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 ملف صحفي
 

 

 قطاع تطویرالخاصة بالجدیدة یھدف برنامج مدن المھن والكفاءات، الذي یعد العمود الفقري لخارطة الطریق 
ویرفع  ،الشبابتشغیل تعزیز قابلیة  یمكن من، یةمؤسسات التكوینالجیل جدید من  إحداثإلى  ،التكوین المھني

 . على المستوى المحليقیمة ال خلق یحفزو ،مقاوالتلاتنافسیة من 

األقطاب متعددة  بنیات تعدالتي ومھن والكفاءات، للمدینة  12إنشاء  ،سیتم في إطار ھذا البرنامجإذ 
 .سنویامتدرب  34.000 قبلتستمن المرتقب أن  ،والتخصصات

 .ملیار درھم 3.6قدر بتمیزانیة استثمار ھذه المشاریع سیتطلب تنفیذ 

 مدن المھن والكفاءات تصور

 
 

، قادر جودة عالیة يذتكوین مھني  بغیة توفیریتمحور تصور مدن المھن والكفاءات حول ثالث ركائز أساسیة 
  :وھي، من الكفاءات الشغل سوق تلبیة حاجیات على
 ؛عرض تكویني محین - 
 ؛حدیثة بیداغوجیةفضاءات  - 
 .مثمن بشريرأسمال  - 

امة أساسیة دع ،"سماالات مجھولة شرك"عبرالتي تم اختیارھا للتسییر ،ةجدیدالحكامة النظام اعتماد وسیشكل 
 مقاولة مكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل والبین أكبر  تقارب وتفاعل خلقفي  ساھمست ،الركائز الثالث لھذه

 المھني التكوین قطاع تطویرل الجدیدة الطریق خارطة
  - والكفاءات المھن مدن برنامج -
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بشكل فعال  تكیفتمكنھا من ال ،التسییرفي وسالسة  المھن والكفاءات مرونة مدننح م، وسیالجھةكذا و

 .سوق الشغل حاجیاتمع ومتواصل 

  :جدیدةعرض تكویني متنوع، موجھ نحو مھن 

االقتصادیة  اتالمنظومحاجیات االستجابة لبھدف  مدن المھن والكفاءات،الذي ستوفره تكوین التم تحدید عرض 
 .ودعم تنمیتھا الكفاءاتمن  الجھویة

 ،وتبادل اآلراءللتفكیر ورشات المن  سلسلةعقد  عبر، مقاربة تشاركیةاعتماد بتطویر ھذا العرض تم وقد 
  :، بمشاركةجھویةالجتماعات جموعة من االمو

 ؛ وزارات) 6( وزارات قطاعیة: سلطات العمومیة ال - 
  ؛كبرىشركات المھنیة،  والجمعیاتفیدرالیات ال، االتحاد العام لمقاوالت المغرب : المھنیین - 
 .الترابیة والجھات - 

 .وممیزات كل جھة خصائصمع  مالئمتھاوالتأكد من  التكوینخرائط ھ الورشات من االتفاق على اتھقد مكنت و
 :وھيجدیدة  منھا 3 ،اقطاع 12 التكویني الجدید سیغطي العرضو

 ؛الذكاء االصطناعي & ةنالرقم -
 ؛الصحة -
 .لألشخاص دماتالخ -

العرض في تكامل تام مع  ،الجدیدةمھن ال أساسيتستھدف بشكل  تكوینیة شعبة 195 تنزیلھ عبرسیتم و
، "الحالي التكویني تأھیل العرض"في إطار مشروع  ھیكلةال إعادة والذي سیستفید بدوره منالحالي،  التكویني

 ).1المشروع (خارطة الطریق الجدیدة  مشاریع ضمنخل دیالذي 
 
التقني والتقني  العامل المؤھل،( للتكوین مستویات 3 والتي توفر بدبلوم ةالمتوج اتشكل التكوینتسو

 .سنة 30و 15الذین تتراوح أعمارھم بین  وتستھدف الشبابمن العرض اإلجمالي ٪ 68 ،)المتخصص
 
 تعزیرأو مكن من اكتساب ت ،ةالمد ةقصیر عبر مسارات ،ةالتأھیلی اتللتكویننسبة المتبقیة تخصیص ال سیتمو

 وتتوج بالحصول على شھادة.، خاصة كفاءات

 :یليالبرامج الجدیدة بما ؤطر ستتمیز ھندسة التكوین التي ستو
 العملیة؛ الممارسةعبر  أساسيبشكل كفاءات تنمیة ال -
 ي.ومقاوالتیة، بشكل أولوالالرقمیة و اللغویة: الذاتیة الكفاءاتلتقویة مقررات الجدیدة المن  30٪ تخصیص -
األجنبیة  غاتللا لتعزیز خصص، م"والتجارة  التسییر "و "الفندقة والسیاحة"قطاعي شعب أسدس لإضافة  -

