
صنف البودكاســت اإلذاعي

جائزة االستحقـاق
الثقــافي والفنـي

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 املؤهالت الفكرية والثقافية والفنية ألسرة التعليم؛ 

• تشجيع األطر التربوية على مزيد من االجتهاد والبذل والعطاء.

 وزارة التربيـــة الوطنية
و التعليـــم األولـــي و الرياضة

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«.



شروط المشاركة في صنف البودكاست 
اإلذاعي

1. ملء استمارة املشاركة وإمضاؤها؛
الفرنســية  أو  العربيــة  باللغــة  )بودكاســت(،  ســمعي  محتــوى  2.  إبــداع 
أو األمازيغيــة، مدتــه تتــراوح مــا بــني 05 و10 دقائــق، يتمحــور حــول 
املوضــوع الرئيســي للمســابقة. املدرســة واحليــاة املدرســية هــي احملــور 
العــام للمســابقة وعليــه فــإن كل فــرع مــن فروعها ميكــن أن يكون مصدرا 
لإللهــام مــن أجــل اإلبــداع يف هــذا الصنــف مبــا يف ذلــك دومنــا حصــر: 
ــات اإلنســانية  ــم، املتعلمــون، العالق ــات، أســرة التعلي الفضــاءات، البناي
ــم اإلنســانية، ... ــة، الكتــب املدرســية، القي املتعايشــة، األنشــطة التربوي
3.  حتميــل البودكاســت اإلذاعــي عبــر قــرص مدمــج أو حاملــة بيانــات 

)CLÉ USB(؛
4.  صياغــة وثيقــة تعريفيــة عــن البودكاســت تضــم نبــذة عــن املوضــوع 
املعالــج وعنوانــه وتقنياتــه؛ كمــا يســتحب التوفــر علــى ورقــة تقنيــة 
تضــم تصميمــا مبدئيــا لسلســة مــن حلقــات البودكاســت عــن املوضــوع 

نفســه؛
للمترشــح  الســابقة  الفنيــة  واإلنتاجــات  لألعمــال  منــاذج  5.  إرســال 

توفــرت؛ إذا  اإلذاعــي،  البودكاســت  بصنــف  واملتعلقــة 
6.  يتــم اســتبعاد أيــة محتويــات غيــر الئقــة و/أو تشــتمل أيــة مضامــني ال 

تتناســب مــع القيــم الثقافيــة املغربيــة؛
7.  ال يجــوز املشــاركة بأيــة محتويــات ســمعية أو إذاعيــة ربحــت جوائــز 

ســابقة؛
8.  ترســل مكونــات امللــف عبــر البريــد أو تــودع مباشــرة لــدى مكتــب 
الضبــط بعنــوان املؤسســة، بشــارع عــالل الفاســي، مدينــة العرفــان، 

حــي الريــاض، الربــاط؛
9.  تخضــع األعمــال املقدمــة للتحكيــم مــن قبــل جلنــة مختصــة تشــكل 
لهــذا الغــرض، تضــم ثالثــة أعضــاء متخّصصــني يف صناعــة احملتــوى 
اإلذاعــي وممثــل عــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي والرياضــة 
وممثــل عــن مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعمــال االجتماعيــة 
للتربيــة والتكويــن؛ ويعتبــر قــرار هــذه اللجنــة نهائــي وغيــر قابــل للطعــن 

أو التبريــر؛
10.  ال يحــق للفائــز يف هــذه الــدورة املشــاركة إال بعــد مــرور 3 دورات 

ــوزه؛ ــى ف عل
11.  ســيتم اإلعــالن عــن النتائــج وتقــدمي اجلوائــز فيمــا بعــد خــالل حفــل 

خــاص حتــدد تاريخــه املؤسســة؛

توضيحات حول الملكية الفكرية
1.  يجــب أن تكــون احملتويــات الســمعية املُقّدمــة عمــاًل أصليــا مت تســجيلها 
ــة مــواد ميلكهــا أو  ــى أي ــوي عل مــن طــرف املرشــح، كمــا يجــب أال حتت
يتحكــم بهــا الغيــر ولــم يتــم ترخيصهــا للمرشــح. كمــا يجــب أال تنتهــك 
حقــوق املؤلــف أو العالمــات التجاريــة أو أيــة حقــوق معنويــة أو حقــوق 
اخلصوصيــة أو اإلعــالن أو حقــوق امللكيــة الفكريــة ألي شــخص أو 

جهــة؛
2.  يتوجــب احلصــول علــى موافقــة و/أو إذن بالنشــر و/أو تصريــح خطــّي 
ُموّقــع مــن أي شــخص يشــارك يف احملتــوى الســمعي املســجل مــن 
ــك الشــخص  ــه صراحــة اســتعمال صــوت ذل ــز ل طــرف املرشــح، يجي
مبوجبــه  ويجيــز  للمســابقة،  احملــّددة  الطــرق  حســب  واســتخدامه 
للمؤسســة نســخ وإذاعــة هــذه احملتويــات لكافــة األغــراض وباســتخدام 

ــن الوســائط؛ أي م
3.  يتوجــب علــى املرشــح احلصــول علــى تصريــح خطــّي ُموّقــع مــن مالــك 
حقــوق املؤلــف أليــة أعمــال فنيــة تخضــع حلقــوق املؤلــف تســتخدم يف 
احملتويــات املُقّدمــة مــن قبــل املرشــح، يفــّوض فيهــا املؤسســة بإذاعــة 
تلــك احملتويــات لكافــة األغــراض باســتخدام أّي مــن الوســائط ســواًء 

كانــت معروفــة حاليــاً أو يف أّي وقــت الحــق؛
4.  يف حــال فــوز املرشــح املشــارك يف املســابقة، فإنــه مينــح املؤسســة 
حقــاً ورخصــة الســتعمال تلــك احملتويــات الســمعية وإذاعتهــا ونســخها 
وتوزيعهــا  منهــا  مشــتقة  أعمــال  واســتحداث  وتنقيحهــا  وتعديلهــا 
والترويــج لهــا بــأي شــكل مــن األشــكال وباســتخدام أّي مــن الوســائط، 
ــة  مبــا يف ذلــك دومنــا حصــر: إذاعتهــا ضمــن برامــج اإلذاعــة الرقمي
املســابقة يف  الفائــزة  أو  املشــاركة  األعمــال  إبــراز  أو   للمؤسســة 

يف املواقع اإللكترونية والترويج بشكل عام ألعمال اجلائزة؛

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.

 10 ماي 2022 
 اإلعالن عن إطالق جائزة االستحقاق الثقايف 

والفني تخصص البودكاست اإلذاعي.

 10 ماي إلى 31 يوليوز 2022 
فترة استقبال ملفات الترشيح

 شتنبر 2022 
بداية اجتماعات جلنة التحكيم

أكتوبر 2022
اإلعالن عن النتائج / حفل تقدمي اجلوائز 

اجلائزة األولى
15.000 درهم

اجلائزة الثانية
10.000 درهم

اجلائزة الثالثة
5.000 درهم

تواريخ مهمة


