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من أجل مواكبة تطبيق الرؤية االستـراتيجية لإلصالح 2015-2030، وتوفيـر خارطة طريق منسـجمة ومتقاسمة، أحدث 

املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي مجموعــة عمــل خاصــة، عهــد إليهــا بمهمــة االشــتغال علــى قضايــا التكويـــن 

املهنـــي. 

يـــنصب هــذا التقريـــر، الــذي ُيَعــد ثمــرة أعمــال مجموعــة العمــل الخاصــة املذكــورة، بصفــة خاصــة علــى التكويـــن املهنـــي 

نة في  هات املتضمَّ ز، على استشــراف آفاق تطويـــر هذا القطاع التكويـــني، طبقا للتوجيــــــــهات امللكية، وللتوجُّ
ّ
األســاس، ويـــَرك

ّم، يـــنتهي التقريـــر إلى اقتـــراح مجموعة من التوصيات، بمثابة مفاتيح كفيلة بإعادة 
َ
الرؤية االستـــراتيجية لإلصالح، ومن ث

بنــاء التكويـــن املهنـــي.

ارتكز عمل مجموعة العمل الخاصة في بلورة هذا التقريـر، على منهجية بثالث مراحل:

صــت للدراســة الوثائقيــة، والدراســة املقارنــة لبعــض التجــارب الدوليــة، وتحليــل املعطيــات 	  ّصِ
ُ
مرحلــة أولــى: خ

اإلحصائيــة واملعلومــات ذات الصلــة بالتكويـــن املهنـــي )تقاريـــر؛ دراســات هّمــت هــذا القطــاع؛ معطيــات إحصائيــة عــن 

الفتـــرة الزمنية 2000-2018؛ االستـــراتيجية الوطنية للتكويـــن املهنـــي في أفق 2021؛ الرؤية االستـــراتيجية لإلصالح 

2015-2030...(؛

مرحلــة ثانيــة: انصــب االشــتغال خاللهــا، علــى تحديــد وتحليــل االختــالالت املســتخلصة مــن الدراســة الوثائقيــة، ومــن 	 

جلســات االســتماع إلــى الفاعليـــن األساسييـــن املعنييـــن بالتكويـــن املهنـــي )الــوزارات املعنيــة؛ الفدراليــات القطاعيــة؛ 

الجمعيــات؛ بنيــات وهيــاكل التكويـــن؛ النقابــات، الــخ(؛

مرحلــة ثالثــة: هّمــت اقتـــراح توصيــات كفيلــة بتجــاوز االختــالالت التــي تــم تحديدهــا فــي املرحلــة الثانيــة، وإعطــاء نَفــٍس 	 

جديــد لهــذا القطــاع، مــن أجــل النهــوض بُمهمتــه املتمثلــة فــي اإلســهام فــي إعــداد الرأســمال البشــري الــالزم القتصــاد 

البــالد، مــن جهــة أولــى، واإلســهام فــي املجهــود الوطنــي الرامــي إلــى تقويــة التماســك االجتماعــي، وإلــى االرتقــاء بالفــرد 

وباملجتمــع، مــن جهــة ثانيــة.    

يـركز هذا التقريـر على التكويـن املهنـي األساس، في تطابق مع توجهات الرؤية االستـراتيجية لإلصالح. غيـر أنه، واستحضارا 

للضــرورة الحاســمة التــي تنطــوي عليهــا مســألة التكويـــن املســتمر بالنســبة للوســط املقاوالتــي، فقــد تــم تخصيــص فقرتيـــن 

زتيـــن لهــذه املســألة؛ األولــى ضمــن القســم التشـــخي�صي، والثانيــة ضمــن القســم املتعلــق بمفاتيــح إعــادة بنــاء التكويـــن 
َّ
ُمرك

املهنـــي. 

ــص لتشـــخيص الواقــع، فقــد اســتندت مجموعــة العمــل إلــى املعطيــات  بالنســبة للقســم األول مــن هــذا التقريـــر، واملخصَّ

الــواردة مــن قطــاع التكويـــن املهنـــي، اعتبــارا لطبيعتهــا الرســمية، وهــي معطيــات يتــم تقديمهــا أمــام البـــرملان، ويتــم االرتــكاز 

عليهــا فــي بلــورة السياســات العموميــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، كمــا تشــكل ســندا لتقاريـــر وأعمــال مؤسســات التخطيــط 

والتقييم. هذه املعطيات تشمل أيضا مجمل اإلحصائيات ذات الصلة بقطاع التكويـــن املهنـــي بـــرمته، وهي ممعيـــرة وفق 

مقاييــس مشتـــركة بيـــن جميــع املتدخليـــن فــي التكويـــن املهنـــي.

بخصــوص مســألة النــوع، وفــي حــدود مــا توافــر مــن معطيــات فــي هــذا الشــأن، فقــد تضمــن التقريـــر مؤشــرات تتعلــق بنســبة 

الفتيــات ضمــن العــدد اإلجمالــي للمسجليـــن، وتوزيعهــن بحســب مســتويات التكويـــن والقطاعــات املكونــة، وكــذا بالنســبة 

للباكالوريــا املهنـــية، إضافــة إلــى نســب إدمــاج الفتيــات خريجــات التكويـــن املهنـــي فــي ســوق الشــغل. كمــا تــم التطــرق ملســألة 

النــوع فــي الجانــب املتعلــق بهيئــة املكونيـــن بمراكــز التكويـــن املهنـــي.    

مــن جهــة أخــرى، يوضــح الجــزء املخصــص ملكتســبات التكويـــن املهنـــي، حــدود هــذه املكتســبات، وهــو األمــر الــذي تــم تعميقــه 

فــي الجــزء املتعلــق باالختــالالت. 

منهجية التقريـر 



املعطيات التي تم تقديمها في الجزء الخاص باملكتسبات موسومة بطابع شامل ومركز، وتتضمن مالحق التقريـر معطيات 

إحصائية تفصيلية وتشـخيصات تكميلية، وعناصر مستخلصة من الدراسة املقارنة.

يستعمل التقريـــر تسميات »متدرب«؛ »متعلم«؛ تلميذ-متعلم«، للداللة على الفئات التي تتابع تكويـــنات مهنية وُمَمهِننة، 

وذلــك حســب الســياق الــذي وردت فيــه كل تســمية.
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انخــرط املغــرب، منــذ عهــد قريــب، فــي ورش للتفكيـــر يـــروم إعــادة النظــر فــي نموذجــه التنمــوي، قصــد جعلــه مواكبــا 

للتحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة األخيـــرة. وكيفمــا كان النمــوذج التنمــوي الــذي ســيتم تبنيــه بمثابــة ثمــرة 

ــب بوضــع تـــربية وتكويـــن العنصــر البشــري ضمــن جوهــر أولوياتــه؛ إذ ال حاجــة للتذكيـــر، بــأن 
َ
لهــذا التفكيـــر، فإنــه ُمطال

إصــالح منظومــة التـــربية والتكويـــن بشــكل عــام، وإعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي بشــكل خــاص، يشــكالن ُمستلَزميـــن ال غنــى 

عنهمــا فــي بنــاء نمــوذج تـــربوي أكثـــر إنصافــا ونجاعــة. 

هكــذا، يـــنطوي التكويـــن املهنـــي علــى إمــكان مهــم، مــن حيــث خلــق الثـــروة واالرتقــاء االجتماعــي، وهــو يمثــل، بهــذا، رهانــا وازنــا 

بالنســبة للمواطنــات واملواطنيـــن، واملقــاوالت، والســلطات العموميــة علــى الســواء. 

وباعتبــار التكويـــن املهنـــي رافعــة لتحسيـــن املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة، فإنــه، بذلــك، يجســد ســبيال لتقويــة قــدرات 

األفراد بما يتطلبه سوق الشغل، من جهة أولى، والرفع من تنافسية املقاولة، من جهة ثانية، واالندماج االجتماعي للفئات 

في وضعية هشاشة أو في وضعية إعاقة أو في وضعية صعبة أو في وضعيات خاصة، من جهة ثالثة...     

يســعى املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي إلــى أن يجعــل مــن تقريـــره هــذا، الــذي يتنــاول، بصفــة خاصــة، 

ــر أفضــل شــروط إنجــاح إعــادة بنــاء 
ّ
وف

ُ
التكويـــن املهنـــي األســاس )FPI(، إطــارا مرجعيــا استـــراتيجيا وخارطــة طريــق، ت

التكويـــن املهنـــي ببالدنــا.   

يفيــد الواقــع الحالــي، أن التكويـــن املهنـــي، يوجــد اليــوم أمــام تقاطــع العديــد مــن الرهانــات ذات الطبيعــة االقتصاديــة 
م، فهو يواجه تحديات كبـرى 

َ
والتكنولوجية، تتصل، في الوقت نفسه، باالبتكار، واإلنتاجية، واإلدماج االجتماعي؛ ومن ث

تـــرتبط بإشــكاليات حاســمة، تتعلــق علــى الخصــوص بمــا يلــي:

تكويـن الرأسمال البشري وتثميـنه، في سياق الحقبة الرقمية؛	 

مواكبة التحوالت التي يشهدها االقتصاد، وحاجة مخططات التنمية القطاعية واألوراش االقتصادية الكبـرى إلى 	 

الكفــاءات الالزمة؛

ــــــــــِلّحة إلــى البحــث عــن أفضــل تمفصــل بيـــن التكويـــن املهنـــي والتعليــم العــام، مــن جهــة، وبيـــنه وبيـــن وســط 	 
ُ
الضــرورة امل

الشــغل، باعتبــاره الفضــاء األمثــل الكتســاب الكفايــات، مــن جهــة أخــرى؛  

اإلســهام فــي االندمــاج االجتماعــي واملهنـــي ملختلــف فئــات املجتمــع، وفــي تأميـــن اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيـــن هــذه 	 

الفئــات.

معلــوم أنــه، علــى املســتوى الدولــي، بــدأت املنافســة االقتصاديــة العامليــة تأخــذ أشــكاال جديــدة، فيمــا أضحــت الطفــرة 

ســهم فــي تســريع انتقــال املجتمعــات واالقتصــادات إلــى تطــور أشــد عمقــا. كمــا رســمت االتجاهــات الوازنــة فــي 
ُ
التكنولوجيــة ت

ميدان االستخدام املتعدد للتكنولوجيات واالبتكار بصورة جلية، مجال التنافسية، وتمكنت من إحداث خلخلة عميقة 

دة مسبقا؛ من ذلك: الحركية اإللكتـرونية؛ األداء املالي اإللكتـروني؛ التكنولوجيات الدقيقة، الخ.  هكذا،  في األنماط املحدَّ

يتطــور التكويـــن املهنـــي إذن، فــي منــاخ جــد متغيـــر، يســائل أدواره ووظائفــه.  

 وبالنظر إلى التحوالت املتسارعة، فالعديد من الدول، رغم توفرها على أنظمة جد متقدمة للتكويـن املهنـي، فقد انخرطت، 

مع ذلك، في سيـرورات لبلورة رؤى جديدة، تـروم االرتقاء بأنظمتها هاته، ومن بيـنها على سبيل املثال ال الحصر1: سويسرا؛ 

وفرنسا؛ وأملانيا؛ وكذلك كندا.     

1 Vision 2030 de la formation professionnelle - Suisse ; Stratégie Française 2017-2021 pour l’Éducation, la Formation 
Professionelle et l’Insertion-France
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علــى املســتوى الوطنــي، ارتقــى التكويـــن املهنـــي إلــى مســتوى الحــق املكفــول دســتوريا )الفصــل 31 مــن الدســتور(، ويحظــى 

بعنايــة خاصــة لــدى الســلطة العليــا للبــالد؛ حيــث أكــد جاللــة امللــك فــي عــدد مــن خطبــه الســامية، علــى أهميــة هــذا القطــاع 

التكويـــني بالنســبة للنمــو االقتصــادي واالندمــاج السوســيو-منهي للشــباب، كمــا مــا فتــئ يثيـــر االنتبــاه إلــى مكامــن النقــص التــي 

َســرهم، والحاجــة إلــى تأميـــن 
ُ
يتعيـــن إيجــاد حلــول لهــا، وعلــى الخصــوص، التمثــل الســلبي للتكويـــن املهنـــي لــدى الشــباب وأ

تكويـــن عالــي الجــودة ومتجــدد.  

من جهة أخرى، وفي خضم سعي املغرب إلى اإلقالع في مختلف املياديـن، فقد انخرط في إصالحات كبـرى تستهدف تحقيق 

االنتقــال االقتصــادي واالجتماعــي. هكــذا، رأى النــوَر عــدٌد مــن األوراش الكبـــرى فــي القطاعــات االقتصاديــة: )مخطــط 

املغــرب األخضــر؛ »اإلقــالع االقتصــادي ومخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة«؛ »رؤيــة 2020 للســياحة«؛ »مخطــط الطاقــة 

الشمســية«؛ الــخ...(، وفــي القطاعــات االجتماعيــة: )التـــربية؛ الصحــة الــخ...(؛ وهــي أوراش تســتدعي مواكبــة ناجعــة، فيمــا 

يتعلــق بالتأهيــل والتكويـــن.

 غيـــر أنه، ورغم التطور الّدال الذي عرفه التكويـــن املهنـــي، فإن أداءه يظل دون مســتوى األهداف املرجوة؛ وهو ما يشــهد 

عليــه اســتمرار املشــاكل ذات الصلــة بالتشــغيل، وظاهــرة العطالــة، التــي تمــّس الشــباب والنســاء بشــكل خــاص؛ ممــا يجعــل 

ــة، مــن قبيــل مــا يلــي: هــذا القطــاع التكويـــني فــي مواجهــة أســئلة ُملحَّ

إلــى أي حــد بمقــدور املهــام املوكولــة للتكويـــن املهنـــي، ووضعــه داخــل املنظومــة التـــربوية، رفــع التحديــات السوســيو 	 

اقتصاديــة التــي تواجههــا بالدنــا؟ 

ما هي قدرته الحقيقية على االستجابة، بل استباق احتياجات ومتطلبات األوراش الكبـرى االقتصادية، ومتطلبات 	 

االندماج االجتماعي؟

إلــى أي حــد ال تــزال االختيــارات التــي تــم اعتمادهــا ســابقا مالئمــة، والســيما االختيــارات املتعلقــة بالتنظيــم والحكامــة، 	 

وذلــك، بالنظــر للتحــوالت السوســيو-اقتصادية التــي عرفتهــا بالدنــا؟ 

لة على 	  ما هو األثـر الحقيقي للمجهودات املبذولة، واالستثمارات املرصودة منذ عقود خلت، في ضوء النتائج املحصَّ

املستوييـن الكمي والنوعي؟ 

يجــدر التأكيــد هنــا، أن هــذه التســاؤالت تفتــح آفاقــا جديــدة للنهــوض بالتكويـــن املهنـــي، فــي إطــار رؤيــة مندمجــة، تأخــذ بعيـــن 

االعتبار مجموع مكونات املنظومة التـربوية الوطنية، وتتيح هيكلة أكثـر انسجاما ومرونة، وتضمن، كذلك، إحداث قطائع 

مــع نمــوذج تنظيمــي اســتنفد كل إمكاناتــه، ويســتدعي، مــن ثــم، إعــادة بنــاء شــاملة.       

فــي ارتبــاط بذلــك، فــإن جوهــر الخيــط الناظــم ملضمــون هــذا التقريـــر، وأبعــد مــن التفاصيــل التقنيــة التــي تتخللــه، يكمــن فــي 

غايــة مفاهيميــة، وفــي اختيــار منهجــي؛ إذ مفــاد ذلــك، أن الرؤيــة الشــاملة التــي تؤطــر ورش مواءمــة سيـــرورة تـــربية وتكويـــن 

املواطن)ة( مع املتطلبات واالنتظارات ذات الطبيعة السوسيو-اقتصادية للبالد، تظل رهيـــنة بإعادة بناء التكويـــن املهنـــي 

األســاس.      

إن إعــادة البنــاء هاتــه، قــد أصبحــت، أكثـــر مــن أي وقــت م�صــى، جــزء ال يتجــزأ مــن اإلطــار املفاهيمــي الــذي تنبــع منــه فلســفة 

اإلصــالح التـــربوي نفســه، فــي شــموليته، وذلــك، بالنظــر ملجموعــة مــن االعتبــارات التــي يمكــن تلخيصهــا فــي العناصــر التاليــة: 

أن إعادة بناء التكويـن املهنـي، تشكل جزًء أساسيا من اإلصالحات الهيكلية الكبـرى ببالدنا، وذلك بما تنطوي عليه، 	 

إعــادة البنــاء هاتــه، مــن آثــار مباشــرة علــى التصــور الجديــد ملنظومتنــا التـــربوية، وعلــى مســتقبل املنظومــة الوطنيــة 

إلنتــاج القيمــة والثـــروات؛    
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أن قضيــة تســريع إعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي، تحظــى اليــوم بإجمــاع الفاعليـــن واملتدخليـــن، والتقــاء إرادتهــم جميعــا 	 

حــول ضرورتهــا: الدولــة؛ الفاعلــون السياســيون؛ النقابــات؛ املجتمــع املدنــي؛

أن مــن شــأن تثميـــن التكويـــن املهنـــي، وإبـــراز قدرتــه علــى تقديــم حلــول ملموســة للمشــكل الشــائك لعطالــة الشــباب 	 

وصعوبة اندماجهم السوســيو-منهي، اإلســهام، بكل تأكيد، في استـــرجاع ثقة املتعلميـــن وأســرهم واملجتمع بـــرمته في 

منظومتــه التـــربوية؛ تثميـــن، لــن يكــون فعليــا إال إذا أصبــح ولــوج التكويـــن املهنـــي اختيــارا شـــخصيا ومســؤوال، أو ثمــرة 

توجيــه درا�صــي معقــول وذي مصداقيــة وفــي الوقــت املناســب مــن الزمــن الدرا�صــي، وليــس اختيــارا اعتباطيــا مــن قبــل 

شــباب يجــدون أنفســهم فــي وضعيــة فشــل درا�صــي؛  

أن التكويـن املهنـي يسهم تماما في مجهود بناء مجتمع واقتصاد املعرفة ببالدنا، وذلك، من منطلق ارتباطه بمجاالت 	 

االبتكار في وسائل اإلنتاج والتطور العلمي والتكنولوجي، واعتبارا إلمكانية هذا القطاع التكويـني فيما يتعلق باستباق 

ن مــن التحسيـــن امللمــوس لتموقــع بالدنــا علــى الصعيديـــن  ِ
ّ
التطــورات السوســيو-اقتصادية واملهنـــية؛ وهــو مــا ســيمك

القــاري والدولــي.

لذلك، يـنتظم هذا التقريـر فيما يلي:

قسم أول تشـخي�صي لواقع حال التكويـن املهنـي؛ 	 

قسم ثان، يقتـرح مفاتيح/دعامات من أجل إعادة بناء التكويـن املهنـي األساس؛	 

خالصة تـركيبية، تقدم توصيات ملواكبة التغييـر.	 

مقدمة



القسم األول:
تشـخيص واقع حال التكويـن 

المهنـي 
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انخرط املغرب منذ سنة 2000 في إصالح واسع ملنظومته الوطنية للتـربية والتكويـن، بغاية مواكبة الديـنامية االجتماعية 

واالقتصاديــة للبــالد. ولقــد مكنــت الجهــود املبذولــة، طيلــة الســنوات الخمــس عشــرة املاضيــة، قطــاَع التكويـــن املهنـــي مــن 

إحراز تقدم كبيـــر، ومن مواكبة استـــراتيجيات التنمية القطاعية، ومن إعداد عدد كبيـــر من الشــباب لســوق الشــغل، مع 

تـــركيز أكبـــر علــى اإلنــاث والشــباب املنحدريـــن مــن األوســاط املعــوزة. 

غيـر أنه، ورغم التطور الهام الذي عرفه هذا القطاع، فإنه يجدر اإلقرار بأن أداء التكويـن املهنـي، يظل غيـر كاف من أجل 

بلوغ األهداف املرسومة، وتوفيـر الرأسمال البشري الالزم لتسريع وتيـرة النمو االقتصادي للبالد. 

I- حصيلة متبايـنة 

من خالل نظرة استـرجاعية لتطور التكويـن املهنـي، يمكن تقديـر التقدم املسجل والتجارب التي راكمها هذا القطاع. فغداة 

االســتقالل، لــم يكــن التكويـــن املهنـــي يســتقطب أكثـــر مــن 1300 متــدرب ومتدربــة، تلقــوا تكويـــنهم ســنة 1961مثــال1 ومنــذ ذلــك 

التاريخ، عمدت القطاعات الوزارية ذات الطبيعة التقنية، إلى إنشاء بنيات للتكويـن خاصة بها. كما تم  سنة 1974، إحداث 

.)OFPPT( مكتب التكويـــن املهنـــي وإنعاش الشغل

يعتبـر كل من »إصالح 1984«، وإرساء مستوى »تقني متخصص« سنة 1993، منعطفيـن حاسميـن في تاريخ تطور التكويـن 

املهنـي، حيث إنهما مكنا من بلورة عرض تكويـني أكثـر تنوعا، ومن توسيع طاقته االستيعابية، كما تم إدراج أنماط جديدة 

للتكويـــن، مــن قبيــل: التمــرس املهنـــي والتكويـــن بالتــدرج املهنـــي، فــي عامــي 19962 و20003 لتعزيــز إشــراك املقــاوالت فــي عمليــة 

ج بالحصول على  تدريب وتأهيل املتدربيـن. وهكذا، فإن نظام التكويـن األساس أصبح، يتمحور حول أربعة مستويات، تتوَّ

شهادات التخصص، والتأهيل، والتقني، والتقني املتخصص، علما بأن التكويـن يتم توفيـره وفقا ألنماط التمرس املهنـي، 

والتدرج املهنـي، والتكويـن داخل املؤسسات.

فــي ســنة 2015، أو�صــى املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، فــي إطــار الرؤيــة االستـــراتيجية لإلصــالح 2015-

2030، باتخــاذ جملــة مــن التدابيـــر التــي تســتهدف االرتقــاء بهــذا املكــون الهــام مــن مكونــات املنظومــة التـــربوية الوطنيــة. 

لقد سبق أن اعتمدت وزارة التـــربية الوطنية والتكويـــن املهنـــي كذلك، من جهتها، في ماي 2016، »االستـــراتيجية الوطنية 

ــرع فــي تنفيذهــا مــن خــالل توقيــع عقــود بـــرامج مــع مختلــف الفاعليـــن فــي التكويـــن 
ُ

للتكويـــن فــي أفــق 2021«، والتــي كان قــد ش

املهنـــي. 

فــي ذات االتجــاه، اعتمــد مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل ســنة 2015، بوصفــه الفاعــل العمومــي الرئيــس فــي هــذا 

املجــال، »مخطــط تنميــة التكويـــن املهنـــي فــي أفــق 2020«، الــذي تــم تصريفــه فــي صيغــة عقد-بـــرنامج يغطــي الفتـــرة الزمنيــة 

.2021-2016

شكل رقم1 : أهم مراحل تطور التكوين املنهي

1963
1974199519992002200620132016

198419952000200520082015

• المندوبیة السامیة
   للتكوین المھني

• إصالح
  التكوین المھني

• التكوین بالتمرس
  المھني

• المجموعة ما بین المھن
  لدعم اإلستشارة

• التكوین بالتدرج
  المھني

• تنظیم قطاع التكوین
  المھني الخاص

• تنظیم كتابة الدولة
  المكلفة بالتكوین المھني

• إطالق البرنامج
  اإلستعجالي 2012-2009

• الرؤیة اإلستراتیجیة
2030-2015  

• مكتب التكوین المھني
  وإنعاش الشغل

• رسم التكوین المھني

• وزارة
  التكوین المھني

• المیثاق الوطني
  للتربیة والتكوین

• الوكالة الوطنیة للتشغیل
  والكفاءات

• الطلب الحكومي لتكوین
  400 ألف متدرب في

  أفق 2008

• اللقاء الوطني
  حول التكوین المھني

• إدماج قطاع التكوین
  المھني بوزارة التربیة

  الوطنیة

• اإلستراتیجیة الوطنیة
  للتكوین المھني في أفق

2021  

املصدر: تقريـر األنشطة، قطاع التكويـن املهنـي، 2014

التقريـــر املوضوعاتــي: »املنظومــات التـــربوية، املعرفــة، التكنولوجيــات واالبتــكار« ضمــن »تقريـــر الخمسيـــنية للتنميــة البشــرية باملغــرب وآفــاق 2025«، 2006. 	1

القانــون رقــم 96-36 املتعلــق بإحــداث وتنظيــم التكويـــن بالتمــرس املهنـــي، ظهيـــر 23 يونيــو 1996.  	2

لقانــون رقــم 00-12 املتعلــق بإحــداث وتنظيــم التكويـــن بالتــدرج املهنـــي، الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 4798 بتاريــخ 2000/05/25. 	3

القسم األول
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1.  التكويـن املهنـي، قطاع في تطور 

1.1.  تطور البنية التحتية للتكويـن 

انتقل العدد اإلجمالي ملؤسسات التكويـن املهنـي، العمومي والخاص، من 1855 مؤسسة4 سنة 2000، إلى 1845 مؤسسة  
ســنة 2018، مســجال بذلــك انخفاضــا طفيفــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العــدد اإلجمالــي ملؤسســات التكويـــن املهنـــي قــد عــرف 
بعض التذبذب منذ سنة 2000، وذلك راجع إلى وجود اختالفات جد مهمة بيـن مختلف القطاعات املكونة، تميزت، على 
الخصوص، بالتوسع امللحوظ الذي عرفه عرض مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل، مقابل تـراجع في عدد مؤسسات 

التكويـــن املهنـــي التابعــة للقطــاع الخــاص.

وتشــمل البنيــة التحتيــة للتكويـــن، إلــى جانــب مؤسســات التكويـــن املهنـــي التــي توفــر التكويـــن داخــل املؤسســات، والتكويـــن 
بالتنــاوب املهنـــي، مراكــز وفضــاءات خاصــة بالتكويـــن بالتــدرج املهنـــي، تســمى مراكــز للتكويـــن بالتــدرج املهنـــي )CFA(. وقــد بلــغ 
عــدد هــذه املراكــز حوالــي 179 مؤسســة، منهــا مــا هــو تابــع للقطاعــات املكونــة العموميــة، باســتثناء مكتــب التكويـــن املهنـــي 
وإنعــاش الشــغل، ومنهــا مــا تشــرف عليــه املنظمــات غيـــر الحكوميــة، واملقــاوالت التــي أحدثــت لديهــا مراكــز للتكويـــن بالتــدرج 

املهنـــي داخــل املقــاوالت.

ويســمح تحليل ومقارنة اإلحصائيات املتعلقة بأعداد مؤسســات التكويـــن املهنـــي، في ارتباطها بالطاقة االســتيعابية حســب 
القطاعــات5 املتدخلــة فــي مجــال التكويـــن، بإعطــاء فكــرة عــن حجــم هــذه املؤسســات فــي كل قطــاع. ففــي ســنة 2018، بلــغ 
متوسط طاقة االستيعاب باملؤسسة الواحدة  914 مقعدا فعليا6  بالنسبة ملكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل، مقابل 

142 بالنســبة ملؤسســات التكويـــن التابعــة للقطاعــات الوزاريــة املكونــة. 

يتوفــر التكويـــن املهنـــي، ســنة 2018، علــى عــرض يضــم 122 داخليــة ذات طاقــة اســتيعابية تفــوق 18000 سريـــر، يوفرهــا 
بشكل أسا�صي كل من مكتب التكويـــن املهنـــي وإنعاش الشغل، وقطاع الفالحة، ويستهدف هذا العرض خصيصا السكان 
املنحدريـــن املنحــدرة مــن الوســط القــروي حصــرا. وجديـــر باإلشــارة، أن قــدرة اإليــواء لــدى مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش 

الشــغل قــد عرفــت زيــادة بنســبة 2 % مقارنــة مــع الســنة املاضيــة )2017(. )امللحــق رقــم4(7

2.1. اإلقبال على التكويـن املهنـي

سجلت نسبة اإلقبال على التكويـن املهنـي ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2011. هكذا، فقد فاق عدد املرشحيـن ملباريات ولوج 
مراكز التكويـن املهنـي في كل مستويات التكويـن بكثيـر، الطاقة االستيعابية املتوفرة. )امللحق رقم4 (  8

بالنســبة ملوســم 2017-2018، تقــدم مــا مجموعــه 494472 متـــرشحا إلــى مباريــات الولــوج املنظمــة داخــل القطــاع العمومــي 
للتكويـــن. فيمــا لــم يتعــد العــرض املتعلــق بعــدد املقاعــد املوفــرة مــن قبــل مؤسســات التكويـــن املهنـــي بشــكل عــام 343255 

مقعــدا، وهــو مــا يجعــل هــذا العــرض أقــل مــن الطلــب املعبـــر عنــه مــن قبــل املتـرشحيـــن لولــوج هــذه املؤسســات.

باإلضافة إلى هذه العناصر، يبيـن مؤشر االستجابة للطلب )satisfaction 2016 -2017	de	indice(، بالنسبة ملستويات 
التأهيل، والتقني، والتقني املتخصص التي يكثـر عليها الطلب، أن عدد املقاعد البيداغوجية املتوفر يستجيب فقط ألقل 
بـــرز أن 

ُ
مــن نصــف املسجليـــن الجتيــاز مبــاراة ولــوج هــذه املســتويات. مــع اإلشــارة إلــى أن املعطيــات املتعلقــة بـــ 2017-2018 ت

هــذا املؤشــر قــد عــرف زيــادة ملحوظــة؛ حيــث بلغــت نســبته 70 %.

دون احتســاب مراكــز التكويـــن بالتــدرج املهنـــي. 	4

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أننــا ال نتوفــر علــى املعطيــات املتعلقــة بحجــم مؤسســات التكويـــن املهنـــي الخــاص 	5

املقاعــد التــي يوفرهــا القطــاع /معــدد املؤسســات 	6

توزيــع العــرض فــي مجــال الداخليــات حســب القطاعــات املكونــة. 	7

تطــور نســبة اإلقبــال علــى مباريــات ولولــج التكويـــن املهنـــي حســب مســتويات التكويـــن. 	8
 INDICE	DE	SATISFACTION	DE	LA	DEMANDE =  	 PREVISIONS 1ère	ANNEE	 *100
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مبيان رقم 1: مؤشر االستجابة للطلب )توقعات السنة األولى /املسجلون في املباريات 

بـرسم سنة 2017-2016(

%96

التخصص التأهيل التقني التقني املتخصص

%44 %42 %41

املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2018(

3.1. تطور عدد املتدربيـن 

علــى امتــداد عشــرية تفعيــل امليثــاق الوطنــي للتـــربية والتكويـــن، تضاعــف عــدد املسجليـــن فــي التكويـــن املهنـــي بأكثـــر مــن ثــالث 

مــرات، حيــث انتقــل مــن 133000 إلــى 433000 مــا بيـــن 2000 و2018، وبلــغ متوســط املعــدل الســنوي للتطــور مــا يعــادل 

7,4%. مــردُّ هــذا التطــور، بشــكل خــاص، للمجهــودات التــي حققهــا مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل فــي رفــع طاقتــه 

االســتيعابية إلــى مــا يعــادل 87 % مــن أعــداد املتدربيـــن. 

مبيان رقم 2: تطور أعداد املسجليـن بالتكويـن األساس اإلشهادي )املتّوج بدبلوم(
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املصدر: وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي،2018

يبيـن تحليل عدد الخريجيـن وحاملي الشواهد املتعلقة بكل مستوى من التكويـن، أن مستويات التقني والتقني املتخصص 

تمثــل ثلثــي املسجليـــن، ونصــف الحاصليـــن علــى الشــواهد. وأخــذا بعيـــن االعتبــار البنيــة الهرميــة للمهــن فــي ســوق الشــغل، 

وكذلــك معاييـــر التأطيـــر املعتمــدة مــن طــرف املقــاوالت، يتبيـــن أن العــرض التكويـــني الخــاص باملســتويات الدنيــا )شــهادة 

التــدرج، وشــهادة التخصــص، وشــهادة التأهيــل( يظــل غيـــر كاف، مــع تواجــد تفاوتــات مهمــة حســب القطاعــات املكونــة، 
خاصــة باملقارنــة مــع املجهــود املبــذول بالنســبة للمســتويات العليــا )التقنــي، والتقنــي املتخصــص(. وهــو مــا يوضحــه الجــدول 

واملبيــان أســفله.

