بالغ صحفي

مؤسسة «سمارت» و مؤسسة زكورة تطلقان حاضنة سوسيو-اقتصادية بعين حرودة
 حاضنة التنمية السوسيو-اقتصادية « ،»SMarT Inititiavesالتي أطلقتها مؤسسة «سمارت» بدعم من مؤسسة
زكورة ،تتوج شراكة تاريخية امتدت على مدى  12سنة.
 الهدف :إعطاء دفعة جديدة للمركز السوسيو-تربوي لجماعة عين حرودة من خالل انجاز منظومة مجالية
لالستماع والتوجيه والدعم السوسيو-اقتصادي لسكان املنطقة.
الدار البيضاء 14 ،يونيو 2019
تجدد مؤسسة «سمارت» ومؤسسة زكورة شراكتهما التاريخية وانخراطهما املواطن لفائدة ساكنة عين حرودة عبر إطالق «»SMarT Initiatives
وهي حاضنة سوسيو-اقتصادية مخصصة لسكان املنطقة.
يهدف هذا املشروع ،الذي أنجزته مؤسسة «سمارت» بدعم من مؤسسة زكورة ،إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة التي تربط املؤسستين منذ
 2007والتي بلغت أوجها سنة  ،2013عبر خلق املركز السوسيو-تربوي لعين حرودة.
و قد تم تجديد هذه الشراكة عبر توقيع اتفاقية جديدة للفترة  2022-2019بمقاربة مبتكرة ،بهدف وضع حلول ملموسة ومالئمة للمشاكل
السوسيو-اقتصادية الحقيقية التي عبر عنها سكان املنطقة.

ويؤكد السيد أنطوان دوثيل دو ال روشير ،رئيس مؤسسة «سمارت» ،أنه  « :من خالل هذا املشروع ،تؤكد مؤسسة «سمارت» التزامها لفائدة
الساكنة املحلية ،عبر منح مواكبة مناسبة تنبني على الحاجيات املعبر عنها من طرف سكان عين حرودة .و تطمح هذه الحاضنة ،وهي نتاج
لتعاون وثيق مع الفاعلين الجمعويين املحليين ،ألن تشكل فضاء للتنمية املشتركة مفتوحا على محيطه ورافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية».
وفي إطار هذه الشراكة ،تم القيام بدراسة ميدانية مكنت املؤسستين من الوقوف على املؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية الرئيسية لجماعة
ُ
عين حرودة .و ترتكز الحاضنة الاجتماعية « »SMarT Initiativesعلى مقاربة عقالنية ومبتكرة ،حيث أنجز تشخيص دقيق لتطلعات الساكنة،
بتشاور مع سكان الجماعة وكذا الفاعلين املحليين في املجتمع املدني ،سعيا منا الستهداف أفضل لألعمال املطلوب إنجازها .تتمحور ألاولويات
املعبر عنها حول إشراك املقاوالت الواقعة بحدود الجماعة في إدماج الشباب وتعزيز كفاءات التمكين الاقتصادي ومنظومات الدعم السوسيو-
اقتصادي ومرافقة حاملي املشاريع وكذا الاستماع والتوجيه السوسيو-منهي.
استجابة لهذه الحاجيات ،حددت « »SMarT Initiativesأربعة محاور لبرامجها الداعمة ،وهي:
 إلادماج الاقتصادي عن طريق مسارين وهما ،قابلية التشغيل وروح املقاولة؛ إلادماج الاجتماعي عن طريق برنامجين وهما ،ألاعمال املواطنة وعمليات التحسيس؛ الاستماع والتوجيه ،حيث ُستخلق خلية دائمة خاصة بهما؛
 -عمليات تنسيق مجالية.

وصرح السيد جمال بلحرش ،رئيس مؤسسة زكورة « :وضعت مؤسسة زكورة تجربتها في تطوير املشاريع السوسيوـاقتصادية في قلب شراكتها مع
مؤسسة "سمارت" إلتاحة فرصة الاستفادة من برامجنا التكوينية بمنطقة عين حرودة ملئات ألاشخاص .نحن سعداء بإعطاء دفعة جديدة
لشراكتنا عبر هذا املشروع الذي سيقدم حلوال ملموسة لإلشكاليات الحالية لساكنة املنطقة».

حول مؤسسة "سمارت" :أنشئت مؤسسة "سمارت" سنة  2015بإرادة من الشركة املغربية للتبغ .تتمتع مؤسسة "سمارت"
بدعم شركاء عموميين وخواص مرجعيين ،وقد حددت لنفسها كمهمة املشاركة في تنشيط مشاريع ومبادرات تندرج في
منطق التضامن والتنمية البشرية واملجتمعية .وتهم مجاالت تدخلها ذات ألاولوية ،التربية والتشغيل والادماج الاجتماعي.
حول مؤسسة زكورة :تعمل مؤسسة زكورة ،وهي معترف لها بصفة املنفعة العامة ،منذ أكثر من  20سنة لفائدة التنمية
البشرية ،على تربية ألاطفال وتكوين الشباب وتمكين النساء .تتوفر املؤسسة على خبرة مثبتة في مجال تنفيذ مشاريع
سوسيو-تربوية موجهة للساكنة املعوزة .منذ إنشاء املؤسسة ،استفاد أكثر من  158.000طفل وشاب وامرأة من هذه
ألاعمالwww.fondationzakoura.org .

املكلف بالتواصل مع الصحافة  :عدنان رمزي  -الهاتف/+212 6 41 89 69 89 :البريد الالكترونيadnane.ramzi@intellection.ma :
للتواصل مع مؤسسة "سمارت’’  :هند طاتي – الهاتف/ +212 6 57 77 78 63 :البريد الالكترونيhind.tati@marocainedestabacs.ma :
للتواصل مع مؤسسة زكورة  :نادية القادري – الهاتف/+212 6 64 53 78 68 :البريد الالكترونيn.kadiri@fondationzakoura.org :

