
  

 

  

 بيان صحافي

الشراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والشركة المغربية 
 الْمعلم" دورة"من االحتفاء بالفوج األول  أفريقيا: –لتوزيع المحروقات 

 
في برنامج ميكانو المغرب يتسلمون شهاداتهم في اختتام مسار تكوين تأهيلي   امتوج 206 ●

 كفاءات الذاتيةالَجَمَع بين الميكانيك العصرية و
 مستفيدا 465بمشاركة  المعلم" دورة" ـانطالق الفوج الثالث ل ●

 

أفريقيا"، الرائدة  –نظم " مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل" و"الشركة المغربية لتوزيع المحروقات 
مارس، بمركز أبحاث وهندسة  4الجمعة  هفي قطاع توزيع الوقود، وبرنامج "ميكانو المغرب"، يوم

لسيارات بالدار البيضاء، حفل تسليم الشهادات للفوج األول من خريجي التكوين التأهيلي لفائدة مهنيي ا
لعدة أشهر من التكوين وتبادل الخبرات بين مهنيي لمعلم". ويأتي هذا الحفل تتويجا ا دورةالميكانيك "

 ميكانيك السيارات.

المؤسستين في مارس  اتفاقية إطار للشراكة بينعقب  اتم إطالقه تي، الةالتكويني ه الدورةتوخى هذتو
ية للميكانيكيين ذاتال كفاءاتفي ثالثة أشهر من التكوين من أجل تحسين الكفاءات التقنية وال ةالمتمثل، و2021

 عضاء في برنامج ميكانو المغرب. ورشات إصالح وصيانة السيارات، أوأصحاب 

  حفل تسليم الشهادات

َم تحت الرئاسة المشتركة لكل من السيدة لبنى اطريشا،  تميز الحفل الرسمي لتوزيع الشهادات، والذي نُّظِ
المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والسيد سعيد البغدادي، المدير العام للشركة المغربية 

الدار البيضاء. مدينة ألول، المنحدرين من إفريقيا، بتسليم الشهادات لخريجي الفوج ا –لتوزيع المحروقات 
  المملكة. باقي جهات في توزيع الشهادات على المتوجينلكما تميز هذا الحفل بإعطاء االنطالقة الرسمية 

على هذا التكوين التأهيلي الذي أطلق  المشرفةالفرق البيداغوجية  بحضورجرى حفل توزيع الشهادات قد و
 .»مركبات السياراتْمعلم مصلح «عليه اسم 



  

 

العديد من الجوانب المتعلقة بميكانيك السيارات، خاصة التأهيلي، الغني بتنوع محتواه،  هذا التكوين يهمو 
إلكترونيات السيارات، والممارسات الفضلى في مجال تدبير ورشات اإلصالح والصيانة، وتشخيص 

 كفاءاتالتطوير  أيضا هميت التشخيص. كما األنظمة الجديدة للراحة والسالمة في السيارات، وسبل وأدوا
 للمستفيدين. الذاتية

ويهدف هذا التكوين إلى تمكين الميكانيكيين من اكتساب معارف ُمَحيَّنَة، باإلضافة إلى التوفر على أدوات 
في هذا القطاع،  التكنولوجيامن أجل مواكبة التطورات السريعة التي تعرفها وتطبيقية وكفاءات عملية 

 التقنية والعمليةواالطالع على كل التوجهات الكبرى لصناعة السيارات. وبذلك، فإن تأهيل القدرات 
المعلم" سيمكنهم، ليس فقط من صقل مهاراتهم في مجاالت الميكانيك العصرية  دورةللمستفيدين من "

  . كما أن من شأن هذا التكوين التأهيلي، أكفاء متمرسينواألنظمة اإللكترونية، ولكن أيضا من تحويلهم إلى 

المتاح أمام الميكانيكيين وأصحاب ورشات إصالح السيارات بدون شروط السن أو المستوى الدراسي، أن 
يحسن من ظروف وآفاق ممارسة مهنة ميكانيكي السيارات عبر إتاحة المزيد من فرص اإلدماج في 

 .الوطني يد، من تنشيط النسيج المقاوالتياالقتصاد المعاصر، وأن يمكن، على المدى البع

، التي تستهدف تنمية "ميكانو المغربالمنصة غير الربحية "يندرج هذا المشروع ضمن أولويات برنامج و
َمت خصيصا للميكانيكيين، وتوفير محتويات  وتثمين وتنشيط مجتمع المهن الميكانيكية من خالل أنشطة ُصّمِ

تكوين على أفضل الممارسات في القطاع، والتكوين التأهيلي، ومزايا ذات قيمة مضافة، وإتاحة فرص ال
 أخرى.