القسم األول
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جدول رقم 1: نسبة الفتيات ضمن عدد املسجليـن في التكويـن األساس اإلشهادي 2018 

نسبة الفتياتأعداد املسجليـنمستويات التكويـن

41,6 %425 10شهادة التدرج املهنـي
26,6 %678 70التخصص

26,9 %633 91التأهيل
43,6 %580 112التقني

47,2 %691 147التقني املتخصص
38,5 %007 433املجموع العام

املصدر: وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي، 2018

يبيـــن الجــدول أعــاله، أن نســبة الفتيــات )38,5%(، ضمــن املسجليـــن بمؤسســات التكويـــن املهنـــي األســاس اإلشــهادي، 

بالنســبة لجميــع املســتويات، تظــل ضعيفــة مقارنــة مــع نســبه الذكــور )61,5 %(. عــالوة علــى كــون هــذه التفاوتــات حســب 

النــوع، تمــس بدرجــة أقــوى املســتويات الدنيــا )التخصــص والتأهيــل(.   

وبالرجوع إلى توزيع املسجليـن حسب النوع والقطاعات املكونة )امللحق 4(، يتضح أن قطاعات التكويـن األكثـر استقطابا 

للفتيــات هــي، علــى ســبيل املثــال، قطــاع الشــباب والرياضــة بنســبة 100 %، وقطــاع الصناعــة التقليديــة بنســبة 61 %، 

وقطــاع التعميـــر بنســبة 69%، علــى عكــس قطاعــات أخــرى ال تتجــاوز نســبة اســتقطاب الفتيــات لديهــا 10 % مــن ضمنهــا، 

الصيــد البحــري 1,2%، وغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات %8,7...  

مبيان رقم 3: تطور توزيع أعداد املسجليـن حسب مستوى التكويـن

شهادة التدرج المهني

التأهيل

التقني

التقني المتخصص

التخصص

التخصص
16%

التأهيل
21%

التقني
26%

شهادة التدرج المهني
3%

التقني المتخصص
34%

املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي، 2018

4.1. القطاع الخاص للتكويـن املهنـي

يضــم القطــاع الخــاص للتكويـــن املهنـــي 413 مؤسســة معتَمــدة ســنة 2017، مــع أزيــد مــن 37700 متــدرب، أي مــا يعــادل 

ــعبة علــى صعيــد 511 
ُ

51 % مــن العــدد اإلجمالــي للمتدربيـــن فــي التكويـــن املهنـــي الخــاص. وقــد تــم تأهيــل أزيــد مــن 396 ش

مؤسســة خاصــة، تضــم 41.000 متــدرب، أي مــا يعــادل 56 % مــن العــدد اإلجمالــي للمتدربيـــن داخــل التكويـــن املهنـــي 

الخــاص.
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مــرَّ العــرض التكويـــني مــن 56.000 مســجل إلــى 76.364 خــالل فتـــرة 2000 – 2018، مــع ضعــف فــي متوســط معــدل النمــو 

الســنوي، وذلــك باملقارنــة مــع نفــس املعــدل فــي القطــاع العمومــي: 1,8% بالنســبة للقطــاع الخــاص، و10 % لــدى القطــاع 

العمومي. وفي مقابل ذلك، لوحظ أن عدد مؤسسات التكويـن املهنـي في القطاع الخاص ، يظل مرتفعا )1271 مؤسسة(، 

بمــا فيهــا املؤسســات املعتَمــدة، وذلــك، مقارنــة بعددهــا فــي القطــاع العمومــي الــذي ال يتعــدى 677 مؤسســة9. 

يالحظ ارتفاع في الحصة اإلجمالية للفتيات )57,3 %( ضمن املسجليـن بمؤسسات التكويـن املهنـي األساس الخاصة بـرسم 

موســم 2017-2018، خاصة في مســتويات التأهيل )75,1 %(، والتقني )62,4 %(، والتقني املتخصص )59,6 %(، مع وجود 

انخفــاض طفيــف فــي مســتويي التــدرج املهنـــي )43,1 %(، والتخصــص )40,7 %(، مقارنــة مــع نســبة الفتيــات املســجالت فــي 

مؤسســات التكويـــن العموميــة، والتــي ال تتعــدى 33,5 %.

مبيان رقم 4: عدد املسجليـن بمؤسسات التكويـن املهنـي الخاص )التكويـن األساس(
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املصــدر: إحصائيــات وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، قطــاع التكويـــن املهنـــي، 2018

وضعــت الدولــة منــذ ســنة 2007، مجموعــة مــن البـــرامج تتحمــل مــن خاللهــا، بشــكل جزئــي، مصاريــف التكويـــن فــي القطــاع 

الخــاص، وعلــى الخصــوص، بالنســبة ملســتوى التقنــي املتخصــص. ويتعلــق األمــر ببـــرنامج الدعــم املالــي لفائــدة ألشـــخاص 

املعوزيـــن قصــد مســاعدتهم علــى مواجهــة مصاريــف التكويـــن بمؤسســات القطــاع الخــاص. وتهــدف هــذه املســاهمة، إلــى 

تحمــل الدولــة لثلــث تكلفــة التكويـــن فــي حــدود 4.000 درهــم لــكل متــدرب ســنويا.

وقــد ارتفعــت مســاهمة الدولــة فــي تمويــل هــذا البـــرنامج فــي إطــار الســنة املاليــة 2015، إلــى 12 مليــون درهــم، لتكويـــن 4.075 

متدربا. ومن املتوقع أن تصل هذه املساهمة إلى 60 مليون درهم في أفق سنة 2021، لفائدة ما يقارب 15.000 متدرب10.

5.1. التكويـن في أثناء العمل

يتــم تمويــل عمليــات التكويـــن املســتمر فــي حــدود 30 % مــن مداخيــل رســم التكويـــن املهنـــي، املحــدث واملنظــم باملرســوم رقــم 

2.73.633 املتعلــق بـــرسم التكويـــن املهنـــي،11 الــذي يتولــى تدبيـــره مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل.

منذ سنة 2006، استفادت حوالي 1046 مقاولة سنويا من هذا النظام، بمعدل 130000 أجيـر سنويا تم تكويـنه سنويا. وقد 

عرف عدد املقاوالت املنخرطة في عمليات التكويـن املستمر تـراجعا، ابتداء من 2006، بسبب مشاكل التدبيـر التي عرفها هذا 

النظــام، ولــم تنفــع املجهــودات التــي تــم بذلهــا، بعــد ذلــك، مــن أجــل تجــاوز هــذه االختــالالت وجعــل هــذا النظــام أكثـــر مرونــة، فــي 

الرفــع مــن عــدد املقــاوالت املنخرطة فيه.
معطيــات قطــاع التكويـــني املهنـــي، 2018. 	9

املصــدر: االستـــراتيجية الوطنيــة للتكويـــن املهنـــي فــي أفــق 2021. 	10

املرســوم رقــم 2.73.633 بإحــداث رســم التكويـــن املهنـــي. 	11

القسم األول
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ويبلغ الغالف املالي الســنوي الذي يخصصه مكتب التكويـــن املهنـــي وإنعاش الشــغل، للتكويـــن املســتمر، في املتوســط 305 

مالييـــن درهــم، ال يصــرف منهــا ســوى 127 مليــون درهــم ســنويا.  

6.1. تكويـنات مشتـركة بيـن قطاعي التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي 

تم إطالق مشروع مشتـرك إلحداث مسارات مهنية في التعليم املدر�صي بيـن قطاع التـربية الوطنية وقطاع التكويـن املهنـي، 

.)PCP( ومسار إعدادي منهي ،)BacPro( وقد تضمن هذا املشروع على الخصوص، إرساء باكالوريا مهنية

1.6.1. الباكالوريا املهنـية

خالل موسم 2014-2015، تم إطالق الباكالوريا املهنـــية، بهدف تثميـــن املسلك املهنـــي ضمن منظومة التـــربية والتكويـــن، 
وتنويــع العــرض التكويـــني، وتحسيـــن قابليــة الشــباب للتشــغيل وإدماجهــم فــي الحيــاة املهنـــية. وقــد هــمَّ هــذا املســلك، فــي أول 

ســنة مــن إطالقــه، قطاعــات: الســيارات، والطيـــران، والفالحــة، عبـــر خمــس اتفاقيــات شــراكة.

عــرف عــدد املسجليـــن، زيــادة ملحوظــة خــالل املوســم التكويـــني 2017-2018، مقارنــة مــع املوســم الســابق؛ إذ انتقــل مــن 

14.304 إلــى 21613 مســجال، منهــم  36,6% فــي قطــاع الصناعــات املعدنيــة وامليكانيكيــة واإللكتـــروميكانيكية، و44,7 % فــي 

عب تقنيات اإلعالم واالتصال، والنقل واللوجستيك، والفندقة 
ُ

شعبة اإلدارة والتدبيـر والتجارة، أما الباقي فيتوزع على ش

والســياحة، والنســيج واأللبســة، والســيارات، والفالحــة والطيـــران، بأعــداد جــد محــدودة.

عب التكويـن باكالوريا مهنية )2017 – 2018(
ُ

 مبيان رقم 5: عدد املسجليـن حسب ش
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املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2018(

جدول رقم 2: نسبة الفتيات ضمن عدد املسجليـن في الباكالوريا املهنـية 2018 

نسبة الفتياتأعداد املسجليـنالقطاعات املكونة

38 %71مؤسسات الفالحة
12,9 %450مؤسسات التدبيـر املفوض

36,7 %969 20مؤسسات مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل
61 %123مؤسسات السياحة 

36,3 %613 21املجموع العام

املصدر: وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي، 2018
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يبيـــن الجــدول أعــاله، أن النســبة العامــة للفتيــات تظــل ضعيفــة باملقارنــة مــع النســبة املســجلة لــدى الذكــور، فيمــا يتعلــق 

باملسجليـن في املؤسسات املحتضنة للباكالوريا املهنـية بـرسم سنة 2018، باستثناء نسبة املسجالت في مؤسسات قطاع 

الســياحة، حيــث فاقــت املعــدل مســجلة 61 %.   

2.6.1. املسار اإلعدادي املهنـي 

حســب وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ُيعتبـــر هــذا املســار مســلكا تكويـــنيا موجهــا 

لتالمذة التعليم اإلعدادي، بهدف مساعدتهم على تحديد ميوالتهم، وذلك، حتى يتأتى توجيههم نحو املهن التي يختارونها. 

فهو يهدف إلى توفيـر مستوى أولي من التأهيل في أفق ولوج الحياة املهنـية، ومن ثم، الحد التدريجي من عدد الشباب الذيـن 

يغــادرون املنظومــة التـــربوية بــدون تأهيــل وبــدون شــهادة. وقــد تــم إبـــرام اتفاقيــات شــراكة نموذجيــة مــع بعــض القطاعــات، 

مــن قبيــل الصناعــة التقليديــة، والســياحة، لفتــح ثمانيــة مســارات )فــن الحــدادة، فصالــة وخياطــة، وفــن النجــارة، وإصــالح 

الســيارات، وهيــاكل وصباغــة الســيارات، وكهربــاء البنــاء، ونجــارة الخشــب واألملنيــوم، واملطعمــة(. وقــد تــم فــي موســم 2015-

2016، فتح هذا املسار في 15 إعدادية، تحتضن 15 فصال، ويضم هذا املسار في 2017-2018  أكثـر من 12.680مسجال، 
من بيـــنهم 97 % يتم تكويـــنهم في مؤسسات مكتب التكويـــن املهنـــي وإنعاش الشغل.  12

2.  عرض تكويـني يتجه نحو التمهيـن 

تم بذل مجهودات هامة لتطويـر عرض للتكويـن املهنـي، ذي جودة ومالئم لحاجيات مختلف القطاعات االقتصادية. ومن 

بيـن أهم التدابيـر الدالة التي اتخذت في إطار هذا الورش، نذكر إعادة هندسة التكويـن حسب املقاربة باعتبار الكفاءات، 

ــعب التــي توفرهــا مؤسســات التكويـــن  ووضــع دالئــل املهــن والحــرف REM، ومرجعيــات املهــن والكفــاءاتREC، وتأهيــل الشُّ

املهنـــي الخاص، واعتماد مؤسسة التكويـــن املهنـــي الخاص، وتطويـــر مرجع تقييم جودة التكويـــن املهنـــي.

كمــا تــم تفعيــل مجموعــة مــن التدابيـــر مــن أجــل تحسيـــن الحكامــة، وذلــك، مــن خــالل اعتمــاد أنمــاط تسييـــر املؤسســات، 

تهــدف إلــى انخــراط أكبـــر مــن طــرف مختلــف الشــركاء، وتـــرشيد أمثــل للمــوارد املتاحــة.

عب حسب مستويات التكويـن
ُّ

1.2. تطور الش

يـــنتظم التكويـــن املهنـــي األســاس، حاليا، في 340 شــعبة، تغطي مجموع قطاعات التكويـــن. ويظهر الرســم املبياني أدناه، أن 

ــعب، يتمركــز فــي قطاعــات الصناعــات امليكانيكيــة واملعدنيــة واإللكتـــرونية، والبنــاء واألشــغال العموميــة،  أكبـــر عــدد مــن الشُّ

عب التكويـن املرتبطة بقطاعات اإلدارة والتدبيـر 
ُ

وكذلك الصناعة التقليدية. إال أن أكبـر عدد من املتدربيـن، تستقطبه ش

والتجــارة، متبوعــا بقطــاع الصناعــات امليكانيكيــة واملعدنيــة واإللكتـــرونية، والبنــاء واألشــغال العموميــة، فــي حيـــن أن 

قطاعات، الصناعة التقليدية، والفالحة، والسمعي البصري، وفنون الجرافيك، وقطاع النسيج واأللبسة، تسجل عددا 

ــعب املقتـــرحة. إجماليــا ضعيفــا مــن املتدربيـــن، بالرغــم مــن تنــوع الشُّ

ــعب، تلجهــا أعــداد محــدودة مــن املتدربيـــن؛ ممــا  أمــا القطاعــات التــي تعتبـــر »واعــدة«، فإنهــا توفــر عــددا محــدودا مــن الشُّ

ــعب واملقاعــد البيداغوجيــة املتوفــرة داخــل كل 
ّ

يســتدعي دراســة أســباب وانعكاســات هــذه التبايـــنات، مــن حيــث أعــداد الش

شــعبة، ومــدى مالءمتهــا مــع حاجــات الشــباب، ومتطلبــات ســوق الشــغل.

املصــدر: قطــاع التكويـــن املهنـــي، 2018. 	12

القسم األول
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املصــدر: إحصائيــات وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، قطــاع التكويـــن املهنـــي )2018(

لقد تم وضع مجموعة من االستـــراتيجيات القطاعية، خالل العشرية األخيـــرة، والتي تطلبت مواكبة على مستوى تكويـــن 

وتأهيل املوارد البشرية الالزمة لهذه االستـــراتيجيات، في التكويـــن املهنـــي، وكذلك التعليم العالي.

ــراتيجيات، فــإن األمــر يســتلزم إنجــاز دراســة  ومــن أجــل تقييــم مــدى اســتجابة عــرض التكويـــن املهنـــي ملتطلبــات هــذه االستـ

تحليليــة ألثـــر هــذه األخيـــرة، علــى تنويــع عــرض التكويـــن املهنـــي ومالءمتــه. 
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املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي، 2018

يبـــرز الجــدول أعــاله، أن نســبة الفتيــات املســجالت مهمــة فــي الشــعب التــي تـــرتبط بمــا يعــرف باملهــن ذات اإلقبــال النســوي 

املرتفــع، كمــا هــو الحــال بالنســبة للقطــاع الشــبه طبــي والصحــة حيــث يشــكلن أكثـــر مــن 80 % مــن مجمــوع املسجليـــن، 

متبوعــا بقطاعــات الصناعــة التقليديــة بأكثـــر مــن 65 %، ومســاعدة األســر بنســبة 57 %. كمــا أن هنــاك تواجــد ملحــوظ 

للفتيــات فــي قطاعــات التجــارة والتدبيـــر والخدمــات بنســبة 43 % وفــي قطاعــي النســيج واأللبســة والحالقــة والتجميــل 

بمــا يـــناهز 44 % مــن املتدربيـــن.
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2.2.  إعادة هندسة التكويـن وفق املقاربة باعتبار الكفايات13

تعتبـر إعادة هندسة التكويـن املهنـي، وفق املقاربة باعتبار الكفاءات، منهجية شاملة تغطي جميع مراحل هندسة التكويـن 

)تخطيــط التكويـــن؛ وضــع وإرســاء البـــرامج؛ التقييــم...(. تقــوم هــذه املقاربــة علــى أســاس تحليــل واقــع ممارســة املهــن داخــل 

املقــاوالت، كمــا أنهــا تحــدد الكفايــات الضروريــة للقيــام باملهــام املرتبطــة بهــذه املهــن علــى الوجــه األمثــل، وذلــك قبــل الشــروع 

فــي بلــورة بـــرامج التكويـــن املالئمــة لهــا.

وقــد مكنــت مشــاريع تطويـــر وإرســاء بـــرامج التكويـــن وفــق املقاربــة باعتبــار الكفــاءات، التــي أطلقــت ســنة 2003 وإلــى حــدود 

ــب إنجــاز 
َّ
2016، مــن تطويـــر وإعــادة هيكلــة 159 بـــرنامجا، وإرســاء 130 بـــرنامجا فــي 213 مؤسســة عموميــة وخاصــة. وتطل

أشــغال إعــادة هــذه الهندســة بلــورة مجموعــة مــن الدالئــل املنهجيــة، التــي بلــغ عددهــا 17 دليــال.

يبدو اليوم جليا، أن سيـرورة املقاربة باعتبار الكفاءات، والتي تـركز على وضعيات فعلية داخل فضاء العمل، يتطلب مدة 

سنتيـن على األقل إلنجاز الدراسات الضرورية، وبلورة بـرامج التكويـن وتكويـن املكونيـن.

وقد أعلنت الوزارة املكلفة بالتكويـــن املهنـــي عن نيتها في تعميم املقاربة باعتبار الكفاءات على مستوى التكويـــنات املهنـــية، 

إال أنــه لحــدود اليــوم، ال تتعــدى التكويـــنات التــي تمــت بلورتهــا حســب هــذه املقاربــة نســبة 50 % مــن التكويـــنات املتوفــرة 

حاليا. وقد تم، في هذا الصدد، إطالق بـرنامج جديد إلعادة هيكلة التكويـن املهنـي سنة 2011 بتعاون مع الوكالة الكندية 

للتعــاون الدولــي، وذلــك بهــدف مراجعــة التجربــة األولــى فــي هــذا املجــال.

تجدر اإلشارة إلى أن املقاربة باعتبار الكفايات، قد عرفت بعض الصعوبات والعوائق في أثناء إرسائها على الصعيد الدولي، 

خصوصا بسبب تفعيل متسرع، يصطدم مع املقاربة املنهاجية التقليدية، ومن ثم، فإن األخذ بهذه املقاربة، يتعيـن عليه 

أن تأخذ بعيـن االعتبار خصوصيات الجهاز التكويـني الذي يحتضنها، وأن تتكيف معه. 

3.2.  إعداد أدوات لتحقيق مالءمة التكويـن مع التشغيل  

شكل هذا العنصر أحد أكبـر انشغاالت متخذي القرار والفاعليـن في التكويـن املهنـي، وذلك باعتبار أهميته في إعداد عرض 

التكويـن على املستوييـن الكمي والنوعي. لقد تم تجريب العديد من األدوات خالل العقود الفارطة، دون الوصول فعال إلى 

النجاعة املأمولة؛ مما أدى إلى صعوبات في القيادة الدقيقة لعرض التكويـن هذا.

1.3.2. أدوات تخطيط الحاجات املتعلقة بالتكويـن  

لقد تم التخلي عن آلية تخطيط التكويـن املهنـي، التي تم إرساؤها منذ 1987، والتي انبنت على دراسات قطاعية وجهوية، 

وعلى توصيات كل من اللجنة الوطنية واللجان اإلقليمية للتكويـن املهنـي، وذلك لفائدة أدوات أخرى بديلة، اعُتِبرت أكثـر 

مالَءمة. ويتعلق األمر، على وجه الخصوص، بما يلي:

بـــرامج وطنيــة واستـــراتيجيات للتنميــة القطاعيــة، والتــي تتضمــن مكونــا يـــرتبط باملــوارد البشــرية لــكل قطــاع، وكذلــك 	 

حاجاتــه مــن حيــث التكويـــن14 ؛

حاجات معبـر عنها في بـرامج عمل الفدراليات والقطاعات املهنـية، وفي إطار دراسات إلمكانات وفرص إحداث مراكز 	 

قطاعية للتكويـن املهنـي؛

دراسات قطاعية منجزة في إطار »املقاربة باعتبار الكفايات« من أجل إرساء بـرامج التكويـن؛	 

املتــداول فــي حقــل التـــربية والتكويـــن مقابــال ل compétences	par	approche هــو »املقاربــة بالكفايــات«. 	13

يمكــن أن نذكــر بهــذا الصــدد، مخطــط اإلقــالع الصناعــي، ومخطــط املغــرب األخضــر، ومخطــط املغــرب األزرق، ورؤيــة 2020 للســياحة، ورؤيــة 2015 للصناعــة التقليديــة، ومخطــط املغــرب الرقمــي، والبـــرنامج املغربــي  	14
للطاقــة الشمســية وتنميــة الطاقــة الريحيــة، واألوراش املفتوحــة فــي مجــال البنــاء واألشــغال العموميــة، والنقــل واللوجســتيك، والســمعي البَصــري، والتجــارة، وتحويــل الخدمــات، وكذلــك املهــن العامليــة للمغــرب مــن قبيــل 

صناعــة الطائــرات والســيارات.  

القسم األول
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دراســات منجــزة مــن قبــل القطاعــات املكونــة مــن أجــل تطويـــر عرضهــا التكويـــني الخــاص، )مخططــات مديـــرية 	 

جهويــة؛ مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل؛ دراســات استـــراتيجية لقطاعــات مكونــة مــن قبيــل الفالحــة 

والســياحة...(. التقليديــة  والصناعــة 

2.3.2.  وظيفة »املراصد«

فــي ســنة 2014، تــم إحــداث مرصــد وطنــي لــدى الــوزارة املكلفــة بالتشــغيل، وذلــك، فــي إطــار »االستـــراتيجية الوطنيــة 

للتشغيل«15. يضطلع هذا املرصد، على الخصوص، بتتبع وتحليل تطور سوق الشغل، وإنجاز دراسات، وتوفيـر املعطيات 

الكفيلــة بتوجيــه وتأطيـــر سياســات التشــغيل.        

ولقــد واجــه إرســاء هــذه اآلليــة، باعتبارهــا ضروريــة لبنــاء أي عــرض مالئــم للتكويـــن املهنـــي، صعوبــات متعــددة، ذات صلــة، 

علــى الخصــوص، بغيــاب ثقافــة تقاســم املعلومــة بيـــن املؤسســات، وبتعقــد التمفصــالت املؤسســاتية، وكذلــك بضعــف 

القــدرة التقنيــة علــى إنتــاج املعطيــات.   

)REC( ومرجعيات املهن والكفاءات )REM( 3.3.2.  دالئل املهن والحرف

لقــد أطلــق كل مــن قطــاع التكويـــن املهنـــي، والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ANAPEC، هــذا الــورش 

منــذ ســنة 2004، وهمــا يتوفــران فــي الوقــت الراهــن علــى 246 بطاقــة تتعلــق بدالئــل املهــن والحــرف REM، و288 بطاقــة 

تتصــل بمرجعيــات املهــن والكفــاءات REC. فــي ارتبــاط بذلــك، تمــت تغطيــة 13 قطاعــا، )يجــري تغطيــة 3 قطاعــات أخــرى(: 

البنــاء واألشــغال العموميــة؛ اللوجســتيك؛ الفالحــة؛ الصيــد البحــري؛ النقــل؛ البيئــة؛ صناعــة الحديــد وامليكانيــك 

واإللكتـــروميكانيك؛ األغذيــة الفالحيــة؛ املــاء والتطهيـــر؛ املهــن الشــبه طبيــة؛ التعميـــر والهندســة املعماريــة؛ الصناعــة 

التقليديــة؛ الكيميــاء؛ التأميـــن؛ النســيج واأللبســة؛ اإلدارة؛ التدبيـــر؛ التجــارة؛ القطــاع املالــي.     

غيـــر أن دالئــل املهــن والحــرف، ومرجعيــات املهــن والكفــاءات املنَجــزة، ال تغطــي مجمــوع القطاعــات وكل املهــن، وهــو مــا 

يســتدعي بــذل مجهــود كبيـــر مــن قبــل كل مــن الهيئــة املكلفــة بإعــداد دالئــل املهــن والحــرف، وهــي الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش 

التشــغيل والكفــاءات، والقطــاع املكلــف بإعــداد مرجعيــات املهــن والكفــاءات؛ وهــو قطــاع التكويـــن املهنـــي.  

4.2.  الفاعلون املكلفون بتوفيـر التكويـن املهنـي

تعتبـــر املــوارد البشــرية القلــب النابــض للتكويـــن املهنـــي، والســيما املكونــون القــادرون علــى تـــرجمة أهــداف التكويـــن إلــى 

معــارف، وكفايــات، ومهــارات الزمــة لتأهيــل املتدربيـــن، ومــن ثــم تيسيـــر اندماجهــم الحقــا فــي الوســط املهنـــي. يحتضــن 

التكويـــن املهنـــي اليــوم 19500 مكــون، بيـــنهم 9000 يعملــون بمؤسســات التكويـــن املهنـــي العمومــي.

املرســوم رقــم 2-14-280 ل 20 شــعبان 1435 )18 يونيــو 2014( بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة. 	15
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مبيان رقم  8 : تطور أعداد املكونيـن بمؤسسات التكويـن املهنـي )2018-2008(
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مؤسسات التكوين المهني الخاصالقطاعات الوزاريةم.ت.م.إ.ش

املصــدر: إحصائيــات وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، قطــاع التكويـــن املهنـــي، 2018

يبلــغ متوســط معــدل التأطيـــر 38 متدربــا لــكل مكــون قــار، بمعــدل 41 متدربــا لــكل مكــون علــى صعيــد مؤسســات التكويـــن 

املهنـــي التابعــة للقطاعــات الوزاريــة، و52 بمؤسســات مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل، و19 بمؤسســات التكويـــن 

املهنـــي الخــاص. يوضــح املبيــان أعــاله التطــور الــذي عرفتــه أعــداد املكونيـــن مــن ســنة 2008 إلــى ســنة 2018، مــع توزيعهــم 

حســب القطاعــات املكونــة. 

تشــمل هــذه األعــداد، علــى الســواء، املكونيـــن القاريـــن، واملكونيـــن العرضييـــن الذيـــن يشــكلون 46 % مــن أعــداد املكونيـــن 

العامليـــن بالقطــاع الخــاص، و42 % بالنســبة ملكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل بـــرسم موســم 2017-2018. أمــا 

بالنسبة للقطاعات الوزارية، فتظل نسبة املكونيـــن العرضييـــن جد متبايـــنة من قطاع إلى آخر، فهي تتأرجح بيـــن 100 % 

فــي قطــاع التجهيــز و0 % فــي قطــاع الســياحة. 

مبيان رقم 9: نسبة اللجوء إلى املكونيـن العرضييـن حسب القطاع املكون سنة 2018 
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املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي،2018

القسم األول
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 جدول رقم 3: توزيع املكونيـن حسب النوع والقطاعات املكونة )موسم 2018-2017( 

نسبة اإلناثأعداد املكونيـن القطاعات املكونة

22 %211 9مؤسسات مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل
39 %1902القطاعات املكونة العمومية 

35 %043 9القطاع الخاص للتكويـن املهنـي
30 %156 20املجموع العام

املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي،2018

يبيـــن الجــدول أعــاله، أن النســبة العامــة للمكونــات )إنــاث( 30 % تظــل جــد ضعيفــة باملقارنــة مــع نســبة املكونيـــن الذكــور 

70 %، ويُهّم هذا الضعف جميع القطاعات املكونة عمومية وخاصة؛ إذ تتأرجح بيـن 22 % بمؤسسات مكتب التكويـن 

املهنـــي وإنعاش الشــغل و35 % بمؤسســات القطاع الخاص، و39 % باملؤسســات التابعة للقطاعات العمومية. 

3.  بوادر لالندماج مع املكونات األخرى للمنظومة الوطنية للتـربية والتكويـن والبحث العلمي

رغم ما قطعته مسارات التكويـن املهنـي من أشواط، في سيـرورة تمفصلها مع مسارات املكونات األخرى للمنظومة الوطنية 

للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، إال أنهــا مــا زالــت تواجــه صعوبــات فــي اكتســابها للصبغــة املؤسســاتية التــي تمكنهــا مــن 

مســاعدة الشــباب باختيــارات أوســع، وبـــرؤية أفضــل فيمــا يتعلــق بمســارات التكويـــن.  

1.3. نظام املمرات القائم

يوضــح الشــكل أســفله، املمــرات املتوفــرة بيـــن مختلــف مســتويات التكويـــن املهنـــي، وروابطهــا مــع القطــاع املدر�صــي. فآليــات 

املــرور إلــى التكويـــن املهنـــي محــددة، غيـــر أن حجــم التدفقــات يظــل رهيـــنا باملجهــودات املبذولــة فــي مجــال إعــالم وتوجيــه 

املتعلميـــن. 

بالنسبة للعودة من التكويـــن املهنـــي نحو التعليم العام، فإن األمر ال يبدو بالوضوح الالزم، ذلك ألن هذا املمر ال يُهّم سوى 

بعــض املتعلميـــن الوافديـــن مــن بـــرامج التـــربية غيـــر النظاميــة، أو أولئــك الذيـــن يجتــازون بنجــاح، بمبــادرة منهــم، امتحــان 

الشــهادة االبتدائيــة )بمثابــة مرشحيـــن أحــرار(.        
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 شكل رقم 2: املمرات بيـن مستويات التكويـن املهنـي وتمفصلها مع مستويات التعليم املدر�سي

)كما يقدمها قطاع التكويـن املهنـي، 2016( 
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2.3. التوجيه املهنـي

تتوفــر املنظومــة التـــربوية علــى نظــام للتوجيــه، الهــدف منــه مواكبــة الشــباب فــي اختياراتهــم الدراســية والتكويـــنية، يقــوم، 

أساســا، علــى حمــالت ســنوية تخصــص إلعالمهــم. كمــا توجــد بوابــة الكتـــرونية وطنيــة للمســاعدة علــى اإلعــالم والتوجيــه 

املهنـــي، تــم إطالقهــا ســنة 2014، مــن أجــل تمكيـــن الشــباب مــن التعــرف علــى عــروض التكويـــن املهنـــي، ووضــع تـــرشيحاتهم 

وتتبــع مآلهــا عبـــر اإلنتـــرنيت.

فــي ارتبــاط بذلــك، فإنــه بإرســاء مســار ُيف�صــي فــي نهايــة اإلعــدادي إلــى البكالوريــا املهنـــية، ســيصبح بإمــكان املتعلميـــن الذيـــن 

يتابعــون هذيـــن املساريـــن، أن يغيـــروا مســاراتهم بســهولة داخــل املنظومــة التـــربوية.   

أما فيما يخص التعليم العالي، فإن تنظيم املمرات يخضع لنظام الحصيص املخصص للخريجيـن الوافديـن من التكويـن 

املهنـي )التقني املتخصص(، على املسالك الجامعية، وخاصة على مستوى اإلجازات املهنـية.

