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بالغ صحفي
لديك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
يتفقا على دعم قابلية تشغيل الشباب وتهييئ الخلف بمهن المدينة
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ولديك يتفقا على تنمية جهاز التكوين الموجه لمهن
المدينة ودعم قابلية تشغيل الشباب بقطاع يعرف نموا متزايدا ،وهي أول اتفاقية من
نوعها في هذا القطاع.
وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث شعب تكوينية تتالءم ومهن الماء والكهرباء والتطهير،
وتعزيز التكوين بالتناوب ،وكذا على دعم قابلية تشغيل الشباب .كما ستهم هذه الشراكة
جوانب التشغيل والتوظيف ،عالوة على خدمات التكوين المستمر لفائدة لديك.
وقد أشر حفل توقٌع االتفاقٌة اإلطار للشراكة بٌن لدٌك ومكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل ،المنظم
من طرف الشرٌكٌن ٌوم االثنٌن ٌ 81ناٌر  ،6182على إعطاء االنطالقة لهذه الشراكة بٌن القطاع العام
والخاص ،وذلك بحضور السٌدٌن عبد العزٌز العماري ،رئٌس مجلس مدٌنة الدار البٌضاء ،وخالد سفٌر
والً جهة الدار البٌضاء -سطات وعامل عمالة الدار البٌضاء.
وبهذه المناسبة ،صرح السٌد لعربً بنشٌخ ،المدٌر العام لمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل » :بفضل
المشاورات المستمرة مع الفاعلٌن االقتصادٌٌن ،نجح المكتب فً بلورة عرض تكوٌنً للقرب من شأنه
تلبٌة الحاجٌات بشكل دقٌق واستباقً .وهذا هو واقع الشراكة التً نوقع علٌها الٌوم والتً تروم إقامة
تعاون مثمر ودائم لفائدة تنمٌة مهارات الشباب".
ومن جانبه ،أكد السٌد جون باسكال دارًٌ ،المدٌر العام للدٌك " :أنه من خالل هذه الشراكة ،تبرهن
لٌدك مرة أخرى عن التزامها ومساهمتها فً تنمٌة الكفاءات والرفع من قابلٌة التشغٌل لذى شباب جهة
الدار البٌضاء الكبرى ،حٌث ستمكن هذه االتفاقٌة متدربً المؤسسات التابعة لمكتب المهنً وإنعاش
الشغل من االستفادة ومكتسبات العاملٌن بلدٌك فً إطار برنامج تكوٌنً مالءم".
وبموجب هذه االتفاقٌة ،التً تمتد لثالث سنوات قابلة للتجدٌدٌ ،لتزم الطرفان بإحداث برنامج للتكوٌن
ٌهدف بشكل أساسً إلى اإلدماج السرٌع للشباب بسوق الشغل.
وهكذا ،ستوفر تكوٌنات بنمط التكوٌن بالتناوب ،لمدة  62شهرا ،تهم مهن مرتبطة بأنشطة لدٌك ،كمهن
الماء والكهرباء وتدبٌر تطهٌر السائل واإلنارة العمومٌة بمدٌنة الدار البٌضاء الكبرى .وسٌسمح برنامج
التكوٌن للشركة بالتوفر على موارد بشرٌة مؤهلة ومالئمة للحاجٌات ،خاصة وأن العشر سنوات المقبلة
ستتمٌز ببلوغ عدد كبٌر من مستخدمً الشركة سن التقاعد ،مما ٌتوجب إعداد الخلف.

وهكذا ،فسٌتم تلقٌن شعب "تقنً كهرباء الصٌانة الصناعٌة" و " رئٌس ورش األشغال العمومٌة " بنمط
التناوب بالمعهد المتخصص الصناعً الدار لبٌضاء والمحمدٌة ومركب التكوٌن للبناء بالدار البٌضاء.
ومن جانبهٌ ،لتزم لدٌك بالمساهمة فً اكتساب المتدربٌن للمهارات التقنٌة والعملٌة الالزمة ،وذلك عبر
تكوٌنات تلقن داخل لدٌك ،وإعداد برنامج لفائدة الوصٌٌن من أجل تأطٌر المتدربٌن .وسٌتابع  01من
الوصٌٌن التابعٌن للدٌك دورات تدرٌبٌة بالمكتب ابتداء من ٌ 82ناٌر .6182
وستتشكل الدفعة األولى من حوالً  621متدرب ،سٌتلقون تكوٌنات ضافٌة ستسهم فً تمكٌنهم من
اكتساب الكفاءات الالزمة لمتطلبات مهن لدٌك ،وبالتالً تٌسٌر إدماجهم داخل المقاولة.
ومن جهة أخرى ،وتجسٌدا لبنود هذه االتفاقٌة ،سٌحدث المكتب شعبا جدٌدة موجهة لمهن المدٌنة ،الشًء
الذي سٌستفٌد منه كذلك باقً المقوالت الوطنٌة العاملة بالقطاع .وتندرج هذه المبادرة ،فعال ،فً إطار
برنامج مشروع " مدٌنة الغد" ،والذي تسعى لدٌك من خالله إلى اقتراح رؤٌة وخبرة تسهمان فً تنمٌة
حضرٌة مستدامة لمدٌنة الدار البٌضاء الكبرى.
كما ٌدخل فً نطاق هذه الشراكة ،مجاالت التشغٌل والتوظٌف لفائدة لدٌك ،والتكوٌن المستمر لفائدة
مستخدمً المقاولة ،واستفادة متدربً المعاهد التابعة للمكتب من تدرٌبات داخل لدٌك ،إضافة إلى
المساعدة على العودة إلى التشغٌل بالنسبة لحاملً الشهادات العاطلٌن وإحداث المقاوالت.
وٌترجم توقٌع هذه االتفاقٌة من طرف مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل ،رغبة المكتب فً تنوٌع
عرضه التكوٌنً باالنفتاح على قطاعات جدٌدة ،كمهن المدٌنة :مهن الماء والتطهٌر والكهرباء واإلنارة
العمومٌة وغٌرها ،...وذلك ،فً إطار تنفٌذ مخططه للتنمٌة فً أفق .6161
من جهتهٌ ،ؤكد لدٌك توجهاته االستراتٌجٌة لتمٌة الكفاءات بعالقة مع تطورات مهنه وإنعاش الشغل
داخل مدٌنة الدار البٌضاء الكبرى ،معززا بذلك فرص اإلدماج فً سوق الشغل لفائدة شباب المدٌنة.

