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 ،والتعليم العالي والبحث العلميبرئاسة السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني 

بالرباط  2020شتنبر  30 يوم األربعاء اجتماع مجلس إدارتهوإنعاش الشغل مكتب التكوين المهني  عقد

 .2020ة على خطة عمل وميزانية سنة المصادقكذا و 2019سنة  ته برسممن أجل تقديم حصيلة أنشط

 

ممثلي األجراء  بحضور ،كورونا جائحةالمرتبط بسياق الجيله بالنظر إلى أت تمالذي  ،هذا االجتماع انعقدوقد 
  . المجلسب لعضوةممثلي القطاعات الوزاراية ااالتحاد العام لمقاوالت المغرب وو

كانت سنة مميزة بالنسبة لقطاع التكوين  2019سنة  كونفي بداية االجتماع، أشار السيد سعيد أمزازي إلى 
ق يخارطة طرهذا القطاع، مكنته من وضع ية ملكية سامية خاصة ببرعاالمهني في المغرب، اتسمت 

 نصره هللا الملك محمد السادس صاحب الجاللةأنظار  تم تقديمها أماموالتي والرقي به،  هتطويرل طموحة
مكتب التكوين المهني المبذولة من طرف  بالجهود التي الوزيركما أشاد السيد  .2020أبريل  4 بتاريخ

 وبائية الصعبةالفي هذه الظرفية خاصة  ا، لتنزيل مشاريع خارطة الطريق،وأطر ةدارإ وإنعاش الشغل

سنة ، 2019سنة لالبارزة  محطاتبتقديم ال ، المدير العام للمكتب،بعد ذلك، قامت السيدة لبنى اطريشا
مع السهر على  خارطة الطريق الجديدةالمشاريع المبرمجة ضمن باالشتغال  بانطالقتميزت مفصلية 

  .تحسين جودة التكوين

يعقد اجتماع مجلس إدارته  مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
 سنة وميزانية خطة عملمصادقة على وال 2019تقديم حصيلة ل

2020  
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 التكوينية تحديث الشعب عبر، بـاالرتقاء بالعرض التكويني ، تتعلقأساسية  برامج وقد تم التركيز على ثالث
حديث توتم إحداثها بمبادرة من طرف المكتب، لجنة قطاعية  17 من خالل ،الجهاتوتشاور مع المهنيين ب

، وتأهيل المؤسسات التكوينية الحالية مدن المهن والكفاءاتمشاريع ل 6 طالقإعبر ،فضاءات التكوين
 النظامتعديل من خالل بره المكتب رافعة أساسية، تالذي يع ،رأس المال البشري تثمين باإلضافة إلى

   .دتهملفائ تكوين المستمرالخاص بالمستخدمين وتعزيز ال

 2020-2019هني وإنعاش الشغل قام خالل السنة التكوينة مر اإلشارة إلى أن مكتب التكوين الدوتج
كما  .لتكوين بالتناوبا ضمن نظام تدربم 75.353 بما في ذلك متدربا 312.348 بتكوين ما مجموعه

 مقعد بيداغوجي 4000 ناهزوفرت ما ي مؤسسة تكوينية جديدة 13ب  للمكتب تعزيز الطاقة االستيعابيةتم 
كفاءات وير نظام تقييم المكتب على تطعمل وبهدف تحسين جودة التكوين، وبرسم نفس السنة،  .إضافي
ارد ووى الجهوي وتعزيز المديبلومات وشواهد التخرج على المستمعالجة الوتيرة الرفع من و همتدربي

 تقوية هيئة المستشارين في التوجيه ومدققي التكوين الجهوين.  من خالل البشرية 

ستشهد كون هاته السنة المدير العام إلى ، أشارت السيدة 2020 المكتب برسم وفيما يتعلق بخطة عمل
 كفاءاتالن وهمدن للم 9 أشغال إطالق من خاللالسيما  ،لمشاريع خارطة الطريق الجديدة التنزيل الفعلي

 المغرب-ي األلفيةدمع وكالة حساب تح "صندوق شراكة"مرتقبة في إطار برنامج  مشاريع 7إلى جانب 
في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس  11 لمؤسسات تكوينية جديدة،  من من ضمنها مشروع 15 و

 للتضامن. 

سيعمل مكتب ، ومردودية الجهاز التكويني وفي إطار الدينامية الجديدة التي تروم تحسين جودة التكوين
لتأهيل المؤسسات التكوينية على مستوى  طموح تطوير مشروععلى  التكوين المهني وإنعاش الشغل

 .  (centres d’excellence) نواة المؤسسات التكوينية المتميزةوإرساء  البنايات والتجهيزات

 2021-2020ر عرض تكويني برسم سنة يتوفالجهاز التكويني للمكتب من  روستمكن مجهودات تطوي

 يستجيب لحاجيات الفاعلين االقتصاديين والنتظارات الشباب المغربي.

 (assistancesعلى إطالق طلبات العروض الخاصة بالمساعدات التقنية كذلك  2020سنة سيتم العمل و

(techniques ومراجعة برامج التكوين، مع إيالء االهتمام للمقاربات البيداغوجية  والرامية إلى تطوير

بتطوير منظومة التوجيه  المرتبطين تفعيل المشروعينستعرف كما المتعلم. النشيطة والمرتكزة حول 

  ضمن مقاربة جديدة. على خلق المقاولة والتكوين التحسيسالخاصة بالمكتب و

 مليون درهم 504,4 4 هاته تصل إلى  الميزانية اإلجمالية الالزمة إلنجاز خطة العملير بالذكر أن دوج

  .2019مقارنة مع ميزانية  %16 بزيادة قدرهاأي 

 لالتصال

 

 
 نهيلة أهلمين

 مكلفة بالعالقات مع وسائل اإلعالم
81 05 47 60 06 

Nouhaila.ahlamine@ofppt.ma 

 

 
                                                                 حسني الالسليماني   ازوماجدة بن الم

                                          التواصل المؤسساتي والداخلي مصلحةرئيسة 
 67 06 27 76 06    

Majda.benelmouaz@ofppt.ma 
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