4.  حكامة التكويـن املهنـي في طور التوطيد

1.4.  تموقع الفاعليـن ضمن نموذج الحكامة

يتميــز التكويـــن املهنـــي بتنــوع املتدخليـــن، تحــت وصايــة للقطــاع الــوزاري املكلــف بالتكويـــن املهنـــي، وهــو تنــوع يشــكل، فــي حــد 

ــن مــن تطويـــر عــرض متنــوع للتكويـــن، ومــن وضــع عــدة آليــات للتنســيق.       
ّ
ذاتــه، مصــدر ثـــراء، علــى اعتبــار أنــه مك

ويمكن توزيع هؤالء املتدخليـن في ثالث فئات أساسية:

قطــاع التكويـــن املهنـــي، بوصفــه القطــاع الــوزاري املكلــف بتنســيق السياســات العموميــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، 	 

ويضطلع بمهمة تخطيط، وتوجيه، وتقييم االستـراتيجيات املوضوعة قيد التنفيذ من أجل النهوض به. يتوفر هذا 

القطــاع علــى مصالــح خارجيــة علــى صعيــد الجهــات؛

الفاعلــون فــي التكويـــن، الذيـــن يتولــون مهمــة مؤسســاتية تتمثــل فــي تطبيــق السياســات والعمليــات فــي مجــال التكويـــن 	 

ليـن من القطاعات العمومية، وهي: مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش 
َّ
املهنـي، ويتعلق األمر بالفاعليـن العمومييـن املشك

الشــغل، والقطاعــات املكونــة: )الفالحــة والصيــد البحــري؛ الصناعــة التقليديــة؛ الســياحة؛ الصحــة؛ ...(، عــالوة علــى 

القطاع الخاص للتكويـــن املهنـــي؛

ُمن أهمية انخراطهم في التكويـن املهنـي، في ضمان تطويـر هذا القطاع، وتـرسيخه 	 
ْ
الشركاء االستـراتيجيون، الذيـن تك

في بيئته السوسيو-اقتصادية )بعض هؤالء الشركاء يوفر تكويـنات معيـنة(. ويتعلق األمر، من جهة أولى، باملنظمات 

والتجمعات املهنـية، ومن جهة ثانية، بالجمعيات ومختلف الفاعليـن في املجتمع املدني. 

2.4. تمويل قطاع التكويـن املهنـي 

تقدر امليزانية املخصصة لقطاع التكويـن املهنـي بما يعادل 0,5 % من الناتج الداخلي الخام )تبلغ هذه النسبة في فرنسا مثال 

1,5 %(. هذا التمويل، تسمه تـركيبة معقدة، باعتبار تعدد املتدخليـن في التكويـن املهنـي، وتنوع مصادر التمويل، عالوة على 

الصعوبات املتعلقة بتحديد أوجه االستعمال الفعلي لهذه املوارد في غياب إطار محاسباتي خاص بالتكويـن املهنـي.

ومع ذلك، يمكن القول أن تمويل التكويـن املهنـي، يتأتى من أهم املصادر التالية:

امليزانية املرصودة من قبل الدولة؛	 

عائدات رسم التكويـن املهنـي؛	 

التمويالت التي يتيحها التعاون الدولي؛	 

مساهمة األسر. 	 
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هكذا، تتوزع االعتمادات املرصودة من قبل الدولة كما يلي:

 جدول رقم 4: توزيع امليزانية املرصودة لقطاع التكويـن املهنـي )بمالييـن الدراهم(

النسبة %  ميزانية 2016ميزانية قطاع التكويـن املهنـي

10 %308قطاع التكويـن املهنـي
78 %493 2*م.ت.م.إ.ش

12 %384قطاعات وزارية اخرى
100 %185 3املجموع

* دون احتساب منحة الدولة وفائض العقود الخاصة للتكويـن

املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2016(

تتشكل التمويالت، املخصصة في أغلبها للتكويـن املهنـي األساس، من رسم التكويـن املهنـي بنسبة 64 %. وقد انتقلت هذه 

امليزانيــة مــن 994 مليــون درهــم إلــى 3,18 مليــار درهــم خــالل الفتـــرة املمتــدة بيـــن 2001 و2016، مســجلة بذلــك معــدل زيــادة 

ســنوية قدرها%8,1.

مبيان رقم 10 : تطور ميزانية قطاع التكويـن املهنـي 
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املصدر: وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2018(

من جهة أخرى، شــكل التعاون الدولي دوما أداة مهمة في تمويل تطويـــر التكويـــن املهنـــي، ســواء على املســتوى االستـــراتيجي، 

أو علــى املســتوى العملــي. مــن هــذا املنظــور، يشــكل التعــاون أحــد أهــم مصــادر تمويــل التكويـــن املهنـــي، مــن خــالل الهبــات 

واالعتمادات املخصصة لهذا القطاع في إطار بـــرامج التعاون الدولي، والتي يمكن إدراج أهمها في عالقتها بالتكويـــن املهنـــي، 

علــى ســبيل التوضيــح فيمــا يلــي16 :

بـــرنامج »ميــدا 1« وبـــرنامج »ميــدا 2« بغــالف مالــي بلــغ 33 مليــون أورو بالنســبة للبـــرنامج األول، و50 مليــون أورو 	 

بالنســبة للبـــرنامج الثانــي؛

تقاريـــر أنشــطة قطــاع التكويـــن املهنـــي مــن 2014 إلــى 2016. 	16

القسم األول
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صــص منــه مبلــغ 220 مليــون أورو لقطاعــي التـــربية والتكويـــن 	 
ُ
بـــرنامج تحــدي األلفيــة الثانــي )2016-2021(، الــذي خ

املهنـــي؛

بـرامج التعاون مع فرنسا، وأملانيا، وبلجيكا، وكندا، ومع بعض الهيئات، من قبيل: البنك اإلسالمي للتنمية، ووكالة 	 

الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية USAID، والبنك اإلفريقي للتنمية.

وتشــكل مســاهمة األســر بدورهــا حصــة ال يســتهان بهــا فــي عمليــة تمويــل التكويـــن املهنـــي، إال أنهــا تظــل صعبــة التحديــد بدقــة، 

خصوصا فيما يتعلق بالتكويـــن املهنـــي الخاص. وتقدر هذه املســاهمة فيما بيـــن 8000 و16000 درهم لكل متدرب. وتمنح 

الدولة، بهذا الصدد، دعما للمتدربيـــن ال يتجاوز 4000 درهم في السنة لكل متدرب في مؤسسات التكويـــن املهنـــي الخاص 

املعتمــدة.

أما في القطاع العمومي، فإنه يمكن تحديد نسبة مساهمة األسر تحديدا إجماليا، خصوصا على مستوى مكتب التكويـن 

وإنعــاش الشــغل، الــذي قــام، علــى ســبيل املثــال، بتحصيــل حوالــي 285,6 مليــون درهــم بـــرسم ســنة 201617، واردة مــن 

مســاهمات املتدربيـــن فــي تكاليــف التكويـــن.

5.  مردودية التكويـن املهنـي

1.5. املردودية الداخلية

يبلــغ متوســط نســبة الحصــول علــى الدبلــوم 67 %؛ حيــث تتـــراوح بيـــن 64 % بالنســبة ملســتوى التقنــي، و71 % بالنســبة 

ملســتوى التقنــي املتخصــص.

 فيما يتعلق بتطور املناصفة رجال / نساء في مجال التكويـن املهنـي األساس:

بلغــت نســبة الفتيــات ضمــن أعــداد متدربــي التكويـــن املهنـــي األســاس، حوالــي 39 % ســنة 2015 بالنســبة للتكويـــن 	 

داخــل املؤسســات، وبالتمــرس املهنـــي، أي بنســبة تـــراجٍع تقــدر بأربــع نقــط منــذ ســنة 2001؛ حيــث كانــت هــذه الحصــة 

تبلــغ حوالــي 43 % آنــذاك؛

سجل التكويـــن بالتدرج املهنـــي حصة 45 %  لدى الفتيات سنة 2015، مقابل 35 % سنة 2011، أي بزيادة قدرها 	 

10 نقــط علــى مــدى أربــع ســنوات.

املصــدر: مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل، 2016. 	17
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مبيان رقم  11 : توزيع خريجات التكويـن املهنـي حسب القطاعات املكونة
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املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2018(

تجــدر اإلشــارة إلــى أن حصــة خريجــات التكويـــن املهنـــي أكثـــر أهميــة فــي بعــض قطاعــات التكويـــن، ممــا يــدل علــى أن نســبة 

ــعب التــي تســتقطب نســبة مهمــة مــن  اســتكمال التكويـــن أكبـــر لــدى اإلنــاث منــه لــدى الذكــور، ويظهــر هــذا جليــا فــي الشُّ

اإلناث، من قبيل شــعبة مســاعدة األســر التي بلغت نســبة الخريجات فيها 93 % ، وشــعبة الشــبه الطبي والصحي بنســبة 

68 %، ثــم التجــارة والتدبيـــر والخدمــات بأزيــد مــن 65 % ، وأخيـــرا  83 % ، تليهــا شــعب النســيج واأللبســة وكذلــك الجلــد بـــ

ــعب املرتبطــة بالبنــاء واألشــغال  الصناعــات الغذائيــة بـــ 59 %. مــن جهــة أخــرى تبقــى نســبة الخريجــات ضعيفــة فــي الشُّ

العموميــة والصناعــات امليكانيكيــة والصلــب واإللكتـــرونيك...   

 مبيان رقم 12: تطور خريجي التكويـن املهنـي حسب القطاعات املكونة
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املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2018(

يتمتــع القطــاع العمومــي بجاذبيــة قويــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، مــن خــالل مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل، الــذي 

تتزايــد أعــداد خريجــي مؤسســاته ســنة بعــد أخــرى. 

ال يــزال عــدد خريجــي مراكــز التكويـــن املهنـــي التابعــة للقطاعــات الوزاريــة جــد ضعيــف؛ ممــا يســائل دور هــذه القطاعــات فــي 

تطويـــر التكويـــن املهنـــي ببالدنــا.

أما القطاع الخاص، فيعرف شبه ركود من حيث أعداد خريجي مؤسساته التكويـنية.

القسم األول
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2.5. املردودية الخارجية

بالرجــوع إلــى الدراســات امليدانيــة املنجــزة مــن قبــل قطــاع التكويـــن املهنـــي حــول إدمــاج الخريجيـــن، تســعة أشــهر وثــالث 

ســنوات بعــد الحصــول علــى الدبلــوم، نجــد أن النســبة اإلجماليــة لإلدمــاج قــد بلغــت 62,9 % بعــد 9 أشــهر مــن التخــرج، 

وقــد ظلــت نســب اإلدمــاج مســتقرة نســبيا خــالل الفتـــرة 2012-2015، مــع تســجيل تـــراجع طفيــف فيمــا يتعلــق بالتغيـــرات 

بيـــن القطاعــات املكونــة، كمــا تظــل نســب إدمــاج الخريجيـــن متقاربــة، مــع تســجيل تحســن واضــح بالنســبة لقطــاع الصناعــة 

التقليديــة، وتـــراجع بالنســبة لقطــاع الســياحة. 

جدول رقم 5: تطور نسب اإلدماج بعد 9 أشهر حسب مستويات التكويـن والنوع )2015-2012(

مستويات 

التكويـن املهنـي

نسبة )%( نسبة اإلدماج

الفتيات بالنسبة 

لفوج 2015 2012201320142015

شهادة التدرج 

املهنـي
% 73,3% 66,2% 75,8% 69,8% 53

58,7 %64,8 %65 %63,2 %64,7 %التخصص
54,4 %60,8 %64,4 %61,1 %61,7 %التأهيل
57,5 %61,2 %61,7 %58,2 %58,2 %التقني
التقني 

املتخصص
% 57,9% 62,4% 66,5% 63,8% 61,4

58,2 %62,9 %64,8 %61,4 %61,2 %املجموع

املصدر: إحصائيات وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكويـن املهنـي )2018(

يتبيـن من املعطيات املتضمنة في هذا الجدول، أن نسبة اإلدماج املهنـي التزال غيـر متالئمة مع أعداد الخريجيـن.

مــن جهــة أخــرى، ورغــم ضعــف نســبة الفتيــات املســجالت فــي مؤسســات التكويـــن املهنـــي، فــإن نســب إدماجهــن فــي ســوق 

الشــغل تظــل مرتفعــة مقارنــة مــع النســب املســجلة لــدى الذكــور، وذلــك فــي جميــع مســتويات التكويـــن.
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حســب نتائــج الدراســات التــي أنجزتهــا املندوبيــة الســامية للتخطيــط18، تبيـــن هــذه األخيـــرة عــدم تــالؤم التكويـــنات املهنـــية 

املقتـــرحة علــى الشــباب مــع حاجــات ســوق الشــغل. 

... «

إن تحديد معدل البطالة حسب شهادات التعليم العام، يدعو إلى إعادة قراءة الرسالة التي تبعثها الفكرة الشائعة 	 

في أدبيات التشغيل، والذي يـرتفع بمقتضاه معدل البطالة بانتظام حسب مستويات الشهادات باملغرب.

باملقابــل، ال تبقــى هــذه الفكــرة صحيحــة فيمــا يتعلــق بالتكويـــن املهنـــي، [حيــث] تعــرف البطالــة منحــى مختلفــا لحاملــي 	 

شــهادات التكويـــن املهنـــي، إذ تـــرتفع بحوالــي 21% للحاصليـــن علــى شــهادة االســتئناس املهنـــي، إلــى 26% بالنســبة 

لحاملــي شــهادة التخصــص املهنـــي، و29% بالنســبة لحاملــي شــهادة التأهيــل املهنـــي، وحوالــي 27% بالنســبة للتقنييـــن 

املتخصصيـــن. 

يتضح أن املردودية الخارجية للتكويـن املهنـي تبيـن بدون التباس، مستوى أداء مشكوك فيه، سواء من حيث الكم 	 

أو النوع، مقارنة مع مثيلتها بالنسبة للتعليم العام.

على مستوى التشغيل، مع معدل وطني يبلغ في املتوسط 7,6% بيـن مجموع حاملي الشهادات، فإن حاملي شهادات 	 

التكويـــن املهنـــي يســجلون معدال إجماليا على مســتوى دونية املناصب بالنســبة للدبلوم، يفوق بثالثة أضعاف ذلك 

الخاص بحاملي شهادات التعليم العام، مسجليـن على التوالي  33,6%  و %11,6 .

هــذا التبايـــن بيـــن معــدالت دونيــة املناصــب بالنســبة للدبلــوم لــدى حاملــي شــهادات النوعيـــن مــن التعليــم ، [يوجــد 	 

كذلــك فــي] مســتوى املهــن املزاولــة مــن طــرف أصحابهــا، أو بالنســبة للحــرف التــي يمارســونها، وقطاعــات األنشــطة التــي 

تشــغلهم. 

في الواقع، فإن دونية املناصب بالنسبة للدبلوم هي في اآلن ذاته، نتاج ضعف مالءمة الشهادات مع عرض الشغل، 	 

وضعــف مســتوى وتنــوع هــذا العــرض. وهكــذا، فهــي تظــل مرتفعــة بشــكل خــاص فــي الفالحــة والغابــات والصيــد، 

والصناعــات االســتخراجية والتحويليــة، و أيضــا البنــاء واألشــغال العموميــة، حيــث يكــون عــرض الشــغل مرتفعــا 

وضعيــف التأهيــل، فــي حيـــن أنهــا تتجــه نحــو االنخفــاض باملقابــل، فــي اإلدارة العموميــة، والتعليــم والصحــة، والتــي 

تتطلــب فيهــا مناصــب الشــغل تأهيــال أكبـــر. ..؛

نســتخلص بالضــرورة، علــى مســتوى ثالــث، أن التكويـــن املهنـــي، وبالنظــر للضعــف البيـــن ملالءمتــه مــع ســوق الشــغل، 	 

ال يمكــن تقييمــه دون وضعــه فــي إطــار الهيــاكل االقتصاديــة الوطنيــة. فاملناصــب التــي توفرهــا هــذه األخيـــرة، والتــي ال 

تتطلــب فــي معظمهــا أي تأهيــل وضعيفــة الحمايــة واألجــر، تبخــس فــي الواقــع التكويـــن، وال تشــجع األفــراد واألســر علــى 

االســتثمار مــن أجــل الحصــول علــى أكثـــرها كفــاءة.

»...

املصــدر: املندوبيــة الســامية للتخطيــط، الصيغــة العربيــة الرســمية لتقديــم الدراســة املتعلقــة ب »التكويـــن والتشــغيل باملغــرب« مــن قبــل املنــدوب الســامي للتخطيــط، الربــاط، 2 مــاي 2018 	18

خالصات املندوبية السامية للتخطيط
املتعلقة بإدماج خريجي املنظومة التـربوية

القسم األول
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II-  اختالالت ما زالت قائمة 

يبيـن كل من التشـخيص املعروض أعاله والدراسات19 املنجزة في إطار بلورة االستـراتيجية الوطنية20، مكتسبات ال جدال 

فيهــا، حققهــا قطــاع التكويـــن املهنـــي. غيـــر أن هــذا القطــاع مــا زال يعــرف اختــالالت كبيـــرة، تحــد مــن أدائــه، ومــن قدرتــه علــى 

إذكاء ديـــنامية فعالــة للتشــغيل، وإلعــداد الرأســمال البشــري، الــذي تحتاجــه البــالد قصــد تحقيــق التحــوالت االقتصاديــة 

واملجتمعيــة املرجــوة.

1.  غايات ومهام وإطار قانوني في وضعية متجاوزة

إن غيــاب تحديــد دقيــق ومؤسســاتي للمهمــة االستـــراتيجية للتكويـــن املهنـــي، ولــألدوار املنوطــة بــه، فــي إطــار النمــوذج الوطنــي 

للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ال يتناســب مــع التوجهــات الدوليــة، التــي باتــت تمنــح للتكويـــن املهنـــي دورا محوريــا فــي 

التنافســية االقتصاديــة للبلــدان، وفــي الرقــي االجتماعــي لألفــراد.

عــالوة علــى ذلــك، فــإن اضطــالع التكويـــن املهنـــي بغايتــه األســاس، أال وهــي االســتجابة لحاجيــات املقــاوالت مــن الكفــاءات 

الضرورية، أضحى اليوم موضوع مســاءلة بفعل تقادم العرض التكويـــني؛ حيث إن املســتويات املقتـــرحة )تخصص، تأهيل، 

تقنــي، وتقنــي متخصــص( تنبنــي علــى أســاس نمــوذج متجــاوز لتنظيــم العمــل )عامــل متخصــص، عامــل مؤهــل، تقنــي(، لــم يعــد 

قائمــا فــي جــل املقــاوالت، ويشــكل عامــَل عــدِم تــالؤٍم مــع حاجاتهــم، وعائقــا أمــام اندمــاج الخريجيـــن فــي ســوق الشــغل. فحســب 

املندوبية السامية للتخطيط، فإن » معدل البطالة يأخذ اتجاها نحو االرتفاع من القاعدة نحو القمة لهرم املستويات املهنـية 
للتكويـن والشهادات، في حيـن يأخذ هذا االتجاه عموما منحى معكوسا في حالة هرم مستويات وشهادات التعليم العام.«  21

كمــا أن اإلطــار التشــريعي واملؤسســاتي املنظــم للتكويـــن املهنـــي، بالرغــم مــن كونــه يغطــي مجمــوع الجوانــب املتعلقــة بهــذا 

ــردة التــي تعرفهــا الوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
َّ
ط

ُ
القطــاع، إال أنــه أضحــى متجــاوزا، باملقارنــة مــع التطــورات املهمــة وامل

ســة للتكويـــن املهنـــي، يعــود تاريخهــا إلــى أكثـــر مــن 30  للبــالد. تجــدر االشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن أغلبيــة النصــوص املؤّسِ

ســنة، وعلــى الرغــم مــن املراجعــات والتعديــالت التــي طــرأت عليهــا مــن أجــل مالءمتهــا مــع املســتجدات، فإنهــا تقت�صــي إعــادة 

صياغــة شــاملة.

2.  ضعف التمفصل مع مكونات املنظومة الوطنية للتـربية والتكويـن والبحث العلمي 

أبــان تجميــع قطاعــات التـــربية الوطنيــة والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العالــي فــي قطــاع وزاري موحــد عــن توجــه سيا�صــي جديــد، 

قائم على مقاربة شمولية ملعالجة الشأن التـربوي ببالدنا. إال أن هذا الدمج يظل ذا طابع إداري فقط، ولن يحقق أهدافه 

إال إذا شــمل كافــة مكونــات املنظومــة الوطنيــة للتـــربية والتكويـــن: النمــوذج البيداغوجــي، وتكويـــن الفاعليـــن وتأهيلهــم، 

وأنمــاط التدبيـــر والتخطيــط22...

إذا كان من شأن إرساء، من قبل وزارة التـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، سلك الباكالوريا 

املهنـية، وما يؤدي إلى هذه البكالوريا في نهاية التعليم اإلعدادي، أن يشكل لبنة أولى في إرساء ارتباط عضوي بيـن التكويـن 

املهنـــي والتـــربية الوطنيــة، فــإن الجانــب املتعلــق بالتوجيــه فــي املقابــل، وانعــدام أو نــدرة املمــرات التــي تتيــح العــودة إلــى التعليــم 

العام، أو إلى متابعة الدراسة ما زاال يعيقان االرتقاء باملسار املهنـي وتثميـنه ملا بعد التعليم اإلعدادي.  كما أن عدم مواكبة 

الشــباب املعرضيـــن لخطــر االنقطــاع عــن الدراســة، وغيــاب تدابيـــر تـــروم التكفــل بهــم مبكــرا، تشــكل بدورهــا رهانــات تتطلــب 

حلــوال مواتيــة.
.« GEMM-خارطــة حكامــة التكويـــن املهنـــي باملغــرب« املؤسســة األوروبيــة للتكويـــن، 2004 )تقريـــر تــم إنجــازه فــي إطــار مشــروع »الحكامــة مــن أجــل القابليــة للتشــغيل فــي حــوض املتوســط 	19

االستـــراتيجية الوطنيــة للتكويـــن املهنـــي فــي أفــق 2011«، قطــاع التكويـــن املهنـــي، ص 17-15. 	20

تقديــم للدراســة حــول »املالءمــة بيـــن التكويـــن والتشــغيل باملغــرب«، الســيد أحمــد الحليمــي علمــي، املنــدوب الســامي للتخطيــط، الربــاط، 2 مــاي 2018. 	21

بيـــنت الدراســة التــي أنجزتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ســنة 2013 فــي موضــوع: » تقييــم نظــام التوجيــه املدر�صــي واملهنـــي »، أن التوجيــه املدر�صــي يعتمــد علــى مقاربــة تدبيـــر التدفــق والخريطــة املدرســية، فالضغــط املســجل  	22
علــى مســتوى أعــداد التالميــذ، إضافــة إلــى الهــدر، وضعــف التأطيـــر املقــدم مــن طــرف مستشــاري التوجيــه والتخطيــط التـــربوي، واملعاييـــر املنخفضــة فــي التوجيــه، واملعلومــات املحــدودة التــي يتــم منحهــا للتالميــذ وأســرهم، 

كلهــا عوامــل تفســر حــدود منظومــة التوجيــه.
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أما فيما يتعلق بإرساء الجسور بيـــن التعليم العالي والتكويـــن املهنـــي، فتبقى الجهود املبذولة في هذا الشأن جد محدودة؛ 

د، يســتجيب  إذ يتعيـــن تجــاوز مفهــوم تدبيـــر تدفقــات املسجليـــن، للسيـــر، فــي اتجــاه بلــورة عــرض تكويـــني مشتـــرك ومجــّدِ

لحاجيــات االندمــاج املهنـــي للشــباب. 

من جهة أخرى، فإن كال من بلورة املشاريع املشتـركة بيـن مختلف مكونات منظومة التـربية والتكويـن، وتفعيلها، وتتبعها 

يعانــي مــن عجــز فــي التنســيق علــى املستوييـــن الجهــوي واملحلــي. كمــا أن شــبكات التـــربية والتكويـــن ظلــت مفاهيــم نظريــة لــم 

تجــد طريقهــا الــى التفعيــل.

3.  نتائج كيفية متبايـنة

إذا كان التكويـن املهنـي قد استطاع تحقيق تـراكمات مهمة على املستوى الكمي، خصوصا بفضل املجهودات املبذولة من 

حيــث االســتثمار خــالل الســنوات الخمــس عشــرة األخيـــرة، فإنــه علــى املســتوى الكيفــي ال يــزال تعانــي جملــة مــن اإلكراهــات، 

تجعل مستوى تأهيل الخريجيـن موضوع العديد من االنتقادات من طرف املشغليـن، كما تؤدي بأعداد مهمة من الشباب 

إلى مغادرة التكويـن املهنـي من دون دبلوم أو تأهيل، ويمكن تلخيص هذه االكراهات في أربعة محاور:

يتيــح تنــوع أنمــاط التكويـــن )داخــل املؤسســات، بالتمــرس، بالتــدرج املهنـــي( للهيئــات الوصيــة إمكانيــة تكييــف عرضهــا 	 

التكويـــني مــع مختلــف الســياقات، إال أن كال مــن هــذه األنمــاط تعتـــرضه العديــد مــن الصعوبــات، التــي تحــد بشــكل 

كبيـــر من مردوديته: فنمط التكويـــن داخل املؤسسات ال يسمح باالنغماس في الوسط املهنـــي، في حيـــن أن النمطيـــن 

اآلخريـــن، اللذيـــن يسمحان به فعال، يعانيان من ضعف انخراط املهِنّييـــن وحافزتيهم، ومن نقص في التأطيـــر داخل 

املقــاوالت املســتقبلة، ومــن انعــدام عمليــات التقييــم، التــي مــن شــأنها تجديــد هــذه األنمــاط التكويـــنية وتأهيلهــا؛

تمــت بلــورة واختبــار العديــد مــن األدوات، مــن أجــل تحسيـــن جــودة التكويـــنات وتكييفهــا مــع حاجــات ســوق الشــغل: 	 

 ،REM دالئــل املهــن والِحــرف ،REC املقاربــة باعتبــار الكفايــات، اإلطــار الوطنــي لإلشــهاد، مرجعيــات املهــن والكفايــات

االشهاد على الكفايات، عالمات التميز، املباراة العامة ومباراة أحسن حرفي...، وعلى الرغم من كون هذه التدابيـــر 

قــد أبانــت عــن نجاعتهــا فــي ســياقات دوليــة أخــرى، فــإن قطــاع التكويـــن املهنـــي ال يــزال عاجــزا عــن تعميــم اســتعمالها 

بهــدف إحــداث أثـــر ملمــوس؛ حيــث تظــل هــذه التدابيـــر منحصــرة حاليــا فــي بعــض املهــن فقــط؛

يشكل تأهيل املكونيـن على املستوييـن البيداغوجي واملهنـي، عامال حاسما في جودة التكويـنات املقتـرحة؛ فباستثناء 	 

املجهــودات التــي تبذلهــا بعــض القطاعــات املكونــة23 فــي مجــال تكويـــن املكونيـــن، يتــم، فــي أغلــب األحيــان، اســتقطاب 

مكونيـــن حديثي التخرج، لم يستفيدوا من تكويـــن قبلي يؤهلهم ملمارسة املهنة، والحال أن التجربة املهنـــية ضرورية 

ملزاولة مهنة »مكون«، حتى وإن كانت مؤسسات التكويـــن املهنـــي كثيـــرا ما تلجأ إلى مكونيـــن عرضييـــن. كما أن تقوية 

كفــاءات املكونيـــن واالشــهاد علــى مؤهالتهــم تبقــى ممارســة جــد محــدودة.

يتســم العــرض التكويـــني الخــاص بالركــود، وباالقتصــار علــى القطاعــات التــي تتطلــب أقــل االســتثمارات. فضــال عــن 	 

ثار بشأنها العديد من التساؤالت حول نوعية 
ُ
ذلك، فإن أكثـر من 66 % من املؤسسات الخاصة ليست معتمدة، وت

مها؛ ِ
ّ
ســل

ُ
التكويـــنات التــي تمنحهــا وقيمــة الشــواهد التــي ت

إن اضطــالع القطــاع الخــاص للتكويـــن املهنـــي بــدوره، بوصفــه فاعــال نشــيطا فــي االســتجابة للطلــب االقتصــادي 	 

واالجتماعــي للتكويـــن املهنـــي، هــدف لــم يتحقــق بعــد، ويســتلزم دفعــة جديــدة.

خطــة تنميــة م.ت.م.إ.ش فــي أفــق 2020. 	23

القسم األول
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4.  ضعف نجاعة تخطيط وتدبيـر العرض التكويـني 

علــى الرغــم مــن املجهــودات التــي تبذلهــا القطاعــات املكونــة، مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا علــى مواكبــة الحاجــات الكمية والكيفية 
مــن التكويـــن، فــإن التكويـــن املهنـــي، ال يتوفــر، مــع ذلــك، علــى أدوات ناجعــة، كفيلــة بتمكيـــنه مــن التحكــم فــي تطــور ســوق 

الشــغل، واالســتجابة للتحــوالت املفتـــرضة أو اإلراديــة للقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وضمــان يقظــة استـــراتيجية 

حــول هــذا القطــاع. وهــو مــا يجســده ســياق موســوم بمــا يلــي: 

تمركــز قــوي لعمليــات تخطيــط الحاجــات واتخــاذ القــرار؛ األمــر الــذي ال يســمح بتشـــخيص الحاجــات النوعيــة علــى 	 

الصعيديـن الجهوي واملحلي، وأيضا القطاعي في بعض األحيان. والحال أن التـرابط بيـن حاجات الشغل والتكويـنات 

التــي يتعيـــن إرســاؤها، ال يمكــن أن يتــم إال علــى الصعيــد الجهــوي، مــع الحــرص علــى إيــالء اهتمــام خــاص بتحليــل 

األوضــاع علــى مســتوى أحــواض التشــغيل؛

ضعــف مصداقيــة املعطيــات حــول التكويـــن، بســبب غيــاب نظــام معلوماتــي شــامل ومندمــج، يســمح بتجميــع 	 

املعلومات، ويتيح إمكانية توفر نظرة شاملة عن أنشطة مختلف الفاعليـــن في مجال التكويـــن املهنـــي، وضبٍط أكثـــر 

نجاعــة ملختلــف املكونــات الداخليــة لــه؛ فغيــاب لوحــات لقيــادة العمليــات، فــي ســياق يشــهد تقلبــات بشــكل دائــم، 

يشــكل اختــالال كبيـــرا فــي طــرق اشــتغال هــذه املكونــات؛

بمناســبة التحضيـــر لبلــورة االستـــراتيجية الوطنيــة، تمــت دراســة أعــداد املسجليـــن حســب كل مجــال مــن مجــاالت 	 

التكويـــن، وقــام كل قطــاع مكــون بوضــع أهــداف، تــم تضميـــنها فــي عقود-بـــرامج تــمَّ توقيعهــا فــي مــارس 2016، ومــع ذلــك 

ال تــزال كل مــن املندوبيــة الســامية للتخطيــط، والفيدراليــات املهنـــية، تطالبــان باملزيــد مــن املالءمــة مــا بيـــن العــرض 

التكويـــني والحاجيــات، مــن حيــث املهــن، ومســتويات التأهيــل؛

هناك تناقض بيـن تنوع مسالك التكويـن من جهة، وبيـن غياب شبه كامل لعروض للتكويـن في قطاعات قادرة على 	 

خلــق فــرص الشــغل، مــن قبيــل »الخدمــات املوجهــة لألشـــخاص«، مــن جهــة أخــرى؛ األمــر الــذي يشــكل اختــالال كبيـــرا 

علــى مســتوى عــرض التكويـــن.

5.  ضعف االنسجام العام لحكامة التكويـن املهنـي 

إن تعــدد الفاعليـــن علــى مســتوى قيــادة التكويـــن املهنـــي، وعلــى صعيــد تنفيــذ السياســة العموميــة فــي هــذا املجــال، إلــى جانــب 

تعقــد نمــوذج التمويــل، وتشــتت مراكــز اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بـــرصد االعتمــادات، انعكــس ســلبا علــى مهــام التخطيــط 

والتنســيق وتتبــع التنفيــذ؛ إذ أصبحــت جــد معقــدة، وفــي غالــب األحيــان غيـــر فعالــة.  

