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التكوين المهني ..خارطة طريق جديدة إلندماج سوسيو-اقتصادي أفضل للشباب

األخ أمزازي  :مدن املهن والكفاءات مشروع كبير يشمل خلق مراكز من اجليل اجلديد في مجال التكوين املهني
أضحى قطاع التكوين املهني ،الذي يعترب قطاعا واعدا ،يتوفر على خارطة طريق جديدة من شأنها أن تمكن القطاع من مواصلة االضطالع بدوره الكامل كرافعة أساسية للتنمية االجتماعية والندماج اقتصادي أفضل
للشباب ،وكذا للنهوض بتنافسية املقاوالت .ويف هذا الصدد ،تعكس جلسة العمل التي ترأسها أول أمس الخميس ،صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،االهتمام الخاص والرعاية السامية املوصولة التي ما فتئ
جاللته يوليها لهذا القطاع .وتميزت هذه الجلسة ،التي تأتي بعد اجتماعات أخرى ترأسها جاللة امللك خصصت لهذا القطاع ،بتقديم خارطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين املهني ومشروع إحداث مدن للمهن
والكفاءات.
وتروم خارطة الطريق هاته ،التي تستند إىل مكتسبات قطاع التكوين املهني ،تأهيل عرض التكوين وإعادة هيكلة الشعب بناء على أهميتها يف سوق الشغل ،وكذا تحديث املناهج البيداغوجية وتحسني قابلية
تشغيل الشباب عرب سلسلة من برامج التكوين وإعادة التأهيل قصرية املدة.
وتتطلع هذه الخارطة ،أيضا ،إىل إحداث جيل جديد من مراكز التكوين املهني ،تتجسد يف مدن للمهن والكفاءات مدعوة ألن تصبح بنيات متعددة القطاعات والوظائف ستتزود بها كل جهة.
كما تدعو خارطة الطريق إىل اعتماد مناهج بيداغوجية ،تركز على التمكن من اللغات واملقاربة بالكفاءات وتعطي األولوية النخراط املهنيني ،السيما من خالل تعزيز التكوين يف الوسط املهني عرب التناوب والتعلم.
وأصبح اعتماد خارطة طريق لهذا القطاع ،قضية رئيسية بعد تأكيد جاللة امللك يف خطابه السامي املوجه إىل األمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستني لثورة امللك والشعب ل 20غشت  ،2018على ضرورة إعادة
النظر بشكل شامل يف تخصصات التكوين املهني لجعلها تستجيب لحاجيات املقاوالت والقطاع العام.
وأشار جاللة امللك كذلك ،خالل خطابه السامي الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي الربملان بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة ،إىل أن التكوين املهني «يعد رافعة قوية
للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد» .كما أبرز جاللته أن النهوض بهذا القطاع «يقتضي العمل على مد املزيد من املمرات والجسور بينه وبني التعليم
العام يف إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بني التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل املقاوالت» .ومن هذا املنطلق ،ترأس جاللة امللك جلسة عمل يف أكتوبر  ،2018خصصت لتأهيل
عرض التكوين املهني وتنويع وتثمني املهن وتحديث املناهج البيداغوجية .ويف إطار تتبع موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين املهني ،ترأس جاللة امللك محمد السادس ،يوم الخميس  29نونرب  ،2018جلسة
عمل أخرى استفسر خاللها حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة ،الذي سبق لجاللته أن ترأس انطالقته يف  28يناير  2018بأكادير ،والذي يشكل املنطلق للتنزيل الجهوي لالسرتاتيجية
الصناعية الوطنية.
كما ترأس جاللة امللك يوم  28فرباير املاضي جلسة عمل ثالثة تأتي استكماال لالجتماعني السابقني املخصصني لقطاع التكوين املهني ،الذي يحظى بعناية ملكية سامية موصولة ،باعتباره رافعة اسرتاتيجية
للتنافسية ونهجا واعدا بالنسبة لإلدماج املهني للشباب .وخالل هذا االجتماع الثالث ،دعا جاللة امللك ،يف هذا السياق ،إىل اعتماد مقاربة واقعية تحدد ،بكيفية صارمة ،األولويات وفقا لحاجيات االقتصاد الوطني
وسوق الشغل ،واالنتظارات االجتماعية وتطلعات املغاربة .ويعترب اعتماد خارطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين املهني ومشروع إحداث مدن للمهن والكفاءات ،بعد هذه السلسلة من االجتماعات التي ترأسها
جاللته ،تمهيدا إلنجاح ورش كبري سيمكن من كسب رهان التنمية االقتصادية واالجتماعية وتثمني الرأسمال البشري.

