
                                                    
   
 
 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 

الوطنية التربية وزارةو  رجي املغرب ومؤسسة زكورةيفيفو إنشركة   

البيئة التربية برنامج يتشاركون من أجل تعميم   

  

 .إطالق أول منصة رقمية مجانية للتربية على البيئة  

  االبتدائي العمومي حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من التالميذلسلك ل مندمج موجهبرنامج. 

رجي املغرب، الشركة املكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العالمة يشركة فيفو إن وقعت – 2018 ديسمبر  13، في الرباط

املنهي  ، والتكويناتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية مؤسسة زكورةو التجارية شال، وغاز النفط املسال للعالمة التجارية بوطاغاز، 

وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد جهود جميع األطراف املعنية من أجل توسيع نطاق برنامج التربية على . والتعليم العالي والبحث العلمي

ا لدعم تحقيق هذعدد ممكن من التالميذ. و البيئة "ماما طبيعة" الذي سيتم تعميمه على السلك االبتدائي حتى يستفيد منه أقص ى 

وجيهية أشرطة فيديو ت عبر االستفادة من دورة تكوينية كاملة من  لتمكين أسرة التعليم على اإلنترنتمنصة للتكوين الهدف، تم إحداث 

البيئية. هذه املنصة متاحة  حول املحتوى البيداغوجي لبرنامج التربية( "MOOCs" دورات التعليم اإللكتروني املفتوحة الواسعة النطاق)

 نوانعيمكن الولوج إلى هذه املنصة عبر . و تسلمها أكاديمية زكورة على اإلنترنت بشكل مجاني وتضمن تكوينا نوعيا سريعا ومكلال بشهادة

ا البرنامج لدى كما يمكن أن تستفيد من هذه املنصة الجمعيات الراغبة في نشر هذ ،www. mamatabiaa.maاملوقع اإللكتروني التالي: 

 الصغار.األطفال 

 

هذا البرنامج مع مؤسسة زكورة. وإلى يومنا هذا، نشرت  2015نفتخر بالنجاح الذي حققته مبادرة "ماما طبيعة"، التي أطلقت منذ عام  «

االنطالقة  وتكرسسنة.  11سنوات و 8طفل تتراوح أعمارهم بين  6.000 يناهز ما  توعية بمعنى أنه تم، مدرسة ابتدائية عمومية 150حوالي 

تندرج و  املواطن باملساهمة في بروز مواطنين بيئيين في مغرب الغد.الجديدة لهذا البرنامج من خالل التوقيع على هذه االتفاقية، التزامنا 

ساسا أوغلو، الرئيس املدير العام ف. ، أعلن عساف »ع الجميهذه املقاربة في صلب توجهات اململكة بتقديم عرض تربوي ذي جودة لفائدة 

 رجي املغرب.يلشركة فيفو إن

 

إلى منهجيات بيداغوجية مبتكرة تجمع بين التفاعل والتعلم من خالل اللعب، إلى تطوير سلوك  يستنديرمي برنامج "ماما طبيعة"، الذي 

مواطن بيئي لدى تالميذ السلك االبتدائي. وهكذا، توفر رقمنة التكوين "ماما طبيعة" للمدرسين األدوات البيداغوجية الضرورية لتقديم 

مدرس في السلك االبتدائي العمومي من  130.000جديدة، يمكن أن يستفيد حوالي ومن خالل هذه املنصة ال هذا البرامج داخل أقسامهم.

 هذه الدورة التكوينية. 

 

يعكس تطوير وإطالق منصة للتكوين على اإلنترنت مخصصة لبرنامج التربية البيئية "ماما طبيعة" إرادتنا املشتركة، إلى جانب شريكنا  «

الولوج إلى هذا البرنامج وبإدراج عملياتنا وأنشطتنا في منظور مستدام. بفضل دعم وزارة التربية  الوفي شركة فيفو إنيرجي املغرب، بدمقرطة

الميذ تالوطنية، أصبح من املمكن إدماج هذا البرنامج غير الدراس ي في عدد أكبر من املدارس االبتدائية العمومية وبالتالي توعية املزيد من ال

 ، علق جمال بلحرش، رئيس مؤسسة زكورة.» ميع تجاه البيئةبمسألة املسؤولية املشتركة بين الج

 

 2015ي فبراير ف سطات،-، بشراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاءوللتذكير، أطلق برنامج التربية على البيئة

ة التابعة للمؤسسة. وكانت هذه مرحلة أولى قبل توسيع داخل مدارس عمومية في الحي الحسني بالدار البيضاء ومدارس التربية غير النظامي

 طفل وذويهم بإشكالية البيئة. 6.000البرنامج إلى مدن أخرى في املغرب. ومنذئذ، جرت توعية 
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ية موفضال عن استثمارها في التوعية باحترام البيئة عبر أنشطة املواطنة، تتوفر شركة فيفو إنيرجي املغرب على استراتيجية شاملة للتن

املستدامة تمثل حماية البيئة فيها محورا أساسيا. وفي هذا اإلطار، وضعت شركة فيفو إنيرجي املغرب منذ سنوات عدة، برنامجا يرمي إلى 

