
جائزة الُمنَتج الثقافي في الموسوعات الرقمیة التشاركیة

التراث الثقافي المغربيالشروط العامة للمشاركة في الدورة األولى للجائزة حول

أھداف الجائزة–المادة األولى

المملكةأكادیمیةأحدثتھاالتيالتشاركیةالرقمیةالموسوعاتفيالمنشورالثقافيالُمنَتججائزةتھدف
اإلسھاماتودعمتشجیعإلى–الثقافةقطاع–والریاضةوالشبابالثقافةوزارةمعبالتعاونالمغربیة

في الموسوعات التشاركیة.الفكریة واإلبداعیة المتعلقة بالتراث الثقافي المغربي

المشاركون وتم إدراجھا في الموسوعات الرقمیةوتتمثل الجائزة في اختیار أفضل المساھمات التي ینتجھا
.2021أكتوبر31وغشت15بینالمشاركةفترةخاللالتشاركیة

نص، صورة، فیدیو أو تسجیل صوتي.تقبل المشاركات في الجائزة في نوع من األنواع التالیة:

إدراجھا خالل فترة المسابقة في الموسوعاتیشترط إرسال رابط المساھمات التي أعدھا المشاركون، بعد
ھو مبین في الموقع التالي:الرقمیة التشاركیة، وتبعث رفقة بیانات المشاركة كما

alacademia.org.ma/concours

لجنة التحكیم النھائیة على موقع الجائزة.یتم نشر المساھمات التي تم انتقاؤھا الجتیاز مرحلة اختیار

األولى للجائزة:مجاالت ومواضیع المشاركة في الدورة–المادة الثانیة

بأشكالھالمغربي،الثقافيبالتراثالمتعلقةللمساھمات2021لعامللجائزةاألولىالدورةتخصص
وتعبیراتھ المتمثلة في المجاالت التالیة:

األثریة، المعالم التاریخیة، األرشیفالتراث الثقافي المادي للمغرب، بما یشمل المواقع واللقى●
والمخطوطات.

الشفھیة، وفنون األداء، والعاداتالتراث الثقافي غیر المادي للمغرب، بما یشمل التقالید●
والممارسات المتعلقة بالطبیعة والكون،االجتماعیة، والطقوس، والمناسبات االحتفالیة، والمعارف

التقلیدیة.وكذا المعارف والمھارات المرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفیة



شروط وكیفیة المشاركة–المادة الثالثة

حسابعلىیتوفروأنسنة18عنعمرهیقلأالشریطةالجائزةفيالمشاركةشخصأليیمكن.1
بموسوعة رقمیة تشاركیة مجانیة یمكن للجمیع االطالع علیھا.

اإلنترنت).ال تقبل المساھمات عن طریق عناوین أي پي (بروتوكول.2

المستخدم بالموسوعة الرقمیة، نفسال یوجد حد أدنى للمشاركة لكل شخص (االسم نفسھ/ اسم.3
عنوان البرید اإللكتروني) طوال مدة الجائزة.

یكون إما نصیاً أو على شكل صورةیتعین على المرشحین الراغبین في المشاركة نشر محتوى،.4
التشاركیة، مع األخذ بعین االعتبارأو فیدیو أو مقطع صوتي، على إحدى الموسوعات الرقمیة

(أنظر المواد الرابعة، الخامسة، السادسةالمعاییر التقنیة الخاصة بكل نوع من أنواع المشاركة
والسابعة أدناه).

ویحتفظ المنظمون بالحق في إجراءال ُتقبل مشاركة أعضاء لجنة التحكیم وعائالتھم في الجائزة..5
أي تدقیق لتطبیق ھذه القاعدة.

وفي حالة اكتشاف حساباتال یمكن المشاركة بأكثر من حساب واحد في الموسوعة التشاركیة،.6
وھمیة، سیتم استبعاد جمیع ھذه الحسابات من الجائزة.

مشاركة المؤسسات أو الھیئات أویشترط أن تكون المشاركة في الجائزة بشكل فردي، وال تقبل.7
الحسابات المشتركة.

على الموقعیشترط أن یمأل المرشح استمارة المشاركة في الجائزة المنشور.8
alacademia.org.ma/concours،رقمیةموسوعةمنصةعلىمسجالالمرشحیكونوأن

تشاركیة مع إدخال برید إلكتروني نشیط أثناء عملیة التسجیل.

