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 فاتح يونيو، الدارالبيضاء

  

   Preschool Heroes 75#حملة: إعطاء انطالقة 

 

 ئها األوائلمؤسسة زكورة تكشف عن سفرا
 

 
 

غير  الحملة هذه .Preschool Heroes 75  (#PH75)#مؤسسة زكورة عن أول سفرائها لحملة  تكشف

 افراد وأأصدقاء،  وأزمالء،  من طرف التبرعات تشاركي بجمع سمح من خالل نهجتبالمغرب  ةالمسبوق

 تعبئةفي  PH75#وتكمن مهمة  بالمناطق القروية. ةاألولي للتربيةحدا  مدار  إل ،أو المتابعين العائلة

 ةتوفرمبالعالم القروي  ةأولي تربيةبحول مشروع تربوي مؤثر من أجل النهوض ''  ةاألولي لتربيةاأبطال ''

 جودة.على معايير ال

 300000مبلغ  المساهمين بجمعلمجموعة من على نهج تضامني ومسؤول يسمح  PH75#حملة  قومت

ؤسسة تقترح م، المثالنموذج مؤسسة زكورة. وعلى سبيل وفق  ةاألولي للتربية مدرسة درهم لفتح ابواب

يساهمون  الزمالءمن األصدقاء أو  75من  مكونة مجموعةزكورة صيغة لتسهيل جمع المبلغ المطلوب: 

  كلما ازداد عدد أفراد المجموعة تقل المساهمات الفردية.  درهم. 4000 بمبلغ فردي يعادل

. وبفضل شركاتموظفو ثال   انطالقها إثرلمقاوالت. وانخرط األول افي  PH75# حملةاستهدفت 

 ذي جودة عالية.  ةأولي تربيةالمئات من التالميذ من  سيستفيد التزامهم،

 : PH75#حملة  المقاوالت األولى الثال  المنخرطة في

  الممولة من قبل موظفي هذه المقاولة بدوار أوالد  ةاألولي لتربيةامدرسة : افتتحت لإلشهارشمس

التي فتحت    PH75#مدرسة، وتعد أول 2017صف فبراير تسيدي بنور في من ا بإقليميبورغ

 الدوار.  ألطفال أبوابها

  :تاباستج "منصف بلخياط"هذه المقاولة الممثلة من قبل الرئيس المدير العام لها ديسلوغ كروب 

 بل.المقالمدرسة أبوابها قريبا مع انطالق الموسم الدراسي ستفتح بسرعة لنداء مؤسسة زكورة. 
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  :موظفو هذه المقاولة أعطوا بعدا جديدا لحملة مغرب ستيل#PH75   75أزيد من   بمشاركة 

بها انطالقا من الموسم الدراسي االمدرسة أبو ستفتح المقترحين حسب الصيغة األولية. مساهما

 المقبل.

 

ادرة أصدقائهم على غرار المب حمالت جمع التبرعات منبالذين سيقومون  للسفراءحملة أيضا  اليوم انطلقت

مدرسة تح ستفوللتنمية والشراكات بمؤسسة زكورة. العامة  ةقادري، المديرال ةغيثالتي قامت بها  النموذجية

 قريبا مع انطالق الموسم الدراسي المقبل. النموذجية المبادرة هذه

 

 :شركات  داخلعشر سفراء من بينهم ثالثة  اآلن حد لىا   PH75#حملة تضم 

  :ومحاضرةة في شبكات التواصل مخرجة ملتزمة، مؤثر منشطة،ليلى غاندي ، 

 أول مغربي تسلق جبل اإلفريست بالقطب الشمالي، مغامر ومدربناصر بنعبد الجليل : 

  :بالبنك األوروبي لإلعمار والتنمية ينموظفهدى لحرش وادريس أكاشار (BERD) 

 Tribal DDB – RAPP  : أمين بنيس ممثلة من طرف 

 Alumni MBA Ponts ،بنعمار ةممثلة من قبل أمين 

 :لسباق  موالي الحسن دوريالكبرى لمراكش ـ  للجائزةشريك  مؤسس مقاول و علي حرمة

 السيارات

  :منشط هيت راديومومو بوصفيحة 

 Alumni Sciences Po et Alumni Centrale Supelec :تمثلهما زينب بايز وحمزة القباج 

  :رئيس تيبي المغربمحمد أمين زرياط (TIBU)  

  :ف بشرى الراجيممثلة من طرميكروسوفت المغرب 
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كتروني على الموقع اإلل لمتابعة تطور جمع التبرعات بكل شفافية فضاء مخصصويتوفر السفراء على 

 .لمؤسسة زكورة

في حياة مدارسهم من خالل  بالمشاركةيمكنهم أيضا مالمسة تأثير مبادراتهم على األطفال المستفيدين 

تطوعية، من قبيل إعادة التهيئة، اشغال البستنة وورشات الرسم، بحي  يمكن لهذه المبادرات خلق  انشطة

 .المستفيدين وتعزيز الروابط مع األطفال

 

 .(أنير) بالعالم القروي ةاألولي للتربيةفي إطار المبادرة الوطنية  PH75#نخرط ت

 لخلق إلى حدود اليوم من تأمين الموارد المالية، مكن 2015هذا البرنامج الذي أطلقته مؤسسة زكورة سنة 

 50000لفائدة  ةاألولي لتربيةا، فإن المؤسسة تطمح لضمان  أنيرمنها عملية. ومع  58مدرسة،  80أزيد من 

منصب شغل في الدواوير المعنية وذلك من خالل سياسة  1000مدرسة وخلق  500طفل من خالل إنشاء 

 التوظيف المحلي.

 

### 
 مؤسسة زكورة:بخصوص 

سنة لفائدة  20منذ أزيد من  . تعملعامةوهي مؤسسة ذات منفعة  1997أنشئت مؤسسة زكورة سنة 

ة كانت المؤسس. التنمية البشرية من خالل تربية األطفال، وتكوين الشباب وضمان استقاللية المرأة

نمية المندمجة للدواوير، مصدرا لعدة مبادرات من بينها أول مدرسة للتعليم غير النظامي، ومشروع الت

ي ف وأول مدرسة رقمية للتربية غير النظامية بالمغرب. وقد مكنها هذا المسار من مراكمة تجربة فريدة

المؤسسة  تالمخصصة للساكنة الهشة في المجال القروي، واستفادنشر المشاريع التعليمية االجتماعية 

منذ نشأة مؤسسة زكورة مكنت مبادراتها من استفادة ومساندة شركاء وطنيين ودوليين.  من دعم

 419النساء. ومن خالل برنامجها للتربية غير النظامية، تم إنشاء والشباب ول، اطفمن األ 143000

ضحى ، أ2015سنة  منذطفل خارج النظام المدرسي.  20000من تمدر  أزيد من  تمدرسة مكن

 www.fondationzakoura.org  أولويات المؤسسة.من بالمناطق القروية التربية األولية توسيع 
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