
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 أعمارهم تقل السكان من٪ 49.6 ٌمثلون بأغلبٌة السكان من الشباب بحٌث أنجاد عمالة وجدة  تتمٌز  18/10/2018-تقوٌة قدراتً إلدماجً: كلمة افتتاح ٌوم تقدٌم المشروع 

 فً المعدالت أعلى بٌن من األمٌة معدل ٌزال وال. عاما 40 من أقل٪ 36.7و  سنة، 30 عن

  القروٌة  المناطق فً المائة فً 47 و الحضرٌة المناطق فً المائة فً 21.3 ٌبلغ حٌث المغرب
 17 إلى 15 العمرٌة للفئة٪ 40 من بٌنها    و ٪94 بالمدارس االلتحاق معدل أن من الرغم على   

 للشغل علما أن  مؤهل   العاطل غٌر الشباب من فً تزاٌد وهذا ٌخلق فئة التسرب معدل فأن  عاما،

 . ٪26.4 الواقع فً هو البطالة معدل
 هذا. األخٌرة السنوات فً وجدة مدٌنة شاهدته للهجرة مسبوق غٌر تدفق هناك ، ذلك إلى إضافة

ٌساهم أٌضا فً  (500) الكبرى الصحراء جنوب من والمهاجرون (الجئاًا  567) لالجئٌن التدفق

 الشباب الجزائرٌة ٌجعل  المغربٌة الحدود وإغالق المدٌنة ، فً والفقر البطالة ظاهرة تضخم 

 راحة و هذا ما ٌجعلهم  دون من صعبة حٌاة ٌعٌش العمل، فرص انعدام مع أنجاد وجدة بعمالة 

 .أوروبا إلى القانونٌة غٌر الهجرة إمكانٌة عن البحث إلى ٌلجئون

 أنظمة وأن ، جداًا  مهمة المغرب فً المهنً للتكوٌن الحاجة أن تبٌن  الحدٌثة الدراسات إن- 

 ٌبٌن 2014 و اإلحصاء العام للمغرب لسنة .المحلٌة التنمٌة تحدٌات مع تتكٌف ال الحالٌة التكوٌن 

 .المهن الحرفٌة خدمات فً تحسن وجود عدم

 للسكان قطاعً تشغٌل رئٌسٌٌن  هما  وكهرباء البناٌات (الحلوٌات و الطبخ) الفندقً القطاع- 

: وهً ، القٌود من العدٌد ٌواجهون علما أن العدٌد من هذا الشباب  ، الشباب العاطل وخاصة

  . و خاصة التً تنتمً إلى فئة األمٌة  البشرٌة الموارد مؤهالت مستوى انخفاض

لشابة مهنة شرٌفة ، ٌستطٌع بها كسب قوته الٌومً ، بواسطة للشاب أو للتكوٌن المهنً ، ٌمنح إن ا

 و كما جاء فً خطاب صاحب    ; األعمال الحرة ، أو فً إطار شركات أو مقاوالت خاصة

 لجعلها تستجٌب لحاجٌات المقاوالت والقطاع العام، وتواكب التحوالت التً تعرفها "الجاللة 

بمناسبة الذكرى الخامسة والستٌن - " الصناعات والمهن، بما ٌتٌح للخرٌجٌن فرصا أكبر لالندماج المهنً

 .- 20/08/2018  لثورة الملك والشعب

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  تنجز جمعٌة التعاون للتنمٌة و الثقافة"  الكفاءات للجمٌع"فً إطار البرنامجACODEC  بوجدة 

 جودة ي تكوٌن مهنً نوعً ذالذي ٌندرج ضمن  منظومة "تقوٌة قدراتً إلدماجً" مشروع 
  ،و الممول  من االتحاد األوربً و بشراكة مع برٌتٌش كونسٌل لإلدماج فً سوق الشغل

British Council و الوكالة االسبانٌة للتعاون الدولً للتنمٌة AECID تأهٌل   و الذي ٌهدف إلى

 ،شباب فً وضعٌة هشةالشابات و لسوسٌو مهنً ل
 
 من لألفراد العمل فرص توفٌر خالل من البطالة مشكلة من جزئً مشروعنا ٌساهم فً حل 

واإلدماج و التأهٌل   تعاونٌتٌن  إنشاء خالل من مستقرة، غٌر حاالت فً أو فقٌرة، عائالت

. المباشر

 بٌن التناوب للمستفٌدٌن  ٌتٌح كهرباء البناٌات  وصنع الحلوٌات و ، الطبخ فً المهنً التكوٌن

 والتطبٌق النظرٌة بٌن التفاعل على ٌشجع الذي التدرٌب المهنً فترات مع التكوٌن فترات

 .على فرص عمل المهنٌة للحصول للمهارات التدرٌجً واالقتناء

 لوسائل  و وفقا  معٌنة ألهداف وفقًاا ، مسبقًاا محدد لبرنامج التكوٌن وفقًاا إجراءات تنفٌذ ٌتم

   بٌداغوجٌة و تقنٌة تتٌح و تسمح بتنفٌذ أنشطة المشروع و تحقٌق النتائج المسطرة المنتظرة  

 بالتدرج ٌضمن توفٌر  شغل للمستفٌد  حٌث أنه ٌعتمد على   المهنً لدعم التكوٌن المشروع هذا

 عملً٪ 80 و نظري٪ 20) المهنً  التكوٌن و التأهٌل بٌن تكامل إلى وٌهدف منهجٌة متجددة

. االجتماعً لإلدماج األولوٌة إعطاء مع (التدرٌب مع

 أوضاع فً أو ، فقٌرة عائالت و شابة من شاباًا  40 تشغٌل  ضمان إلى المشروع هذا ٌهدف 

 المباشر اإلدماج  تتمكن من٪ 50 ونسبة (02) تعاونٌتٌن إنشاء خالل من مستقرة و هشة  غٌر

 .الشغل فً

  و للمزٌد من المعلومات حول مكونات المشروع  ٌتم تقدٌم المشروع  بPPT  

      ACODECرئٌس  الحمعٌة   

 المٌلود رزوقً           
 

 



 