مدينة للمهن والكفاءات
أكد األخ سعيد أمزازي ،وزير التربية
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي والتكوين
امل��ه��ن��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،أن ك��ل جهة
م��ن جهات اململكة ستتوفر على «مدينة
ل��ل��م��ه��ن وال���ك���ف���اءات» م��ت��ع��ددة األقطاب
والتخصصات ،كما تنص على ذلك خارطة
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ب�ين ي���دي صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس ،نصره الله،
اليوم اخلميس بالقصر امللكي بالرباط،
والتي تروم تطوير قطاع التكوين املهني.
وأوض����ح األخ أم����زازي أن ه���ذه املدن
س��ت��ض��م ق��ط��اع��ات وت��ك��وي��ن��ات مختلفة
تستجيب خلصوصيات وإمكانات اجلهة
املتواجدة بها ،والتي تهم املهن املرتبطة
مب��ج��االت األن��ش��ط��ة ال��داع��م��ة للمنظومة
البيئية االقتصادية التي سيتم إنشاؤها،
وك��ذا مهن املستقبل ف��ي امل��ج��ال الرقمي
وترحيل اخل��دم��ات ،وال��ذي يعتبر مجاال
واع�����دا وق��ط��اع��ا رئ��ي��س��ي��ا خل��ل��ق فرص
الشغل.
وأش���ار ال��وزي��ر إل��ى أن��ه ،وم���وازاة مع
تعزيز التكوينات ف��ي امل��ه��ن األساسية
وال��ك�لاس��ي��ك��ي��ة ،سيتم جتهيز ه��ذ املدن
ب��ب��ن��ي��ات خ��اص��ة م��ث��ل وح�����دات اإلنتاج
البيداغوجية ومراكز احملاكاة ،والفضاءات
التكنولوجية ،من أجل توفير ،بعني املكان،
ال��ف��ض��اء امل��ه��ن��ي التقني والتكنولوجي
الضروري الكتساب املهارات والكفايات
الالزمة للممارسة الفعلية للمهن.
وأض����اف أن ه���ذه ال��ب��ن��ي��ات اجلديدة
ستشتغل وف��ق م��ب��دأ التعاضد وترشيد
امل�������وارد امل��ش��ت��رك��ة امل���ت���وف���رة ،السيما
املسطحات الرقمية ،ومراكز اللغات ،ومراكز
التأهيل للمهن ،واملكتبات الوسائطية،
والداخليات واملالعب الرياضية.
وأش��ار ال��وزي��ر إل��ى أن��ه سيتم إحداث
ال��ت��ك��وي��ن��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ج��ال الرقمي
وترحيل اخلدمات في جميع جهات اململكة،
كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء
االصطناعي بكل من جهتي الرباط-سال-
القنيطرة وال����دار ال��ب��ي��ض��اء-س��ط��ات في
محطة أولى.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اخ��ت��ي��ار القطاعات
ال���واع���دة -ي��ض��ي��ف األخ أم�����زازي -تظل
م��ج��االت ال��ف�لاح��ة وال��ص��ن��اع��ة الفالحية
والصناعة قطاعات رئيسية ببلدنا ،ذات

إنشاء مدن المهن والكفاءات متعددة األقطاب
والتخصصات سيساهم في تعزيز الموارد البشرية
امتداد واسع ،وسيتم توفير شعب التكوين
فيها مبعظم جهات اململكة ،السيما في
املناطق الفالحية والصناعية ،باإلضافة
إلى الشعب املتعلقة بصناعة وبناء السفن
بكل من أكادير والدار البيضاء.
وأض��اف أن ثمان جهات ذات الطابع
السياحي ستقوم باحتضان التكوينات
اخلاصة بقطاع الفندقة والسياحة الذي
يعتبر هو اآلخر قطاعا أساسيا ومحوريا
بالنسبة لبلدنا.
وفيما يتعلق مبجال الصحة -يضيف
ال��وزي��ر -وم��راع��اة حلاجة املتدربني إلى
االستفادة عن قرب من «حوض التداريب
السريرية» ،مت إحداث التكوينات املتعلقة
بهذا املجال ،باجلهات الثمانية التي ،إما
تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو
في طور اإلجناز ،السيما بالعيون وأكادير
وطنجة ،مم��ا سيمكن م��ن تعزيز املوارد
البشرية لهذه املستشفيات اجلامعية.
وأضاف أنه ،وبخصوص قطاع الصناعة

التقليدية ،ومتاشيا مع التوجيهات امللكية
ال��س��ام��ي��ة ،فسيتم ال��ع��م��ل ع��ل��ى إح���داث
الشعب املتعلقة بهذا القطاع بكل من جهة
فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة
درعة -تافياللت.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،وم��ن أج��ل تلبية
الطلب القوي في املدن الكبرى مثل الدار
ال��ب��ي��ض��اء وال���رب���اط وم��راك��ش ف��ي مجال
اخلدمات الشخصية ،سيتم إحداث شعب
مرتبطة بهذا املجال في اجلهات املعنية،
لتكوين ،بصفة خاصة ،مربيات ومربي
التعليم األولي ومساعدي كبار السن وكذا
املساعدين املنزليني.
وأض���اف أن امل��ق��ارب��ات البيداغوجية
ال��ت��ي تقترحها خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ،تعطي
أهمية كبرى للتحكم في اللغات األجنبية،
وت��ن��وي��ع ال���ك���ف���اءات ،وإع���ط���اء األولوية
إلشراك املهنيني ،وذلك بتشجيع التكوين
املهني في أماكن العمل عن طريق التمرس
والتدرج املهني.

