
 

 

 

 

 
 

صحفي الغب   

1202 ماي 10 ، فيالدار البيضاء  
                                                               

 والكفاءات المهن مدينة مشروع تقدم لتتبع لقاء عقد ،ماسة-جهة سوس واليةماي بمقر  07لجمعة ا يوم تم

 في اشغالهاالنطالقة الرسمية أل ،أعطى جاللة الملك محمد السادس، نصره هللا يتال ،ماسة-سوس لجهة

 السيدة الشغل، وإنعاش المهني التكوين لمكتب العامة المديرة. وذلك بحضور كل من 2020 فبراير 06

، ورئيس مجلس ، السيد أحمد حجيإداوتنان أكادير عمالة عاملسوس ماسة،  جهة واليلبنى اطريشا، و

، كريم أشنكليرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، السيد ، وحافيظي ابراهيمالسيد  ،الجهة

 باإلضافة إلى مجموعة من الفاعلين الجهويين.

 ي تلا، ماسة-سوس لجهة والكفاءات المهن مدينةالوقوف على مدى تقدم أشغال  ويهدف اللقاء إلى

ي تم بتكر الذالم الحكامة والتسيير نموذجمناقشة  فضال عن، شركة مجهولة اإلسم تابعة للمكتب يرهاسست

من ارتها ، في حين سيتشكل مجلس إدالمهن والكفاءاتمدينة  تسيير مهمة مهني سيتولى. حيث اعتماده

لمهنية الجمعيات اووالفيدراليات ، المغرب لمقاوالت العام االتحاد)  ممثلين عن الدولة والجهة والمهنيين

 الجهوية..إلخ(.

 02وع )المشر تبرنامج مدن المهن والكفاءاإنجازه في إطار تنفيذ وسيوفر هذا المشروع الذي تم 

غوجيا، كما مقعدا بيدا 3420عابية تبلغ طاقة استي لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني(

طاعات قمنها تنتمي إلى شعب جديدة( في  %60شعبة تكوينية ) 88سيؤمن عرضا تكوينيا متنوعا يضم 

ل ألشغايدية والبناء وااستراتيجية على غرار الصناعة والفالحة والصيد البحري والصناعة التقل

 العمومية، باإلضافة إلى مهن مبتكرة كالرقمية وترحيل الخدمات.

ه قاري مساحتععلى وعاء ماسة -سوس لجهة والكفاءات المهن مدينةستمتد  وفيما يتعلق بالبنيات التحتية،

 اإجمالي ايمال االفوستتطلب غ، (هكتارات سيتم تخصيصها لتوسعة المدينة الحقا 5)ضمنها هكتارا،  15

سيوفر . واسةم-مليون درهم من جهة سوس 70، بما فيها مساهمة قدرها مليون درهم 430 بلغي

 400 ىإل تصل استقبال بطاقة للمتدربين دارعلى غرار  ومشتركة بيداغوجية فضاءات كذلك المشروع

 وجبة.و سرير

، بأكادير لدراركةاتنظيم زيارة ميدانية لورش مدينة المهن والكفاءات الواقع بجماعة  ،عقب اللقاء تمقد و

دل م تعا. حيث يسير المشروع على خطى ثابتة بنسبة تقدالجيد لألشغال تقدممكنت من التأكد من ال

85%. 

 .2021/2022وللتذكير، فمن المرتقب أن تنطلق المدينة بشكل رسمي خالل الموسم التكويني 

 

 الحكامة  ونموذجشغال األلقاء حول تقدم ماسة: -مدينة المهن والكفاءات لسوس

 85 بلغت نسبة تقدم األشغال%  

 المكتب والمقاولة والجهة حكامة مبتكر يعزز التقارب الفعلي بين نموذج  