مــن جانبــه، يشــكل غيــاب التحديــد الواضــح لــألدوار واملســؤوليات، مصــدرا مهمــا للصعوبــات، ويُحــدُّ مــن نجاعــة حكامــة 

التكويـــن املهنـــي؛ ممــا يف�صــي إلــى ضعــف التنســيق مــا بيـــن الفاعليـــن، وغيــاب ضبــط عــروض التكويـــن، ومــن تجليــات ذلــك:

تعقــد عمليــات التنســيق بيـــن مختلــف األطــراف املعنيــة، ممــا يحــول دون بلــورة نظــرة مشتـــركة للتكويـــن املهنـــي، 	 

واســتغالل أمثــل للمــوارد املتوفــرة؛

وجود الهيئة املؤسساتية للتشاور، التي تضم مختلف الفاعليـن في عملية قيادة السياسة العمومية، وكذا اللجان 	 

الوطنية واإلقليمية للتكويـن املهنـي، في حالة جمود منذ عدة سنوات؛

رغم إشراك املقاوالت في مسارات التكويـن، الذي يتم على العديد من املستويات، انطالقا من املستوى االستـراتيجي، 	 

إلى مستويات التفعيل، فإن هذه العملية تشوبها العديد من أوجه النقص، تهم على الخصوص إشراكها الفعلي في 

بلورة بـــرامج التكويـــن، وفي الفعل التكويـــني، وفي تدبيـــر التكويـــن، وفي اختيار مواقع إقامة مراكز التكويـــن املهنـــي، وفي 

توجيه تدفقات املرشحيـن للتكويـن حسب االختصاصات؛
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غيــاب نظــام تقييمــي شــامل ومحايــد لجــودة التكويـــنات، وألداء مؤسســات التكويـــن املهنـــي؛ ممــا ال يتيــح لهــذا القطــاع 	 

إمكانيــة القيــام بإجــراءات اســتدراكية، عنــد الضــرورة، أو بتوجيــه القطــاع نحــو األولويــات املحــددة. فاملحــاوالت التــي 

تــم اتخاذهــا بهــذا الصــدد، بقيــت جــد محــدودة، ســواء مــن حيــث مجــال تطبيقهــا )إذ إنهــا لــم تشــمل مجمــوع القطــاع(، 

أو مــن حيــث انتظامهــا؛ إذ أنهــا لــم تنظــم إال بشــكل متفــرق؛

ضعــف االعتمــادات املاليــة الضروريــة، التــي تظــل غيـــر كافيــة، وكذلــك مــن حيــث الكفــاءات التدبيـــرية التــي بمقدورهــا 	 

تحقيــق التسييـــر الناجــع للتكويـــن، خاصــة علــى الصعيديـــن الجهــوي واملحلــي.

خالصــة القــول، فــإن » التكويـــن املهنـــي، يـــرتكز علــى عــدد مــن املكونــات الفرعيــة  املنغلقــة، والتــي تعــرف ضعفــا فــي 	 

التفاعــل مــا بيـــنها، وبتواتـــر حــاالت هــدر املجهــود24 «.

6.  محدودية تثميـن التكويـن املهنـي 

تظــل جاذبيــة التكويـــن املهنـــي دون املســتوى املطلــوب لــدى الجمهــور املســتهدف منــه، والــذي تنظــر إليــه فئــة كبيـــرة مــن هــذا 

الجمهــور، بمثابــة مســار مخصــص للمتعلميـــن فــي وضعيــة فشــل درا�صــي؛ ممــا يحــد مــن اختياراتهــم مــن حيــث استـــراتيجية 

النجاح الشـخ�صي.  وبالفعل، فتـراتبية املسالك داخل منظومتنا، تؤدي إلى توجيه نحو التكويـن املهنـي، قائم على اإلخفاق 

الدرا�صــي.

تتجلى أهم النقائص التي ما زالت قائمة بالنسبة لجاذبية التكويـن املهنـي، أساسا، في ضعف قدرته على إثبات اإلمكانات 

التي يتيحها من حيث اإلدماج االجتماعي والنجاح املهنـــي.   

حســب الدراســة التــي أجرتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس، حــول »تصــور التكويـــن املهنـــي«25،  َورد التعبيـــر 

عــن التــالزم بيـــن التكويـــن املهنـــي والفشــل الدرا�صــي فــي صيــغ متعــددة، »إنــه اختيــار ملــن ليــس لــه اختيــار«، »إنــه ملجــأ 

الفشــل«، »إنه ملجأ التالميذ ذوي املعدالت الضعيفة«. وتالَحظ هذه النظرة الســلبية بشــكل أكبـــر لدى تالمذة التعليم 

اإلعــدادي، بيـــنما تقــل لــدى متدربــي التكويـــن املهنـــي. كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن تمثــالت التكويـــن املهنـــي أصبحــت أكثـــر 

تعقيــدا؛ إذ إنهــا تـــرتهن بالفاعليـــن وبالرهانــات املعقــودة علــى هــذا القطــاع.

يعتبـــر املشــغلون، مــن جهتهــم، أن الجامعــة تقــوم بتخريــج طلبــة تابعــوا بـــرامج دراســية نظريــة، ممــا يقصيهــم مــن الحصــول 

علــى فــرص الشــغل فــي العديــد مــن املجــاالت؛ فــي حيـــن أن خريجــي التكويـــن املهنـــي، يتمكنــون مــن ولــوج الشــغل فــي قطاعــات 

مختلفــة. ويؤكــد هــؤالء املشــغلون علــى نقطتــي ضعــف أساسيتيـــن: نقــص فــي التجربــة، وفــي التداريــب امليدانيــة لــدى 

الخريجيـــن. كمــا يعتبـــرون أن العالقــة مــع املقاولــة ال تــزال ضعيفــة، ويســجلون كذلــك انعــدام التجهيــزات والوســائل 

التكنولوجية الحديثة في العديد من املراكز؛ وهو ما يـنال من صورة التكويـن املهنـي الذي ُينظر إليه باعتباره متجاوزا26.

بالرغم من كون التكويـن املهنـي يشكل بديال ُيَيّسُر الولوج من أجل االندماج املهنـي، فإنه ال يزال ُيعتبـر خيارا ملن ال خيار له، 

ممن فشلوا في مسارهم الدرا�صي، ومسارا ال يفتح املجال لالرتقاء االجتماعي؛

 ذات قيمة مضافة عالية، 
ً
هناك عالمات تغييـر في هذه النظرة، بفعل تطور العرض التكويـني، الذي أصبح يستهدف مهنا

وتعرف طلبا متزايدا على مستوى سوق الشغل )صناعة السيارات، الطاقات املتجددة، البناء واألشغال العمومية، إلخ(. 

كما أن فتح مسالك البكالوريا املهنـية مؤخرا، يعد أيضا رافعة لتثميـن مسار التكويـن املهنـي.

.« GEMM-خريطــة حكامــة التكويـــن املهنـــي باملغــرب« املؤسســة األوروبيــة للتكويـــن، 2004، تقريـــر تــم إنجــازه فــي إطــار مشــروع »الحكامــة مــن أجــل القابليــة للتشــغيل فــي حــوض املتوســط 	24

أجريــت هــذه الدراســة ســنة 2015 وتمحــورت حــول قضايــا هامــة متعلقــة بالشــغل اليــدوي، والفشــل الدرا�صــي، والتكويـــن علــى املــدى القصيـــر والفئــات االجتماعيــة املعــوزة ... 	25

مــن نتائــج الدراســة حــول »تصــور التكويـــن املهنـــي«، املنجــزة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، 2015. 	26

القسم األول
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7. محدودية تالؤم العرض مع الحاجات االقتصادية، واالجتماعية، والتـرابية

لقــد اســتطاع التكويـــن املهنـــي، الــذي يعــود تأسيســه إلــى أزيــد مــن خمــس وخمسيـــن ســنة، أن يســتجيب بدرجــات متفاوتــة، 

لحاجات التأهيل املهنـي للموارد البشرية، في استحضار للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية على السواء. ومع ذلك، تبقى 

العديــد مــن نقــط الضعــف التــي يمكــن تســجيلها عليهــا بهــذا الصــدد، وتهــم، علــى الخصــوص، الجوانــب الكميــة والنوعيــة، 

وتلــك املرتبطــة بديـــنامية التطــور التاليــة:

عرض تكويـني متفاوت:	 

يتسم بالتضخم في بعض القطاعات، وباملحدودية في قطاعات أخرى؛ -

غيـــر متكافــئ بيـــن الوسطيـــن الحضــري والقــروي، ممــا يتســبب فــي فــوارق مهمــة فــي الولــوج للتكويـــن بالنســبة  -

لألشـــخاص املنحدريـــن مــن الوســط القــروي؛

ال يوفــر طاقــة كافيــة مــن حيــث الداخليــات، إليــواء الشــباب املرشحيـــن لولــوج مؤسســات التكويـــن املهنـــي، خاصــة  -

وأن أغلــب هــذه املؤسســات توجــد بالوســط الحضــري أو املــدن الكبـــرى.

خريطة للتكويـــنات تتميز بضعف قابليتها للتطور، وطاقة اســتيعابية محدودة ال تســمح ببـــروز قطاع مرن يتالءم مع 	 

حاجــات املقــاوالت؛

صعوبــة التجــاوب مــع الطلــب االجتماعــي، باعتبــار أن نســبة اإلقبــال، املســجلة علــى املســتوى الوطنــي، تقــدر بحوالــي 	 

ثالثــة مرشحيـــن لــكل مقعــد بيداغوجــي؛ ممــا يشيـــر إلــى حجــم التفــاوت بيـــن الطلــب االجتماعــي، وبيـــن عــرض التكويـــن 

املهنـي. من جهة أخرى، فإن خريجي التكويـن املهنـي ال يمثلون سوى حصة محدودة )تقدر ب 50 % على األكثـر( من 

مجمــوع األشـــخاص الذيـــن يلتحقــون ســنويا بســوق الشــغل؛

عــدم األخــذ بعيـــن االعتبــار، فــي عــرض التكويـــن املتوفــر، شــرائح واســعة مــن الشــباب، خصوصــا منهــم البالغيـــن أقــل 	 

مــن 16 ســنة واملوجوديـــن فــي وضعيــة انقطــاع درا�صــي )منقطعيـــن عــن الدراســة أو غيـــر ممدرسيـــن، مــا بيـــن 12 و16 

ســنة والذيـــن تقــدر أعدادهــم بمــا يـــناهز 130000 طفــل(. كمــا أن شــريحة مــن الســكان املعوزيـــن واملقيميـــن باملناطــق 

النائيــة عــن املراكــز الحضريــة، ال تتــاح لهــا فــرص حقيقيــة للولــوج إلــى التكويـــنات ذات القيمــة املضافــة العاليــة مــن 

حيــث االندمــاج االجتماعــي واملهنـــي.

تبيـــن الخالصــة العامــة التــي تــم االنتهــاء إليهــا، بنــاء علــى العناصــر التشـــخيصية الســابقة، أن التكويـــن املهنـــي يجــد صعوبــة 

نــه مــن املواكبــة املنتظمــة والناجعــة للتحــوالت 
ّ
ــرد، وفــي اعتمــاد نهــج اســتباقي، يمك

َّ
فــي الحفــاظ علــى نفــس وتيـــرة التطــور املط

املستمرة التي يشهدها محيطها؛ مما أدى، من جهة، إلى جمود مستمر على املستويات البنيوية واملؤسساتية والتدبيـرية، 

وتنظيــم منغلــق، جعــل هــذا القطــاع التكويـــني، فــي انفصــال عــن الواقــع السوســيو اقتصــادي، ومــن جهــة أخــرى، إلــى نــوع مــن 

اإلحســاس بالرضــا عــن الــذات، الــذي لــم يســمح باملســاءلة الالزمــة واملنتظمــة ألدائــه.   
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يبـــرز تشـــخيص واقــع التكويـــن املهنـــي الــوارد فــي القســم األول مــن هــذا التقريـــر، أهــم املكتســبات التــي حققهــا منــذ تأسيســه. 

ويتعلــق األمــر علــى الخصــوص بمــا يلــي:

التطــور املطــرد للطاقــة االســتيعابية )أكثـــر مــن 2000 مؤسســة وفضــاء للتكويـــن( وألعــداد املتدربيـــن، البالغــة اليــوم 	 

أكثـــر مــن 400 ألــف متــدرب؛

تنــوع املتدخليـــن والقطاعــات املكونــة، خصوصــا منهــم، بالنســبة للقطــاع العمومــي: مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش 	 

الشغل، وقطاعات الفالحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والسياحة...، إلى جانب قطاع التكويـن املهنـي 

الخــاص، واملقــاوالت املتدخلــة فــي املجــال، وكــذا القطاعــات والغــرف املهنـــية؛

اعتمــاد أنمــاط للتكويـــن، تكــرس املقاولــة بوصفهــا فضــاء متميــزا للتكويـــن، مــن خــالل بلــورة نمطــي التكويـــن بالتمــرس 	 

وبالتــدرج املهنـــي؛

تنويع مسالك التكويـن بهدف مواكبة األوراش االقتصادية الكبـرى للبالد؛	 

بلــورة مجموعــة مــن األدوات بغيــة تعزيــز مالءمــة التكويـــن مــع التشــغيل، وتحقيــق حكامــة أكثـــر نجاعــة لهــذا القطــاع، 	 

والســيما مرجعيــات املهــن والكفايــات، ودالئــل املهــن والحــرف، وإرســاء نظــام للتقييــم، وتـــرسانة قانونيــة متطــورة.

هــذا التشـــخيص يبـــرز باملقابــل أن التكويـــن املهنـــي يعانــي أيضــا العديــد مــن االختــالالت البنيويــة، التــي تعيــق بلــوغ األهــداف 

املرجــوة، نذكــر منهــا علــى الخصــوص:

نمــوذج مبنــي علــى أســاس تـــراكم وتداخــل عــدة أنــواع وأنمــاط ومقاربــات لعمليــات التكويـــن، تفتقــر إلــى االنســجام 	 

الضرورييـــن؛ وااللتقائيــة 

محدودية امليزانيات املخصصة للقطاع، وضعف في عقلنة استعمال املوارد املرصودة واستثمارها األمثل؛	 

ضعف التنسيق بيـن األطراف املعنية، تتجلى آثاره في العديد من حاالت تعارض املصالح ما بيـن املتدخليـن؛	 

عــدم التــالؤم مــع واقــع الحاجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، ســواء مــن حيــث الكــم أو الكيــف، وهــو مــا تؤكــده النســب 	 

الهزيلــة لالندمــاج والتشــغيل باملقارنــة مــع التعليــم العــام؛

ه، علــى الخصــوص، إلــى الصعوبــات التــي يواجههــا خريجــوه مــن 	  اســتمرار التصــور الســلبي للتكويـــن املهنـــي والــذي َمــردُّ

أجــل ولــوج ســوق الشــغل، ولضيــق آفــاق متابعــة املســار الدرا�صــي بالنســبة لألشـــخاص الراغبيـــن فــي ذلــك؛

استثمار عمومي ضعيف املردودية، بالنظر إلى آثاره التي ال تـرقى إلى مستوى اآلمال املعقودة على التكويـن املهنـي؛	 

كل هــذا يســتدعي إعــادة بنــاء هــذا التكويـــن، حتــى يتســنى لــه أن يلعــب دوره كامــال فــي االرتقــاء االجتماعــي، وفــي مــد األوراش 

الكبـــرى للبــالد بالكفــاءات املناســبة.

خالصة التشـخيص

القسم األول
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يعتبـــر التكويـــن املهنـــي، بال جدال، قطاعا ذا بعد استـــراتيجي في تأهيل الرأسمال البشري للبالد، والرفع من تنافسيته 

االقتصاديــة، وتقويــة تماســكه االجتماعــي. كمــا ُيعــّد رافعــة للتحقيــق الفعلــي لإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيـــن املواطنيـــن 

واملواطنــات، دون تمييــز مــن حيــث االنتمــاء املجالــي أو االجتماعــي، أو الجنــس، أو وضعيــة اإلعاقــة...

وكان امليثــاق الوطنــي للتـــربية والتكويـــن قــد دعــا إلــى اعتمــاد تنظيــم جديــد للمنظومــة التـــربوية، فــي إطــار مســارات مندمجــة 

تســتوعب مجمــوع مكونــات هــذه املنظومــة.

في سنة 2015، تضمنت الرؤية االستـــراتيجية لإلصالح 2015-2030 جملة من التوصيات، تـــروم إصالح التكويـــن املهنـــي، 

وتهــدف أساســا إلــى:

ضمان الحق في التكويـن املهنـي للجميع، ومدى الحياة؛	 

تحقيق أق�صى نسب اإلدماج املهنـي، من خالل التحسيـن املستمر لجودة التكويـن؛	 

تقوية الدمج العضوي بيـن التعليم املدر�صي والتكويـن املهنـي؛ 	 

تحسيـن نجاعة التكويـن املهنـي وفعاليته. 	 

فــي ارتبــاط بذلــك، تبـــرز الدراســة املقارنــة املنجــزة فــي إطــار التحضيـــر لهــذا التقريـــر1 االرتبــاط الوثيــق بيـــن التعليــم العــام 

والتعليميـــن، املهنـــي والتقنــي، لــدى العديــد مــن التجــارب الدوليــة، والســيما تلــك املصنفــة بمثابــة التجــارب الرائــدة 

)أملانيــا؛ كوريــا الجنوبيــة؛ كنــدا؛ الصيـــن؛ فرنســا...(.  عمومــا، يقــع اإلشــراف علــى مســارات التكويـــن املهنـــي األســاس تحــت 

ســلطة الــوزارات املكلفــة بالتـــربية، مــع وجــود تبايـــنات حســب ســياق كل بلــد وخصوصياتــه. وهكــذا، يتــم ســن التوجهــات 

واالختيــارات السياســية الكبـــرى فــي مجــال التكويـــن املهنـــي مــن قبــل الســلطات املركزيــة، مــع تـــرك صالحيــة التنفيــذ والتتبــع 

للبنيــات والهيئــات املحليــة )الكيبيــك؛ الشــيلي؛ تونــس؛ فرنســا؛ الواليــات املتحــدة األمريكيــة(. 

وتوجــد آليــات متنوعــة علــى مســتوى املناهــج الدراســية، تمنــح إمكانيــة التوجيــه نحــو مســار منهــي علــى نحــو مبكــر، 

ــَعب التقنيــة، وبيـــن ديبلومــات 
ُ

والســيما فــي أملانيــا مثــال، مــع إرســاء حلقــة وصــل بيـــن أســالك التعليــم الجامعــي بالش

التكويـــن املهنـــي، التــي تخــول إمكانيــة ولــوج أي بـــرنامج للتعليــم العالــي.

بالنســبة للتمويــل، تعــرف املنظومــات التــي تمــت مقارنتهــا تنوعــا مــن حيــث الوضعيــات، حســب طبيعــة كل بلــد، مــع 

اتضــاح انخــراط قــوي للمقــاوالت فــي أملانيــا، حيــث تســاهم فــي تمويــل التكويـــن املــزدوج بمــا يعــادل 80 %. أمــا فــي فرنســا، 

فتتحمــل الدولــة والجهــات ثالثــة أربــاع ميزانيــة التكويـــن املهنـــي األســاس، بيـــنما تســاهم األســر فــي كوريــا الجنوبيــة، بمــا 

يـــناهز 40 % فــي تمويــل التكويـــن. 

أخــذا بعيـــن االعتبــار توصيــات الرؤيــة االستـــراتيجية لإلصــالح 2015-2030، وفــي ضــوء العناصــر املســتخلصة مــن 

الدراســة املقارنــة املذكــورة، ومــن التشـــخيص املقــدم أعــاله، يقتـــرح هــذا التقريـــر مجموعــة مــن املفاتيــح الكفيلــة 

بإعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي علــى أســس جديــدة، بغيــة تحقيــق القطائــع املناســبة مــن أجــل مالءمتــه مــع واقــع تِســمه 

متطلبــات حاســمة بالنســبة ملســتقبل بالدنــا، وتتمثــل علــى الخصــوص فــي:

إعــادة تثميـــن فعليــة وواقعيــة التكويــن املهنـــي، تســتحضر الســياق الوطنـــي، وأبعــاده القيميــة والثقافيــة وتبـــرز قيمــة 	 

التكويـــن املهنـــي بالنســبة للمجتمــع واالقتصــاد؛ 

ـــــــــِلح، خاصــة مــن لــدن الشــباب، مــن أجــل التمتــع بحقهــم فــي الحصــول علــى تأهيــل ناجــع، كفيــل 	 
ُ
الطلــب االجتماعــي امل

بضمــان اندماجهــم االقتصــادي وارتقائهــم االجتماعــي، فــي إطــار مــن الكرامــة؛

يضــم امللحــق رقــم 7 تـــركيبا مفصــال لنتائــج هــذه الدراســة املقارنــة. 	1

القسم الثاني
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ضــرورة مواكبــة ديـــنامية األوراش االقتصاديــة الكبـــرى، مــن خــالل تزويــد ســوق الشــغل بالكفــاءات الضروريــة 	 

لتحسيـــن إنتاجيــة املقــاوالت ومردوديتهــا وتنافســيتها؛

االهتمام الوازن الذي أضحت تحظى به التنمية املجالية في إطار الجهوية املتقدمة، وما تمخض عن ذلك من أدوار 	 

جديدة للجماعات التـرابية في مجال تنمية التكويـن املهنـي، قصد سد حاجاتها من املؤهالت والكفاءات املناسبة.           

في هذا الصدد، يقتـرح التقريـر ثالث را فعات متكاملة للتغييـر، هي:

إدمــاج التكويـــن املهنـــي فــي التعليــم العــام: ممــا سيســمح بتموقــع جديــد للتكويـــن املهنـــي داخــل املنظومــة التـــربوية . 1

الوطنيــة، واعتمــاده أســاليَب جديــدة للتدبيـــر والتمويــل، وإعــادة تنظيمــه، بمــا يتيــح انســجاما أكبـــر ضمــن النمــوذج 

البيداغوجــي الجديــد »للمدرســة املغربيــة«؛

تثميـــن التكويـــن املهنـــي: مــن خــالل اقتـــراح سلســلة مــن التدابيـــر، تـــروم إعطــاء صــورة إيجابيــة عــن التكويـــن املهنـــي، . 2

وتأكيــد دوره املحــوري فــي تحقيــق اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص واالندمــاج االجتماعــي؛

إرســاء املســتلزمات الضروريــة إلنجــاح ورش إعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي: وذلــك بالتأكيــد علــى أدوار كل مــن . 3

الجهــات واملقــاوالت، وإبـــراز مــدى أهميــة االعتمــاد علــى مؤهالتهــا وإمكاناتهــا لتطويـــر هــذا القطــاع التكويـــني، ومــن 

ثــم، جعــل عرضــه يسايـــر السياســات العموميــة فــي مجــال التشــغيل، والتـــركيز علــى أهميــة اعتمــاد سياســة فعالــة 

للدعــم االجتماعــي للشــباب غيـــر املتمــدرس وغيـــر املتوفــر علــى تأهيــل مهنـــي.  

I.  إدماج التكويـن املهنـي ضمن املنظومة التـربوية

ظــل التكويـــن املهنـــي، لعــدة عقــود، علــى هامــش املنظومــة التـــربوية الوطنيــة، وقــد آن األوان لجعلــه يتبــوأ موقعــه الطبيعــي 

داخل هذه املنظومة؛ مما سيمكنه، تبعا لذلك، من االنخراط الفعلي في ديـنامية اإلصالح التي أطلقتها الرؤية االستـراتيجية 

.2030-2015

إن االندماج التام والكامل للتكويـن املهنـي في املنظومة التـربوية، مع التحديد الدقيق ألدواره وملجاالت تدخله، سيساهمان 

بشــكل أسا�صــي، فــي خلــق االســتمرارية الالزمــة ملســارات التعليــم والتكويـــن داخــل املنظومــة. هكــذا، ســيمكن هــذا التمفصــل 

مــن: 

تحقيق سالسة أكبـر في املمرات بيـن األسالك واملستويات؛	 

توضيح الرؤية بخصوص مختلف املسالك املمكنة داخل املنظومة التـربوية؛	 

توفيـر إمكانات التوجيه املبكر، وإعادة التوجيه، استجابة مليوالت املتعلميـن؛	 

تمكيـن املتعلميـن من اإلعداد الالزم لولوج الحياة املهنـية. 	 

1.  هيكلة جديدة للمسارات املهنـية

1.1. سيـرورة املسالك املهنـية واملمهننة 

تقــدم الهيكلــة املقتـــرحة )الشــكل رقــم 3 أســفله(، وبشــكل مبســط، سيـــرورة املســالك املهنـــية داخــل املنظومــة التـــربوية، 

انطالقــا مــن التعليــم الثانــوي التأهيلــي إلــى غايــة التعليــم العالــي. وســيتم العمــل، فــي إطــار هــذه املســارات، علــى تمكيـــن املتعلــم 

ّس مشتـرك من املعارف العامة، والكفايات اللغوية واملهارات الحياتية، »soft-skills«، إلى جانب اكتسابه للكفايات 
ُ
من أ

املهنـــية، وللمعرفــة الجيــدة بالوســط املهنـــي.
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ن هــذه الهندســة أيضــا، تالميــذ )ات( التعليــم العــام، ممــن يواجهــون صعوبــات فــي مواصلــة مســارهم التعليمــي، أو فــي 
ّ
ســُتمك

وضعية فشل درا�صي من اكتساب تأهيل منهي، يتم إرساؤه باعتباره داعما للمنظومة التـربوية وبمثابة صمام أمان، يهدف 

إلــى:

 للتأهيل قصد ولوج الحياة املهنـية الحقا، عند بلوغهم السن القانونية لذلك؛	 
ً
منح املنقطعيـن عن الدراسة، فرصة

تمكيـــنهم، بعــد املــرور عبـــر تجربــة مهنيــة، مــن العــودة إلــى املنظومــة التـــربوية، إن هــم رغبــوا فــي ذلــك، وتوفــروا علــى 	 

الالزمــة.      املؤهــالت 

شكل رقم 3: تمفصل التكويـن املهنـي مع باقي مكونات املنظومة
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في اتجاه الحیاة العملیة

ممرات

في اتجاه المقاولة في إطار التكوین بالتناوب

ت

ح ك

إن

إخ

ت غ ن : تربیة غیر نظامیة
م أ + ت م : محاربة األمیة + تأھیل مھني

ش د إ : شھادة الدروس اإلبتدائیة
ش س إ : شھادة نھایة السلك اإلعدادي

باك ع : باكالوریا عامة
باك م : باكالوریا مھنیة

د ت م : دبلوم تقني متخصص
ش ت ع : شھادة التقني العالي
د ج ت : دبلوم التقني الجامعي

إ ع : إجازة عامة
إ م : إجازة مھنیة

ش م : شھادة الماستر
ش م م : شھادة الماستر المتخصص

د م د : دبلوم مھندس دولة
د ط : دكتوراه الطب

ش د : شھادة الدكتوراه

ت م : التأھیل المھني
ك ت : كفاءة تقنیة
ت ع : تأھیل عالي

تكوین بالتناوبتت

إستئناس مھني واكتشاف المھن

إختیار

إنقطاع عن الدراسة

توجیھ

حصیلة الكفایات

التصدیق على المكتسبات + حصیلة الكفایات

مرحلة مؤقتة في أفق تقویة قدرات المنظومة لإلحتفاظ بالتالمیذ

في اتجاه التكوین التأھیلي (مرحلة مؤقتة)

مفتاح

ت م
ح ك

إ

ت غ ن

تنتظم الهندسة املقتـرحة،  في ما يلي:

1.1.1. التعليم اإللزامي

1.1.1.1.  على مستوى التعليم االبتدائي 

يتعيـــن أن يتــم الحــرص، خــالل التعليــم االبتدائــي، علــى إدراج بعــد عملي/تطبيقــي فــي التعلمــات، علــى نحــو يضمــن شــحذ 

فضــول املتعلميـــن، وتأكيــد ميولهــم، وتيسيـــر انفتاحهــم األولــي علــى عالــم املهــن، وذلــك اســتنادا إلــى »بيداغوجيــا نشــيطة«، 

وعلــى الخصــوص، عبـــر االســتئناس باألنشــطة واألشــغال التطبيقيــة واليدويــة؛ حيــث يتــم العمــل علــى تحسيســهم، 

والســيما بالنســبة لتالميــذ )ات( السنتيـــن الخامســة والسادســة، وجــذب اهتمامهــم إلــى املجــاالت املرتبطــة بهــذه األنشــطة 

)التشــكيلية الفنيــة، املهاريــة؛ التطبيقيــة؛ اليدويــة ...(.

2.1.1.1. على مستوى التعليم اإلعدادي

إن التعليــم اإلعــدادي، الــذي يعــدُّ جــزء ال يتجــزأ مــن التعليــم اإللزامــي، مدعــو إلــى إدراج ُبعــٍد تكويـــني مالئــم ضمــن التعلمــات 

البيداغوجية التي يوفرها هذا السلك، يزاوج بيـن تعليم نظري ومعرفة تطبيقية و«ميدانية«، ويستهدف توفيـر استئناس 

منهــي أولــي لفائــدة التالميــذ )ات(. 

ــا ومعممــا، علــى نحــو يضمــن لجميــع املتعلميـــن)ات(  أّســا مشتـــركا   فــي هــذا االتجــاه، يتــم العمــل علــى جعــل هــذا التكويـــن عامَّ
ومتنوعــا مــن الكفايــات، فــي احتـــرام تــام ملبــادئ االنصــاف وتكافــؤ الفــرص التــي تؤكــد عليهــا الرؤيــة االستـــراتيجية لإلصــالح.  2

ويتم تمكيـن التالميذ )ات( ممن هم3 في وضعية انقطاع أو هدر مدر�صي  خالل مرحلة التعليم االبتدائي، من ولوج بـرنامج 

للتـــربية غيـــر النظاميــة4، حيــث يمكنهــم، بعــد ذلــك، إمــا إعــادة اإلدمــاج فــي التعليــم اإلعــدادي، أو متابعــة بـــرنامج لتكويـــن 

ــر اندماجهــم فــي ســوق الشــغل، بعــد بلوغهــم الســن القانونيــة لذلــك. ج بالحصــول علــى تأهيــل منهــي، ُييّسِ ــل، ُيتــوَّ مؤّهِ

الرافعــة 12 » تطويـــر نمــوذج بيداغوجــي قوامــه التنــوع واالنفتــاح والنجاعــة واالبتــكار«، ص 35. 	2

بلغــت النســبة الوطنيــة للهــدر املدر�صــي فــي التعليــم االبتدائــي 1,1% خــالل املوســم الدرا�صــي 2017-2018، بمجمــوع 38.740 تلميــذا وتلميــذة. 	3

يتعلــق األمــر هنــا بوضعيــة مؤقتــة فــي أفــق تقويــة قــدرات املنظومــة التـــربوية علــى االحتفــاظ بجميــع التالميــذ )ات( داخلهــا. 	4
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أمــا بالنســبة للتالميــذ )ات( الذيـــن هــم فــي وضعيــة انقطــاع أو هــدر مدر�صــي علــى مســتوى التعليــم اإلعــدادي5، فيتــم تمكيـــنهم 

ــل املشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، ومــن ثــم الحصــول علــى تأهيــل  كذلــك، مــن االســتفادة مــن نفــس عمليــة التكويـــن املؤّهِ
منهي يخول لهم ولوج ســوق الشــغل )بالنســبة ملن بلغوا الســن القانونية لذلك(، أو إعادة اإلدماج في املســار املهنـــي بالثانوي 

التأهيلــي املف�صــي إلــى البكالوريــا املهنـــية بالنســبة للراغبيـــن فــي ذلــك، بعــد مراكمــة تجربــة مهنيــة مصــادق عليهــا، ومتابعتهــم 

عند االقتضاء )بعد وضع حصيلة لكفاياتهم(، ملجزوءات خاصة للتكويـن تستهدف الرفع من مستوى معارفهم، على نحو 

يســهل إعــادة إدماجهــم فــي املنظومــة التـــربوية. 

2.1.1. على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي

مكــن حاملهــا مــن متابعــة تكويـــنه بالتعليــم العالــي باملســارات 
ُ
يتــوج املســار املهنـــي بالثانــوي التأهيلــي بالباكالوريــا املهنـــية، وت

العامــة، أو التقنيــة أو التكنولوجيــة أو املهنـــية. كمــا أنهــا تؤهلــه لولــوج الحيــاة املهنـــية مباشــرة، مــع توفيـــر إمكانيــة العــودة إلــى 

منظومــة التـــربية والتكويـــن، واســتكمال املســار الدرا�صــي، لــكل راغــب فــي ذلــك.    

