
 الشغل لسوق وتأهيلهم الشباب بكفاءات النهوض على موصول ملكي حرص.. المهني التكوين قطاع

 

 الندماجهم تحقٌقا موصولة ملكٌة بعناٌة البناء، دٌنامٌة ومحرك للمجتمع النابض القلب باعتبارهم الشباب، فئة تحظى

 البشري العنصر تضع استراتٌجٌة رؤٌة إطار فً للمملكة اقتصادي- السوسٌو النسٌج ضمن الفاعل وانخراطهم وتفتحهم

 .والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة أبعادها فً البشرٌة التنمٌة تحقٌق قوامه حدٌث مغرب لبناء الكبرى التوجهات صلب فً

 ٌقول ،"تحقٌقها أمام كعائق ولٌس للتنمٌة كمحرك اعتباره وٌجب الحقٌقٌة ثروتنا هو الشباب بأن ... مرة من أكثر أكدنا"

 العاشرة، التشرٌعٌة الوالٌة من الثانٌة التشرٌعٌة السنة من األولى الدورة افتتاح فً السادس محمد الملك الجاللة صاحب

 ."الوطنٌة الحٌاة فً والفعال اإلٌجابً وانخراطه المغربً الشباب تأهٌل "فً المتمثلة األسمى للغاٌة تجسٌدا وذلك

 فً المشاركٌن إلى وجهها التً الرسالة فً الملك، جاللة دعا المبادرات، مختلف جسدتها التً الرعاٌة هذه إطار وفً

 إلى الماضٌة السنة من فبراٌر فً المستشارٌن مجلس نظمه الذي االجتماعٌة، للعدالة الثالث الدولً البرلمانً المنتدى

 لم الذي الحالً التنموي النموذج ٌتجاوز أن منه توخى ي الذي المنشود التنموي النموذج صلب فً الشباب مسألة وضع

 فً التفكٌر "وإلى االجتماعٌة، العدالة تحقٌق على وبالتالً المجالٌة والتفاوتات االجتماعٌة الفوارق من الحد على قادرا ٌعد

 ."تنضب ال التً وثروته للمغرب الحقٌقً الرأسمال باعتبارهم الشباب بأحوال النهوض أجل من السبل أنجع

 تمكٌن "أن على التأكٌد والشعب، الملك لثورة والستٌن الخامسة الذكرى بمناسبة األمة إلى خطابه فً الجاللة صاحب وجدد

 ٌنتمً الذي الوسط كان كٌفما مواطن، أي حق من ألن امتٌازا لٌس والمهنٌة االجتماعٌة الحٌاة فً االنخراط من الشباب

 ."كرٌم وشغل جٌد تعلٌم من والحظوظ الفرص بنفس ٌحظى أن إلٌه،

 لجعلها المهنً التكوٌن تخصصات فً شامل بشكل النظر إعادة "ضرورة على الجاللة صاحب شدد المنطلق، هذا ومن

 فرصا للخرٌجٌن ٌتٌح بما والمهن، الصناعات تعرفها التً التحوالت وتواكب العام، والقطاع المقاوالت لحاجٌات تستجٌب

 ."المهنً لالندماج أكبر

 السامٌة، الملكٌة التوجٌهات جاءت والتطور، التنمٌة دٌنامٌة حفز فً به ٌضطلع أن للشباب ٌراد الذي الدور لهذا واعتبارا

 للنهوض أساسٌة كرافعة مستوٌاته بكل المهنً التكوٌن بقطاع خاص اهتمام إٌالء أجل من العمل، جلسات من سلسلة عبر

 بكل الشغل سوق لولوج بتأهٌلها الكفٌلة الالزمة المهارات اكتساب من وتمكٌنها الحٌوٌة المجتمعٌة الشرٌحة هذه بكفاءات

 .الشباب وتأهٌل لتكوٌن المراكز من جدٌد جٌل إطالق عبر وفعالٌة، ثقة

 لتطوٌر طرٌق خارطة شكل فً الملك جاللة توجٌهات من المستمدة المهنً التكوٌن قطاع استراتٌجٌة تبلورت وهكذا

 ورشا باعتبارها الماضً، أبرٌل فً الجاللة صاحب ٌدي بٌن قدمت جهة، كل فً" والكفاءات المهن مدن "وإحداث القطاع

