتمراتWikimedia Morocco members attended the
: التاليةfollowing conferences:
الكونغرس العالمي مي أججت فعالية وتطوير المدارس
 يناير01 - 6 — مراكش المغرب
يف إ ار ا ضير لك "قراءة ويكيبيديا يف القسكم" مكثكجت
رضا بي خضراء فريق التعليم لدى م سسة ويكيكمكيكديكا
يف الم تمر والذ قدم خكاللكه الكمكشكروع وتكواصكجت مك
خمتلف الفاعلني التربويني احلاضريكي وخكبكراء يخكريكي يف
. هذا اجملا

م تمر العقدة الكلتية
 يوليوا01-9 — عي بعد
يف المشاركة الثانية جملموعة المسختدمني يف الكمك تكمكر الكمكتكعكلكق
بلغكات األقكلكيكات قكدم أنكاس السكدرا" جكلكسكة "رقكمكيكة" بكعكنكوان
" مي األوفاليي إلى األوناليي- " تطوير الويكي بااغات احمللية
تتعلق بجتربة ويكيبيديا بالدارجكة الكمكغكربكيكة والكتكعكاون الكذ تكم
.إجراؤ عىل مستوى اجملموعة لدعمها
)فيديو المشاركة (عىل اليوتيوب
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International Congress for School
Effectiveness and Improvement
Marrakesh, Morocco — 6th-10th January

In preparation of the ‘Reading
Wikipedia in Classroom’, Reda
Benkhadra represented the WMF
Education Team at the ICSEI conference, during which he presented
the project and networked with the
various educational actors present
and other experts in the field.

Celtic Knot Conference
Online — 9th-10th July
For the second participation of the user
group in the conference related to minority languages, Anass Sedrati presented
“digitally” a session entitled “Developing
Wikis in local languages - From Offline to
Online”, relating the experience of Moroccan Arabic Wikipedia, and the collaboration made at the group level to support it.
Video of the participation (on YouTube)

األنشطة والفعاليات
الصالون اإلستراتجيي بالرباط
 حلركة ويكيميديا تم عكقكد اجكتكمكاعكات5131 كجزء مي عملية تطوير استراتجيية
 بفضجت تمويجت مي الفريق المرككزي تكم.معروفة باسم صالونات اإلستراتجيية

انقا

 فكبكرايكر وشكهكد1 حتكديكدا يف الكعكاصكمكة الكربكاط يف
تنايم صالون ثان يف المغكرب
ة
"السكدرا

مشاركة تسعة ويكيميديني قا كنكني يف الكمكغكرب بكاإلضكافكة إلكى أنك

.المنسق السابق امجتمعات النا قة بالغة العربية لالستراتجيية مك سكسكة ويكككيكمكيكديكا
كان هذا االجتماع مناسبة لمناقشة مسودة التكوصكيكات األولكيكة الكثكالثكة عشكر الكظ
 تمت مناقشة جمي التوصيات واحكدة تكلكو األخكرى. كانت مفتوحة حملادثات اجملتم
.وتم تقديم مالحاات ومدخالت مفصلة لكجت منها مي قبجت المشاركني
.يمكي اال الع عىل تقرير كامجت عي احلدث عىل هذا الرابط

المشاركة يف معرض الدار البيضاء اكتاب
بدعوة مي دار أمريكا كانت ويكيميديا المكغكرب حكاضكرة يف مكعكرض
 قكاد أعضكاء اجملكمكوعكة.5151 الدار البيضاء الدولي اكككتكاب يف فكبكرايكر
سكينة أبلهاض وإيان بكوريكم وأمكني الكتكيكفكراتكني جكلكسكة لكتكقكديكم مشكاريك
.ويكيميديا و اوبوا م أسللة احلضور

Activities & Events
Strategy Salon in Rabat
As part of Wikimedia movement’s 2030 strategy development process, meetings have been held to discuss
these matters, known as strategy salons. Thanks to funding from the Core Team, a second salon was organized in Morocco, more precisely in the capital Rabat on
February 8, and saw the participation of nine
Wikimedians living in Morocco, as well as Anass Sedrati,
the former WMF strategy liaison for Arabic speaking
communities. This meeting was an occasion to discuss
the 13 initial draft recommendations that were open for
community conversations. All recommendations were
discussed one by one, and detailed feedback and input
was provided for each of them by the participants.
A full report of the event can be found at this link.