يمكــن للتلميــذ الحاصــل علــى شــهادة التعليــم اإلعــدادي اســتكمال دراســته فــي الســنة األولــى مــن الثانــوي التأهيلــي فــي 	 

إطــار املســار املهنـــي )جــدع مشتـــرك منهــي( أو فــي إطــار املســار العــام )جــذع مشتـــرك عــام(؛

بعــد إتمامــه للجــذع املشتـــرك، يختــار التلميــذ )ة( الراغــب )ة( فــي االســتمرار باملســار املهنـــي، تخصصــا مهنيــا يتــوج 	 

بالباكالوريا املهنـــية؛ هذه الشهادة، ستمكنه من ولوج الحياة املهنـــية، أو مواصلة دراسته بالتعليم العالي )العام أو 

املهنـي(. يمكن للمتعلميـن الذيـن يـرغبون في تحضيـر باكالوريا عامة أو بكالوريا تقنية التقدم بطلب إلعادة التوجيه 

شــريطة التوفــر علــى املؤهــالت الالزمــة لذلــك والتــي يتــم التصديــق عليهــا بعــد إخضاعهــم الختبــار أو مقابلــة؛

تتــم بـــرمجة التداريــب داخــل املقــاوالت، ابتــداء مــن الجــذع املشتـــرك املهنـــي بشــكل تدريجــي، حتــى يتمكــن املتعلــم مــن 	 

التأقلــم مــع واقــع الوســط املهنـــي؛

 	 .)année	n-1( فــي حالــة التكــرار قبــل الحصــول علــى الباكالوريــا املهنـــية، يمكــن إعــادة توجيــه املتعلــم نحــو املســار العــام

وفــي حالــة االنقطــاع فــي هــذا الطــور، يمكــن للمنقطعيـــن متابعــة تكويـــن تأهيلــي يحصلــون إثـــره علــى التصديــق علــى 

الكفــاءة التقنيــة، يتيــح لهــم ولــوج الحيــاة املهنـــية مباشــرة. ويمكــن للحاصليـــن علــى هــذا التصديــق، وبعــد مراكمتهــم 

لتجربــة مهنيــة مصــادق عليهــا، العــودة إن رغبــوا فــي ذلــك إلــى متابعــة دراســتهم باملســارات العامــة أو املهنـــية، بعــد تقييــم 

لحصيلــة كفاياتهــم وتحييـــن ملعارفهــم، إن اقت�صــى األمــر ذلــك.

3.1.1.  على مستوى التعليم العالي

يتــم إدراج دبلــوم التقنــي ودبلــوم التقنــي العالــي BTS ضمــن شــبكة الدبلومــات الجامعيــة مســتوى البكالوريــا + سنتيـــن 	 

املوجــودة حاليــا، والســيما الدبلــوم الجامعــي للتكنولوجيــا DUT ، ودبلــوم التقنــي العالــي، املســلم مــن طــرف املــدارس 

العليــا للتكنولوجيــا.

عــالوة علــى إمكانيــة ولــوج مختلــف املســارات املهنـــية املرتقبــة )إجــازة مهنيــة؛ دبلــوم التقنــي العالــي؛ الدبلــوم الجامعــي 	 

للتكنولوجيــا؛ تقنــي متخصــص؛ تقنــي عالــي(، تمنــح الباكالوريــا املهنـــية نفــس اآلفــاق مــن أجــل متابعــة الدراســة التــي 

تمنحهــا البكالوريــا العامــة؛

يمكــن لحاملــي شــهادة الباكالوريــا + سنتيـــن، إمــا متابعــة تكويـــنهم باإلجــازة املهنـــية، ملــن توفــرت لــه الشــروط الالزمــة 	 

لذلــك، أو الولــوج املباشــر للحيــاة املهنـــية؛

بالنســبة للتعليــم اإلعــدادي بلغــت النســبة الوطنيــة للهــدر املدر�صــي 12%  خــالل املوســم الدرا�صــي 2017-2018، بمجمــوع 183.218 تلميــذ وتلميــذة. 	5

القسم الثاني
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يفتح الحصول على اإلجازة املهنـية إمكانية ولوج مختلف املسارات الجامعية من املستويات العليا )املاستـر واملاستـر 	 

املتخصص، والدكتوراه، ومهندس الدولة(؛

في حالة الفشل في الحصول على دبلوم جامعي، يمكن للطالب اللجوء إلى تكويـــن تأهيلي عالي يتوج بالتصديق على 	 

املكتســبات املحصلــة خاللــه، يؤهلــه لولــوج الحيــاة املهنـــية. هــذا التكويـــن يفتــح أيضــا بــاب العــودة الســتكمال تكويـــنه 

الجامعــي، بعــد حصولــه علــى تجربــة مهنيــة مصــادق عليهــا، واالســتفادة مــن تكويـــن تكميلــي لتحييـــن املعــارف، إن لــزم 

األمــر ذلــك، بنــاء علــى حصيلــة كفاياتــه.

4.1.1. مسارات للتكويـن مدى الحياة:

تكويـــن تأهيلي بمثابة آلية اســتدراكية تمكن املنقطعيـــن عن الدراســة أو التالميذ في وضعية فشــل درا�صــي بمختلف 	 

مســتويات املنظومة التـــربوية من الحصول على تكويـــن يؤهلهم لولوج الحياة العملية، كما أن هذا األخيـــر يتيح لهم 

العــودة إلــى املنظومــة التـــربوية بعــد التصديــق علــى تجربتهــم املهنـــية وتقييــم حصيلــة كفاياتهــم. علــى أن يتــم اإلشــراف 

ــعب املهنـــية، بدعــم مــن الجهــات والقطاعــات املكونــة؛  علــى هــذه اآلليــة التكويـــنية مــن قبــل الشُّ

تمكــن كذلــك آليــة التكويـــن التأهيلــي هاتــه، مــن توفيـــر تكويـــنات قصيـــرة األمــد فــي حــدود أربعــة إلــى ســتة أشــهر، فــي 	 

مجاالت تقنية متخصصة وفي اللغات، لفائدة العامليـن بالقطاع غيـر املهيكل وخاصة فئة الشباب ما بيـن 16 و18 

سنة من العمر، تمكنهم من الحصول على تصديق يفتح لهم من جهة، إمكانية ولوج قطاع التشغيل املهيكل، ومن 

جهــة أخــرى فرصــة العــودة إلــى املنظومــة التـــربوية بعــد التصديــق علــى تجربتهــم املهنـــية وعلــى حصيلــة كفاياتهــم. كمــا 

يتيــح هــذا التكويـــن للمستفيديـــن منــه إنشــاء مقاوالتهــم الخاصــة فــي إطــار التشــغيل الذاتــي واالســتفادة مــن مختلــف 

التحفيــزات املمنوحــة فــي هــذا املجــال؛    

تتــم املزاوجــة بيـــن بـــرامج محاربــة األميــة وبـــرامج التـــربية غيـــر النظاميــة6، وبيـــن التكويـــن املهنـــي مــن مســتوى »الكفــاءة 	 

ــن مــن إدمــاج الوافديـــن مــن هــذه البـــرامج، فــي الحيــاة العمليــة )بالنســبة للذيـــن بلغــوا الســن 
ّ
املهنـــية«، علــى نحــو يمك

القانونيــة للتشــغيل(، أو إعــادة اإلدمــاج فــي التعليــم اإلعــدادي )بعــد وضــع حصيلــة كفاياتهــم(، وذلــك طاملــا اســتمرت 

ظاهرتــا الهــدر املدر�صــي واألميــة فــي التواجــد؛

تكفــل الهيكلــة املقتـــرحة الحــق، وعلــى امتــداد الحيــاة املهنـــية، فــي اســتكمال التكويـــن والعــودة إلــى املنظومــة التـــربوية، 	 

باالرتــكاز علــى آليتيـــن أساسيتيـــن يتعيـــن تفعيلهمــا فــي أقــرب وقــت، همــا:

التصديق على مكتسبات التجربة املهنـية؛ -

حصيلة الكفايات. -

  في هذا الصدد، يتعيـن القيام، في أقرب اآلجال، بإرساء اإلطار التنظيمي املنظم لهاتيـن اآلليتيـن، ومأسستها على مستوى 

املنظومة الوطنية للتـربية والتكويـن.

2.1.  إعادة تحديد األدوار واملهام ومجاالت التدخل املتعلقة بالتكويـن املهنـي لدعم الهيكلة املقتـرحة

تقت�صي الهيكلة الجديدة للتكويـــن املهنـــي األســاس، إعادة تحديد دور هذا القطاع، واملهام املنوطة به، وكذا املجال الذي 
أضحــى يغطيــه داخــل املنظومــة التـــربوية. فــي هــذا الصــدد، أصبــح التكويـــن املهنـــي يشــمل مســارات تنطلــق مــن ســلك الثانــوي 

ســبق أن أو�صــى املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، فــي تقريـــره عــن »التـــربية غيـــر النظاميــة« الصــادر فــي فبـرايـــر 2017، ب« تدقيــق العالقــة بيـــن التـــربية غيـــر النظاميــة وبيـــن التكويـــن املهنـــي، علــى نحــو  	6
ــر لهــم االندمــاج فــي الحيــاة العمليــة بسالســة، وذلــك ضمــن  ــن اليافعيـــن)ات( املستحقيـــن )ات( الذيـــن اســتوفوا الشــروط البيداغوجيــة والســيما تحصيــل الكفايــات الالزمــة مــن متابعــة تكويـــنات مهنيــة وِحَرفيــة تيّسِ

ّ
يمك

سيـــرورة تنطلق من االســتئناس املهنـــي، إلى التأهيل من أجل ولوج أنماط التكويـــن املتوفرة حســب االســتحقاق وامليول، ووفق ضوابط ومعاييـــر للتوجيه تعتمدها املؤسســات الحاضنة للتـــربية غيـــر النظامية، بتنســيق 
مــع قطــاع التكويـــن املهنـــي علــى املســتوى الجهــوي.  علــى أن يســتند ذلــك إلــى نــوع مــن التناغــم فــي التعلمــات بيـــن بـــرامج التـــربية غيـــر النظاميــة وبيـــن مســتويات التكويـــن املهنـــي املرغوبــة« )املدخــل األول: إدراج بـــرامج التـــربية 

غيـــر النظاميــة ضمــن املهــام األساســية للمدرســة النظاميــة وفــق حكامــة ناجعــة لتدبيـــرها، ص 30(. 
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التأهيلــي املهنـــي، إلــى غايــة اإلجــازة املهنـــية، وتشــكل سيـــرورة متكاملــة مــن شــأنها توفيـــر تشــكيلة متنوعــة مــن التكويـــنات تهــم 
مختلــف املجــاالت وكل الفئــات املهنـــية مــن هيئــات التنفيــذ إلــى األطــر املتوســطة للتدبيـــر. 

تتجلى أهمية التحديد السالف الذكر، والذي ُيبـرز بشكل جلي حدود ومجاالت تغطية التكويـن املهنـي باملنظومة التـربوية 
وأدواره الجديــدة، فــي كونــه ســيعطي نجاعــة أكبـــر ملجــاالت تخطيــط وبلــورة وتنفيــذ السياســات العموميــة املوجهــة لهــذا 

القطــاع، وذلــك مــن خــالل:

التحديــد الدقيــق لالنتظــارات مــن هــذا القطــاع، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بمجــال تأهيــل العنصــر البشــري وتغطيــة 	 
حاجــات ســوق الشــغل مــن الكفــاءات؛

إبـــراز مجــاالت التدخــل الخاصــة بالقطاعــات واملؤسســات الحكوميــة والخاصــة ومختلــف الفاعليـــن فــي هــذا القطــاع، 	 
وتحديــد مســؤولياتهم؛

ضبط وتـرشيد الوسائل واملوارد املوجهة لهذا القطاع؛	 

رصد آثاره الفعلية على املستوييـن االقتصادي واالجتماعي، وقياس مدى تحقق األهداف املسطرة.	 

وتبـرز أهمية هذا التحديد أيضا، في كونه يمنح رؤية أكثـر تكامال بخصوص مسارات التكويـن التي توفرها منظومة التـربية 
والتكويـن، مما سيتيح للتالميذ )ات( املقبليـن على هذه املسارات، من مباشرة التفكيـر في مشروعهم الشـخ�صي أو املهنـي، 

واستكمال بنائه بشكل تدريجي طيلة مسارهم.

إلى جانب ذلك، فإن التكويـن املهنـي سيواصل القيام بمهامه املتعلقة بتوفيـر وتطويـر عرض تكويـني خاص، موجه للفئات 
ذات االحتياجات الخاصة )األشـخاص في وضعية إعاقة، السجناء...(، وللفئات االجتماعية التي تعيش وضعية تهميش أو 

هشاشة، أو تلك املعرضة لهذه األخطار. 

2.  إعادة التفكيـر في النموذج البيداغوجي 

تندرج إعادة التفكيـر في النموذج البيداغوجي للتكويـن املهنـي في إطار سيـرورة شاملة، تهم النموذج البيداغوجي للمدرسة 
املغربية بأكمله، والذي أرست توجهاته الكبـرى الرؤية االستـراتيجية لإلصالح 2030-2015.

يأخــذ النمــوذج املقتـــرح، بعيـــن االعتبــار، ضــرورة منــح كل مرتــادي املدرســة املغربيــة، وإلــى حــدود نهايــة التعليــم اإللزامــي، 
ــا مشتـــركا مــن املعــارف األساســية تشــمل القــراءة، والكتابــة، والحســاب، واللغــات الوطنيــة واألجنبيــة، وكذلــك املعــارف،  سًّ

ُ
أ

والكفايــات، والقيــم التـــربوية الالزمــة7.

كمــا أن إعــادة البنــاء هاتــه، تـــروم مسايـــرة الهيكلــة املقتـــرحة، واملوقــع الجديــد الــذي أصبــح التكويـــن املهنـــي يحتلــه داخــل 
املنظومــة التـــربوية، فــي اتجــاه تحقيــق االندمــاج التــام بيـــن جميــع مكوناتهــا.

في هذا السياق، فإن النموذج البيداغوجي املقتـرح، يتوخى توضيح الرؤية بخصوص مختلف املسارات املهنـية واملمهننة، 
وتيسيـر املمرات املحتملة بيـن مختلف أطوار وأسالك ومستويات املنظومة التـربوية، كما حددتها الهيكلة املقتـرحة سالفا. 
كما أنه يقوم على أساس تـرصيد واستثمار ما تم اكتسابه على مستوى الهندسة البيداغوجية في النظاميـن العام واملهنـي، 

مع اقتـراح مداخل للتطويـر من شأنها تحقيق االنسجام بيـن مختلف املسارات.

يقوم هذا النموذج على سبعة محاور رئيسية هي:

تكويـن يـرتكز على »نمط موحد للتناوب«، يتم تعميمه، في مزاوجة بيـن الجوانب النظرية والعملية، وإرساء روابط 	 

متيـنة بيـن مؤسسة التكويـن واملقاولة؛

عرض تكويـني من »جيل جديد« بمؤسسات وتكويـنات تتالءم مع الخصوصيات والحاجات الوطنية والجهوية؛	 
الرؤيــة االستـــراتيجية لإلصــالح 2015-2030 ، والتقريـــر املتعلــق ب: »التـــربية علــى القيــم باملنظومــة الوطنيــة للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي«، املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، يـنايـــر 2017. 	7

القسم الثاني
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نظــام »للمجــزوءات« يتــم اعتمــاده فــي مختلــف مراحــل التكويـــن، مــن أجــل اســتيعاب أفضــل ملســارات التكويـــن 	 

وللممــرات بيـــن مختلــف األطــوار؛

هندسة للتكويـن تـرتكز على اكتساب الكفايات الضرورية ملمارسة املهن وتحسيـن القابلية للتشغيل؛ 	 

تمكن أكبـر من اللغات وتنويع في لغات التكويـن؛	 

تنمية املهارات الحياتية وروح املقاولة لدى املتعلميـن؛	 

تطويـر استعمال املوارد الرقمية والتكويـن عن بعد.  	 

1.2.  تنظيم للتكويـن يـرتكز على نظام موحد ومتطور للتناوب املهنـي

اعتبــارا ملــا تعرفــه أنمــاط التكويـــن الحاليــة )التكويـــن داخــل املؤسســات، التمــرس املهنـــي، التــدرج املهنـــي(، مــن اختــالالت 

عميقــة تــم إبـــراز بعــض عناصرهــا فــي القســم األول مــن هــذا التقريـــر، ُيقتـــرح إعــادة النظــر فــي هــذه األنمــاط، فــي اتجــاه اعتمــاد 

نمــط للتكويـــن بالتنــاوب املهنـــي يكــون أكثـــر نجاعــة وفعاليــة.

فــي نفــس االتجــاه، تبـــرز أيضــا ضــرورة إدراج نمــط التكويـــن بالتنــاوب فــي مختلــف املســارات ذات األغــراض التكويـــنية داخــل 

املنظومــة التـــربوية، ســواء تعلــق األمــر بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي أو بالتعليــم العالــي، علــى اعتبــار أن كل تعليــم أو تكويـــن منهــي 

يكتســب نجاعتــه وفعاليتــه مــن خــالل مــا يمنحــه االنغمــاس املهنـــي للمتعلميـــن )ات( مــن إمكانــات االحتــكاك بواقــع مزاولــة 

املهــن التــي يف�صــي إليهــا هــذا التكويـــن.

 من بيـن السبل التي يمكن سلكها في هذا الصدد، على املدى البعيد، وضع نمط موحد للتناوب )كما هو الحال في العديد 

من أنظمة التكويـــن عبـــر العالم ومن بيـــنها نموذج التناوب في أملانيا(. ويقت�صي اإلرساء الفعال لهذا النظام الجديد، توفره 

علــى املرونــة الالزمــة ملالءمتــه مــع مختلــف املســارات املهنـــية واملمهننــة والوضعيــات التكويـــنية مــن جهــة، وتحقيقــه للتـــرشيد 

والتعاضــد املطلوبيـــن علــى مســتوى املــوارد املتوافــرة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى تشــجيعه علــى انخــراط ومســاهمة مختلــف 

الفاعليـــن املعنييـــن، وخاصة منهم املقاوالت املستقبلة للمتدربيـــن.

تتــم بلــورة هــذا النمــط املوحــد للتكويـــن بالتنــاوب، علــى أســاس عمــل تقييمــي عميــق لنمطــي التكويـــن الحالييـــن )التمــرس 

املهنـي والتدرج املهنـي(، يمكن من استثمار مكتسبات هذيـن النمطيـن، ويضع أنجع السبل لتجاوز الصعوبات التي حالت 

دون تحقيقهمــا لألهــداف املتوخــاة منهمــا، خاصــة مســألة عــزوف املقــاوالت عــن االنخــراط الفاعــل فيهمــا.

فــي نفــس الســياق، يتعيـــن التمييــز بيـــن نمــط التنــاوب املقتـــرح والتداريــب املنجــزة لفتـــرة محــددة داخــل املقــاوالت قبــل إتمــام 

التكويـــن، إذ أن لــكل منهمــا غاياتــه البيداغوجيــة الخاصــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املــدة التــي يقضيهــا املتعلــم باملقاولــة، يجــب 

أن تتطــور وفــق تدرجــه فــي مســلك التكويـــن.

من بيـن التدابيـر التي من شأنها تشجيع إرساء هذا النمط الجديد للتكويـن، نذكر ما يلي:

اعتماد تدابيـر تحفيزية لفائدة املقاوالت املنخرطة في التكويـن بالتناوب؛	 

إعــادة النظــر فــي نمــوذج الشــراكة بيـــن الدولــة واملقــاوالت حــول هــذا النمــط مــن التكويـــن، فــي اتجــاه إدراج املســتلزمات 	 

املرتبطــة بجــودة التكويـــنات داخــل املقاولــة، وتحسيـــن ظــروف تكويـــن املتدربيـــن داخــل هــذه املقــاوالت؛

إرساء هيئة للتأطيـر وتتبع التكويـن داخل املقاولة؛	 

إعطــاء املؤسســات املكلفــة بالتكويـــن واملقــاوالت مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة اإلشــهاد، التــي تهــم التكويـــنات التــي 	 

توفرهــا، ومنحهــا اســتقاللية وظيفيــة أوســع فــي هــذا املجــال؛

قوية نظام تقييم مكتسبات املتعلميـن، في اتجاه تحسيـن جودة التكويـنات املقدمة.	 
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2.2.  عرض تكويـني من »جيل جديد«

1.2.2.  مهام جديدة ملؤسسات التكويـن   

إن تحديد مسار منهي وممهنن واضح داخل املنظومة التـربوية، يمنح إمكانات واسعة في مجالي التكويـن والتأهيل، يقت�صي 

التوفــر علــى بنيــة تحتيــة مواكبــة مــن شــأنها دعــم تحقيــق أهــداف إعــادة البنــاء التــي يقتـــرحها هــذا التقريـــر، كمــا يقت�صــي األمر 

أيضا إعادة النظر في املهام املنوطة باملؤسســات املشــرفة على التكويـــن. 

تكمن املهام األساسية ملؤسسات التكويـن من الجيل الجديد، فيما يلي:

توفيـر تعليم عام أسا�صي، تشكل الثقافة واحدا من مشموالته؛	 

توفيـر تكويـن تقني ومنهي أساس؛	 

تنظيم التكويـن بالتناوب بشراكة مع املقاوالت؛	 

املساهمة في التكويـن التأهيلي لفائدة املنقطعيـن )ات( عن الدراسة بشراكة مع الجمعيات املهنـية؛	 

إكساب املتعلميـن)ات( املهارات اللغوية، واملهارات الحياتية؛	 

توفيـر اإلرشاد والتوجيه حول مسارات التكويـن واملهن؛	 

املساهمة في التكويـن املستمر للموارد البشرية للقطاع.    	 

 اعتبــارا لكــون العــرض التكويـــني املتوفــر حاليــا يهــم بالدرجــة األولــى املجــال الحضــري، فــي حيـــن يعانــي الوســط القــروي مــن 

نقــص حــاد فــي هــذ املجــال، فــإن إرســاء مســارات مهنيــة انطالقــا مــن نهايــة التعليــم اإلعــدادي، مــن شــأنه أن يمكــن املتعلميـــن 

)ات( مــن االســتفادة مــن فــرص متنوعــة للتكويـــن، وتجــاوز النقــص الســالف الذكــر. فــي هــذا اإلطــار، يقتـــرح إحــداث مراكــز 

جديدة توفر تكويـنات مهنية )ثانويات، إلخ(، مع العمل على تهيئة وتجهيز الفضاءات الحالية، لجعلها قادرة على املساهمة 

في توســيع عرض التكويـــن املهنـــي. وســتكون هذه اإلحداثات مناســبة إلطالق جيل جديد من املؤسســات تـــراعي في هندســتها 

املعمارية مميزات محيطها البيئي، وتحرص على وظيفية وسالمة مختلف مرافقها، إلى جانب مساهمتها في توفيـر الفضاءات 

املناســبة لتنظيــم بيداغوجــي جيــد.

فــي نفــس الســياق، فإنــه يتعيـــن مالءمــة التكويـــنات املقدمــة بهــذه املراكــز مــع الخصوصيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة للمناطــق التــي تتواجــد بهــا، وجعلهــا رافعــة لتثميـــن مؤهــالت كل منطقــة وإبـــراز املــوروث املحلــي لهــا، ومــا يمكــن أن 

يختزنــه مــن فــرص للتشــغيل والتنميــة املحليــة. هكــذا ســيتم تطويـــر التكويـــنات املتصلــة بالفالحــة فــي املناطــق ذات النشــاط 

الفالحي املكثف، واملناطق الساحلية املعتمدة على أنشطة الصيد البحري، التكويـنات التي تهم تثميـن منتوجات البحر، 

وفــي مناطــق الجــذب الســياحي، التكويـــنات املرتبطــة بالصناعــة التقليديــة، والفندقــة، ومهــن اإلرشــاد واملرافقــة الســياحية...

2.2.2.  مراجعة البـرامج وإعادة هيكلة شعب التكويـن

تقت�صي الهيكلة املقتـرحة للمسارات املهنـية واملمهننة باملنظومة التـربوية، املراجعة العميقة لبـرامج التكويـن املهنـي وذلك 

بغايــة:

خلق االنسجام والتناغم الضرورييـن في البـرامج التي تقدمها منظومة التـربية والتكويـن بشكل عام؛	 

مالءمــة املحتويــات لحاجــات ومؤهــالت األجيــال الجديــدة مــن املتعلميـــن)ات(، التــي أصبــح بإمكانهــا الولــوج إلــى 	 

التكويـــنات املهنـــية منــذ التعليــم الثانــوي التأهيلــي؛

القسم الثاني
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االســتجابة لحاجــات مختلــف املقــاوالت واملؤسســات بالقطاعيـــن العمومــي والخــاص، وكــذا للتحــوالت التــي تعرفهــا 	 

املهــن والكفايــات.

ُيقتـرح أن تشمل عملية املراجعة هاته، وبالتدريج، مجموع الشعب والبـرامج املتعلقة باملسارات املهنـية واملمهننة، في إطار 

خطة عمل يتم تفعيلها على امتداد خمس سنوات، أخذا بعيـن االعتبار العناصر التالية:

التوجهات الجديدة املقتـرحة في مجال التكويـن املهنـي واملمهنن، من أجل بلورة عرض منسجم ومالئم؛. 1

األولويــات االقتصاديــة للبــالد )القطاعــات ذات األولويــة(، بهــدف تحقيــق مواكبــة ناجعــة لهــذه األولويــات مــن قبــل . 2

عــرض التكويـــن؛

هة إلدماج املتعلميـن )ات( في املسار املهنـي واملمهنن؛. 3 الخصوصيات املميزة ألحواض الشغل املوجَّ

املوارد املتوفرة والشراكات التي يتعيـن تعبئتها لتفعيل بـرنامج املراجعة هذا؛. 4

يهدف هذا البـرنامج، أساسا، إلى ما يلي:

بلورة بـرامج جديدة، تهم مهن املستقبل، وتلك التي عرفت تحوالت مهمة بفعل التطور التقني والتكنولوجي؛	 

عب والبـرامج الحالية، والتي لم تعد تستجيب ملتطلبات املهن والكفايات املوجهة لها؛	  تأهيل وإعادة هيكلة الشُّ

عب املتقاربة، أو ذات الصلة فيما بيـنها؛	  القيام بعمليات تجميع ودمج للبـرامج أو الشُّ

عتبـر متجاَوزة، ولم تُعد مطلوبة في سوق الشغل.	 
ُ
عب التي ت حذف البـرامج والشُّ

لضمان نجاعة وفعالية عملية املراجعة هاته، فإنه من الضروري ربطها بعملية تقييمية، تتم على مستوى الوسط الذي 

ــعب، بغايــة قيــاس مــدى مالءمتهــا واســتيفائها لشــروط إكســاب الكفايــات الضروريــة  تمــارس فيــه املهــن املرتبطــة بهــذه الشُّ

للمزاولــة الجيــدة لهــذه املهــن. ويتــم بعــد ذلــك، إنجــاز باقــي العمليــات املرتبطــة باملراجعــة، طبقــا للمعاييـــر املعتمــدة فــي هــذا 

فضيــة إلــى اإلعــداد النهائــي للبـــرامج والوثائــق املنهاجيــة املصاحبــة لهــا.
ُ
املجــال، وامل

مــن أجــل تأميـــن اســتمرارية هــذه املراجعــة وانتظامهــا، يتــم وضــع تخطيــط استـــراتيجي، بآجــال محــددة، ملراجعــة كل بـــرنامج 

علــى حــدة، بنــاء علــى عمليــات منتظمــة للتقييــم والتتبــع.

واعتبارا للتعقد والتشعب اللذيـن يطبعان هذه العملية، فإنه يقتـرح إشراك كل الفاعليـن واملتدخليـن املعنييـن بالتكويـن 

املهنـي في إرسائها، مع الحرص على توفيـر كل املوارد املالية واللوجستيكية الالزمة لذلك.

3.2.  اعتماد نظام املجزوءات في التكويـنات

تضــع قضيــة دمــج التكويـــن املهنـــي فــي التعليــم العــام، املســتويات الحاليــة للتكويـــن، واملســارات املهنـــية واملمهننــة الجديــدة 

وجهــا لوجــه. لذلــك، فالدمــج البنيــوي والبيداغوجــي بيـــن هــذه املســارات، يتطلــب اعتمــاد تنظيــم للتكويـــنات قائــم علــى نظــام 

ن مــن: ِ
ّ
للمجــزوءات، الــذي ســيمك

إحداث سيـرورة متواصلة على مستوى مسارات التكويـن؛	 

إعطاء رؤية أوضح للمتعلميـن)ات( املقبليـن على املسارات التكويـنية؛	 

توفيـر مرونة أكبـر في االنتقال بيـن املستويات واملسارات؛	 

تـرشيد كلفة التكويـن؛	 

تحقيق استهداف أنجع فيما يتعلق بعمليات توجيه وإعادة توجيه املتعلميـن)ات(.   	 
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ــن املتعلــم مــن الحصــول علــى  ِ
ّ
ومــن شــأن تنظيــم التعلمــات وفــق نظــام للوحــدات التعليميــة واملجــزوءات التكويـــنية، أن ُيمك

مكتســبات   قابلــة لالســتثمار فــي مختلــف صيــغ ومســارات التكويـــن، فــي أفــق تكويـــن ناجــع مــدى الحيــاة.   

4.2.  هندسة بيداغوجية مرتكزة على اكتساب الكفايات    

يقت�صــي تعميــم الهندســة املرتكــزة علــى اكتســاب الكفايــات، فــي إطــار تنويــع املقاربــات البيداغوجيــة التــي تســتند إلــى ذلــك، 

تدعيــم وتعزيــز مجموعــة مــن الجوانــب املرتبطــة بمالءمــة هــذه املقاربــات مــع الســياق الوطنــي، نذكــر منهــا علــى الخصــوص:

إدراج هذا الخيار االستـراتيجي، ضمن اإلطار التنظيمي الوطني؛	 

تعزيــز الريــادة الوطنيــة لهــذا الــورش، مــن خــالل إحــداث بنيــات مؤسســية لإلشــراف علــى املســتوى املركــزي، وتعبئــة 	 

الخبـــرات املتخصصــة الالزمــة؛

مالءمة وتيسيـر آليات التدبيـر املتعلقة ببلورة وإرساء التكويـنات املرتكزة على اكتساب الكفايات، وجعلها في متناول 	 

مختلف الفاعليـن؛

إقرار إجراءات، تـروم تحفيز مختلف املتدخليـن املنخرطيـن بشكل فعال في هذا الورش؛	 

وضع آليات لتشجيع تطويـر خبـرة وطنية في هذا املجال، بمواكبة من طرف خبـرات دولية متخصصة ومتمكنة؛	 

اعتماد نظام للتتبع والتقييم املستمريـن لعمليات إرساء هذه الهندسة، بغاية استباق التعثـرات املحتملة واقتـراح 	 

االســتدراكات املالئمة.

5.2.  الرفع من مستوى التمكن من اللغات وتنويع لغات التكويـن

يحرص النموذج البيداغوجي املقتـــرح، على تعزيز وتدعيم مســتوى التمكن اللغوي للمتعلميـــن)ات( ومكتســباتهم، خاصة 

فيمــا يتعلــق باللغــات األجنبيــة، مــن خــالل إرســاء اختبــارات للتموضــعpositionnement	de	Tests، يتــم مــن خاللهــا تقييــم 

نهــم مــن هــذه اللغــات، وتمكيـــنهم، عنــد الحاجــة، مــن بـــرنامج إجبــاري مــن أجــل تأهيلهــم اللغــوي.
ُّ
مســتوى تمك

بخصــوص لغــات التدريــس، وكمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة االستـــراتيجية 2015-20308، ُيقتـــرح إدراج تنويــع لغــات التدريــس 

و التكويـــن بالنســبة للتكويـــن املهنـــي.

6.2.  تنمية الكفايات الحياتية وإذكاء روح املقاولة

يتعلق األمر بتنمية الكفايات املرتبطة بالسلوك وبطرق التعامل9، وخاصة منها تلك املتعلقة بالتواصل، وبحل املشكالت، 

وبالتفكيـــر النقــدي، وباتخــاذ القــرار، وبالعمــل الجماعــي والعالقــات االجتماعيــة، وبالتحكــم فــي النفــس، وبالثقــة بالنفــس، 

وبالتقييــم الذاتــي وكذلــك بالريــادة وبالنزاهــة الفرديــة.

