
دراسة حالة إبتكار إجتماعي

مؤسسة  ضاعفت   ،1997 سنة  إنشائها  منذ 

زاكورة من برامجها، وهذه أمثلة على ذلك :

• سنة 2000: تم إطالق برنامج التطوير المتكامل للدواوير: يهدف هذا 
على  تكوينات  واقتراح  شامل،  بشكل  الدوار  تطوير  دعم  إلى  البرنامج 
السكان، ونشر عرض تعليمي من أجل تطوير المهارات الحياتية لألشخاص.
• سنة 2001: تنفيذ برامج محو األمية للكبار، وبرامج النظافة والتوعية 

الصحية.
البرامج  منظومة  يكمل  الذي  المنح  برنامج  إطالق   :2008 سنة   •
زاكورة  مؤسسة  أنشأت  المدرسي،  الهدر  محاربة  أجل  ومن  المندمجة. 
برنامًجا للمنح الدراسية لألطفال الذين يجتازون نهاية االمتحان االبتدائي، 
والذي يستفيد منه أكثر من ٪95 من األطفال في مدارس التعليم غير 

الرسمي التي أنشأتها المؤسسة.
• سنة 2013: إنشاء “ADIRA”: تعاونية هدفها التدريب واإلدماج المهني 

للشباب، الذين تركوا المدرسة من األحياء الهامشية في المحمدية.
• سنة 2014:  • إطالق أول مدرسة رقمية في المغرب. 

• سنة 2015:  • إطالق “Aneer”: كلمة تعني مصدر الضوء في اللغة 
في  المبكرة  الطفولة  لتعليم  وطنية  مبادرة  عن  عبارة  هي  األمازيغية، 
المناطق القروية، حيث أطلقتها مؤسسة زاكورة رسمًيا في أبريل 2015 

بهدف بدء تعميم التعليم األولي في المناطق القروية المغربية.
• سنة 2017:  • إطالق برنامج تعليم األباء واألمهات، وإنشاء أول مركز 

تكوين لمهن التدوير.

في المغرب، في نهاية سنة 2016، تمكن فقط ٪8,5 من المواطنين الذين 
تبلغ أعمارهم 25 عاًما أو أكثر من الولوج إلى التعليم العالي، مقابل 7,9٪ 
عقبة  التعليم  إلى  الولوج  في  المساواة  عدم  يشكل  لذلك   .2015 سنة 
رئيسية أمام تنمية البالد، وخاصة في المناطق القروية فهي أول من يتأثر 

بهذه الظاهرة.

األطفال،  تعليم  البشرية من خالل  التنمية  أجل  من  زاكورة  تعمل مؤسسة 
والرفع من قابلية توظيف الشباب، واستقاللية المرأة. تتمثل مهمة الجمعية 
في المساهمة بالتعاون مع المنظومة، في تقليص الفجوة التعليمية في 
السياق  مع  يتالءم  رسمي  غير  لتعليم  نموذج  خالل  من  القروي،  العالم 

المغربي.

 تتوجه مؤسسة زاكورة لجمهور كبير )أطفال، شباب، كبار(، ويتم إيالء اهتمام 
خاص للفتيات والنساء.

تنمية  وتدعم  الرشد،  سن  حتى  المبكرة  الطفولة  من  المؤسسة  تعمل 
وتنمية  واالندماج  التعليم  حيث  من  احتياجاتهم  تلبية  خالل  من  السكان، 

مهارات الشباب )تنمية الحياة والمهارات الشخصية(.

Fondation Zakoura )مؤسسة زاكورة(

 وقع النموذج
ضمت برامج مؤسسة زاكورة منذ إنشائها سنة 1997، أكثر من 157 ألف مستفيد من األطفال والشباب والنساء في المناطق القروية:

• تعليم 22163 طفاًل في 420 مدرسة غير رسمية.
• 78852 راشد متعلم

• توعية 14379 امرأة بالمفاهيم األساسية في النظافة والصحة.
• تعليم عدة مهن ل 9226 شابًا.

• 4104 مستفيد من محو األمية الوظيفية
• 8487 طفاًل في مرحلة التعليم األولي في 119 مدرسة للتعليم األولي.

• يستفيد 8096 من تالميذ المدارس العمومية وأطفال “SOS قرى األطفال” من المعالجة التربوية.
• حصول 1660 طفل وشاب على منح.

Mama Tabiaa استفادة 4771 طفاًل من المدارس العمومية من برنامج التربية البيئية •
• 5629 امرأة مستفيدة من برنامج تعليم اآلباء واألمهات.