تقليص بصمتها البيئية يتضمن، من بين أمور أخرى، توعية املوظفين لديها بالسياقة املسؤولة وتسويق منتوجات تحترم البيئة بشكل 

 تمرار.متزايد باس

 نهاية البيان الصحفي

  :التواصل مع الصحافة

 +212 6 60 41 44 61   فيفو إنرجي املغرب  السيدة هند مجاطي العلمي

 +212 6 74 90 11 18    مؤسسة زكورة  غيثة القادري السيدة 
 

  بخصوص شركة فيفو إنرجي املغرب

واملكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العالمة التجارية شال،  2011رجي املغرب، التي أسست في عام يتطمح شركة فيفو إن

رجي املغرب يعام. وتتوفر شركة فيفو إنحوالي مائة إلى أن تصبح شركة الطاقة األكثر احتراما في أفريقيا. وتتواجد عالمة شال في املغرب منذ 

محطة للخدمة، تعرض العديد منها طرقا للدفع السهل ببطاقات شال،  330متر مكعب وعلى  198.176بسعة  على قدرة لتخزين الوقود

فضال عن أن الشركة معروفة باعتبارها الشركة الرائدة في  ،شخص 600رجي املغرب يتاجر. وتوظ  شركة فيفو إنبعض املعالوة على 

 ا في مجال السالمة.قطاع النفط وكذلك باملعايير التي تطورها وتدافع عنه

وتوفر شركة فيفو إنرجي حلوال ذات جودة عالية لألفراد والشركات في كل من الدول التالية: بوتسوانا، بوركينا فاسو، كوت دي فوار، 

ر فالرأس األخضر، غانا، غينيا، جزيرة موريشيوس، كينيا، مالي، مدغشقر، املغرب، موزمبيق، ناميبيا، أوغندا، السنغال وتونس. وتو 

الشركة الوقود وزيوت التشحيم وخدمات الدفع ببطاقات االئتمان، ومتاجر وغيرها من الخدمات، من قبيل التفريغ وغسل السيارات. كما 

( في مختل  القطاعات، مثل البحرية، واملناجم وقطاع الصناعة. وتبيع GPLأنها تزود الشركات بالوقود والزيوت وغاز النفط املسال )

 مطارا، من خالل شراكة مع شركة فيتول للطيران. 23الطائرات لزبنائها في الشركة وقود 

ر أكثر من اشخص 2.350وتوظ  الشركة حوالي  ِّ
محطة للخدمة تحت العالمة التجارية شال، كما تتوفر على إمكانية الولوج  1.800، وتسي 

طن متري في مرافق  124.000التشحيم على قدرة للمزج تسع متر مكعب. وتتوفر شال وفيفو لزيوت  900.000إلى سعة تخزينية تبلغ حوالي 

ومنشآت متواجدة في ستة بلدان )كوت ديفوار، غانا، غينيا، كينيا، املغرب وتونس(، حيث يتم إنتاج زيوت التشحيم التي تحمل العالمة 

 التجارية شال.

 للمزيد من املعلومات حول شركة فيفو إنرجي، يرجى االطالع على:

 www.vivoenergy.com 

 VivoenergyMaroc#أو على حسابنا على تويتر:  Vivo Energy Marocأو على صفحتنا على فيسبوك: 

 

 مؤسسة زكورةبخصوص 

تربية األطفال، وتكوين الشباب عاما من أجل التنمية البشرية عبر  20تعمل مؤسسة زكورة، املعترف بها كمؤسسة ذات املنفعة العامة، منذ 

سة، سوتمكين النساء. وتتمتع املؤسسة بتجربة واسعة في نشر البرامج التربوية االجتماعية املوجهة للفئات املحرومة. ومنذ إنشاء هذه املؤ 

ر ر برنامج التربية غيشخص من األطفال والشباب والنساء من األنشطة التي تنفذها. فضال عن ذلك، تم في إطا 150.000استفاد أكثر من 

التزمت  ،2015عام  ومنذطفل خارج املنظومة املدرسية.  22.000مدرسة تساعد في تمدرس أزيد من  420النظامية للمؤسسة، إحداث 

في املناطق القروية. وتطمح مؤسسة زكورة من خالل برنامج العمل الوطني لتربية الطفولة مؤسسة زكورة بتوسيع التعليم القبمدرس ي 

منصب عمل داخل الدواوير املعنية وعبر سياستها  1.000مدرسة وخلق أكثر من  500( إلى إنشاء ANEERغيرة في املناطق القروية )الص

وترمي إلى تحقيق هذا الهدف بفضل دعم شركائها وكذلك املانحين واملساهمين في صندوق املؤسسة من أجل التربية في  للتوظي  املحلي.

 (.F.E.Rالوسط القروي )

http://www.vivoenergy.com/
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ومن جهة أخرى، قامت هذه املؤسسة املنخرطة منذ إنشائها في مقاربة التنمية املستدامة، بتطوير برنامج "ماما طبيعة" الذي يهدف إلى 

 تعلم سلوكيات مواطنة بيئية تتماش ى مع قيمها األساسية.

 www.fondationzakoura.org مؤسسة زكورة، يرجى االطالع على املوقع اإللكتروني التالي:  حول للمزيد من املعلومات 

http://www.fondationzakoura.org/