وق����ال األخ أم������زازي إن ج��م��ي��ع هذه
اإلج�������راءات س��ي��ت��م ت��ع��زي��زه��ا م���ن خالل
إح����داث ه���ذه ال��ه��ي��اك��ل داخ����ل املنظومة
البيئية االقتصادية احملددة على املستوى
اجلهوي.
وهكذا ،سيمكن هذا اجليل اجلديد من
املراكز من تشكيل مناذج حقيقية وناجعة
لتطوير البنيات املوجودة حاليا ،والتي
سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي
يرتكز على إعادة النظر في التكوينات التي
تقدمها ،مضيفا أنه ،وتنفيذا للتوجيهات
امللكية السامية ،فستكون هذه املدن قادرة
على استقبال وت��ط��وي��ر جميع البرامج
املخصصة للشباب العاملني في القطاع
غ��ي��ر امل��ه��ي��ك��ل ،ب��ه��دف ت��ع��زي��ز مهاراتهم
التقنية والعرضانية خاصة في اللغات،
لتمكينهم من اإلندماج في القطاع املهيكل
في ظروف مالئمة.
وه���ك���ذا« ،ف����إن ال��ت��ج��وي��د ال����ذي سيتم
إدخاله في قطاع التكوين املهني ،عن طريق

مدن املهن والكفاءات ،سيمنحه ،ال محالة،
جاذبية ج��دي��دة ،ليصبح خ��ي��ارا راسخا
مبنيا ،على مشروع مهني شخصي ،سيتم
إرس��اء آلياته في إط��ار منظومة مندمجة
وناجعة للتوجيه املبكر».
وفيما يتعلق باحلكامة  -يقول الوزير-
فسيكون لهذه املدن وضع شركات مجهولة
اإلس���م ،تابعة للمكتب الوطني للتكوين
املهني وإنعاش الشغل ،بصفته صاحب
امل��ش��روع ،وستتمتع ه��ذه امل��دن مبجلس
إداري ث�لاث��ي األق���ط���اب ،ي��ض��م املهنيني
واجلهة والدولة.
وسيتطلب هذا املشروع كلفة إجمالية
بقيمة  3,6مليار درهم من مساهمة الدولة
واملكتب الوطني للتكوين املهني وإنعاش
الشغل واجلهات.
وأض��اف أن اجلدولة الزمنية للشروع
في إجن��از ال��دراس��ات التقنية واملعمارية
لهذا امل��ش��روع ،وك��ذا ال��دراس��ات املتعلقة
بهندسة التكوين ،ابتداء من هذا الشهر،
كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر
يناير  ،2020في أفق االفتتاح التدريجي
للبنيات اجل��دي��دة ان��ط�لاق��ا م��ن الدخول
املهني .2021
وأكد األخ أمزازي أن استراتيجية قطاع
التكوين املهني املستمدة من توجيهات
جاللة امل��ل��ك« ،ستمكن امل��غ��رب م��ن تثمني
املكتسبات القائمة مع إدخال اإلصالحات
الالزمة جلعل هذا القطاع رافعة حقيقية
للنمو االقتصادي لبلدنا وكذا عامال مهما
إلغناء الرأسمال البشري وتقوية دوره في
التنمية الشاملة والفعلية».
وحسب األخ أمزازي ،فإن خارطة الطريق
هاته تنطلق من املكتسبات احملققة في
قطاع التكوين املهني ،كما تهدف إلى تأهيل
هذا القطاع وإعادة هيكلة شعبه ،متاشيا
مع متطلبات سوق الشغل ،وكذا حتديث
وتطوير الطرائق البيداغوجية وحتسني
قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من
البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة
املدى.
وخلص الوزير إلى أن خارطة الطريق
املقترحة ،التي متت بلورتها للنهوض بهذا
القطاع ،تعد منوذجا جديدا ملراكز التكوين
املهني ،والتي ميكن حتسينها باستمرار
لالستجابة للتطور ال��س��ري��ع واملستمر
للمهن والتكنولوجيات ب��اإلض��اف��ة إلى
اخلصوصيات االجتماعية واالقتصادية
لكل جهة من جهات اململكة.

مراكز التكوين المهني من الجيل الجديد ستمكن
من التجاوب مع انتظارات قطاع الشغل ومتطلبات الشباب