Participation in the Casablanca Book Fair

At the invitation of Dar America, Wikimedia
Morrocco was present at the Casablanca International Book Fair in February 2020. The
members of the group Soukaina Abelhad, Ian
Borim and Amine Tifratine led a presentation
session of the Wikimedia projects and addressed the audience's questions.

ويكيميديا المغرب
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األنشطة والفعاليات
عرض تقديمي جبامعة شعيا الدكالي
كديكدة قكدم إيكان بكوريكم مشكاريك.بدعوة مي أساتذة مي جامعة ا
.ويكيميديا وأنشطة اجملموعة اطالب احلاضريي

نوادي الويكي
تم إنشاء ناديني جديديي خمصصني لمشاري ويكيميكديكا األو بكقكيكادة
إيان بوريم يف الدار البيضاء داخجت الكمكرككز ااكغكوي األمكريكككي والكثكا
.بقيادة إبراهيم فراجي يف وجدة يف الفضاء األمريكي

أنشطة عبر اإلنترنت

ويكي تهوى الفلكور

يف الكنكخسكة األولكى مكي مسكابكقكة الكتكصكويكر الكفكوتكوغكرايف
ويكي تهوى الفولككلكور فكاا احلسكني تكرك بكالكمكرككز
.)دوليا بصورة عي الفانتاايا (تبوريدة
الثا
ة
يوم ويكيبيديا المغريب
اسنة الثالثة عىل التوالي تم تنايكم يكوم ويكككيكبكيكديكا الكمكغكريب عكىل
 مقالة جديدة وتطوير مقكالكتكني لكنكيكجت59 النخسة بالعربية وانتهى بإنشاء
كمكيكزد شكهكدت هكذ الكنكخسكة مشكارككة
ُ وسم احملتوى
ّ الكم

.جمموعة ويكيميديا الشام
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Activities & Events
Presentation at Chouaib Doukkali University
At the invitation of professors of the University of
El Jadida, Ian Borim presented the Wikimedia
projects and activities of the group to the students present.

WikiClubs
Two new clubs dedicated to Wikimedia projects
have been created, the first led by Ian Borim in
Casablanca within the American Language Center, and the second by Brahim Faraja in Oujda at
the American Space.

Online Activities
Wiki Loves Folkore

For the first edition of the Wiki Loves
Folklore photo competition, Houssain Tork won the second place internationally with a photo of the Fantasia (Tbourida).
Moroccan Wikipedia Day
For the third year in a row, the Moroccan Wikipedia
Day was organized on the Arabic version and
ended with the creation of 29 new articles and
the improvement of two articles to be tagged
with quality content; This edition saw
the participation of members of the
Wikimedia Levant UG.

أنشطة عبر اإلنترنت
ويكي جفوة
)5109-5101( يف األصجت وعىل غرار السنوات السابكقكة
كان مي المقرر عقد ويكي جفكوة حضكوريةكا يف اإلقكامكة

وحكتكى قكبكجت اختكاذ قكرار

 ومك ذلك.السويدية يف الكربكاط

بش ن تارخي احلدث فإن أخبار القيود اخملتلفة الكقكادمكة مك
.الوباء أجبرت اجملموعة عىل تغيير اخلطط
بعد دراسة مت نية تم تغيير اإلعكداد جكذريةكا لكهكذا الكعكام وبكدالة مكي إجكراء

ورشة ليوم واحد تم حتويجت احلدث بدالة مي ذل إلى حتكريكر عكبكر اإلنكتكرنكت

.)5151 عقد لمدة شهر كامجت (مارس
وصعبا فقد شارك الكعكديكد
جديدا
عىل الرغم مي أن هذا اإلعداد كان
ة
ة
جديدا بعدة لغات حو نساء
 مقاالة30 مي األخشاص يف احلدث وتم إنشاء
ة

