
خــال لقــاء »كلينتــون كلوبــال إنيســياتيف«)مبادرة كلينتــون العامليــة( الــذي 

ــورة  ــة زك ــت مؤسس ــاي 2015، حظي ــخ 06 م ــش بتاري ــة مراك ــد مبدين انعق

باعــرتاف مؤسســة كلينتــون بالجهــود التــي تبذلهــا يف مجــال الرتبيــة مــا قبــل 

املدرســة، حيــث تدخــل بــادرة »الرتبيــة مــا قبــل املدرســة الجمعاتيــة باملجــال 

القــروي: اســتثامر مبكــر، اســتثامر للجميــع« ضمــن »االلتزامــات مــن أجــل 

العمــل« الواعــدة لألجيــال القادمــة التــي نّوهــت بهــا مؤسســة كلينتــون.

ــادرة  ــه مب ــود إىل كون ــورة يع ــة زك ــزام مؤسس ــراف بالت االع

ــر ــة وذات تأث ــروح إبداعي ــم ب ــة تتس هادف
ــه مؤسســة زكــورة  ــذي رفعت ــزام مــن أجــل العمــل« ال يهــدف شــعار »االلت

ــل املدرســة  ــة مــا قب ــال إنيســياتيف« إىل دعــم الرتبي ــون كلوب خــال »كلينت

مــن خــال فتــح مــدارس للرتبيــة مــا قبــل املدرســة باملناطــق القرويــة، حيــث 

ــس  ــي تهــدف إىل تدري ــة الت ــا الوطني ــزام يف إطــار حملته يدخــل هــذا االلت

ــدريس  ــام امل ــم يف النظ ــدرس وإدماجه ــل التم ــا قب ــن م ــل يف س 50.000 طف

ــق 1000  ــروي وخل ــامل الق ــي بالع ــل مح ــدرة 500 فاع ــة ق ــدايئ وتقوي االبت

ــة باملغــرب. ــات يف املناطــق املعزول منصــب شــغل ملربّي

5 دراهم يف اليوم  
ــال إنيســياتيف« بالعمــل الــذي تقــوم  مــن جهتهــا، تعــرتف »كلينتــون كلوب

بــه مؤسســة زكــورة لصالــح الرتبيــة مــا قبــل املدرســة، حيــث تضعهــا يف خانــة 

ــل  ــا قب ــة م ــوذج الرتبي ــإن من ــع، ف ــددة. ويف الواق ــزة واملج ــادرات املتمي املب

املدرســة ملؤسســة زكــورة يتميــز برتســيخه املجتمعــي ويتأســس عــى عــرض 

ــز،  ــل هــذا النمــوذج جــد متمي ــع، إضافــة إىل أن متوي ــوي مجــاين للجمي ترب

ــم يف  ــوى 5 دراه ــة س ــه إىل املدرس ــل ولوج ــل قب ــف كل طف ــث ال يكلّ حي

ــوم للامنحــن، أي أقــل مــن دوالر أمريــي.  الي

وبعــد أن صــارت مؤسســة زكــورة عضــوا يف »كلينتــون كلوبــال إنيســياتيف«، 

ــز بكثافتهــا ونشــاطها، وتســمح  فقــد رشعــت يف العمــل ضمــن شــبكة تتمي

ألعضائهــا باالســتفادة مــن أفضــل املامرســات الدوليــة والحصــول عــى 

رشاكات ومتويــات. ويف إطــار التــزام مؤسســة زكــورة، ستســمح لهــا األمــوال 

املوظّفــة بتحســن ظــروف الرتبيــة مــا قبــل املدرســة لصالــح آالف األطفــال 

ــروي. ــامل الق يف الع

الدار البيضاء، يف  18 ماي 2015 

ويف هذا الصدد، يذكّر رئيس مؤسسة زكورة، جامل بلحرش، أنه »ال ميكن 

للدولة مواجهة مشكل العجز يف الرتبية قبل املدرسة لوحدها، وهو ما 

يحّتم عىل املنظامت غري الحكومية واملانحني املحليني والدوليني إضافة 

إىل القطاع الخاص املساهمة يف تكوين أجيال املستقبل ومحاربة العجز 

الرتبوي«، قبل أن يضيف قائا »إن الرتبية قبل املدرسة أساس لتطوير 

قدرات أطفالنا، كام أنّه من شأنها  أن تفتح لهم باب الحصول عىل تعليم 

مستدام ومساعدتهم عىل تحصيل العلم«.

نبذة عن مؤسسة زكورة 
تأسست سنة 1997، وهي معروفة بكونها مؤسسة ذات منفعة عامة 

تهدف إىل التنمية البرشية واإلدماج االجتامعي للطبقات الفقرية من 

خال تربية األطفال وتكوين الشباب واستقالية املرأة. تتوفر املؤسسة 

عى 18 سنة من الخربة، حاربت خالها  الفشل والهدر املدريس. وجدير 

بالذكر أن املؤسسة انخرطت، منذ سنة 2006، يف العمل لصالح الرتبية 

والطفولة من خال استقبال التاميذ يف أوىل مدارسها للرتبية ما قبل 

املدرسة. حاليا، خّول  التزام مؤسسة زكورة إىل جانب التزام رشكائها  

%100 من األطفال الذين حصلوا عى الرتبية ما قبل املدرسة داخل 

مدارس مؤسسة زكورة من متابعة تعليمهم مبرحلة التعليم االبتدايئ.

Brand Factory .االتصال الصحفي
nhouti@brandfactorycom.com : نوال حويت - الربيد اإللكرتوين
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مؤسسة زكورة حتظى
 باعرتاف مؤسسة لكينتون  
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