مشاركتھ في الجائزة عبر االستمارةیتعین على المرشح إدراج رابط محتوى المشاركة الذي یؤكد.9
alacademia.org.ma/concoursالموقععلىالموجودة

المحتوى موضوع المشاركة،یشھد كل مرشح قدم مشاركتھ بتصریح بالشرف أنھ صاحب حقوق.10
في استمارة المشاركة.وذلك بالموافقة على الشروط العامة للجائزة كما ھو مبین

تقدیم وثیقة تثبت ھویتھ.ُیطلب من أي مرشح تم إدراج عملھ في القائمة المختصرة.11



31وغشت15بینالفترةخاللالتشاركیةبالموسوعاتنشرھاتمالتيالمساھماتفقطُتقبل.12

.2021أكتوبر

المعاییر التقنیة للمسابقة النصیة–المادة الرابعة

األمازیغیة أو الفرنسیة أو اإلنجلیزیة أویشترط أن یكون النص بإحدى اللغات التالیة: العربیة أو.1
2500یعادلماأيكیلوبایت،5عنالمشاركةالنصوصحجمیقلالأنیشترطكمااإلسبانیة.

كلمة تقریبا، باستثناء االقتباسات في الصفحة نفسھا.

على شكل إضافات تكمیلیة لتجویدیمكن أن یكون النص محررا بالكامل من طرف المشارك أو.2
محتوى نص منشور من قبل.

یجب أن تكون المعلومات دقیقة وقابلةیشترط أن یستند النص إلى مراجع ومصادر كافیة ؛  كما.3
للتحقق من خالل المصدر (أو المرجع) المدرج في النص.

ینبغي أن یحترم النص حقوق الطبع والنشر والتألیف..4

علیھ في الموسوعات الرقمیةیشترط أن یحترم النص جمیع العناصر المضمنة كما ھو متعارف.5
البوابات،وشریط)،infobox(المعلوماتوصندوقالداخلیة،والروابطالمناسبة،التصانیفمثل

والصور (إذا لزم األمر)، وما إلى ذلك.

اللغویة والتعبیریة، وارتباطھُیشترط في النص وضوح الرؤیة والموضوع وسالمتھ من األخطاء.6
الرقمیة.بموضوع الجائزة، مع احترام األسلوب المعمول بھ في الموسوعات

والممسوحات الضوئیةالمعاییر التقنیة لمسابقة الصور الفوتوغرافیة–المادة الخامسة

15بینالتشاركیةللموسوعةالتابعةالوسائطیةالمكتبةفينشرھاتمإذافقطالمشاركاتقبولیتم.1

.2021أكتوبر31وغشت

بتحمیلھا (سواء كانت ملتقطة أو. یشترط أن تكون الصور من إنجاز المشارك الذي سیقوم.2
تاریخیة (شریطة أن یمتلك المشاركممسوحة ضوئیاً).  كما یمكن كذلك المشاركة بصور ووثائق

العامة).حقوق نشر تلك الصور أو الممسوحات أو أنھا أصبحت في الملكیة



یشترط أن تحترم المشاركات جمیع القوانین الجاري بھا العمل، ال سیما تلك المتعلقة بحقوق.3
الملكیة الفكریة وتصویر األفراد.

ترخیص حر (أو ضمن الملكیةیشترط أن تكون جمیع المشاركات المقدمة إلى الجائزة بموجب.4
Creative(اإلبداعيالمشاعترخیصبموجبتلقائًیاالصورةترخیصویتمالعامة)،

Commons CC-BY-SA زیارةالرجاءالترخیصھذاحولالمعلوماتمنوللمزید).4.0
.الموقع التالي

كل صورة على وصف بإحدى لغاتیشترط أن تتضمن الصورة وصفاً كافیاً. كما یجب أن تحتوي.5
مكان وزمان وطریقة التقاطھا،ھذه الجائزة، بحیث تقدم معلومات حول محتوى الصورة، وحول

وكذا توضیح القیمة الثقافیة للصورة.

منصةعلىسلفاًالمنشورةالصوروكذاكیلوبایت500عنحجمھایقلالتيالصورتقبلال.6
یكون مسموحا بھ)، وكذا الصور التيالموسوعة التشاركیة (مما یعني أن التحمیل الجدید لن

نفسھاالصورةعلى)credits(االعتماداتأوتوقیعات،)،watermark(مائیةعالماتتتضمن
أو أي نوع آخر من اإلضافات الذي تربط الصورة بصاحبھا.

من الخبراء والمتخصصین في ھذاتتم عملیة افتحاص واختیار الصور والممسوحات من قبل لجنة.7
المجال، بناًء على القواعد األساسیة للتصویر الفوتوغرافي.