عــالوة علــى تنميــة روح املقاولــة واملبــادرة لــدى املتعلــم )ة(، مــن خــالل التـــرسيخ التدريجــي، داخــل املنظومــة التـــربوية، لثقافــة 

روح املقاولــة.

لبلوغ هذه األهداف، ُيقتـرح ما يلي:

تخصيــص حيــز محــدد مــن الســاعات داخــل الغــالف الزمنــي، لبـــرامج التكويـــن ملمارســة األنشــطة املرتبطــة بتنميــة 	 

املهــارات الحياتيــة، وإذكاء روح املبــادرة لــدى املتعلميـــن)ات(؛

إعــداد مجــزوءات نموذجيــة خاصــة بالكفايــات االجتماعيــة واملدنيــة، وبالتحســيس والتعبيـــر الثقافييـــن، توضــع رهــن 	 

إشــارة الفاعليـــن؛

الرؤيــة االستـــراتيجية لإلصــالح 2015-2030، الصيغــة العربيــة، ص 41. 	8

قــام فريــق » connection	Workforce »، التابــع لوكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة الدوليــة USAID( 2014(، بتحديــد أهــم املهــارات الحياتيــة باالســتناد إلــى مصــادر مختلفــة )أبحــاث، اســتطالعات للــرأي، مشــاريع، ...(. 	9

القسم الثاني



51 التكوين المهني األساس   : مفاتيح من أجل إعادة البناء

تشجيع استعمال التكويـنات املفتوحة عبـر األنتـرنيت)MOOC(، بغاية تقاسمها بيـن الفاعليـن وتعميمها؛ 	 

إحــداث عالمــة )label( خاصــة بالكفايــات الحياتيــة، لفائــدة املؤسســات التــي تنجــح فــي إدراج هــذه الكفايــات ضمــن 	 

بـــرامجها؛

تعميم اكتساب الكفايات الحياتية، وإذكاء روح املقاولة، في بـرامج كل املسارات املهنـية واملمهننة؛	 

إعــداد إطــار مرجعــي للكفايــات املرتبطــة باملبــادرة والحــس املقاوالتــي، يتــم علــى أساســه بلــورة مجــزوءات للتكويـــن، 	 

تعمــم بمختلــف املســارات املهنـــية للمنظومــة التـــربوية؛ 

تشجيع األنشطة الثقافية والفنية والرياضية على صعيد مؤسسات التكويـن املهنـي، على غرار »الحياة الجامعية« 	 

و«الحياة املدرســية«. 

7.2.  استثمار اإلمكانات التي ُيتيحها التطور الرقمي والتكويـنات عن بعد

يتعيـــن فــي هــذا اإلطــار، اعتمــاد استـــراتيجية واضحــة وإراديــة، لتشــجيع االســتعمال املكثــف لتقنيــات اإلعــالم واالتصــال فــي 

التكويـن املهنـي، سواء باعتباره مجاال للتكويـن )املهن الرقمية(، أو باعتباره وسيلة بيداغوجية، وفضاء افتـراضيا للتكويـن. 

فــي هــذا الصــدد، ُيقتـــَرح، علــى الخصــوص، مايلــي:

تطويـر مكتبات رقمية وتعميم الولوج إلى مواردها؛	 

إعــداد بـــرامج للتكويـــنات املفتوحــة عبـــر األنتـــرنيت )Courses	Open	Online	MOOCs )Massive، تهــم مجمــوع 	 

ــعب لتعميــم »الفهــم للجميــع«؛ املهــن والشُّ

استعمال أنظمة املحاكاة الرقمية؛	 

اعتماد بيداغوجيات جديدة هجيـنة أو معكوسة؛ تسهم في تطويـر دور املكون نحو دور منشط.	 

تجب اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن إدماج الرقمنة في التكويـــن املهنـــي، ال يعني إلغاء التكويـــنات الحضورية، والسيما منها 
تلــك التــي تتطلــب اســتعمال آليــات ووســائل صناعيــة. غيـــر أن اإلمكانــات التــي تتيحهــا الرقمنــة اليــوم، مضــاف إليهــا املســتوى 

الــذي وصــل إليــه اســتعمال الهواتــف الذكيــة واألنتـــرنيت بيـــن أفــراد املجتمــع املغربــي، مــن شــأنها أن تشــكل فرصــة ســانحة 

للوصــول إلــى شــرائح واســعة مــن املجتمــع، وتمكيـــنها مــن فضــاءات مبتكــرة للتكويـــن، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بســكان 

ــعب املالئمــة.   
ُ

املناطــق التــي ال تتوفــر علــى بنيــات للتكويـــن فــي الش

3.  تجديد نظام توجيه الشباب في اتجاه رؤية أكثـر وضوحا ملسارات التعليم والتكويـن

يعتبـــر التوجيــه جــزء ال يتجــزأ مــن املســار التـــربوي والتكويـــني. ومــن ثــم، فهــو بمثابــة إطــار ملواكبــة ظهــور االختيــارات التـــربوية 

واملهنـــية لــدى املتعلميـــن، كمــا يفتــح لهــم ســبل إعــادة التوجيــه، كلمــا تطلــب األمــر ذلــك.

يشــكل الولــوج إلــى املعلومــة، واملواكبــة الفردانيــة، وتقديــم اإليضاحــات العمليــة مــن خــالل األمثلــة، آليــات يمكــن اعتمادهــا 

لتمكيـــن الشــباب مــن جعــل املســار املهنـــي اختيــارا إراديــا، وليــس توجيهــا اعتباطيــا. ويســاهم فــي تحديــد االختيــارات التـــربوية 

واملهنـــية للمتعلميـــن، وبشــكل متقاســم، املستشــارون فــي التوجيــه واألســاتذة، وبالنســبة لألطفــال القاصريـــن، يتــم إشــراك 

آبائهــم أو أوليــاء أمورهــم.

لقد دعت الرؤية االستـراتيجية لإلصالح 2015-2030، إلى مراجعة شاملة لنظام التوجيه القائم، من أجل جعله، رافعة 

ــكات املتعلميـــن واختياراتهــم التـــربوية واملهنـــية، وإعــادة توجيههــم، إذا دعــت 
َ
فعليــة للمواكبــة وتيسيـــر النضــج وامليــول ومل

الحاجــة إلــى ذلــك، ابتــداء مــن نهايــة التعليــم اإلعــدادي، وفــي أثنــاء التعليــم العالــي.
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كمــا يقتـــرح أيضــا، إمــداد كل شــبكة مــن شــبكات املؤسســات، التــي يو�صــي التقريـــر بإحداثهــا فــي الشــق املتعلــق بالحكامــة، 

بمستشــار للتوجيــه علــى األقــل، علــى أن يتــم فــي فتـــرة الحقــة تخصيــص مستشــار للتوجيــه لــكل مؤسســة ثانويــة.

وعــن ظــروف اشــتغال املستشاريـــن فــي التوجيــه، يقتـــرح التقريـــر توفيـــر الفضــاءات ووســائل العمــل املالئمــة، كمــا يو�صــي 

بتمكيـــن هــذه الهيئــة مــن االســتفادة مــن تكويـــنات مســتمرة، للرفــع مــن أدائهــا.

وفي إطار العمل على تجاوز الصعوبات التي يواجهها نظام التوجيه التـربوي الحالي، ُيقتـَرح، أيضا، القيام بما يلي:

جعل التوجيه يواكب املتعلم في بناء مشروعه الخاص واملهنـي، بدل اقتصاره على إعطاء معلومات حول املسارات 	 

املتاحــة؛

ــن التالميــذ )ات( ممــن يعانــون مــن صعوبــات فــي مســارهم الدرا�صــي، مــن االنخــراط فــي 	  ِ
ّ
إرســاء مجــزوءة للمواكبــة، تمك

التفكيـــر في مســتقبلهم الدرا�صــي وفي مشــاريع توجيههم. ويتعلق األمر بتمكيـــنهم من أداة للدعم البيداغوجي والنف�صــي 

قصــد تخطــي مشــكلة أو خطــر الهــدر املدر�صــي، ومــن ثــم، إعطــاء معنــى للمدرســة لديهــم؛

اعتمــاد البيداغوجيــا الفارقيــة منــذ التعليــم االبتدائــي، تدمــج دعــم التالميــذ )ات(، لتحقيــق نســب أكبـــر مــن النجــاح 	 

خــالل التعليــم اإللزامــي؛ 

تمكيـــن الشباب من توجيه عادل، مرتكز ليس فقط على النقطة، ولكن على مجموعة من املعاييـــر، من بيـــنها، على 	 

الخصــوص، ميــول املتعلميـــن )ات( ورغباتهــم؛

تحقيــق تضافــر، علــى املســتوى املحلــي، عمــل هيئــات اإلعــالم حــول التكويـــنات، واإلمكانيــات التــي تتيحهــا مســالك 	 

الدراســة داخــل املنظومــة التـــربوية، وكذلــك فــرص الشــغل واإلدمــاج فــي حــوض التشــغيل بمحيــط املؤسســة؛

االســتناد إلــى التقنيــات الرقميــة لنشــر املعلومــات، وإرشــاد املتعلميـــن الراغبيـــن فــي االســتفادة مــن املواكبــة فــي اختيــار 	 

مســارات تكويـــنهم؛

تخصيص غالف زمني خاص ألنشطة التوجيه واإلعالم بالتعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي؛	 

إعادة النظر في مقاربات وآليات التوجيه، وتأهيل العامليـن في هذا املجال.    	 

4.  دعم القدرات املهنـية للفاعليـن العامليـن في مجال التكويـن 

لقــد اعتبـــرت الرؤيــة االستـــراتيجية 2015-2030 تجديــد مهــن التدريــس والتكويـــن والتدبيـــر، مدخــال حاســما للنهــوض 

بــأداء املدرســة بمختلــف مكوناتهــا، وتحسيـــن مردوديتهــا وإنجــاح إصالحهــا. مــن جهــة أخــرى، أصــدر املجلــس األعلــى للتـــربية 

والتكويـــن والبحــث العلمــي، تقريـــرا انصــب علــى قضيــة »تأهيــل مهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث والتدبيـــر«، قــدم مجموعــة 

من التوصيات في هذا املجال، منها توصيات تهم الفاعليـــن العامليـــن بقطاع التكويـــن املهنـــي، والتي ركزت باألساس على ما 

يلــي:

املهننة كأساس للنهوض بأداء الفاعليـن، من خالل إعادة تحديد مهامهم وأدوارهم وكفاياتهم، وكذا إلزامية تكويـنهم 	 

األساس واملستمر، وتحفيزهم املستمر وتحملهم ملسؤولياتهم طيلة مسارهم املهنـي؛

تجديد آليات العمل، باعتماد العمل الجماعي، في إطار فرق وشبكات، والتعاقد على أساس مشاريع؛	 

مأسسة التقييم، سواء منه الفردي أو الجماعي، والسيما التقييم الذاتي.	 

كما يؤكد نفس التقريـر على كون التكويـن األساس والتأهيل بالنسبة للفاعليـن املزاوليـن بقطاع التكويـن املهنـي، وتوفرهم 

على تجربة مهنية داخل املقاولة، يعتبـران من بيـن املستلزمات الضرورية لولوج املهنة. 

القسم الثاني



53 التكوين المهني األساس   : مفاتيح من أجل إعادة البناء

على أن يتم، في فتـرة الحقة، التكويـن األساس للمكونيـن، أساسا، بمؤسسة للتعليم العالي، على غرار الفاعليـن التـربوييـن 

العامليـــن بالتعليــم العــام، ويـــنَجز التأهيــل املهنـــي للمكونيـــن الجــُدد فــي مهــن التكويـــن املهنـــي داخــل بنيــات التأهيــل املهنـــي 

املخصصــة للفاعليـــن فــي هــذا امليــدان، وفــق نظــام للتنــاوب بيـــن مركــز التكويـــن، ومؤسســة العمــل، واملقاولــة، بالنســبة 

للمكونيـــن واألوصيــاء.  

يُهمُّ نظام التأهيل املهنـــي املذكور، على الســواء، إرســاء بنيات جديدة ذات طبيعة وطنية ومشتـــركة بيـــن جميع املتدخليـــن 

في التكويـن، وكذلك، إعادة هيكلة البنيات القائمة على صعيد بعض القطاعات املكونة )مراكز تنمية الكفاءات – مكتب 

التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل(، وذلــك قصــد تكييفهــا ومالءمتهــا مــع الهندســة الجديــدة القائمــة علــى الخصــوص، علــى 

التنــاوب.

بالنسبة للفاعليـــن املزاوليـــن، يتعيـــن إعداد بـــرنامج خاص لتأهيل وتقوية مهاراتهم املهنـــية والبيداغوجية. في هذا الصدد، 

يتــم وضــع نظــام لإلشــهاد علــى كفايــات الفاعليـــن املشرفيـــن علــى التكويـــن، بمبــادرة منهــم أو مــن مؤسســاتهم. كمــا يمكــن 

عقــد شــراكات مــع املقــاوالت ومراكــز التكويـــن فــي مجــال البيداغوجيــا، تكــون بمثابــة قاعــدة لتعبئــة إمكانــات جديــدة لتكويـــن 

الفاعليـن حسب حاجيات القطاعات املكونة. ويقوم القطاع الوزاري املشرف على التكويـن املهنـي، بإرساء عملية لتثميـن 

الشــهادات املحصــل عليهــا، وأخذهــا بعيـــن االعتبــار فــي املســار املهنـــي لألســاتذة املشرفيـــن علــى التكويـــن، وكــذا فــي تصنيــف أو 

منــح العالمــات للمؤسســات.

وممــا يســاعد أيضــا علــى تحسيـــن أداء املتدخليـــن، فتــح املجــال أمــام املهنـييـــن لالنخــراط فــي التكويـــن وفــي إســداء الخدمــات 

لفائــدة املقــاوالت )االستشــارة؛ التكويـــن املســتمر...(، ووضــع بـــرامج التكويـــن، واإلســهام فــي عمليــة منــح شــهادات الجــودة 

لفائــدة املؤسســات.              

بخصوص مديـــري املؤسسات، واعتبارا لكون الكفايات التدبيـــرية لها طابع شمولي، ُيقتـــَرح إرساء مسار للتكويـــن في مجال 

التدبيـــر، بغــرض الرفــع مــن قــدرات املديـريـــن املزاوليـــن حاليــا، وإعــداد جيــل جديــد مــن مدبـــري املســتقبل فــي مجــال التكويـــن 

املهنـــي.

مــن جهــة أخــرى، ومــن أجــل معالجــة الخصــاص الحاصــل فــي توظيــف املكونيـــن، وتقليــص حصــة املكونيـــن العرضييـــن التــي 

ــَرح إرســاء نظــام للتدبيـــر التوقعــي للمــوارد البشــرية املوجهــة للتكويـــن لــدى 
َ
تظــل مرتفعــة لــدى بعــض القطاعــات املكونــة، ٌيقت

هــذه القطاعــات، مــع اعتمــاد صيغــة للتعــاون بيـــن مختلــف املتدخليـــن فــي التكويـــن املهنـــي، قصــد تحديــد سياســة مشتـــركة 

ن من بلوغ توزيع أكثـــر توازنا لهذه الكفاءات؛ وهو ما يستلزم، على الخصوص، العمل على:
ّ
لتدبيـــر مواردها البشرية، تمك

انسجام األنظمة األساسية ملختلف فئات هذه املوارد البشرية؛	 

تحسيـن سيـرورة تدبيـر املسارات املهنـية، والسيما فيما يتعلق بالتقييم والتـرقي؛	 

التحفيز املادي واالجتماعي للفاعليـن، وتثميـن أدائهم.	 

5.  من أجل نموذج للحكامة والتمويل ناجع وفعال    

يقت�صــي ضمــان نجاعــة وفعاليــة التكويـــن املهنـــي، وضــع نمــوذج للحكامــة متكامــل ومتناســق، يـــندرج فــي إطــار منظــور شــمولي، 

مرتكــز علــى تقاســم الصالحيــات بيـــن مختلــف املتدخليـــن.

فــي ســياق هــذا املنظــور، وتماشــيا مــع مــا أوصــت بــه الرؤيــة االستـــراتيجية 2015-2030 بهــذا الخصــوص، يقتـــرح التقريـــر أن 

تـــرتكز إعــادة تنظيــم حكامــة التكويـــن املهنـــي، علــى ثالثــة مبــادئ موجهــة كبـــرى، هــي:
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تحقيــق التــوازن الــالزم بيـــن مختلــف مقاربــات التدخــل ســواء الصاعــدة منهــا، أو النازلــة أو العرضانيــة؛ ممــا سيســمح 	 

بتعزيــز التشــاور والتنســيق بيـــن املســتويات املركزيــة والجهويــة واملحليــة؛

ضمان االستقاللية الوظيفية ملختلف الهيئات املتدخلة في تدبيـــر التكويـــن املهنـــي، وتمكيـــنها من القدرات التقريـــرية 	 

الضروريــة لتفعيــل مشــاريعها؛

تعزيز التدبيـر املرتكز على النتائج واألداء، من خالل اعتماد مبدأ التعاقد حول بـرامج للعمل ومشاريع ذات أهداف 	 

محــددة ومضبوطــة، وخاضعــة للتقييــم املنتظم واملحاســبة.

تبـرز من خالل نموذج الحكامة املقتـرح للتكويـن املهنـي، أربع فئات كبـرى للمتدخليـن، بحسب األدوار واملهام املنوطة بكل 

فئــة، متمثلــة في:

مهام وضع سياسات التكويـن املهنـي، وتنسيق التفعيل، والضبط، وتضطلع بها السلطة الحكومية املكلفة بالتـربية 	 

والتكويـــن والبحث؛

مهــام تنفيــذ السياســات املتعلقــة بالتكويـــن، وتضطلــع بهــا القطاعــات والهيئــات املكونــة بالقطاعيـــن، العمومــي 	 

والخــاص؛

مهام التشاور والتتبع والتقييم، وتتوالها اللجان املتعددة األطراف، على املستويات املركزية والجهوية واملحلية؛	 

مهام الرصد والتخطيط و«املســاعدة على اتخاذ القرار«، وتناط ببنيات تحدث لهذا الغرض على املســتوى الوطني 	 

والجهــوي واملحلــي.

شكل رقم 4 : فئات املتدخليـن حسب املهام املسندة إليهم

 وضع
 السياسات
 العمومية،

 التقييم، الضبط

 القطاعات
 المكونة،
العمومية
والخاصة

 فضاءات
 التشاور على

 المستوى
 الوطني
 والجهوي
والمحلي

الجهاتالجهات

 القطاع الوزاري
 المكلف
 بالتكوين

 المهني، بتعاون
 مع القطاعات

 المكونة
 والشركاء
 (الجهات،
 الشعب

 القطاعية،
 والشركاء

(االجتماعيين

 الهيئات
 المساعدة
 على اتخاذ

 القرار
 على

المستويي
 ن الجهوي
والقطاعي

 التشاور
 والتنسيق

والتتبع

الرصد والتخطيط 
الترابي  القيادة ووالتنفيذ

والتفعيل

1.5.  إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعليـن

تـــرتكز إعــادة التنظيــم، التــي يقتـــرحها نمــوذج الحكامــة هــذا، علــى مبــدأ توضيــح الرؤيــة بخصــوص األدوار واملســؤوليات التــي 

يضطلــع بهــا مختلــف الفاعليـــن، كمــا أنهــا تضــع املقاولــة فــي قلــب سيـــرورة اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالتكويـــن املهنـــي، وتدمــج 

الصالحيــات الجديــدة للجهــات فــي إطــار الجهويــة املوســعة. وتتوخــى، مــن خــالل ذلــك، تحقيــق سياســات عموميــة فــي مجــال 

التكويـــن املهنـــي، تكــون أكثـــر تناســقا وتماســكا، وتدعيمــا أكبـــر ملهــام التنســيق والضبــط والتقييــم.

القسم الثاني
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لإلشــارة، فــإن املشــهد الوطنــي للتكويـــن املهنـــي، قــد تعــزز وتوســع بمتدخليـــن جــدد، خاصــة منهــم، قطــاع التـــربية الوطنيــة فــي 

إطار إرساء املسار املهنـي بالتعليم الثانوي التأهيلي ومسلك الباكالوريا املهنـية، وقطاع التعليم العالي، الذي يوفر تكويـنات 

تكنولوجيــة وممهننــة، مــن مســتوى الباكالوريــا + سنتيـــن، واإلجــازات املهنـــية. عــالوة علــى الجمعيــات واملنظمــات املهنـــية 

املســاهمة فــي التكويـــن، مــن خــالل مراكــز مهنيــة داخــل أو بيـــن املقــاوالت، وعبـــر املراكــز الخاضعــة للتدبيـــر املفــوض.

يـــنخرط مجمــوع هــؤالء املتدخلــون فــي القيــادة االستـــراتيجية والعمليــة للتكويـــن املهنـــي، مــن خــالل فضــاءات لإلشــراف 

والتنســيق والضبــط والتشــاور علــى املستوييـــن الوطنــي والجهــوي.  

هــذا التصــور، يقت�صــي اعتمــاد توجــه واضــح ومحســوم بخصــوص توزيــع املســؤوليات التــي علــى الدولــة القيــام بهــا علــى 

املســتوى املركــزي، ثــم الجهــات، ثــم القطاعــات املكونــة، واملقــاوالت.

1.1.5. القيادة املؤسساتية

1.1.1.5. على املستوى املركزي

إن الدمج الذي عرفته مؤخرا مكونات التـربية والتكويـن والبحث في إطار وزارة واحدة، يتما�صى مع نموذج الحكامة الذي 

يقتـــرحه هــذا التقريـــر. وســيكون بمقــدور هــذا النمــوذج ضمــان االنســجام املطلــوب للسياســات الوطنيــة فــي مجــال التـــربية 

والتكويـــن، إذا تــم تدعيمــه بإطــار قانونــي وتنظيمــي يتــوج عمليــة الدمــج املؤسســاتي واإلداري والبيداغوجــي لكافــة مكونــات 

املنظومــة التـــربوية الوطنيــة.

من هذا املنطلق، فإن اإلشراف املوحد على مكونات املنظومة الوطنية للتـربية والتكويـن والبحث العلمي، يمنحها فرصة 

االستفادة من عدة جوانب إيجابية، من بيـــنها:

ضمــان التقائيــة أفضــل للتدخــالت العموميــة علــى مســتوى مختلــف املســارات التـــربوية، ســواء منهــا فــي التعليــم 	 

املدر�صــي، أو التعليــم العالــي، أو التكويـــن املهنـــي؛

تحقيق وضوح أكبـر في الرؤية، خاصة فيما يتعلق بتدبيـر تدفقات أعداد املتعلميـن)ات( بالنسبة للمكونات الثالثة 	 

املذكــورة أعاله؛

توفيـر تعاضد أكبـر للموارد وعقلنتها.	 

فــي هــذا اإلطــار، يتعيـــن تمكيـــن الســلطة الحكوميــة املشــرفة علــى هــذا القطــاع، مــن القــدرات املؤسســاتية والتشــريعية 

الضرورية في مجال بلورة السياسات، أخذا بعيـن االعتبار التوجهات الجديدة، والقيام بمهام التحفيز والتنسيق، والسهر 

علــى التكامــل مــا بيـــن البنيــات املعنيــة، وعلــى تطبيــق السياســية العموميــة.

فيما يتعلق باملنظور الجديد الخاص بالتكويـن املهنـي، فإن من شأن هذه القيادة االستـراتيجية املوحدة أن تتيح ما يلي:

توفيـر رؤية مندمجة ومشتـركة لدى كافة فاعلي القطاع؛	 

تقوية دور الريادة لدى جهاز الوصاية، على مستوى التنسيق والضبط؛	 

التوفــر علــى آليــات وميكانيزمــات عمليــة للتدخــل لفائــدة املتدخليـــن فــي التكويـــن، مــن قبيــل: عقود-بـــرامح؛ التـــرخيص 	 

بفتــح مؤسســات التكويـــن؛ االعتمــاد؛ منــح عالمــات الجــودة؛ اإلشــهاد؛ التمويــل؛ إلــخ...(.

مــن جانــب آخــر، فــإن الهيئــات املعنيــة مباشــرة بتنفيــذ وتفعيــل السياســات املعتمــدة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، ويتعلــق هنــا 

األمــر، بالدرجــة األولــى، بالقطاعــات املكونــة العموميــة والخاصــة وباقــي املتدخليـــن، مدعــّوة للعمــل علــى التكيف مع التنظيم 

الجديــد للمنظومــة التـــربوية، خاصــة مــن خــالل:
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إعــادة تحديــد املهــام ومجــاالت التدخــل بدقــة، فــي ضــوء الهيكلــة الجديــدة للمنظومــة التـــربوية )إدراج ُبعــد تكويـــني 	 

إعــدادي يف�صــي إلــى الباكالوريــا املهنـــية، واإلجــازات املهنـــية بعــد ذلــك(؛

تحقيق التوازن الضروري داخل بنيات املنظومة التـربوية، بيـن مقاربات التدبيـر، الصاعدة، والنازلة، والعرضانية، 	 

مع إدماج أنجع للبعد املجالي؛

اعتمــاد مقاربــة التعاقــد بصفــة منهجيــة حــول البـــرامج وخطــط العمــل وعلــى جميــع مســتويات التدبيـــر، مــع تحديــد 	 

دقيــق لألهــداف وجدولــة آجــال اإلنجــاز، وضبــط املــوارد املرصــودة ومســؤوليات كل مــن األطــراف املعنيــة؛

إرساء نظام للتتبع، يـرتكز على مؤشرات قابلة للقياس، وإنجاز تقييم منتظم لآلثار.	 

2.1.1.5. على املستوى التـرابي

يتعلــق األمــر، فــي املســتوى التـــرابي، بحكامــة متقاســمة بيـــن الهيئــات الالممركــزة، ممثلــة باألســاس فــي الجهــة، واملصالــح 

الالمركزيــة التابعــة ملختلــف اإلدارات املشــرفة علــى قطــاع التكويـــن املهنـــي، تتولــى فيــه الجهــات مهــام اإلشــراف علــى التكويـــن 

املهنـــي علــى املســتوي التـــرابي.  

	أ- الجهة 	

تضطلع الجهة، بوصفها أحد مستويات التنظيم التـرابي واإلشراف على الشأن املتعلق به، بصالحيات واسعة فيما يتعلق 

بقضايا التكويـــن املهنـــي، وذلك ما يـــنص عليه في القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، )الظهيـــر رقم 83.15.1 املؤرخ ب 20 
رمضــان 1436 )موافــق 7 يوليــوز 2015( املتعلــق بصــدور القانــون التنظيمــي رقــم 14.111، الخــاص بالجهــات، 18 فبـرايـــر 

201610( والــذي يق�صــي فــي مادتــه 82 بــأن »تشــمل الصالحيــات الخاصــة بالجهــة فــي حقــل التنميــة الجهويــة املجــاالت التاليــة:

التنمية االقتصادية:	 

دعــم املقــاوالت؛ توطيـــن وتنظيــم مناطــق األنشــطة االقتصاديــة بالجهــة؛ تهيئــة الطــرق واملســالك الســياحية  -

فــي العالــم القــروي؛ إنعــاش أســواق الجملــة الجهويــة؛ إحــداث مناطــق لألنشــطة التقليديــة والحرفيــة؛ جــذب 

االســتثمار؛ إنعــاش االقتصــاد االجتماعــي واملنتجــات الجهويــة.

التكويـن املهنـي والتكويـن املستمر والشغل:	 

إحــداث مراكــز جهويــة للتكويـــن، ومراكــز جهويــة للتشــغيل وتطويـــر الكفــاءات كذلــك، مــن أجــل اإلدمــاج فــي ســوق  -

الشــغل؛ 

اإلشراف على التكويـن املستمر لفائدة أعضاء املجالس وموظفي الجماعات التـرابية. )...( -

علــى هــذا األســاس، فــإن املجالــس الجهويــة مطالبــة بتفعيــل مقتضيــات القانــون، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتخطيــط وتفعيــل 

العــرض الجهــوي للتكويـــن. علمــا أن هــذه الصالحيــات، وأخــذا بعيـــن االعتبــار الــدور املحــوري الــذي يتوخــى هــذا التقريـــر أن 

تلعبــه الجهــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي علــى الخصــوص، مرشــحة للتوســيع، علــى املــدى املتوســط نســبيا، فــي اتجــاه إرســاء 

سياســة جهويــة حقيقيــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، والتــي ســيؤول اإلشــراف علــى تدبيـــرها إلــى الجهــة، بمســاعدة املصالــح 

الالممركــزة املكلفــة بالتكويـــن املهنـــي وباقــي املتدخليـــن.

يقت�صي إشراف الجهة على السياسة الجهوية للتكويـن املهنـي وتنسيقها، مّدها بالوسائل البشرية واللوجيستيكية واملالية 

الكفيلــة بجعلهــا قــادرة علــى االضطــالع بهــذه املهمــة علــى أحســن وجــه، )ويبـــرز القســم األخيـــر مــن هــذا التقريـــر بتفصيــل، 

جوانــب تدخــل الجهــة، واملــوارد الــالزم توفرهــا لــدى الجهــة(.
املــادة2: تشــكل الجماعــة أحــد مســتويات التنظيــم التـــرابي للمملكــة، وهــي جماعــة تـــرابية خاضعــة للقانــون العــام، تتمتــع بالشـــخصية االعتباريــة واالســتقالل اإلداري واملالــي. 	10

القسم الثاني
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في نفس الســياق، يتم تجســيد هذه السياســة الجهوية، من خالل وضع آلية للبـــرمجة املتضافرة، بيـــن مختلف الفاعليـــن 

الجهوييـــن املعنييـــن بالتكويـــن املهنـــي، وتكون موضوع تعاقد بيـــن الدولة والجهة.

	ب-  بنيات التدبيـر الجهوية واملحلية )املصالح الالممركزة( 	

لقــد ظلــت اإلدارات واملصالــح الجهويــة واملحليــة للتدبيـــر، ملــدة طويلــة ومــا زالــت، تعتبـــر مجــرد أجهــزة لتنفيــذ السياســات 
العموميــة علــى املســتوى التـــرابي، املمــالة مــن قبــل املصالــح املركزيــة. وقــد آن األوان، أن يتــم اعتبــار هــذه املصالــح أطرافــا 

فاعلــة فــي عمليــة بلــورة هــذه السياســات؛ وذلــك اعتبــارا، علــى الخصــوص، ملــا يلــي:

معرفتهــا العميقــة بواقــع الفــرص املتوفــرة علــى مســتوى نفوذهــا التـــرابي، وبالصعوبــات واالكراهــات التــي يتعيـــن 	 
مواجهتهــا، والحاجــات املطلــوب تغطيتهــا كذلــك؛

مســؤوليتها فــي تفعيــل السياســات العموميــة علــى املســتوى التـــرابي، وفــي تحقيــق أهدافهــا فــي آجــال محــددة، وفــق 	 
املتاحــة.   اإلمكانــات 

من هذا املنطلق، تقت�صي الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية إعادة تحديد أدوار اإلدارات واملصالح الالممركزة، وتوجيهها 
باألســاس نحــو العمــل بمنطــق التشــارك مــع باقــي الفاعليـــن املحلييـــن، والتقاســم املنصــف للصالحيــات مــا بيـــن املســتويات 
املركزيــة والتـــرابية، و كذلــك املســؤوليات املرتبطــة بهــا؛ ذلــك أن تدبيـــر شــؤون منظومــة التـــربية والتكويـــن علــى املســتوى 
التـــرابي، لــم يعــد حصــرا علــى اإلدارات املكلفــة بهــذا القطــاع، فقــد أصبــح هــذا الشــأن يعنــي أيضــا فاعليـــن آخريـــن، خصوصــا 
منهم املجالس الجهوية واإلقليمية، والجماعات املحلية والنسيج االقتصادي املحلي، وجمعيات املجتمع املدني، وجميعها 

مطالبــة بممارســة مســؤوليات، يتعيـــن تحديدهــا عبـــر إطــار مؤسســاتي وتشــريعي مطلــوب إرســاؤه.

وتنقسم هذه الهيئات الالممركزة إلى فئتيـن: فئة اإلدارة التـرابية، وفئة مؤسسات التـربية والتكويـن.