 ؛ذاتیةال كفاءاتوال
 ؛في التكوین ةنلرقملقوي إدماج  -
 ھمدعمووكذا مواكبة حاملي المشاریع  ،خلق المقاولة وتشجیعھم علىالمتدربین برامج جدیدة لتحسیس  -

 ؛مقاوالتھم نشاءإل
 .لمتدربیناالبداعیة لطاقات المكن من تحریر ت، أكثر تفاعلیة استخدام مناھج بیداغوجیة جدیدة، -
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  :المتدربیننمیة كفاءات لت حدیثةفضاءات 
وفر لھم بیئة معیشیة وتعلیمیة تحفز على اكتساب تحدیثة،  فضاءات منمدن المھن والكفاءات  متدربوستفید سی
 .یةواإلبداعذاتیة الالقدرات تنمیة و كفاءاتال
تم تصمیم  قدفللمتدربین، ذاتیة اللغویة والالمھنیة و كفاءاتلاھو تعزیز ھ المدن اتھ الھدف منبما أن و

  خالل:  من ھ األھدافاتلتقائیة ھإتحقیق من مكن ی بشكل ھافضاءات
كز اللغات امر( من مختلف القطاعات والمھنالمتدربین  لفائدةمشتركة، تقدم خدمات مختلفة  بنیات -

 ؛)...، التوجیھ الوظیفي كزامرو یةالوسائط اتمكتبالو
 .خاصة بالمھنأقطاب قطاعیة  -

، والكفاءاتمن ولوج مدن المھن وال سیما بالمناطق النائیة  لتمكین الشباب القاطنین بمختلف مناطق الجھاتو
 .مجموع المتدربینمن  ٪16لمتدربین، توفر خدمات اإلیواء والمطعمة بمعدل لستتوفر كل مدینة على دار 

 

 :برنامج مدن المھن والكفاءاتفي تنفیذ حصیلة المرحلیة ال

تطویر التكوین متعلقة بخارطة الطریق البعد تقدیم  2019في أبریل  برنامج مدن المھن والكفاءاتانطلق 
تي تم تنفیذھا بالنسبة لكل أھم اإلجراءات ال ،الخریطة أدناه تعرضو .بین یدي جاللة الملك نصره هللا، المھني
 :مدینة
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  :القادمةالخطوات 

  :التالي الزمني لجدولا، وفق مھن والكفاءاتلل مدن9 بناء  أشغالبإطالق  2020 ستتمیز سنة
 ؛2020بدایة شھر فبرایر : ماسة – سوس -
 ؛2020مارس شھر قبل نھایة :  الشرقو القنیطرة - سال -الرباط  -
 ؛2020أبریل شھر قبل نھایة :  الحمراء الساقیة -العیون  -
 ؛2020یونیو  شھر قبل نھایة:  خنیفرة -وبني مالل  الحسیمة - تطوان -طنجة  -
 .2020 دجنبرشھر قبل نھایة :  سطات –نون والدار البیضاء  واد – كلمیمو مكناس – فاس -

 وادي –الداخلة  تافیاللت وجھة-  درعةجھة و آسفي -جھة مراكش والمتعلقة بمدن الثالث األخیرة، للبالنسبة 
 .2021األول من عام فصل خالل ال الخاصة بھا البناء أشغال نطلقالذھب، ست

 اعتمادھاالتي سیتم وبالبرامج الجدیدة  الخاصةتطویر ھندسة التكوین عملیة ، 2020 خالل سنة كما ستنطلق
 اقتناء المعدات الضروریة. وكذا 2021من الدخول التكویني  ابتداء

  :التكوینانطالق 

التكویني  دخولوال 2021التكویني  دخولال، بین أشطر ةعلى ثالث مدن المھن والكفاءاتانطالق التكوین بسیتم 
2023 :    

 نا مانطالق شرقالو الساقیة الحمراء -العیون و ماسة - سوس جھاتلالمھن والكفاءات یتم افتتاح مدن سإذ 
 .2021التكویني  دخولال
 –طنجة و القنیطرة -سال -الرباط :  بجھات والكفاءاتمھن للمدن  5انطالق  2022التكویني  دخولال سیعرفو

 .نون واد  – وكلمیم مكناس - خنیفرة وفاس – بني ماللو الحسیمة – تطوان
 لجھاتالمھن والكفاءات فتتاح مدن مع ا البرنامجإنجاز  إتمامب 2023 لموسم سیتمیز الدخول التكوینيبینما 

 .الذھب وادي –والداخلة  تافیاللت - ودرعة آسفي – سطات ومراكش – الدار البیضاء
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