تستبعد كل الصور التي تم تعدیلھا ببرامج معالجة الصورة..8

المعاییر التقنیة لمسابقة الفیدیو–المادة السادسة

دقیقة.20عنتزیدوالثانیة30عنالفیدیومدةتقلأالیشترط.1

للمغرب، والتي تم إنجازھا أكثر منیسمح كذلك المشاركة بالفیدیوھات المتعلقة بالتاریخ الثقافي.2
أقصى.كحددقیقة52مدتھاتتجاوزالأنعلىسنة25

480×640و2010قبلللفیدیوھاتاألقلعلى240×320بدقةالمشاركاتتكونأنیشترط.3

).HD(الدقةعالیةلتقنیاتاستخدامویستحسنالیوم.إلى2011منللفیدیوھات

التالیة: وثائقي توضیحيیشترط أن تكون المشاركة بفیدیو مصور یندرج ضمن أحد األنواع.4
(سردي)، تقریر.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ar


یشترط احترام حقوق النشر والصورة والصوت. وفي حالة استخدام المقاطع الصوتیة، یجب أن.5
تحت ترخیص المشاع اإلبداعي.تكون على شكل موسیقى خالیة من حقوق التألیف والنشر أو

منصةفيبھامسموح)format(صیغةباستعمالالملفتحمیلتمإذامقبولةالمشاركةتعتبر.6
،webmالمثال،سبیل(علىالتشاركیةالموسوعة ogg، mpg/mpegویكیمیدیالمنصةبالنسبة

كومنز).

وقیمتھ الفنیة وجودتھ الفنیة وجودتھیتم تقییم كل مقطع فیدیو وفًقا لعالقتھ مع الموضوع وأصالتھ.7
السمعیة والبصریة.

الصوتیةالمعاییر التقنیة لمسابقة الوسائط–المادة السابعة

الشفوي، كالموسیقى واألغاني التقلیدیة،یشترط أن تغطي المساھمات التراث الثقافي غیر المادي.1
باالنقراض، إلخ.والحكایات الشعبیة واألساطیر الشفویة، واللھجات المھددة

دقیقة.52عنتزیدالوأنثانیة30عنالصوتيالتسجیلمدةتقلالأنیشترط.2

یوفر معلومات عن طبیعتھیشترط أن یكون التسجیل الصوتي المقدم مصحوًبا بوصف كاٍف،.3
وتاریخ ومكان تسجیلھ.

وتستبعد المشاركة المقدمة فيیتعین على المشاركین احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة..4
حالة خرق ھذه القاعدة.

منصةفيبھامسموح)format(صیغةباستعمالالملفتحمیلتمإذامقبولةالمشاركةتعتبر.5
،mp3المثال،سبیل(علىالتشاركیةالموسوعة ogg، wavكومنز).ویكیمیدیالمنصةبالنسبة

لجنة التحكیم ومعاییر االختیار–المادة الثامنة

أعاله، ُتناط أمانة الجائزة إلى لجنةبعد التأكد من استیفاء المشاركات للشروط المنصوص علیھا.1
لألعمال.من المختصین في كل حقل من حقول الجائزة إلجراء فرز أولي

الفائزة بالمراكز الثالثة األولى في كلتعھد األعمال المفروزة إلى لجنة التحكیم الختیار المواد.2
احترام الشروط التقنیة للنشر فيمجال من مجاالت التنافس األربعة، وذلك وفق معاییر تراعي

الموسوعات التشاركیة، جودة األعمال المقدمة وتمیزھا.



للفائزین.الجوائزتسلیمحفلموعداإلعالننفسفيیحددو،2021دجنبر31فيالنتائجتعلن.3

بینھما.في حال تساوي عملین في الدرجة ذاتھا تمنح الجائزة مناصفة.4

من تاریخ اإلعالن عن أسماء الفائزینفي حال انقطاع التواصل مع أحد الفائزین خالل ثالثة أشھر.5
التواصل معھ، تعلق الجائزة فور انقضاءبالجائزة ألسباب تتعلق بالمشارك نفسھ، ومن ثم استحالة

األشھر الثالثة.

المخصصة.في حال عدم وجود فائز في أحد المجاالت، تعلق الجائزة.6

المادة التاسعة - الجوائز
قبل المشاركین.تخصص جائزة لكل نوع من أنواع المحتویات المقترحة من

سٌتمنح للفائزین الجوائز التالیة:

المسابقة النصیة (لكل لغة)
درھم20.000قدرھانقدیةمكافأةاألول:الفائز
درھم10.000قدرھانقدیةمكافأةالثاني:الفائز
درھم5000قدرھانقدیةمكافأةالثالث:الفائز

مسابقة الفیدیوھات (لكل لغة)
درھم15.000قدرھانقدیةمكافأةاألول:الفائز

مسابقة التصویر الفوتوغرافي
درھم10.000قدرھانقدیةمكافأةاألول:الفائز

مسابقة الوسائط الصوتیة
درھم10.000قدرھانقدیةمكافأةاألول:الفائز

السر الدائم ألكادیمیة المملكة ووزیر الثقافةكما ُتمنح للفائزین شھادة تقدیریة موقعة من طرف أمین
والشباب والریاضة.