 يمكي اال الع عىل مكزيكد مكي الكتكفكاصكيكجت واألرقكام.مغربيات خمتلفات

. االفتراضية يف المغرب عىل هذا الرابط5151 حو ويكي جفوة
إ الق ويكيبيديا بالدارجة
بعد ما يقرب مي عام مي العمجت المنام مكي قكبكجت الكمكتكطكوعكني
المغاربة عىل احلاضنة تمت الموافقة عىل ويكيكبكيكديكا بكالكدارجكة
51 رسكمكيكا يف
كنكة ااكغكات وتكم إنشكاؤهكا. كرم
ة

المغربية مكي

 تكمكاشكيكاة مك الكتكزامكات الكتكنكوع دعكمكت جمكمكوعكة.5151 يولكيكوا
مسختدمي ويكيميكديكا الكمكغكرب الكنكخسكة بكالكدارجكة مكنكذ بكدايكاتكهكا يف

سكني ذلك الكويكككي يف

احلاضنة وقدمت موارد مي حيكث الكمكتكطكوعكني

جوانا خمتلفة بدءةا مي ا رير إلى إدارة المشروع واحلوكمة بكمكا يف ذلك

الطريقة الكظ يكتكم

دد بنف.أيضا جهود ا رير وبناء القدرات اقادمني ا
ة

.مي ااغات األخرى المسختدمة يف المغرب. بها تقديم هذ الموارد

حاليا تدعم جمموعة المسختكدمكني إ كالق نخسكة ويكككيكقكامكوس بكالكدارجكة
ة

وأيضا ويكيبيديا بتشحليت وهي إحكدى ااكغكات األمكاايكعكيكة يف
المغربية
ة
سكريكعكا مك خك ةكرا وتك مكجت يف احلصكو عككىل
تكطكورا
احلكاضكنكة والكظ تشكهكد
ة
ة

.5150 قريبا يف عام
ويكيبيديا الكاملة
ة

Online Activities
WikiGap
Originally, and similar to previous years
(2018-2019), WikiGap was intended to be
held in-person at the Swedish Residence
in Rabat. However, and even before deciding on the event date, the news of different restrictions coming with the pandemic obliged the group to change the plans.
After a careful consideration, the setup was radically changed for this year, and instead of having
a physical one-day edit-a-thon and presentation,
the event was switched instead to an online edita-thon held for a full month (march 2020).
Even though this setup was new and challenging,
many people did participate in the event, and 31
new articles were created in several languages,
about different Moroccan women. More details
and figures about the virtual 2020 WikiGap in Morocco, can be found at this link.

Launching of Wikipedia in Moroccan Arabic (Darija)
After almost a year of organized work by Moroccan volunteers on the Incubator, the
Wikipedia in Moroccan Arabic was approved by the Wikimedia language committee,
and officially created on July 20, 2020. In line
with its diversity commitments, Wikimedia
Morocco User Group supported the Moroccan Arabic version since its beginnings in the
Incubator, and provided resources in terms of volunteers to improve that wiki in different aspects,
ranging from editing to project management and
governance, including also editing efforts and capacity building for newcomers, the same way
these resources are offered to all other languages
spoken in Morocco.
Currently, the User group is supporting the launching of the Wiktionary version in Moroccan Arabic and also Wikipedia in Tachelhit, which is one of
the Berber languages in the Incubator, witnessing
a swift development pace lately, and hoping to
have its full Wikipedia soon in 2021.

ويكيميديا المغرب
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أنشطة عبر اإلنترنت
حو العالمة

Online Activities

المشاركة يف النقا

شاركت جمموعة مسختدمي ويكيميديا المغرب يف مناقشات مشروع العالمة اجتلاريكة
 يف هذا الصدد اجتمعت اجملموعة مك سكمكيكر الشكربكا" (مسكاعكد.5131 ويكيميديا
كمكيك يف.العالمة اجتلارية يف م سسة ويكيميديا) لتوضحي الصورة والت كد مكي أن ا
.اخلط

نف

بعد ذل االجتماع تم تجسيجت اجملموعة يف شبكة العالمة وهي شكبكككة مكي أعضكاء
اجملتم مي جمي أ اء العالم المهتمني بتوجيه تطوير ناام العالمة اجتلارية المتطكور
تم إشراك اجملموعة يف المناقشة وتقديكم مكالحكاكات