التابعة للمكتب أبانت  مديرية التكوينعبر االنترنت وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج االستطالع الذي أجرته 
عن رضاهم عن محتوى التكوين وعن المقاربات  %96جودة التكوين. حيث أعرب  عن المستفيدينرضى 

، إلى أن التكوين قد ساهم في تطوير مهاراتهم في العمل كفريق %92 أشارالبيداغوجية المعتمدة، فيما 
عن رغبتهم في تطوير مشاريع  %98ساعدهم في تحسين طرق تسيير وتدبير ورشاتهم المهنية. كما عبر و

  خاصة.

 المعلم" دورةآفاق " 

% إذ بلغ عدد الذين تمكنوا من اجتياز امتحانات التأهل بنجاح  80بلغت نسبة النجاح خالل الدورة األولى 
  .خريجا 206

 دورةتنفيذ برنامج التكوينات التأهيلية، انطلقت دروس الفوج الثاني من برنامج "وفي إطار استمرارية 
 8تنتمي إلى  تكوين المهني وإنعاش الشغلمؤسسة تابعة لمكتب ال 13نونبر على مستوى  22المعلم" يوم 

 .امستفيد 300مديريات جهوية للمكتب.  وسيتوج هذا المسار التكويني بدوره بمنح شهادات لحوالي 

مدينة  15، وسيشمل 2022خالل شهر مارس  اميكانيكي 465كما سيتم إطالق الفوج الثالث بمشاركة 
 ا الداخلة والعيون وكلميم.من بينه، في األقاليم الجنوبية للمملكة مغربية

السيدة لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش في كلمتها بهذه المناسبة، عبرت و
 دورةالشغل، عن سعادتها وارتياحها التام للمسار الفردي والجماعي لكل واحد من المستفيدين من تكوين "

تكوين المهني وإنعاش الشغل، كشركاء مميزين للمهنيين، إن التزامنا في مكتب ال «:   المعلم". وقالت
يتمحور أساسا حول الرفع من الكفاءات والموارد المؤهلة، وذلك في كافة القطاعات. ويتوخى هذا البرنامج، 

للمستفيدين من أجل االستئناس  فرصة حقيقيةتقديم   ،2023مهني في أفق  3000الذي يستهدف تكوين 
الالزمة  الكفاءاتبأفضل الممارسات المهنية في مجال الميكانيك العصرية، وخصوصا تمكينهم من اكتساب 

 ». لمسايرة تحوالت قطاع صناعة السيارات



  

 

خالل  «:   أفريقيا، قائال –لشركة المغربية لتوزيع المحروقات من جانبه، صرح سعيد البغدادي، مدير عام ا
المعلم" وسط أعضاء "ميكانو المغرب".  دورة" شهدتهاألشهر األخيرة، الحظنا جميعا اإلقبال الكبير الذي 

هذا الحماس الذي تجاوبنا معه بإيجابية من خالل الزيادة في عدد المستفيدين المرتقبين خالل هذه السنة. 
 1000ي تخريج حوالي ، أ2023مستفيد في أفق  3000هكذا حددنا كهدف جديد للبرنامج تكوين و

كما كان مقررا في السابق، وذلك عبر توسيع البرنامج ليشمل جهات  600ميكانيكي في السنة بدال من 
لن نتوقف عند مستوى توفير المساعدة على المدى القصير،  نحن« البغدادي:وأضاف . »المغربأخرى من 

وحصولهم على شهاداتهم من أجل مواكبتهم بل سنعمل على تتبع هؤالء الميكانيكيين بعد استكمال تكوينهم 
 ».لهم تطورا مهنيا مستداما ومستمراعلى المدى البعيد حتى نضمن 


