
صنــف التصويــر الفوتوغرافي

نبذة عن الجائزة
ــة  ــة للتربي ــال االجتماعي ــوض باألعم ــد الســادس للنه ــت مؤسســة محم أحدث

ــي مــن أجــل: ــايف والفن ــة لالســتحقاق الثق ــزة الوطني ــن اجلائ والتكوي
•  حتفيــز ودعــم املواهــب اإلبداعيــة لــدى نســاء ورجــال التعليــم وجميــع 
األطــر العاملــة أو املتقاعــدة بقطــاع التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي 

والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ 
• تكرمي وتثمني امِلؤهالت الفكرية والثقافية والفنية ألسرة التعليم؛ 

• تشجيع األطر التربوية على مزيد من االجتهاد والبذل والعطاء.

جائزة االستحقـاق
الثقــافي والفنـي

موضوع هذه الدورة
اقتناعــا منهــا أن املدرســة ليســت فقــط بنايــة مــن حجــرات وســاحة للفســحة، وكونهــا 
مشــتال لغــرس القيــم اإلنســانية الســمحاء، وفضــاء تتالقــح فيــه التجــارب اإلنســانية مــن 
كل حــدب وصــوب، وتتجــاذب فيــه األجيــال بطاقاتهــا الظاهــرة، وتكتشــف فيهــا املواهــب 
ثقــايف  إشــعاع  ومركــز  االجتماعيــة  للتنشــئة  فضــاء حقيقــي  املدرســة  وألن  املكنونــة، 
وروحــي ينيــر للمجتمــع طريقــه الّســوي، اختــارت مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض 
باألعمــال االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن، أن جتعــل مــن املدرســة وكل مــا يــدور يف فلــك 
ــي والفنــي  احليــاة املدرســية موضوعــا لإلبــداع واالبتــكار عبــر جائــزة االســتحقاق الثقافـ

يف نسختها الثانية.
فتماشــيا مــع شــعار الدخــول املدرســي لهــذا العــام: »نهضــة تربويــة رائــدة لتحســن 
جــودة التعليــم« واعتبــارا أن كل نهضــة البــد أن تنطلــق شــراراتها األولــى مــن املدرســة، 
ــي ســتكرس  ــداع هــذه الســنة وموضوعــه احملــوري والت ــرة بوتقــة إب ســتكون هــذه األخي

عبــر وســائط »الصــورة«، »احلكايــة« و »البودكاســت اإلذاعــي«.

 وزارة التربيـــة الوطنية
و التعليـــم األولـــي و الرياضة



شروط المشاركة في صنف التصوير الفوتوغرافي
1. ملء استمارة املشاركة وإمضاؤها؛

2.  تصوير مجموعة من الصور من 5 إلى 10 صور حول املوضوع الرئيسي 
للمسابقة وجمعها يف ملف للصور. احملور العام للمسابقة هو »املدرسة 
واحليـاة املدرسـية« وعليـه فـإن كل فـرع مـن فـروع هـذا املوضـوع ميكـن 
أن يكـون مصـدرا لإللهـام مـن أجـل اإلبـداع يف هـذا الصنـف مبـا يف 
املتعلمـون،  التعليـم،  أسـرة  البنايـات،  الفضـاءات،  دومنـا حصـر:  ذلـك 
العالقـات اإلنسـانية املتعايشـة، األنشـطة التربويـة، الكتـب املدرسـية، 

القيـم اإلنسـانية...؛
3.   تســجيل ملــف الصــور عبــر حاملــة بيانــات )CLÉ USB(. الصــور يجــب 
أن تكــون بصيغــة JPG أو JPEG، احلــد األدنــى للحجــم املســموح هــو 
5 ميجــا بايــت والطــول ال يقــل عــن 2000 بكســل واجلــودة ال تقــل عــن 

dpi300 لــكل صــورة مــن صــور امللــف؛
4.  صياغــة ورقــة تقنيــة عــن امللــف املصــور تضــم نبــذة عــن املوضــوع 

وتقنياتــه؛ املعالــج وعنوانــه 
للمترشــح  الســابقة  الفنيــة  واإلنتاجــات  لألعمــال  منــاذج  5.  إرســال 

الفوتوغــرايف؛ التصويــر  بصنــف  واملتعلقــة 
6. يُسمح االشتراك بصور أبيض وأسود أو صور ملونة؛

7.  يتــم اســتبعاد أيــة صــور متّثــل أو تتضّمــن أي محتــوى غيــر الئــق، و/أو 
أي محتــوى ال يتناســب مــع القيــم الثقافيــة املغربيــة؛

و/أو  شـعارات  أيـة  علـى  املشـاركة  الصـور  حتتـوي  أال  8.  يجـب 
و/ رمـوز  و/أو  حـدود  و/أو  إطـارات  و/أو  أسـماء  و/أو  توقيعـات 
املشـارك.  قبـل  مـن  مضافـة  أخـرى  عالمـات  و/أو  إشـارات  أيـة   أو 
يُسـمح بإجراء التعديالت الفنية األساسـية للصور، بشـرط أال يؤثر ذلك 
علـى مصداقيـة و/أو أصالـة الصـورة. يُحظـر إجـراء التعديـالت املتقّدمة 
املسـتخدمة إلضافة اخلدع و/أو احليل البصرية، مبا يف ذلك التركيبات 
والتعديالت اإلبداعية للصور. حتتفظ اجلائزة بحق تقييم واسـتبعاد أية 

صـور تعتبرهـا اجلائـزة، وفـق تقديرهـا املطلق، مخالفة ملا سـبق ذكره؛
9.  ال يجــوز املشــاركة بأيــة صــور ربحــت جوائــز ســابقة كمــا ال يجــوز 