 بعد ذل.حلركة ويكيميديا
.حو العملية

كانت جمموعة مسختدمي ويكيميديا المغرب واحدة مي اجملموعات الظ وقعكت عكىل
الرسالة المفتوحة امجتم بش ن إعادة التسمية وتطلا إيقام فوري ألنشطكة إعكادة
تسمية مي قبجت م سسة ويكيميديا بسبا أوجه القصور يف عملكيكة مشكروع الكعكالمكة
.5131 اجتلارية
أمناء مك سكسكة ويكككيكمكيكديكا إيكقكام أعكمكا تكطكويكر

 قرر جمل5151  شتنبر54 يف

. عىل األقجت5150  مارس0 قتا حتى
العالمة اجتلارية م ة

5131 المشاركة يف جمموعة التصميم ويكيميديا
تم التصويت عىل أنكاس السكدرا" وهكو عضكو يف جمكمكوعكة مسكختكدمكي ويكككيكمكيكديكا
المغرب مي قبجت جمتم ويكيميديا النا ق بالعربية لتمثيلهم يف جمكمكوعكة الكتكصكمكيكم
 عقدت جمموعة5151  خال الفترة مي يوليوا إلى غشت.5131 االنتقالية ويكيميديا
مكعكا
التصميم المكونة مي حوالي عشريي
ة
متكطكوعكا عكدة جكلكسكات عكمكجت ووضكعكت ة
 يسكختكدم فكريكق دعكم مك سكسكة ويكككيكمكيكديكا اخملكطكط. خمططا ألحكداث االنكتكقكا
ة

5151 الظ حدثت يف وقت الحق بني نونبكر

التفصيلي ك ساس لتسهيجت أحداث االنتقا
.5150 وفبراير

العمجت عىل الناام الداخلي
5151 عمال باستمرار عىل ا سني بدأت جمموعة مسختدمي ويكيميديا المغكرب يف عكام
.مناقشة حو ناامها الداخلي مي أججت ايادة التنايم والوضوح يف هيكلها
يمكي العثور عىل الناام الداخلي احلالي (الناشئ عي هذ الكمكنكاقشكات) يف مكيكتكا (بكااكغكة
العربية) وهي تتغير باستمرار حبكم هذا العمجت مستمر يهدم إلى حتسني وصقجت حوكمة

.وهيكجت اجملموعة
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Participation in the branding discussion
Wikimedia Morocco User group participated in the
Wikimedia 2030 branding project discussions. In this
respect, the group had a meeting with Samir Elsharbaty (Brand Associate at WMF) to clarify the picture
and make sure that all parts are on the same page.
Following that meeting, the group was registered in
the Brand Network, which is a network of community
members from around the world interested in guiding
the development of an evolved brand system for the
Wikimedia movement. The group was thereafter implicated in the discussion, providing feedback about the
process.
Wikimedia MA User group was one of the affiliates that
signed the Community open letter on renaming, requesting an immediate pause to renaming activities by
the Wikimedia Foundation, due to process shortcomings of the 2030 Movement Brand Project.
In September 24, 2020, The Board of Trustees of the
Wikimedia Foundation decided to pause Brand Development Work, until at least March 1, 2021.

Participation in Wikimedia 2030 Design Group
Anass Sedrati, a member of Wikimedia Morocco User
group, was voted by the Arabic speaking Wikimedian
community, to represent them in the Wikimedia 2030
transition design group. During July to August 2020,
the Design Group of about twenty volunteers held several working sessions and put together an Outline of
the Transition events. The WMF Support Team has
been using the Outline as a basis to facilitate the Transition events, which took place later between November
2020 and February 2021.

Work on Bylaws
Working constantly to improve, Wikimedia Morocco
User Group initiated in 2020 a discussion about its
bylaws, in order to bring more organization and clarity
to its structure.
The current bylaws (emerging from these discussions)
can be found in Meta (in Arabic), and are continuously
changing as this is an ongoing work aiming to improve
and refine the governance and structure of the group.