 التنمٌة تحقٌق فً البشري الرأسمال إغناء فً وٌسهم المنشود، التنموي النموذج إطار فً الترابً البعد ٌعزز استراتٌجٌا

 .الشاملة

 والجهات المهنٌٌن بٌن مشترك ثالثً بتدبٌر تنفٌذه وسٌتم درهم مالٌٌر 3,6 اإلجمالٌة كلفته تبلغ الذي الورش، هذا وٌندرج

 المؤهل البشري المورد بجعل المقاوالت تنافسٌة ومواكبة للمملكة المضطرد االقتصادي التطور مواكبة إطار فً والدولة،

 االجتماعٌة الخصوصٌات إلى باإلضافة والتكنولوجٌات، للمهن والمستمر السرٌع التطور ولمساٌرة تنافسٌة، مٌزة

 .للبالد اقتصادٌة-السوسٌو التنمٌة على إٌجابا ٌنعكس بما المملكة، جهات من جهة لكل واالقتصادٌة

 وتهم حدة، على جهة كل وإمكانات خصوصٌات تالئم مختلفة وتكوٌنات قطاعات المدن هذه ستضم الترابً، للبعد وتعزٌزا

 فً المستقبل مهن عن فضال إنشاؤها، سٌتم التً االقتصادٌة البٌئٌة للمنظومة الداعمة األنشطة بمجاالت المرتبطة المهن

 إحداث أملى ما وهو الشغل، فرص لخلق رئٌسً كقطاع نفسه ٌفرض بات الذي الخدمات وترحٌل الرقمً المجال

 .المملكة جهات جمٌع فً المجال بهذا المتعلقة التكوٌنات



 فً التكوٌن شعب توفٌر لزاما كان الواسعة، وامتداداتها والصناعة الفالحٌة والصناعة الفالحة قطاعات ألهمٌة واعتبارا

 بصناعة المتعلقة الشعب إلى باإلضافة والصناعٌة، الفالحٌة المناطق فً السٌما المملكة، جهات بمعظم القطاعات هذه

 .البٌضاء والدار أكادٌر من بكل السفن وبناء

 تتمٌز جهات ثمانً فً بالقطاع خاصة تكوٌنات إرساء أملت والسٌاحة الفندقة قطاع ٌكتسٌها التً المحورٌة األهمٌة أن كما

 وجهة مكناس-فاس جهة من بكل التقلٌدٌة الصناعة بقطاع المتعلقة الشعب إحداث على العمل سٌتم فٌما السٌاحً، بطابعها

 .الفرٌدة التقلٌدٌة بمنتوجاتها تارٌخٌا مشهورة جهات وهً تافٌاللت،- درعة وجهة آسفً-مراكش

 معاهد على ستشتمل إذ الصحً، بالقطاع البشرٌة الموارد تعزٌز فً" والكفاءات المهن مدن "ستساهم ذلك، عن وفضال

 الخاص الثالث المستوى من باالستشفاء ٌتعلق ما فً خاصة جدٌدة، بشعب الصحً المجال فً الكفاءات لتكوٌن

 .الجامعٌة بالمستشفٌات

 البرامج جمٌع وتطوٌر استقبال على قادرة المدن هذه ستكون المهٌكل، غٌر القطاع فً العاملٌن الشباب ولتأهٌل

 فً االندماج من لتمكٌنهم اللغات، فً خاصة والعرضانٌة التقنٌة مهاراتهم تعزٌز بهدف الشباب من الفئة لهاته المخصصة

 .مالئمة ظروف فً المهٌكل القطاع

 الشباب متطلبات ومع الشغل قطاع انتظارات مع التجاوب من الجدٌد الجٌل من المهنً التكوٌن مراكز ستمكن وبذلك

 القطاع هذا وستمنح القائم، النظام تشوب كانت التً الصعوبات تجاوز ومن المهنً، واالندماج الشغل لولوج لتهٌٌئهم

 للتوجٌه وناجعة مندمجة منظومة إطار فً شخصً مهنً مشروع على قائما راسخا خٌارا منه تجعل جدٌدة جاذبٌة الحٌوي

 .عالمٌا المتالحقة المستجدات وتٌرة لمساٌرة األجنبٌة للغات كبرى أهمٌة إٌالء مع الكفاءات، وتنوٌع المبكر

 

 