اإلدارة التـرابية:	 

تتمثــل الهيئــات التـــرابية الالممركــزة القائمــة علــى تدبيـــر شــؤون التكويـــن املهنـــي، علــى الخصــوص فــي اإلدارات واملديـــريات 
واملندوبــات الجهويــة واإلقليميــة. هــذه األخيـــرة، وطبقــا ملــا يقتـــرحه التقريـــر لهــا مــن موقــع جديــد داخــل املجــال التـــرابي، فإنــه 

يتعيـــن تمتيعهــا أيضــا بصالحيــات تضمــن لهــا االســتقاللية فــي الفعــل، وعلــى الخصــوص، فــي مجــاالت:

املســاهمة فــي بلــورة السياســة الجهويــة فــي مجــال التـــربية والتكويـــن، عبـــر تحديــد الحاجيــات، وإرســاء خطــط العمــل 	 
وبـــرامج تدبيـــر املــوارد البشــرية واملاديــة واملاليــة، وتسييـــر بـــرامج التكويـــن واألنشــطة البيداغوجيــة التــي مــن شــأنها 

االســتجابة للخصوصيــات املحليــة، وكــذا تحديــد نســب إدراجهــا ضمــن البـــرنامج املدر�صــي الشــامل؛

إبـرام عقود - بـرامج مع اإلدارة املركزية، تضمن أيضا إشراك جميع الفاعليـن التـرابييـن، خصوصا منهم الجماعات 	 
املحلية واملجالس اإلقليمية والجهوية، وكذلك تحديد العمليات التي يتعيـن إنجازها على الصعيد املحلي واألهداف 

املرجــوة منها؛

تنويع مصادر التمويل، عبـــر إشراك فعلي، إلى جانب الدولة، ملختلف الفاعليـــن في عملية تمويل املنظومة الجهوية 	 
للتـــربية والتكويـــن.

من أجل ضمان تحمل هذه املسؤوليات، يـنبغي ألجهزة التدبيـر الجهوية هاته:	 

أن تتوفــر علــى اســتقاللية واســعة فــي مجــال اتخــاذ القــرار، وتخطيــط وتدبيـــر املــوارد مــن خــالل إطــار تشــريعي وتنظيمــي 	 

يضمــن هــذه االســتقاللية؛

أن تتمكــن مــن تقويــة قدراتهــا التدبيـــرية واملاليــة، مــن خــالل تمكيـــنها مــن الكفــاءات الضروريــة واملــوارد املاليــة واملاديــة 	 

الكافيــة.
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مؤسسات التـربية والتكويـن:	 

تشكل مؤسسات ومراكز التكويـن املهنـي، واملؤسسات التي تقدم تكويـنات مهنية، حجر الزاوية في هيكلة الحكامة التـرابية 

للتكويـــن املهنـــي، باعتبارهــا اللبنــة األساســية فــي العمليــة التـــربوية والبيداغوجيــة والتكويـــنية، والفضــاء الــذي تمــارس فيــه 

التعلمات وتكتسب فيه الكفايات. ومن ثم، فهي تشكل التجسيد امللموس لسياسات التـربية والتكويـن على أرض الواقع.

وكباقي مكونات الحكامة التـرابية، فإنه يتعيـن أيضا تمتيع هذه املؤسسات باالستقاللية الوظيفية اإلدارية والبيداغوجية 

من أجل قيامها الفعال باملهام املوكولة إليها، والرفع من مستوي أدائها. وتبـرز هذه االستقاللية، أساسا، من خالل تفعيل 

وتعميم مشروع املؤسسة، الذي يتضمن بـرنامجا سنويا للعمل، يشكل اإلطار التعاقدي ما بيـن املؤسسة والهيئة الوصية 

على املستوى الجهوي. ويحدد هذا البـرنامج، املوارد التي يتعيـن تخصيصها سنويا لكل مؤسسة حسب األهداف املسطرة، 

ومستوى األداء واملردودية. ويـنبغي لهذه التدابيـر كافة، أن تندرج في إطار تدبيـر قائم على النتائج.

شكل رقم 5: البنيات الوطنية الجهوية واملحلية للتدبيـر
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االستراتیجیة الوطنیة

مخطط التنمیة الجھویة
للتكوین المھني

هــذا النمــط مــن التدبيـــر، يعتمــد علــى طــرق جديــدة لالشــتغال، علــى الخصــوص منهــا، تشــكيل مجموعــات عمــل يتــم داخلهــا 

تحديــد دور كل فاعــل وطبيعــة املســؤوليات التــي يتحملهــا أو يتقاســمها مــع باقــي أعضــاء مجموعــة العمــل. ومــن شــأن هــذا 

ــنبني علــى مؤشــرات ذات  الخيــار، تعزيــز ثقافــة العمــل الجماعــي والتشــاركي داخــل املؤسســة، وكــذا ثقافــة املشــروع الــذي يـ

طبيعــة تقنيــة وكذلــك بيداغوجيــة. وتـــرتكز هــذه املقاربــة علــى مســاطر محــددة، مــن بيـــنها تأميـــن الجــودة وإعمــال التقييــم 

الذاتــي، حســب معاييـــر مضبوطــة ومعتـــرف بهــا دوليــا.

يقتـرح التقريـر أن يتخذ تدبيـر مؤسسات التـربية والتكويـن أشكاال وصيغا متنوعة بحسب طبيعتها، تتمثل فيما يلي:

تعزيــز دور مجلــس تسييـــر املؤسســة فــي حالــة املؤسســات املدرســية التــي توفــر مســالك مهنيــة، علــى أن تضــم ضمــن 	 

تـــركيبتها، ممثليـــن عــن املحيــط املهنـــي. مــع الحــرص علــى منــح هــذه املجالــس صالحيــة اتخــاذ القــرارات؛

تطويـــر أنظمة التدبيـــر املشتـــرك بيـــن القطاع العام واملنظمات والجمعيات املهنـــية، ملؤسسات التكويـــن املهنـــي، على 	 

نحــو يســمح لهــا بالتجــذر فــي محيطهــا االقتصــادي. ويمكــن تطبيــق هــذا النمــوذج، أيضــا، علــى بعــض الثانويــات التقنية 

واملهنـــية؛

القسم الثاني
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ــعب املهنـــية فــي حالــة مراكــز التكويـــن املهنـــي، 	  تأميـــن التدبيـــر املفــوض الكامــل ملؤسســات التكويـــن مــن قبــل الشُّ

ــعب، أو محدثــة فــي إطــار  ومؤسســات تكويـــن التقنــي العالــي بالنســبة للمســارات املمهننــة، التابعــة مباشــر لهــذه الشُّ

الشــراكة مــع الدولــة.

في نفس السياق، يتعيـن أن يستفيد القطاع الخاص للتـربية والتكويـن من بـرامج تعزيز قدراته على الصعيديـن التدبيـري 

والبيداغوجــي، حتــى يتســنى لــه تجــاوز االختــالالت التــي تحــد مــن فعاليتــه، وتحقيــق تأهيلــه، بغايــة القيــام بمهامه على الشــكل 

األمثل بوصفه شريكا استـــراتيجيا للدولة في مجال التـــربية والتكويـــن.

مــن شــأن إرســاء إطــار تنظيمــي لتدبيـــر شــؤون هــذا القطــاع، يتــم مــن خاللــه تحديــد نمــاذج ماليــة وبيداغوجيــة مرنــة، تســمح 

بتكيفــه األمثــل مــع الخصوصيــات املحليــة، أن يضمــن فعاليــة أفضــل، ونجاعــة أكبـــر لهــذا القطــاع..

2.1.5.  شبكات مؤسسات التـربية والتكويـن 

إن تحقيــق التنســيق بيـــن مختلــف الفاعليـــن املتدخليـــن فــي مجــال التـــربية والتكويـــن بشــكل عــام، وفــي التكويـــن املهنـــي علــى 

وجه الخصوص، يشكل رافعة أساسية لتحسيـــن حكامة هذا القطاع، وخاصة بيـــن القطاعات املكلفة بالتـــربية الوطنية 

والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العالــي والقطــاع الخــاص املتدخــل فــي هــذا املجــال.

فــي هــذا الصــدد، يتعيـــن أن يتــم إرســاء هــذه الشــبكات بنــاء علــى نصــوص تشــريعية وتنظيميــة تضمــن لهــا األســاس القانونــي 

لحسن سيـرها. وَيكُمن الهدف من هذه الشبكات في تحقيق ضبط أكبـر لعرض التـربية والتكويـن، وتعاضد املوارد البشرية 

واملاديــة املتوافــرة، مــن أجــل تـــرشيد أكثـــر لهــذه املــوارد.

3.1.5.  املحيط االقتصادي والشركاء االجتماعيون

يعتبـــر إشراك النسيج االقتصادي شرطا أساسيا لتطويـــر ودعم التكويـــن املهنـــي، سواء على الصعيد الوطني، أو الجهوي، 

أو املحلــي. كمــا أن املقاولــة، فــي إطــار املنظــور املقتـــرح بخصــوص إعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي، تعتبـــر إطــارا فاعــال فــي سيـــرورة 

التكويـــن، وفضــاء مــن فضاءاتــه. يقت�صــي ذلــك، تدقيــق ومأسســة أدوار مســؤوليات هــذا الفاعــل االقتصــادي.  

كمــا أنــه مــن الضــروري اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيـــر التحفيزيــة لضمــان إشــراك فعلــي للمقــاوالت، علــى مســتوى الجهــة، فــي 

عمليــات تقييــم الحاجيــات، وبلــورة عــرض التكويـــن، وإنجــاز التكويـــنات، وَمنــح االعتمــاد للمؤسسات/املســالك. 

فــي نفــس الســياق، تمثــل مؤسســات التكويـــن املهنـــي املحدثــة بشــراكة مــع املنظمــات املهنـــية، نموذجــا للتدبيـــر القائــم علــى 

الشــراكة عام/خــاص؛ وهومــا ســيضمن انخراطــا فعليــا ومباشــرا لهــذه املنظمــات. غيـــر أن هــذا النمــوذج، وبالشــكل الــذي 
هــو عليــه اليــوم، ال يبـــرز انحراطــا فعليــا للمهنييـــن، والســيما علــى مســتوى التمويــل، )االستثمار/التسييـــر(، وهــو مــا يقــوي 

تأثيـــر اإلدارة علــى هــذه املؤسســات. لذلــك، ُيقتـــَرح مراجعــة هــذا النمــوذج فــي اتجــاه التطابــق مــع القانــون رقــم 05-54 املتعلــق 

بالتدبيـــر املفــوض للمرافــق العموميــة.

 وســيكون مــن املالئــم جــدا، توســيع نمــوذج الشــراكة هــذا إلــى قطاعــات أخــرى للتكويـــن املهنـــي، ليشــمل، عــالوة علــى مجــال 

الصناعــة، مياديـــن أخــرى، مــن قبيــل الســياحة، والفالحــة، والخدمــات.   

عدُّ املنظمات النقابية بدورها، شريكا ضروريا في حكامة التكويـن املهنـي، من خالل إشراكها الفعلي على جميع املستويات 
ُ
ت

واســتثمار أدوارهــا التعبويــة والتحسيســية والتشــاورية، مــن أجــل التفعيــل األنجــع لــورش إعــادة البنــاء الــذي يقتـــرح التقريـــر 

بعض مفاتيحه. وعلى غرار ما يجري بالنسبة للنماذج املتطورة على الصعيد الدولي، تتم استشارة هذه املنظمات، سواء 

علــى مســتوى تحديــد وقيــادة التوجهــات االستـــراتيجية، أو فــي عمليــات التخطيــط، أو بمناســبة صياغــة خطــط التنميــة. كمــا 

أنها تكون ممثلة في مختلف األجهزة التشاورية، ومجالس التدبيـــر والتسييـــر، على املستويات املركزية والجهوية واملحلية.
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مــن هــذا املنظــور، يو�صــي التقريـــر بدعــم وتعزيــز قــدرات املنظمــات النقابيــة املنخرطــة فــي التكويـــن املهنـــي، وبصفــة خاصــة 

فيما يتعلق ببـرمجة حاجات االقتصاد من اليد العاملة املؤهلة، وفي مجال استباق التحوالت التي يعرفها سوق الشغل، 

وكذلــك، مــن حيــث تحسيـــن أنمــاط تدبيـــر التكويـــن املهنـــي.

4.1.5.  مهمة التشاور 

اعتبــارا لتعــدد وتنــوع املتدخليـــن فــي هــذا القطــاع، وبالنظــر إلــى أهميــة رهاناتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة، فقــد نــص إصــالح 

التكويـــن املهنـــي لســنة 1984 علــى إرســاء مجموعــة مــن لجــان التشــاور علــى املستوييـــن الوطنــي )اللجنــة الوطنيــة للتكويـــن 

املهنـي(،11 واإلقليمي )اللجان اإلقليمية للتكويـن املهنـي(  . إال أن التطور الذي عرفه هذا القطاع، والتحوالت التي شهدها 

الســياق االقتصــادي واالجتماعــي، جعلــت دور هــذه األجهــزة متجــاوزا، رغــم أنــه دور ال محيــد عنــه بالنســبة للحكامــة الجيــدة 

لهــذا القطــاع. مــن ثــم، بــات مــن الضــروري مراجعــة هيكلــة وتشــكيل هــذه الهيئــات وأدوارهــا ومهامهــا.

فــي هــذا اإلطــار، يقتـــرح التقريـــر أن يتــم توفيـــر فضــاءات للتشــاور والتنســيق علــى كل مســتويات اتخــاذ القــرار، وهــي مدعــوة 

للتــداول فــي املســائل املتعلقــة بتدبيـــر التكويـــن املهنـــي، وكــذا تلــك املتعلقــة بعمليــات الضبــط والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم 

املرتبطــة بهــذا القطــاع. ويتمثــل املبــدأ الــذي يتعيـــن مراعاتــه فــي هــذا الصــدد، فــي التأكــد مــن إشــراك جميــع األطــراف املعنيــة 

ضمــن مقاربــة تشــاركية تـــراعي احتـــرام املهــام املوكولــة لــكل طــرف. وتنقســم هــذه األجهــزة إلــى:

علــى املســتوى الوطنــي: تيسيـــر التئــام مجمــوع الفاعليـــن املتدخليـــن فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، العمومــي والخــاص، فــي إطــار 

فضــاءات للتشــاور الوطنــي واالستشــراف، إلــى جانــب القطاعــات الوصيــة علــى التعليــم العــام والتعليــم العالــي، وممثلــي 

ليـــن واملأجوريـــن، وممثلــي الجماعــات التـــرابية، وخاصــة منهــا الجهــات، إضافــة إلــى ممثليـــن عــن املجتمــع املدنــي: ِ
ّ
املشغ

 وتهم مجاالت تدخل هذه الهيئة، باألساس، الجوانب التالية:

توجهات السياسة املتعيـــن نهجها في قطاع التكويـــن املهنـــي، حسب حاجات وآفاق التشغيل، وتماشيا كذلك مع ما 	 

يقتضيــه الطلــب االجتماعــي وضــرورات االندمــاج السوســيو-اقتصادي للشــباب؛

آفــاق تطــور التكويـــن املهنـــي وتحوالتــه حســب ضــرورات مواكبــة التحــوالت املرتقبــة التــي يعرفهــا املحيــط االقتصــادي 	 

واالجتماعــي؛

املبــادرات املتعيـــن اتخاذهــا مــن أجــل خلــق، وتشــجيع، وتنســيق وضبــط ومراقبــة كافــة األنشــطة فــي مجــال التكويـــن 	 

املهنـــي؛

التدابيـر التشريعية والتنظيمية املتخذة في مجال التكويـن املهنـي، والداعمة لتحقيق األهداف املتوخاة.	 

علــى املســتوى التـــرابي: يـــندرج إرســاء فضــاءات للتشــاور فــي إطــار الديـــنامية التــي أطلقهــا الدســتور، مــن أجــل تـــرسيخ وتعزيــز 

الديمقراطيــة التشــاركية، مــن خــالل حــث املجالــس الجهويــة علــى إرســاء آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، بهــدف إشــراك 

املواطنيـــن والجمعيــات فــي بلــورة وتتبــع البـــرامج التنمويــة.

مــن شــأن إرســاء فضــاءات التشــاور هاتــه، أن يضمــن تمثيليــة كافــة الفاعليـــن االقتصادييـــن واالجتماعييـــن املحلييـــن 

والجهوييـــن، الذيـــن ســيكون عليهــم: 

إبداء املقتـرحات والتوصيات، من أجل االرتقاء بالتكويـن املهنـي على املستوى املحلي، من خالل االستناد إلى أشغال 	 

الهيئات الجهوية للمساعدة على اتخاذ القرار؛

املرســوم رقــم 2.87.275 بتاريــخ 17 صفــر 1410 )19 شتنبـــر 1989(. 	11

القسم الثاني
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دراســة الصعوبــات التــي تواجــه قطــاع التكويـــن علــى الصعيــد املحلــي، وإبــداء املقتـــرحات والتوصيــات مــن أجــل تجــاوز 	 

هــذه الصعوبــات )فشــل وانقطــاع مدرســيان، عــدم تناســب املناهــج والتكويـــنات املتوفــرة...(؛

إبــداء الــرأي فــي املشــاريع املقدمــة مــن طــرف القطاعــات املكلفــة بالتكويـــن، وفــي الخريطــة املدرســية ومخطــط التكويـــن 	 

املهنـــي، واقتـــراح التدابيـــر الضروريــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف الــواردة فيهــا.
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شكل رقم 6: هيكل تنظيمي للمتدخليـن في التـربية والتكويـن
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2.5.  تعزيز آليات القيادة والتقييم والضبط

يتعيـــن، فــي هــذا الصــدد، أن يضمــن إرســاء وتعزيــز هــذه اآلليــات، بنــاء عــرض تكويـــني منســجم ومالئــم، يـــروم اســتجابة أكثـــر 

نجاعــة ملتطلبــات ســوق الشــغل، ولحاجــات االندمــاج االجتماعــي.

1.2.5. تقييمات منتظمة

تمثل مسألة تقييم منظومة التـربية والتكويـن مرحلة أساسية، وذلك ليس فقط لكونها تتيح فرصة قياس أداء املنظومة، 

ولكــن أيضــا، وعلــى الخصــوص، ألنهــا تمكــن مــن تشـــخيص أهــم مواطــن الخلــل واملعيقــات التــي تحــول دون تطويـــر هــذه 

املنظومــة. 

فــي هــذا الصــدد، يقتـــرح التقريـــر أن يتــم تقييــم التكويـــن املهنـــي علــى مســتويات عــدة، تنــدرج جميعهــا فــي إطــار مقاربــة شــاملة 

للتقييــم، تهــم كل مكونــات املنظومــة الوطنيــة للتـــربية والتكويـــن، وذلــك مــن خــالل:

اعتمــاد تقييمــات منتظمــة ملنظومــة التـــربية والتكويـــن، بــكل شــفافية وموضوعيــة، تضمــن تقديـــر مــدى تماســك 	 

مكونــات املنظومــة التـــربوية، وسالســة املمــرات بيـــن مختلــف مكوناتهــا؛  

إرســاء نظــام للتقييــم الذاتــي علــى مســتوى مؤسســات التـــربية والتكويـــن، يتــم إنجــازه ســنويا، ويســمح بقيــاس درجــة 	 

تحقيــق األهــداف املســطرة.

 يـنبغي لعملية التقييم هاته، أن تستند إلى نظام معلوماتي جهوي تتوفر فيه، في نفس اآلن، شروط الشمولية واالندماج 

والنجاعــة.

2.2.5.  نظام معلوماتي مندمج

يتعيـن على قطاع التكويـن املهنـي أن يتوفر على نظام معلوماتي وطني مندمج، يسمح بقيادة وتقييم وضمان جودة التكويـن 

املهنـي. ويـنبغي لهذا النظام أن: 

يشــكل إطــارا مرجعيــا لقاعــدة بيانــات وإحصائيــات موثوقــة ومحيـــنة، تســتجيب آلليــات الولــوج إلــى املعلومــة املوثوقــة 	 

وإمكانيــة نشــرها؛

يتيح رؤية واضحة وقارة حول خريطة التكويـن وتطورها؛	 

يدمج نظاما لتتبع املتدربيـن طوال مساراتهم التكويـنية، أيا كان القطاع التكويـني املعني؛	 

يشمل نظاما لتتبع إدماج الخريجيـن.	 

3.2.5. نموذج توقعات قابل للتكييف واملالءمة

يتعيـــن علــى القطــاع املشــرف علــى التكويـــن املهنـــي أن يتوفــر علــى نمــوذج قابــل للتكييــف واملالءمــة، يدمــج مختلــف العوامــل 

املحددة املرتبطة بتوقعات تطور املتطلبات االقتصادية واالجتماعية، واملؤثـرة في عملية إدماج الخريجيـن. كما يتعيـن أن 

يســاعد هــذا النمــوذج علــى إرســاء عــرض تكويـــني أمثــل. وتقت�صــي سيـــرورة تقديـــر الحاجــات، وضــع إطــار استـــراتيجي مندمــج، 

يجمع ما بيـــن مختلف املعلومات املرتبطة بالسياق الوطني، راهنا ومستقبال، في شكل نموذج استشرافي منسجم، يسمح 

بتقييــم مــدى مالءمــة خريطــة التكويـــن املهنـــي.

كما يقت�صي هذا التصور أيضا، إرساء آلية للرصد، تمكن من التحييـن املستمر للنظام املعلوماتي.
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4.2.5.  وظيفة » مرصد« للعالقة ما بيـن التكويـن والتشغيل والكفايات

ُيقتـــَرح إرســاء بنيــة قائمــة علــى الشــراكة، مــن أجــل تخطيــط وتوجيــه عــرض التكويـــن املهنـــي، فــي عالقــة بتطــور ســوق الشــغل 

والكفايــات، وتســاعد علــى اتخــاذ القــرار علــى املســتويات: الوطنــي، والجهــوي والقطاعــي12.  وتتجســد هــذه اآلليــة فــي شــكل 

»مرصــد وطنــي للعالقــة بيـــن التكويـــن والتشــغيل »، يتوفــر علــى فــروع علــى املستوييـــن الجهــوي والقطاعــي.

وتتمثل املهام الرئيسية لهذا املرصد في:

مهام الدراسات: إنجاز الدراسات الجهوية واستثمار الدراسات املتوفرة على الصعيد الوطني، وإرساء نظام مشتـرك 	 

 ،REM لتتبــع العالقــة بيـــن التشــغيل والتكويـــن، وتتبــع الدراســات الجهويــة واملحليــة، وتدقيــق دالئــل املھــن والحــرف

ومرجعیــات املھــن والكفــاءات REC علــى الصعيــد الجهــوي؛

مهمــة االعــالم: إصــدار املنشــورات املرجعيــة حــول مراكــز ومؤسســات التكويـــن املهنـــي، وتجميــع قاعــدة معطيــات حــول 	 

عــروض التكويـــن، وإنجــاز خريطــة دقيقــة للمســالك؛

مهمة مركز املوارد: توفيـر املعلومات، والتنشيط، والنشر. 	 

يقت�صــي إرســاء هــذا »املرصــد«، تشــبيكه مــع جميــع الهيئــات املعنيــة بالعالقــة بيـــن التكويـــن والتشــغيل، وفــي مجــال توفيـــر 

املعطيــات اإلحصائيــة علــى الصعيــد الوطنــي والجهــوي والقطاعــي.

5.2.5.  مأسسة نظام لتأميـن الجودة في التكويـن املهنـي

أظهــرت الدراســات املتعلقــة بتحليــل أنظمــة التكويـــن املهنـــي فــي الــدول املتقدمــة، اعتمــاد هــذه األخيـــرة علــى هيئــات مســتقلة 

مكلفــة بتقييــم جــودة التكويـــنات املقدمــة، بنــاء علــى شــبكة مــن املعاييـــر واملقاييــس املعتـــرف بهــا واملعتمــدة.

فــي هــذا الصــدد، ُيقتـــرح إرســاء هيئــة وطنيــة لالعتمــاد والضبــط وضمــان الجــودة ) املردوديــة واألداء(، بالنســبة للتكويـــنات 

املقدمــة مــن طــرف القطاعيـــن العمومــي والخــاص علــى الســواء. وتأخــذ هــذه الهيئــة شــكل وكالــة وطنيــة مســتقلة. علــى أن 

تســتند أعمــال هــذه الهيئــة، فــي املجــاالت املشــار إليهــا، إلــى أطــر مرجعيــة ممعيـــرة.    

6.2.5.  تطويـر نظام لليقظة التقنية والتكنولوجية

يشكل إرساء نظام مؤسساتي لليقظة التقنية والتكنولوجية، مجاال حيويا بالنسبة للتكويـن املهنـي، باعتباره قطاعا يعرف 

تحــوالت ســريعة وتغييـــرات مهمــة يتعيـــن، بالضــرورة، اســتباقها. ويســمح هــذا النظــام علــى الخصــوص بمراقبــة وتتبــع بيئــة 

املهــن والكفايــات لرصــد مختلــف التحــوالت، التــي مــن شــأنها أن تؤثـــر علــى مجــاالت التكويـــن، مــن قبيــل تلــك املرتبطــة باملهــن 

الجديدة للمغرب )صناعات الطيـران، وصناعة السيارات، والطاقات املتجددة...(، أو تلك التي لها عالقة بالتكنولوجيات 

ذات القيمــة املضافــة العاليــة )التكنولوجيــات الدقيقــة، والصناعــات الصيدليــة أو املعدنيــة...(.

ن هــذا النظــام كذلــك، مــن إبـــراز االبتــكارات فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة املعروفــة بكونهــا تقليديــة، كالفالحــة 
ّ
ســيمك

والصيــد والصناعــة التقليديــة.

ــن مــن رصــد عمليــات التجديــد واالبتــكار التــي يعرفهــا هــذا املجــال، وكذلــك 
ّ
يتعيـــن مواكبــة ذلــك، بيقظــة بيداغوجيــة، تمك

املمارســات الجيــدة، التــي مــن شــأنها الرفــع مــن جــودة التكويـــنات املقدمــة.

يـرتكز تنظيم آلية اليقظة هاته، على وحدات محلية لليقظة، يتم إحداثها على مستوى املؤسسات التي تعرض تخصصات 

متقاربــة، وتشــتغل هــذه الوحــدات كذلــك، فــي إطــار شــبكات جهويــة ووطنيــة لليقظــة والرصــد. كمــا يتعيـــن أن تـــرتبط هــذه 

األخيـرة بعالقات للتعاون والشراكة مع مراكز البحث واليقظة، املتواجدة على مستوى الجامعات واملقاوالت املهتمة بهذا 

الجانــب.
تشــغيل الشــباب، تقريـــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 2011/2، فبـرايـــر 2012. 	12
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علــى أن يســاهم فــي عمليــة اليقظــة، فــي إطــار الوحــدات الســالفة الذكــر، املكونــون واألســاتذة املتمرســون، ومكونــو املكونيـــن، 

واملهنـييـــن لــدى املقــاوالت، واألســاتذة الباحثــون، وخبـــراء اليقظــة والرصــد فــي املجــاالت التقنيــة والتكنولوجيــة املرتبطــة 

بالتكويـــن املهنـــي. 

3.5.  مراجعة نموذج التمويل 

يشــكل التمويــل لبنــة أساســية مــن لبنــات إعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي، ومــن ثــم، فإنــه مــن الضــروري مراجعــة نمــوذج تمويــل 

هــذا القطــاع، بهــدف ســن سياســة عموميــة إراديــة، تســتهدف تطويـــره.

يعتمــد مجهــود الدولــة فــي مجــال التمويــل اليــوم، بصفــة خاصــة، علــى رســم التكويـــن املهنـــي، إضافــة إلــى املســاهمة املاليــة 

للدولــة املمنوحــة للقطاعــات العموميــة للتكويـــن املهنـــي. غيـــر أن هــذه املســاهمة تبقــى محــدودة. كمــا أن القانــون 111-14  

املتعلق بالجهات، يجعل هذه األخيـرة مدعوة للمساهمة املالية في التكويـن املهنـي على املستوى الجهوي، تبعا للصالحيات 

الخاصة التي أصبحت تضطلع بها في هذا املجال. من جهة أخرى، فإن النسيج االقتصادي يساهم بدوره، زيادة على رسم 

التكويـــن املهنـــي، فــي تمويــل هــذا القطــاع مــن خــالل انخراطــه فــي التكويـــن بالتنــاوب، وفــي تدبيـــر بعــض املؤسســات، ووضعــه 

لتجهيزاتــه ومعداتــه الخاصــة رهــن إشــارة املتدربيـــن، واســتقبالهم فــي إطــار التداريــب... وأخيـــرا، تســاهم أســر املتعلميـــن، ولــو 

بشــكل محــدود وغيـــر مباشــر، فــي تمويــل التكويـــن املهنـــي، مــن خــالل أدائهــا ملصاريــف التســجيل وولــوج مؤسســات التكويـــن 

املهنـــي الخاصــة.        

من هذا املنطلق، يقتـرح التقريـر جملة من التدابيـر الرامية إلى تـرشيد وعقلنة امليزانيات املرصودة من قبل الدولة للتكويـن 

املهنـي، من بيـنها:

ن مــن ضمــان شــفافية أكبـــر حــول االعتمــادات 	  ِ
ّ
تجميــع مختلــف امليزانيــات املرصــودة للتكويـــن املهنـــي؛ ممــا ســيمك

املخصصــة لهــذا القطــاع، وحــول مجــاالت صرفهــا؛  

منــح دعــم مالــي للتكويـــن املهنـــي يكــون بمقــدوره االســتجابة الناجعــة لتطــور العــرض التكويـــني وللطلــب املتزايــد عليــه، 	 

وذلك في إطار الصندوق الذي تقتـرح الرؤية االستـراتيجية لإلصالح 2015-2030 إنشاءه، »لدعم العمليات املرتبطة 

بتعميم التعليم والتكويـن وتحسيـن جودتهما« )الرافعة الخامسة عشرة: استهداف حكامة ناجعة ملنظومة التـربية 

والتكويـــن(؛ 

تدبيـــر أنجــع للمــوارد املاليــة املرصــودة بـــرسم التعــاون الدولــي، أو عبـــر صناديــق الدولــة الخاصــة )صنــدوق تشــجيع 	 

تشغيل الشباب مثال(، من خالل مراجعة نمط تخصيص هذه املوارد واستهداف أفضل للبـرامج واملشاريع املمولة، 

حتــى يتســنى، بالفعــل، إتاحــة فرصــة االســتفادة مــن هــذه املــوارد بالنســبة ملجمــوع القطــاع التكويـــني؛

تعزيــز امليزانيــة املرصــودة للجهــات، مــن خــالل منحهــا إمكانيــة الحصــول علــى مــوارد خاصــة وقــارة، تكــون موجهــة 	 

باألســاس للتكويـــن املهنـــي، مــن أجــل دعــم تدخالتهــا فــي هــذا املجــال؛

إنشــاء نظــام »الحســابات الوطنيــة للتـــربية والتكويـــن« تـــرفع فــي شــأنه ســلطات التـــربية والتكويـــن تقريـــرا ســنويا إلــى 	 

البـرملان، يتضمن كشفا حسابيا يوضح طبيعة التكاليف واملوارد، وكيفية استعمالها ومبـرراتها ومعاييـر مردوديتها«، 

كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة االستـــراتيجية 2030-2015.

