بالغ صحفي

الدار البيضاء 5 ،فبراير 2020

"يوم الشركاء  "2020لمؤسسة زكورة،
تحت شعار "الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل مغرب أفضل"
الثالثاء  4فبراير  ،2020نظمت مؤسسة زكورة يو ًما للشركاء  Partners Dayمن أجل شكر شركائها المخلصين
والمتبرعين على ثقتهم والتزامهم إلى جانبها .سلط هذا الحدث الضوء على فرص التعليم ،التدريب والعمل التي قدمتها هذه
الشراكات ألكثر من  13300مستفيد في عام  ،2019وخاصة في المناطق القروية.
الحدث كان أيضًا فرصة للنقاش حول موضوع توحيد الجهود بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من خالل مائدة
مستديرة بحضور الجهات الفاعلة وبعض صناع القرار في القطاع ،والتي تميزت بمشاركة السيد بهزاد نوباري ،نائب ممثل
اليونيسف  UNICEFفي المغرب ،السيد عبد المنعم مدني ،المدير العام ألنابك  ANAPECوالسيد جالل شرف ،نائب المدير
العام لالتحاد العام لمقاوالت المغرب .CGEM
بعد المائدة المستديرة ،شاركت مؤسسة زكورة أهم االحداث التي ميزت السنة ،ثم أكدت على التقدم المحرز في تعميم التعليم
االولي ،بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة ،وفخرها بالمساهمة في ذلك وعلى وجه الخصوص في إطار
شراكة المؤسسة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  INDHفي عام 2019من أجل تعميم عرض التعليم االولي في المناطق
القروية ،في إطار المرحلة الثالثة  .2023-2019-وقد مكنت هذه الشراكة بالفعل من إنشاء  263وحدة للتعليم االولي في 7
مناطق و 14إقليما .من جهة أخرى تم دعم هذا االلتزام من قبل الشركاء المخلصين والمتبرعين للمؤسسة الذين تمكنوا من
إنشاء  9مدارس جديدة أخرى خالل العام .هذا الرصيد ،إضافة إلى حصيلة السنوات السابقة ،يرفع اجمالي عدد مدارس
التعليم االولي لمؤسسة زكورة إلى 391والتي أنشئت لصالح أكثر من  19700طفل تتراوح أعمارهم بين  4و 6سنوات!
باإلضافة إلى مرحلة التعليم االولي ،نفذت المؤسسة أيضًا العديد من المشاريع األخرى في عام  2019بما في ذلك مدارس
التربية غير النظامية الرقمية ،ومدارس الدعم المدرسي ،باإلضافة إلى برامج محو األمية ،التربية البيئية والتربية األسرية.
أكدت المؤسسة أيضًا التزامها بتوظيف وتمكين الشباب والنساء ،واللذين يشكالن مجالين للتدخل تم التركيز عليهما في
مشاريع مختلفة في عام .2019
صا
كما ركزت المؤسسة أيضًا على أن جودة التعليم أمر أساسي وتدريب الجهات الفاعلة وتعزيز مهاراتهم تتطلب اهتما ًما خا ً
كذلك وبنفس القدر .على هذا النحو ،ومن خالل أكاديمية زكورة ، Zakoura Academyقدمت المؤسسة مساهمة متواضعة
لتحقيق هذا الهدف من خالل تدريب أكثر من  880من الموارد البشرية في مجال في عام .2019
أخيرا ،استغلت المؤسسة أيضًا يوم الشركاء لتقديم رؤيتها للسنوات القادمة ،التي تركز على الجودة واالبتكار في التعليم،
ً
وبناء وتطوير القدرات والمهارات في المناطق القروية ،فضالً عن ريادة الشباب والنساء وقابلية توظيفهم.
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بعد إعطاء الكلمة لشركائها الحاضرين ،شكرت مؤسسة زكورة بحرارة جميع األشخاص والمؤسسات الذين يساهمون في
برامجها وأعمالها ،والذين يشاركونها نفس الرؤية المتمثلة في'' مغرب أفضل'' و ذلك عبر تلخيص شكرها ببضع الكلمات »
معكم ،كل شيء يصبح ممكنا «.
-انتهى-

بخصوص مؤسسة زكورة :
تعمل مؤسسة زكورة المعترف بها كمؤسسة ذات المنفعة العامة ،منذ أكثر من  20عاما من أجل التنمية البشرية عبر تربية األطفال،
وتكوين الشباب وتمكين النساء .وتتمتع المؤسسة بتجربة واسعة في نشر البرامج التربوية االجتماعية الموجهة للمناطق القروية والفئات
المحرومة .ومنذ إنشاء المؤسسة ،استفاد من برامجها أكثر من  171 700طفل وشاب وشابة  ،ولدعم هذه الديناميكية  ،تم تدريب أكثر
من  4000من الموارد.
للمزيد من المعلومات بشأن مؤسسة زكورة ،يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني التالي www.fondationzakoura.org :
للتواصل مع المؤسسة :نادية القادري ،مؤسسة زكورة n.kadiri@fondationzakoura.org

