
 

 

 « MRE Academy »إطالق برانمج 

 بالغ صحفي

 

ومأسسة إدماجها يف الربامج التنموية ذات األولوية  يف إطار اسرتاتيجيتها الرامية إىل تعبئة كفاءات مغاربة العامل
الوزارة املنتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج، بشراكة مع مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل،   أطلقت،  ابملغرب
 .« MRE Academy »برانمج  

  اجملال االقتصادي والتنميةشبكات كفاءات مغاربة العامل يف  مسامهة الرفع من مستوىيهدف هذا الربانمج إىل و 
من نقل هذه الشبكات متكني يف عدة جماالت، إضافة إىل  وجتارهبم مرباهتنقل خببالدان، وذلك عرب املستدامة 

 حاجيات سوق الشغل.مهاراهتا لطلبة التكوين املهين مبا يالئم  

وستشمل هذه التكوينات جماالت صناعة الطريان والسيارات والصحة والذكاء االصطناعي والتعليم عن بعد، 
ن خلمس شبكات للكفاءات وهي: شبكة الكفاءات الطبية ملغاربة العامل، وسيشرف عليها يف مرحلة أوىل خرباء ينتمو 

مجعية األطر املغربية بسويسرا، شبكة الكفاءات املغربية أبملانيا، شبكة الكفاءات يف جمال صناعة الطريان بكندا، 
 وشبكة الكفاءات املغربية ابلوالايت املتحدة األمريكية.

لويف، الوزيرة املنتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج اتفاقية إطار مع السيدة السيدة نزهة ا وقعتويف هذا اإلطار 
إىل جانب توقيع اتفاقيات خاصة مع الشبكات لبىن اطريشا، املديرة العامة ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل، 

 مبقر الوزارة.  2020يونيو    24وذلك يوم األربعاء اخلمس،  



 
 

 « MRE Academy »برانمج 
 نبذة عن شبكات الكفاءات الشريكة 

 

 )الرئيسة: أمال أحبري(  شبكة الكفاءات يف جمال صناعة الطريان بكندا
إىل التعريف ابلكفاءات املغربية املقيمة بكندا واملشتغلة يف جمال صناعة الطريان، حيث تعمل على شبكة هتدف ال
لتعزيز التعاون مع خمتلف املؤسسات املغربية خاصة مؤسسات التكوين املهين واجلامعي وخلق شراكات مع تعبئتها 

 الفاعلني الكنديني.
 

 )الرئيس: هشام كسوس(  مجعية األطر املغربية بسويسرا
يث يضع هتدف اجلمعية إىل حتقيق شراكات مستدامة وتبادل اخلربات واملعارف بني أعضائها ومع ابقي الفاعلني، ح

األطر املغاربة املقيمون بسويسرا خرباهتم خلدمة مشاريع هتم ميادين الصحة والبيئة والتكنولوجيات احلديثة والبحث 
 العلمي.

 
 )الرئيس: حممد بوجتدير(  شبكة الكفاءات املغربية ابلوالايت املتحدة األمريكية

تعبئة كفاءات مغاربة أمريكا للمسامهة يف التنمية بنيويورك، وهتدف إىل    2012يونيو    23أتسست الشبكة يف  
 االقتصادية واالجتماعية للمغرب من خالل مشاريع هتم جماالت الصحة واالبتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

 
 )الرئيس: مسري قدار(  شبكة الكفاءات الطبية ملغاربة العامل

الصحة املغاربة املقيمني ابخلارج، وهتدف إىل تعبئة وتنسيق جهودهم للمسامهة يف تطوير  تضم هذه الشبكة مهنيي
 القطاع الصحي ابملغرب عن طريق خلق شراكات مع خمتلف الفاعلني.

 
 )الرئيس : ادريس برطوط(  شبكة الكفاءات املغربية أبملانيا

يمة أبملانيا من خمتلف التخصصات، كفاءة مغربية مق  1000أزيد من  2009تضم الشبكة اليت أتسست سنة 
 وهتدف إىل تعزيز العالقات بني البلدين يف جماالت نقل التكنولوجيا والبحث العلمي وكذا الثقافة والفنون.



 

 

Lancement du programme « MRE Academy » 

Aperçu sur la convention cadre de partenariat 

  

La présente convention cadre a pour objet la mise en place d’un cadre 

général de partenariat entre le Ministère et l’OFPPT pour la 

mobilisation des réseaux d’experts de la diaspora marocaine afin 

d’accompagner l’OFPPT dans la mise en œuvre de la feuille de route 

relative au développement de la formation professionnelle  

A cet effet, le Ministère mobilisera les réseaux de compétences MRE 

pour identifier les experts qui vont appuyer l’OFPPT dans la mise en 

place des programmes d’ingénierie de formation et l’animation de 

sessions de formation au profit des stagiaires. 

De son côté l’OFPPT arrêtera les principaux domaines d’intervention 

des experts MRE et assurera la logistique relative à leurs missions 

-------------------------------------- 
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 نظرة حول اتفاقية الشراكة اإلطار 

 
إطار عام للشراكة بني الوزارة ومكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل لتعبئة شبكات  تروم هذه االتفاقية وضع

 الكفاءات املغربية ابخلارج من أجل مواكبة املكتب يف تنزيل خارطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين املهين.

لذين سيواكبون املكتب على تعبئة شبكات الكفاءات املغربية ابخلارج لتحديد اخلرباء اا ستعمل الوزارة ذوهك
 يف وضع برامج هندسة التكوين وتنشيط دورات تكوينية لفائدة املتدربني.

من جهته سيعمل مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل على حصر جماالت تدخل اخلرباء املغاربة املقيمني 
 ابخلارج وتوفري خمتلف الوسائل اللوجستيكية الالزمة لذلك.