 التعاون والشراكات الدوليةInternational Collaborations
and Partnerships

العريب

المشاركة والتعاون م اجملل

األو المتعلق باحلاجة إلى وجود كيان تنسيقي اويكيميديني النا قني بااغة العربية

بدأ النقا

 بكعكد ذلك. يف بكرلكني5109  مكارس59 خال اجتماع الويكيميديني العرب يف قمة ويككيكمكيكديكا يف
االجتماع وغير (ويكيمانيا و ويكي عربية) بدأت الكفكككرة تكجتكسكد وسكهكرت مكنكاقشكات بكني
.اجملموعات واجملتمعات عبر اإلنترنت
 يكنكايكر4 عكلكنكا يف
تمت مشاركة خطة وجود كيان ام الويكيميديني النا قني بااغة العربية
ة
 الفكرة مي وراء هذ اجملموعة هي توفير منكصكة اكتكعكاون. م خمتلف األ رام المعنية5151
والعمجت المشترك بني الويكيميديني العرب واجملكمكوعكات وعكىل وجكه ا كديكد اكمكهكام الكظ ال
يمكي أن تقوم بها جمموعات المسختدمني احملليني وحدها أو يف المنا ق النا قة بااغة العربكيكة
.حيث ال يوجد منتسبون
كانت جمموعة مسختدمي ويكيميديا المغرب جزءةا مي األ رام المكعكنكيكة الكمكشكارككة يف هكذا

" مكثكجت أنكاس السكدرا. التمريي وشاركت يف تشكيجت وحتكديكد الكقكوانكني الكداخكلكيكة لكهكذا اجتلكمك

اجملموعة يف المناقشات اخملتلفة المتعلقة بهذ المبادرة وشارك يف عدة اجتماعات م ممثكلكي
.جمموعة مسختدمني يخريي
ِ ُ حاليا ت
كهكات الشكقكيكقكة أن.كنكة ا. ناقش مبادرة الويكيميديني العرب وضعها حيث ال تكوصكي
ة

تكون جمموعة مسختدمني وتنتار العمجت عىل احملاور اإلقليمية وااغوية اكتكنكبك بكدور حمكتكمكجت

.5131 ديدة الناشلة عي استراتجيية ويكيميديا.لهذا اجتلم يف هذ الهياكجت ا

التعاون م ويكي فرانكا
 الذ عقد يف بروكسجت انضمت جمموعة مسختدمي ويكيميديا الكمكغكرب5109 بعد الم تمر الفركفو
رسميا إلى مبادرة ويكي فرانكا وهي شراكة بني اجملموعات الويكيميدية النا قة بالفرنسية بكهكدم
ة
.تجشي األنشطة يف مشاري ويكيميديا بالفرنسية مثجت ويكيبيديا والمشاري الشقيقة لها

منذ االنضمام إلى المبادرة شاركت جمموعة مسختدمي ويكيميديا المغرب يف العديد مي المنكاقشكات
 يمكي العثكور.واالجتماعات اإلستراتجيية م اجملتم النا ق بالفرنسية سواء عبر اإلنترنت أو خارجها
.)عىل مخلص لهذ المناقشات المتعلقة بالتوصيات اخملتلفة عىل هذا الرابط (بااغة الفرنسية
الممثالن احلاليان جملموعة مسختدمي ويكيميديا المغرب يف ويكي فرانككا هكمكا سكككيكنكة أبكلكهكاض

.وإبراهيم فراجي

 النا ق بااغة العربية5131 حدث أولويات ويكيميديا
العريب بالتعاون م ويكيميديا المغرب وويكككيكمكيكديكا

 نام اجملل5151  أكتوبر01 يف

اضيا لمناقشة أولويات تنفيذ استراتجييكة ويكككيكمكيكديكا
الشام حدثةا افتر ة

 تم جم األولكويكات مكي. اويكيميديني النا قني بااغة العربية5131

 شارك.خال استبيان أعقا مناقشة حتديد األولويات بااغة العربية
. مشاركةا مي دو خمتلفة01 يف هذا احلدث
تقرير احلدث الكامجت متوفر عىل ميكتكا بكمكا يف ذلك شكرائكح الكعكرض
.باإلضافة إلى تجسيجت فيديو كامجت اعرض التقديمي والمناقشات