املشــاركة بأيــة صــور مت اســتخدامها مســبقاً ألي غــرض جتــاري.
10.  ترســل مكونــات امللــف عبــر البريــد أو تــودع مباشــرة لــدى مكتــب 
ــان،  ــة العرف ــوان املؤسســة، بشــارع عــالل الفاســي، مدين ــط بعن الضب

حــي الريــاض، الربــاط؛
ــة مختصــة تشــكل  ــل جلن ــن قب ــم م ــة للتحكي ــال املقدم 11.   تخضــع األعم
لهــذا الغــرض، تضــم ثالثــة أعضــاء متخّصصــني يف فــّن التصويــر 
الفوتوغــرايف وممثــل عــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي 
والرياضــة وممثــل عــن مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعمــال 
االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن؛ ويعتبــر قــرار هــذه اللجنــة نهائــي وغيــر 

ــر؛ ــل للطعــن أو التبري قاب
12.  ال يحــق للفائــز يف هــذه الــدورة املشــاركة إال بعــد مــرور 3 دورات 

ــوزه؛ ــى ف عل
13.  يتم اإلعالن عن النتائج وتقدمي اجلوائز فيما بعد خالل حفل خاص.

توضيحات حول الملكية الفكرية
1.  يجـب أن تكـون الصـور املُقّدمـة عمـاًل أصليـا مت التقاطهـا مـن طـرف 
املرشـح، كمـا يجـب أال حتتـوي علـى أيـة مـواد ميلكهـا أو يتحكـم بهـا 
الغيـر ولـم يتـم ترخيصها للمرشـح. كما يجـب أال تنتهك الصور املقدمة 
حقـوق املؤلـف أو العالمـات التجاريـة أو أيـة حقـوق معنويـة أو حقـوق 
اخلصوصيـة أو اإلعـالن أو حقـوق امللكيـة الفكريـة ألي شـخص أو جهـة.
2.  يتوجـب احلصـول علـى موافقـة و/أو إذن بالنشـر و/أو تصريـح خطـّي 
قبلكـم وميكـن  مـن  املُقّدمـة  الصـور  يظهـر يف  أي شـخص  مـن  ُموّقـع 
التعـّرف عليـه، يجيـز للمرشـح صراحـة اسـتعمال صـورة ومالمـح ذلـك 
الشـخص ألغراض املشـاركة بتلك الصور واسـتخدامها بالطرق احملّددة 
للمسـابقة، ويجيـز مبوجبـه للمؤسسـة نسـخ وعرض هـذه الصور لغرض 

التعريـف بهـا عبـر معـارض أو كتـب أو عبـر وسـائط أخـرى. 
3.  يتوجــب علــى املرشــح احلصــول علــى تصريــح خطــّي ُموّقــع مــن مالــك 
حقــوق املؤلــف أليــة أعمــال فنيــة تخضــع حلقــوق املؤلــف تظهــر يف 
بنســخ  املؤسســة  فيهــا  يفــّوض  املرشــح،  قبــل  مــن  املُقّدمــة  الصــور 
وعــرض هــذه الصــور لغــرض التعريــف بهــا عبــر معــارض أو كتــب أو 

ــر وســائط أخــرى. عب
4.  يتوجــب علــى املرشــح احلصــول علــى تصريــح خطــّي ُموّقــع مــن صاحب 
أيــة ممتلــكات خاصــة تظهــر يف تلــك الصــور املُقّدمــة مــن قبــل املرشــح، 
ــه املؤسســة بنســخ وعــرض هــذه الصــور لغــرض التعريــف  يفــّوض في

بهــا عبــر معــارض أو كتــب أو عبــر وســائط أخــرى.
5.  يف حــال فــوز املرشــح املشــارك يف املســابقة، فإنــه مينــح املؤسســة 
حقــاً ورخصــة الســتعمال تلــك الصــور ونشــرها ونســخها وعرضهــا 
منهــا  مشــتقة  أعمــال  واســتحداث  وتنقيحهــا  وتعديلهــا  وتنفيذهــا 
وتوزيعهــا والترويــج لهــا بــأي شــكل مــن األشــكال وباســتخدام أّي مــن 
الوســائط، مبــا يف ذلــك دومنــا حصــر: عرضهــا يف معــرض للفائزيــن 
املُشــاِركة األعمــال  مــن  مختــارات  يتضّمــن  كتــاب  يف  نشــرها   أو 
يف املســابقة، أو نشــرها يف مطبوعــات املؤسســة أو إبــراز األعمــال 
املشــاركة أو الفائــزة يف املســابقة يف املواقــع اإللكترونيــة والترويــج 

بشــكل عــام ألعمــال اجلائــزة.

قيمة الجائزة
سيحصل الفائزون الثالثة األوائل على جوائز نقدية قيمة

 كما سيتم إنتاج برنامج مكون من 15 حلقة لكل من للفائزين؛
ستبث البرامج املسجلة ضمن شبكة برامج راديو منارات. 

اجلائزة األولى
15.000 درهم

اجلائزة الثانية
10.000 درهم

اجلائزة الثالثة
5.000 درهم

 10 ماي 2022 
 اإلعالن عن إطالق جائزة االستحقاق الثقايف 

والفني تخصص التصوير الفوتوغرايف.

 10 ماي إلى 31 يوليوز 2022 
فترة استقبال ملفات الترشيح

 شتنبر 2022 
بداية اجتماعات جلنة التحكيم

أكتوبر 2022
اإلعالن عن النتائج / حفل تقدمي اجلوائز 

تواريخ مهمة