Participation and collaboration with the Arabic Committee
The first discussion related to the need of having a coordinating
entity for the Arabic speaking Wikimedians was mentioned during the Arabic Wikimedians Meeting at Wikimedia Summit on
March 29th, 2019 in Berlin. Following that meeting and others
(Wikimania, WikiArabia), the idea started to concretize, and discussions emerged both between affiliates and online communities.
The plan to have an entity gathering Arabic Speaking Wikimedians was then shared publicly on January 4th, 2020, with different
interested stakeholders. The idea behind that group would be to
provide a platform for collaboration and joint work between Arabic Wikimedians and affiliates, and most specifically for tasks
that cannot be done by local user groups alone, or in Arabic
speaking areas where there are no affiliates.
Wikimedia Morocco User group was part of the stakeholders
involved in this effort, and participated in shaping and defining
the bylaws of this gathering. Anass Sedrati represented the
group in the different discussions related to this initiative, and
participated in several meetings with other user group representatives.
Currently, the Arabic Wikimedians initiative is discussing its status, as the Affcom does not recommend it to be a user group,
and are awaiting the work on the regional and linguistic hubs to
foresee a potential role for this gathering in these new structures
emerging from the Wikimedia 2030 Strategy.

Collaboration with WikiFranca
After the Wikiconvention 2019 held in Brussels, Wikimedia
Morocco user group joined officially the Wikifranca initiative,
a partnership between francophone Wikimedia affiliates,
aiming to encourage activities in the French Wikimedia projects such as Wikipedia and its sister projects.
Since joining the initiative, Wikimedia Morocco user group
has participated in several strategic discussions and meetings
with the French speaking community, both online and offline.
A summary of these discussions related to the different recommendations can be found at this link (in French).

Current representatives of Wikimedia Morocco user group
within WikiFranca are Soukaina Abelhad and Brahim Faraji.
Wikimedia 2030 Arabic speaking Strategy Prioritization Event

In October 17, 2020, the Arabic Wikimedians, in collaboration
with Wikimedia Morocco and Wikimedia Levant organized a
virtual event to discuss priorities for the implementation of Wikimedia 2030 strategy for the
Arabic speaking Wikimedians. The priorities
were collected through a survey that followed
the Arabic-language prioritization discussion.
18 participants from different countries took
part at the event.
The full event report is available on Meta, including the event
slides as well as a complete video recording of the presentation and the following discussions.

ويكيميديا المغرب
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التغطية اإلعالمية
 تم عرض أعما جمكمكوعكة مسكختكدمكي ويكككيكمكيكديكا الكمكغكرب يف5151 خال عام
 تشكمكجت بكعكض.وسائط إعالمية خمتلفة وتم مشاركتها م نطاق أوس يف المكغكرب
:التغطية اإلعالمية امجموعة وأعضائها
’قكوى إفكريكقكيكا‘ عكىل

 تمت دعوة رضا بكي خضكراء مكي قكبكجت بكرنكا5151 يف فبراير
.ميدراديو لتقديم مسابقة ويكي تهوى إفريقيا

عكىل

 تمت دعوة أناس السدرا" حلصة مباشرة م رضوان الكرمضكا5151 يف أبريجت

كوانكا.ميدراديو حيث قدم أعماله بكاإلضكافكة إلكى حكرككة ويكككيكمكيكديكا وخكاصكة ا
. مرة041.111  تمت مشاهدة العرض أكثر مي.المتعلقة باالستراتجيية
 تمت دعوة أناس يف البودكاست المغريب اجتلكربكة حكيكث قكدم جمكمكوعكة5151 يف ماي
 ككانكت هكذ مكنكاسكبكة.المسختدمني وأعمالها والمشاري اخملتلفة الظ يعملون علكيكهكا
كمكهكور األصكغكر سكنكا الكذيكي يسكتكمكعكون إلكى.ادعوة إلكى الكمكعكرفكة اجملكانكيكة بكني ا
البودكاستد كما شكارك يف وقكت الحكق مكي ذلك الشكهكر يف جكلكسكة مكبكاشكرة مك
ريقكة عكمكجت ويكككيكبكيكديكا والكمكعكرفكة الكتكعكاونكيكة

أكاديمية الفهرية مي أججت شرح

اجملانية وكذل لتجشي المزيد مي الناس عكىل الكتكطكوع يف احلكرككة واإلجكابكة عكىل
.األسللة المعلقة حو هذ اجملاالت
كهكويكة لكتكقكديكم. تمت دعوة إبراهيم فراجي مي قكبكجت إذاعكة وجكدة ا5151 يف شتنبر
.مشروع قراءة ويكيبيديا يف القسم بصفته المنسق احمللي
:فيما كانت المقاالت احصلفية الظ أشارت إلى نشا ات اجملموعة عىل احنلو التالي

Media Coverage
During 2020, Wikimedia Morocco user group’s work
was showcased in different media channels, and shared with a wider audience in Morocco. Some of the media coverage of the group and its members includes:

In February 2020, Reda Benkhadra was invited by the
program "Pouvoirs d'Afrique" at MedRadio to present
the Wiki Loves Africa contest.
In April 2020, Anass Sedrati was invited to a live with
Ridouane Erramdani at MedRadio, where he presented
his work as well as the Wikimedia movement, especially aspects related to Strategy. The show was watched
more than 140.000 times.
In May 2020, Anass was invited to the Moroccan podcast “Tajriba” (Experience), where he presented the
User group, its work, and the different projects they are
working on. This was an occasion to advocate free
knowledge between the younger audience listening to
the podcast; later that month he took part in a live session with Al Fihriya Academy, in order to explain the
way of work of Wikipedia and free collaborative
knowledge, as well as to encourage more people to
volunteer in the movement, and answer hanging questions about these areas.
In September 2020, Brahim Faraji was invited by the
Oujda Regional Radio to present the project Reading
Wikipedia in Classroom, in his capacity of local coordinator.
The press articles referring to the group's activities were
as follows:

French:الفرنسية
« Wiki Loves Africa célèbre L’Afrique en mouvement! », leseco.ma, February 17, 2020
« Le concours "Wiki Loves Africa" du 15 février au 31 mars au Maroc », medias24.com, February 17, 2020
« Le Maroc participe à Wiki Loves Africa 2020 », aujourdhui.ma, February 17, 2020
« L'Afrique en mouvement": thème du concours Wiki Loves Africa 2020 », lespanafricaines.com, February 17,
2020
« Ouarzazate finit l’année 2020 sur une note très optimiste», journalaswat.com, December 30, 2020
« Ouarzazate -Prix:WLM Maroc attribue le prix prix de la photographie au beau visuel du Ksar Ait Ben Haddou », marocnews.fr, December 31, 2020

Arabic:العربية
«  مسابقة تصوير عالمية تفتح باب المشاركة أمام المغاربة..» ويكي تهوى إفريقيا, alminassa24.ma, February 18, 2020
«  بمالحظة متفائلة للغاية2020 »ورزازات تختتم عام, laracheinfo.com, December 30, 2020
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 التقرير الماليFinancial Report
حبكم وضعها كمجموعة مسختدمني مولكت ويكككيكمكيكديكا الكمكغكرب
.مشاريعها بفضجت الهياكجت الموجودة داخجت احلركة
نة التمويجت الصغكيكر.  يورو مي291 وبهذا تلقت اجملموعة ما جمموعه
.لويكيميديا فرنسا لتنايم صالون اإلستراتجيية
يكككيكا مكي الكمك
دوالرا أمكر
111 أيضا عىل مكا جمكمكوعكه
وحصلت
ة
ة
ة
السريعة لم سسة ويكيميديا لتنايم مسابقكة الصكور ويكككي تكهكوى
.إفريقيا

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 received a total of 590 €
from the micro-financing committee of
Wikimedia France for the organization of the
Strategy Salon.
Also received a total of 780 USD from the
Rapid Grants of the Wikimedia Foundation
for the organization of the Wiki Loves Africa
photo contest.
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