يقتـرح التقريـر التوصيات التالية الهادفة إلى توجيه االختيارات املرتبطة بنموذج تمويل التكويـن املهنـي، كما يلي:

تقوم الدولة بالتكفل، خارج عائدات رسم التكويـن املهنـي، باالستثمارات الضرورية لبـرامج إحداث وتوسيع البنيات 	 

التحتية، خصوصا فيما يتعلق باملشاريع املرتبطة باألوراش الصناعية واالقتصادية الكبـرى للبالد؛
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الدولة مدعوة، في إطار سياسة الدعم االجتماعي التي تنهجها، إلى رصد تمويل )موجه للداخليات، النقل، املنح...( 	 

تستفيد منه بصفة حصرية الفئات االجتماعية املهمشة واملنتمية للمناطق املعوزة، حتى يمكنها من متابعة بـرامج 

التكويـــن املهنـــي؛ 

يتعيـن على الجهات، في إطار سياستها في مجال التنمية الجهوية املرتبطة بالتكويـن املهنـي، أن تساهم في تمويل هذا 	 

القطاع، خصوصا من خالل تحمل جزء من تكاليف التسييـر، بالنسبة ملؤسسات ومراكز التكويـن املهنـي، وكذلك، 
بالنسبة لهيئات التخطيط والرصد والضبط املتصلة بها، عالوة على التكاليف الضرورية لتطويـر وتحسيـن مستوى 

التكويـن بالجهة )املساهمة في توفيـر التجهيزات والوسائل الديداكتيكية، وحوامل التكويـن...( وتعزيز ولوج الشباب 

إلى التكويـــن املهنـــي؛

يتعيـــن إعــادة النظــر فــي التنظيــم املمركــز لتمويــل التكويـــن املهنـــي، أخــذا بعيـــن االعتبــار مهــام وصالحيــات الجهــات فــي 	 

مجــال تنميــة التكويـــن املهنـــي؛

ضــرورة مواصلــة املقــاوالت ملجهوداتهــا الراميــة إلــى مواكبــة تحسيـــن وتطويـــر مالءمــة عــرض التكويـــن مــع الطلــب، مــن 	 

خــالل وضــع بنياتهــا رهــن إشــارة التكويـــن بالتنــاوب، ومــن خــالل تدبيـــر التكويـــن داخــل مؤسســات التكويـــن املهنـــي، 

وأيضــا التكفــل بضمــان فتـــرات التداريــب خــالل مســارات التكويـــن، مــع بحــث اإلمكانيــات املتاحــة إلحــداث تعويضــات 

ماليــة عــن هــذه التداريــب؛

العمل على اإلدماج التدريجي للشراكة بيـن القطاع العام والخاص أو عام/عام، في مجال تدبيـر مؤسسات التكويـن 	 

املهنـي التابعة للقطاعات الوزارية املكونة. ويتم وضع إطار مؤسساتي لتنظيم هذه الشراكة.

II.  تثميـن التكويـن املهنـي

يعتبـر تثميـن التكويـن املهنـي األساس، والعمل على تحسيـن جاذبيته، ضرورة ملحة، خاصة لدى الشباب وأسرهم، بغية 

أن يصبــح اختيــارا واعيــا، وســبيال جــادا لبنــاء املشــروع الشـــخ�صي واملهنـــي للمتعلــم، ولــدى كل املتدخليـــن واملشرفيـــن عليــه، 

وخاصة الفاعليـــن االقتصادييـــن، الذيـــن عليهم اســتحضار أهميته الحاســمة، في الرفع من إنتاجية وتنافســية االقتصاد.    

يقتـرح التقريـر مجموعة من املداخل، تـروم تفعيل هذا التثميـن، لجعله في صلب عملية إعادة بناء التكويـن املهنـي.

1.  من أجل رؤية أكثـر وضوحا ملسارات التكويـن 

1.1.  تثميـن شهادات وديبلومات التكويـن املهنـي

يمــر تثميـــن ديبلومــات وشــهادات التكويـــنات املهنـــية واملمهننــة، عبـــر اعتمــاد تدابيـــر تهــدف إلــى تشــجيع املقــاوالت العموميــة 

والخاصــة )بمــا فــي ذلــك القطــاع غيـــر املهيــكل( علــى توظيــف حاملــي شــهادات التكويـــن املهنـــي، وأهميتــه فــي تحسيـــن مردوديــة 

وإنتاجيــة املقاولــة، والرفــع مــن جــودة إنتاجيتهــا.

وسيكون من باب الحكمة، وبشكل تدريجي، تقنيـن ولوج مختلف املهن، وإصدار النصوص التشريعية الالزمة لدعم هذه 

التدابيـــر.

2.1.   تشجيع التميز وإبـراز حاالت النجاح           

يشكل تشجيع التميز في مجال التكويـن املهنـي، أحد السبل الكفيلة بتثميـنه، من خالل: 

عب التكويـن؛	 
َ

إرساء نظام خاص بعالمات التميز، موجه للمؤسسات واملراكز، وكذلك ش

تعزيز وتطويـر آليات تشجيع التميز املعتمدة في مجال التكويـن املهنـي، مع العمل على تعميمها ملجموع املهن والحرف؛	 

القسم الثاني
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إبـــراز دور التكويـــن املهنـــي فــي النجــاح واالرتقــاء االجتماعــي واملهنـــي لخريجــي التكويـــن املهنـــي، مــن توثيــق ونشــر حــاالت 	 

االرتقــاء والنجــاح الفعليــة، التــي عرفهــا بعــض الخريجيـــن. 

2.  تـرسيخ مبدأ التمييز اإليجابي باعتباره رافعة لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص

تسهيل الولوج إلى التكويـن املهنـي لفائدة الشباب املنقطعيـن عن الدراسة وغيـر املؤهليـن مهنيا 	.1.2

يجــب أن يســتهدف عــرض التكويـــن املهنـــي، وبشــكل أكثـــر نجاعــة وفعاليــة، األطفــال والشــباب فــي وضعيــة فشــل درا�صــي، 

واملنقطعيـن عن الدراسة، والعاطليـن عن العمل، وأولئك الذيـن ال يتوفرون على تأهيل منهي. ومن بيـن آليات االستهداف 

واإلدمــاج التــي يمكــن إرســاؤها لفائــدة هاتيـــن الفئتيـــن فــي وضعيــة صعبــة أو منتميــة ملناطــق فقيـــرة، يمكــن ذكــر مــا يلــي:

وضــع إطــار قانونــي يمكــن املتعلميـــن)ات( فــي وضعيــة فشــل درا�صــي، والذيـــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى شــهادة 	 

نهــم إمــا مــن دخــول الحيــاة املهنـــية بعــد اســتيفائهم 
ّ
الــدروس االبتدائيــة مــن ولــوج التكويـــن املهنـــي املناســب، الــذي يمك

للســن القانونيــة لذلــك، أو مواصلــة تكويـــنهم بحســب مؤهالتهــم املكتســبة؛ 

وضــع آليــة لإلحصــاء املنتظــم للشــباب املنقطعيـــن عــن الدراســة، والشــباب غيـــر املتوفريـــن علــى أي تأهيــل، الذيـــن ال 	 

تتجــاوز أعمارهــم 25 ســنة؛

إرساء بنيات للمواكبة اللصيقة للشباب )طبقا ألحكام الفصل 33 من الدستور(؛	 

تقديــم إعانــات مباشــرة لتمكيـــن الشــباب فــي وضعيــة صعبــة، مــن ولــوج التكويـــن املهنـــي )منــح دراســية؛ فضــاءات 	 

واإليــواء...(. االســتقبال 

2.2.  مالءمة العرض التكويـني لوضعية الشباب املنحدريـن من الوسط القروي 

يقت�صي إدماج التكويـــن املهنـــي مع باقي مكونات املنظومة التـــربوية، ابتداء من التعليم الثانوي التأهيلي، اعتماد إجراءات 

وتدابيـــر تضمن تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص على املستوييـــن الكمي والنوعي، ُيقتـــرح من بيـــنها ما يلي:

تمكيـن تالميذ)ات( الوسط القروي من املوارد الالزمة لولوج مختلف التكويـنات؛	 

ــن الشــباب املســتوفي لهــذه التكويـــنات مــن 	 
ّ
اقتـــراح عــرض تكويـــني يتــالءم وخصوصيــات املجــال القــروي، والــذي يمك

الحصول على عمل في محيطه املحلي، إلى جانب ما يوفره من فرص على الصعيد الوطني، مع التـركيز، أيضا، على 

التكويـــنات التــي تشــجع علــى الخلــق واالبتــكار، وتحقيــق التشــغيل الذاتــي؛

تخصيــص حصيــص للشــباب املنحدريـــن مــن الوســط القــروي، فــي إطــار التمييــز اإليجابــي، فــي التكويـــنات فــي مجــال 	 

التكنولوجيــات الرفيعــة، وتلــك التــي تف�صــي إلــى نســب عاليــة لإلدمــاج؛

جعــل التكنولوجيــا فــي خدمــة التكويـــن املهنـــي األســاس فــي الوســط القــروي، مــن خــالل مقاربــات ومناهــج بيداغوجيــة 	 

ميســرة، مــع تنويــع الوســائل املعتمــدة فــي التكويـــن )بيداغوجيــا وتعليــم إلكتـرونييـــن، بيداغوجيــا معرفيــة...(.

3.2.  تعزيز مكانة املرأة في املسارات املهنـية ومحاربة التمييز بيـن الجنسيـن

من الضروري أن يكون التكويـــن املهنـــي آلية لتحقيق املساواة بيـــن الجنسيـــن، بل ووسيلة للتمييز اإليجابي لفائدة النساء. 

إن ولــوج التكويـــن املهنـــي اليــوم، ليــس متكافئــا بيـــن الرجــل واملــرأة، وهــذا مــا يدفــع إلــى التفكيـــر، بشــكل جــدي، فــي مســألة 

اختــالط املهــن والتكويـــنات لجعــل الحاجيــات واإلمكانــات فــي هذيـــن املجاليـــن متوافــرة بشــكل متكافــئ بالنســبة للجنسيـــن. 

ــن اليــوم، مــن محــو الحــدود التــي كانــت فــي املا�صــي تفــرق بيـــن املهــن والتكويـــنات املوجهــة  ِ
ّ
علمــا أن التطــور التكنولوجــي يمك

للرجــال وتلــك الخاصــة بالنســاء. وهــذا جانــب أسا�صــي يجــب أخــذه بعيـــن االعتبــار فــي مجــال تخطيــط التكويـــن املهنـــي، وفــي 
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تحديد معاييـــر ولوج التكويـــنات، وفي املؤشرات املتعلقة بتطور التكويـــن املهنـــي. وتهم هذه التوصية، على حد سواء، نساء 

العالــم القــروي، واملجاليـــن الحضــري وشــبه الحضــري.    

تنميــة وتطويـــر مســارات التكويـــن املوجهــة لألشـــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أو فــي وضعيــة صعبــة أو فــي وضعيــات  	.4.2

خاصــة، وتأميـــن التقائيــة البـــرامج االجتماعيــة وبـــرامج التنميــة البشــرية

يشــكل التكويـــن املهنـــي مســارا بامتيــاز لإلدمــاج املهنـــي والتأهيــل االجتماعــي للفئــات فــي وضعيــة إعاقــة، أو املوضوعــة رهــن 

االعتقال، أو تلك التي تعاني وضعية هشاشة اجتماعية. وُيقتـــَرح في هذا اإلطار، تعزيز البـــرامج التي تستهدف هذه الفئات 

فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، وتطويـــرها لكــي تشــمل أعــدادا إضافيــة مــن املستفيديـــن. ويتعيـــن كذلــك فــي هــذا الصــدد، جعــل 

بـــرامج التكويـــن أكثـــر مالءمــة لخصوصيــات هــذه الفئــات.

ونظــرا للوضعيــة الخاصــة لهــذه الفئــات، فإنــه يتعيـــن أن تحظــى بتتبــع منتظــم ودعــم متواصــل، بعــد اســتكمالها للتكويـــن، 

قصــد مســاعدتها علــى النجــاح فــي مســار اندماجهــا االجتماعــي واملهنـــي.   

3.  تحسيـن قابلية التشغيل لدى الشباب واملالءمة مع سوق الشغل

1.3.  األخذ بعيـن االعتبار تطور تنظيم العمل ومهن املستقبل

تعــرف العديــد مــن املهــن فــي وقتنــا الحاضــر وعلــى املــدى القريــب، تحــوالت ســريعة، علــى مســتوى الكفايــات املطلوبــة ملزاولتهــا. 

وهكــذا، لــم يعــد االهتمــام مركــزا علــى منصــب الشــغل فــي حــد ذاتــه، بــل علــى قــدرة الفــرد علــى التأقلــم مــع البيئــات الجديــدة 

للعمــل.

يكمن التحدي األسا�صــي للتكويـــن املهنـــي اليوم في هذا املجال، في قدرته على اســتباق مختلف هذه التحوالت وفتح الســبل 

املمكنة للتوليف بيـن مجموعة من الكفايات، إذ أن إعداد األفراد لم يعد يقتصر على منصب منهي محدد، ولكنه أضحى 

يشــمل كفايــات التكويـــن الذاتــي، والتأهيــل، وإنجــاح احتمــال تحويــل املســار املهنـــي، والقــدرة علــى إبـــراز الكفايــات وتثميـــن 

القــدرات.

ــن وظيفــة »مرصــد« املقدمــة فــي الجــزء املتعلــق »بــأدوات التخطيــط«، مــن استشــراف املهــن، التــي مــن شــأنها أن تـــرصد  ِ
ّ
تمك

التحــوالت الدالــة فــي املســتقبل، وأن تحــدث تغييـــرات جذريــة فــي النمــاذج الســائدة حاليــا، مــن قبيــل: الحركيــة اإللكتـــرونية؛ 

األداء املالــي اإللكتـــروني؛ التكنولوجيــات الدقيقــة، الــخ؛ ممــا ســيمكننا مــن معرفــة مــا ســيؤول إليــه العالــم غــدا.

2.3.  املرونة املهنـية

ــنها؛ إذ أن مــا يقتـــرحه التقريـــر ال  تتجــاوز أهــداف التكويـــن املهنـــي األســاس ومجــال تدخلــه، األنشــطة الخاصــة بمقاولــة بعيـ

يهــم فقــط إنجــاز مهــام محــددة وأعمــال معيـــنة فــي تنظيــم مــا، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى مزاولــة أنشــطة فــي إطــار حقــل منهــي واســع.

يتعيـن أن يكون بمقدور التكويـن املهنـي األساس إعداد خرجيجه لتغييـر الشغل أو النشاط املهنـي، وذلك من خالل إرساء 

مجزوءات عرضانية، تهدف في الوقت نفسه، إلى التنمية الذاتية والتقنية للفرد.

كمــا يتعيـــن أن يكــون التكويـــن املهنـــي األســاس قــادرا علــى تيسيـــر اكتســاب املتدربيـــن لُعــّدة واســعة مــن الكفايــات العمليــة 

والعالئقيــة، مــع التـــركيز علــى إمكانــات تحسيـــن األداء، الحقــا، لــدى املهنـييـــن.

وتتطلب املرونة املهنـية حمولة غنية من حيث الثقافة العامة واملعارف املتعلقة باملهن الجديدة، والتي يتعيـن على املتدرب 

الشاب اكتسابها على مدى فتـرة تكويـنه. 

عــالوة علــى تمكيـــن املتــدرب مــن القــدرة علــى بنــاء مشــروعه الحياتــي، بمــا يفــه مشــروعه املهنـــي، وإعطائــه الوســائل للتـــرافع 

بشــأنه أمــام هيئــة االختبــار قبــل إنهــاء مســاره التكويـــني.  

القسم الثاني
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4.  بلورة سياسة عمومية في مجال التكويـن املستمر

إن وضــع وتنفيــذ أي سياســة عموميــة اســتباقية لتطويـــر التكويـــن املهنـــي املســتمر، ال بــد أن يســتحضرا التأكــد مــن قابليتهــا 

للتطبيــق، والســيما عبـــر مــا يلــي:

اعتمــاد قانــون حــول التكويـــن املهنـــي املســتمر، تــدرج فيــه مقتضيــات تتعلــق بتنويــع املستفيديـــن، ومراجعــة حكامــة 	 

نظــام العقــود الخاصــة للتكويـــن، وفصــل تدبيـــر املــوارد املاليــة للتكويـــن املســتمر، عــن تلــك الخاصــة بالتكويـــن األســاس؛

 اإلشراك الفعلي للجمعية املهنـية في سيـرورة التكويـن كلها، انطالقا من تحديد الحاجات التكويـنية، إلى تقييم أثـر 	 

التكويـــن؛

إنجاز دراسات قطاعية، تستهدف تحديد الحاجات من التكويـن، وإرساء مخططات قطاعية في هذا املجال؛	 

إرســاء نظــام مندمــج للمواكبــة وتيسيـــر الولــوج إلــى التكويـــن، وعلــى الخصــوص، بالنســبة للمقــاوالت الصغيـــرة 	 

جــدا.     الصغيـــرة  واملقــاوالت  واملتوســطة، 

5.  تشجيع االنفتاح على دول العالم

يشكل التكويـن املهنـي أداة استـراتيجية في إطار اإلشعاع الدولي للمغرب وانفتاحه على محيطه، وخاصة محيطه اإلفريقي؛ 

ذلك، أن إرساء نظام فعال إلنتاج الكفاءات واملؤهالت الوطنية، يمثل عامال أساسيا في جذب االستثمارات األجنبية من 

جهة، ومن جهة أخرى، تعتبـر هذه الكفاءات دعامة وقوة للتوجه االستثماري للمقاوالت الوطنية خارج حدود املغرب.

فــي هــذا الصــدد، فــإن إقامــة شــراكات فعالــة مــع هيئــات دوليــة عاملــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، ســيمكن مــن إعطــاء ديـــنامية 

أكبـــر لتنميــة هــذا القطــاع. وُيقتـــرح، فــي هــذا الصــدد، تشــجيع تبــادل املتدربيـــن واملكونيـــن، وتنميــة التكويـــنات التــي تعطــي 

إمكانــات الحصــول علــى اإلشــهاد )ديبلومــات مشتـــركة و/أو مزدوجــة(، واالنخــراط فــي هيئــات تعمــل فــي مجــال تأميـــن الجــودة 

علــى الصعيــد الدولــي، وخاصــة األوروبيــة منهــا.

كما أن الدعم الذي يمكن أن تتيحه الدول ذات املنظومات العالية األداء في التكويـن املهنـي، يشكل وسيلة ُمثلى بالنسبة 

لتطويـــر التكويـــن املهنـــي الوطنــي واالرتقــاء بخبـــراته وتجاربــه، ومــن ثــم، وجــب العمــل علــى توســيع مجــال التعــاون والتبــادل فــي 

هــذا االتجــاه، وتنويــع الشــراكات القائمــة، والســيما مــع البلــدان األوروبيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا، ومــع بلــدان 

أخــرى ذات تجــارب رائــدة وناجحــة مــن قبيــل كوريــا الجنوبيــة واليابــان والصيـــن بآســيا، والبـــرازيل بأمريــكا الالتيـــنية.  

في نفس االتجاه، يشكل التعاون مع األقطار العربية بدوره، رافعة لتحقيق اإلشعاع، ووسيلة جذٍب لالستثمارات، والسيما 

بالنسبة للبلدان ذات االقتصادات الصاعدة بالشرق األوسط والخليج العربي، فيما يتعلق، على الخصوص، بقطاعات 

الفالحة والطاقات املتجددة، والحاجة امللحة، أوال للتفعيل الناجع لالتفاقيات املبـرمة في هذا الصدد، وتطويـرها، بشكل 

نافع ومثمر؛ وتنمية تقاسم الخبـرات والتجارب املكتسبة في هذا املجال.

من جهة أخرى، وفي إطار التوجه االستـراتيجي لتنمية التعاون مع البلدان اإلفريقية، يتعيـن الرفع من املجهود املبذول في 

التكويـــن املهنـــي مــن أجــل مواكبــة األوراش املفتوحــة مــن قبــل املغــرب بالعديــد مــن بلــدان القــارة اإلفريقيــة. وُيقتـــرح كذلــك، 

إرســاء سياســة اســتباقية للتعــاون مــع هــذه الــدول، خاصــة فيمــا يتعلــق بـــ:

الرفع من عدد املتدربيـن األجانب في مؤسسات التكويـن املهنـي املغربية؛	 

مواكبــة األوراش والفاعليـــن االقتصادييـــن املغاربــة الذيـــن يســتثمرون فــي البلــدان اإلفريقيــة، بعــرض نوعــي للتكويـــن 	 

يســتجيب لحاجاتهــم؛

تشجيع املستثمريـن املغاربة على إحداث مؤسسات للتكويـن في هذه الدول اإلفريقية؛	 
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تعزيز الشراكة مع مؤسسات التكويـن املهنـي على الصعيد القاري.	 

تقاسم الخبـرة والتجربة الوطنية في مجال التكويـن املهنـي مع البلدان الراغبة في ذلك.        	 

III-  توفيـر الشروط الالزمة إلعادة بناء التكويـن املهنـي

1.  تأهيل القطاعات املكونة املكلفة بالتكويـن املهنـي 

إن القطاعــات املكونــة العموميــة والخاصــة مطالبــة اليــوم، بإدخــال تغييـــرات هيكليــة عميقــة، مــن أجــل تأهيلهــا، ومــن ثــم، 

تحقيــق انخراطهــا فــي التحــوالت التــي ســتتمخض عــن إعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي. 

َيهمُّ هذا التأهيل، على السواء، القطاع الوزاري املكلف بالتـربية الوطنية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

ومجمــوع القطاعــات العموميــة والخاصــة املتدخلــة فــي مســارات التكويـــن املهنـــي، والتــي يســتلزم النهــوض بمهامهــا الجديــدة، 

إعادة تنظيم شــاملة ومتدرجة، وذلك على املســتويات التالية:

إعادة تنظيم هياكلها املركزية والجهوية واملحلية؛	 

تكييف البنيات التحتية القائمة؛	 

مراجعة البـرامج التكويـنية، في اتجاه جعلها متناغمة مع البـرامج املؤطرة للمسارات املهنـية واملمهِننة؛	 

تعزيز قدرات الفاعليـن )املديـرون؛ األساتذة؛ املكونون؛ أطر التوجيه والتخطيط، األوصياء/املصاحبون...(.	 

ســيكون كذلــك، مــن الــالزم والحاســم، إرســاء التقائيــة مؤسســاتية بيـــن مختلــف املتدخليـــن فــي التكويـــن املهنـــي )العمومييـــن 

والخــواص(، بهــدف تأميـــن أكبـــر قــدر مــن التناغــم واالنســجام فــي التدخــالت، وضمــان تعاضــد املــوارد وعقلنتهــا وتضافرهــا.

أمــا القطــاع الخــاص للتكويـــن املهنـــي، ومــن منطلــق كونــه شــريك فعلــي للدولــة فــي إعــادة بنــاء التكويـــن املهنـــي األســاس، فهــو 

مدعــو للعمــل علــى تأهيــل عرضــه التكويـــني، وتقويــة قدراتــه، مــع تســهيل اســتفادته مــن الدعــم الضــروري مــن قبــل الســلطة 

العمومية املكلفة بالتكويـــن املهنـــي، على الخصوص، فيما يتعلق بتـــرصيد العالقات التي تـــربط بيـــن الفاعليـــن العمومييـــن 

والخــواص املتدخليـــن فــي التكويـــن املهنـــي، وبيـــن النســيج االقتصــادي، وعلــى األخــص عالــم املقاولــة.   

2.  تفعيل دور الجهات في تطويـر التكويـن املهنـي

من شأن انخراط الجهات في حكامة التكويـن املهنـي، أن يسمح باستثمار اإلمكانات التي تتوفر عليها هذه األخيـرة في تحقيق 

االنسجام بيـن السياسات التـرابية، من حيث التشغيل، والدعم االجتماعي، والتهيئة املجالية، وتعبئة املقاوالت.

هكــذا، يمكــن للجهــة أن تســاهم، علــى نطــاق واســع، فــي تحليــل الحاجــات مــن حيــث التكويـــن، وتشــبيك هيــاكل االســتقبال، 

وإحــداث أقطــاب التميــز أو التخصــص، واإلســهام فــي تطويـــر عــرٍض للقــرب، ودعــم ولــوج التكويـــن لفائــدة الفئــات التــي تعانــي 

مــن صعوبــات فــي ولــوج ســوق الشــغل، واألكثـــر هشاشــة.    

واليوم، لن يتأتى لعرض التكويـن املهنـي أن يكون مالئما وذا مردودية، إال إذا كان مندمجا في بيئته الجهوية، ومستـرشدا، 

فــي نفــس الوقــت، باألولويات الوطنية.   

1.2.  إرساء وصاية تـرابية فعلية للجهة    

تضــع الجهويــة املتقدمــة التــي اعتمدهــا املغــرب، الجهــاَت أمــام مســؤوليات كبيـــرة، والســيما فــي مجــال التـــربية والتكويـــن، 

وإحداث فرص الشغل، واالندماج االجتماعي. بذلك، سيكون على الجهات اإلسهام في وضع وتنفيذ وتقييم بـرامج التكويـن 

ــي بعــض املهــام، فــي مقدمتهــا: 
ّ
ول

َ
علــى الصعيــد الجهــوي، ومــن ثــم، ت

القسم الثاني
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 التمويــَل مــع الدولــة، 	 
ُ
بنــاء تحليــل وضبــط حاجــات التكويـــن، علــى تعبئــة ناجعــة للوســائل التــي تتقاســم فيهــا الجهــة

وعبـر إحداث مراصد جهوية، وإقامة حوار مع املراصد القطاعية، وإرساء مقاربة تـرابية لتحليل هذه الحاجات مع 

املساهميـــن والفاعليـــن فــي التكويـــن؛  

تنظيــم هيــاكل االســتقبال والتوجيــه فــي شــبكات، مــع تشــجيعها علــى التشــارك فيمــا يتعلــق بالوســائل واألدوات، وعلــى 	 

تحديــد أطــر مرجعيــة متقاســمة للتدخــل، مــن خــالل وضــع آليــات لــــَمهَنَنة فرقهــا.

تعزيــز تكامليــة أجهــزة التـــربية والتكويـــن علــى الصعيــد الجهــوي، عبـــر البحــث عــن أفضــل الســبل الكفيلــة بتنســيق 	 

سيـرورات بـرمجة عروض التكويـن، وكذا تشجيع تعاضد الوسائل، وإحداث أقطاب التميز أو التخصص )ثانويات 

املهــن(؛

تكييــف العــرض مــع تنــوع الفئــات املســتهدفة، وذلــك مــن خــالل تطويـــر عــرض للقــرب، وعمليــات ملحاربــة األميــة، 	 

واكتساب املعارف األساسية، والتأهيل القبلي للفئات التي تعاني من صعوبات في ولوج سوق الشغل، وكذا تقديم 

مســاعدات فرديــة عنــد ولــوج التكويـــن؛ 

 	 ،PME دعم سياسات التدبيـــر التوقعي للتشغيل ولكفاءات املقاوالت، وفي مقدمتها املقاوالت الصغيـــرة واملتوسطة

َعب املهنـية التي تستهدف تكويـن املأجوريـن األكثـر  واملقاوالت الصغيـرة جدا TPE، وذلك عبـر التدخل إلى جانب الشُّ

هشاشــة.       

شكل رقم 7: األسس الثالثة للتكويـن املهنـي على الصعيد التـرابي

الجهة 

املقاولة 
مؤسسة

التكويـن املهنـي

لهــذه الغايــة، وجــب إعــادة التأكيــد علــى الــدور املحــوري للجهــة، مــن خــالل تكليفهــا بمهمــة وضــع مخطــط جهــوي للنهــوض 

بالتكويـــن املهنـــي، بتشــاور مــع الدولــة؛ هــذا املخطــط، يتعيـــن أن يكــون مســتندا إلــى التوجهــات االستـــراتيجية التــي تحددهــا 

السلطات العمومية املكلفة بالتكويـن املهنـي، كما يتعيـن أن يكون ذا طبيعة ملزمة للجهة وللدولة على السواء. أما بالنسبة 

للمــوارد املاليــة املنقولــة مــن قبــل الدولــة، واملخصصــة لتنفيــذ هــذا املخطــط، فيتعيـــن أن تكــون موضــوع تفويــض، بنــاء علــى 

تعاقــد، مــن الجهــة إلــى كل بنيــة مــن البنيــات املكلفــة بالتكويـــن املهنـــي. 

2.2.  آليات التنفيذ

هذا الدور الوازن للجهة في مجال تدبيـر التكويـن املهنـي، يستلزم فعليا، اتخاذ عدد من التدابيـر املحفزة، وفي مقدمتها:

مراجعــة النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بالجهــة، فــي اتجــاه توســيع اختصاصاتهــا، وضمــان نقــٍل أكبـــر للصالحيــات مــن 	 

الدولــة إلــى الجهــة فــي مجــال التكويـــن املهنـــي؛
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تسريع سيـرورة اإلرساء الفعلي للجهوية املتقدمة، ودعم الجهات في تنفيذ الصالحيات التي يخولها لها القانون؛	 

اعتمــاد إلزاميــة التشــاور فــي جميــع القــرارات ذات الصلــة بميــدان التكويـــن املهنـــي، عبـــر إرســاء فضــاءات للتشــاور 	 

)املشــار إليهــا فــي الجــزء املتعلــق بالحكامــة فــي هــذا التقريـــر(، بمشــاركة متســاوية: املجلــس الجهــوي، والجماعــات 

املحلية، ومصالح الدولة على الصعيد الجهوي، وكذلك جميع األطراف املعنية بالتكويـن املهنـي: الجمعيات املهنـية 

واملقــاوالت، والشــركاء االجتماعييـــن، واملنظمــات غيـــر الحكوميــة، الــخ؛

دعم عمليات تخطيط االحتياجات ومالءمة عرض التكويـن وتقييم املردودية، عبـر إرساء هيئات جهوية )مشار إليها 	 

فــي الجــزء املتعلــق بالحكامــة فــي هــذا التقريـــر( تختــص بذلــك، بغايــة »مســاعدة أمثــل علــى اتخــاذ القــرار« علــى الصعيــد 

الجهــوي؛    

ضمــان تعبئــة املــوارد املاليــة، ســواء منهــا املــوارد املنقولــة مــن الدولــة، أم املــوارد الذاتيــة للجماعــات التـــرابية، أم مــوارد 	 

املصالح الالممركزة للدولة املكلفة بالتكويـــن املهنـــي، أم موارد املقاوالت الشــريكة على املســتوى التـــرابي؛

تمكيـن الجهات من املشاركة داخل مختلف فضاءات التشاور والتخطيط والتنفيذ على املستوى الوطني؛  	 

في ارتباط بذلك، يمكن تلخيص النتائج املرجوة من االنخراط األوسع للجهات بشكل خاص، والجماعات التـرابية بشكل 

عــام، فيمــا يلــي: 

ضمــان تغطيــة تـــرابية واســعة، والرفــع امللمــوس مــن الطاقــة االســتيعابية علــى مســتوى الجهــة، بهــدف االســتجابة 	 

للطلــب االجتماعــي املتزايــد، والســيما بالوســط القــروي؛

تشجيع نوع من املنافسة اإليجابية بيـن مختلف الجهات؛ مما سيعود بالنفع على تطويـر التكويـن املهنـي؛	 

تأميـن أفضل مالءمة للتكويـنات مع الخصوصيات والحاجات املحلية؛	 

الرفع امللموس من االعتمادات املرصودة للتكويـن املهنـي، وتنويع مصادر التمويل.	 

3.  نحو أنموذج )بـراديغم( جديد للعالقة بيـن املقاولة والتكويـن املهنـي

مــن املالحــظ أن الشــراكة مــع الوســط االقتصــادي تتيــح إمكانــا واعــدا، غيـــر أن هــذا اإلمــكان يظــل غيـــر مســتثَمر بمــا فيــه 

الكفايــة، وذلــك، رغــم االلتــزام الهــام، والســيما مــن جانــب العديــد مــن الفدراليــات والجمعيــات املهنـــية، فــي بـــرامج التكويـــن 

املهنـــي على جميع املستويات، )التخطيط؛ وضع البـــرامج؛ التدخل في منهاج التكويـــن؛ تدبيـــر مؤسسات التكويـــن...(؛ والتي 

تحولت إلى فاعليـــن حقيقييـــن في التكويـــن املهنـــي، ومسهميـــن حيوييـــن في النهوض به. لذلك، فقد حان الوقت لالنتقال إلى 

مرحلة أكثـر تقدما في مسار التعاون، وفق منطق »رابح-رابح«، مع ضرورة استحضار املكانة التي يتعيـن أن يحظى بها الُبعد 

املواطــن للمقاولــة ومســؤوليتها األخالقيــة واالجتماعيــة، إلــى جانــب مســؤوليتها االقتصاديــة.

لقــد تــم تســجيل عــدة مكتســبات، يـــنبغي تـــرصيدها وتطويـــرها، وعلــى الخصــوص فــي عالقــة بالتكويـــن املهنـــي األســاس. وعلــى 

أي حــال، فنمــاذج الحكامــة املقتـــرحة فــي هــذا التقريـــر، تعطــي للمقاولــة مكانــة بــارزة فــي قيــادة وضبــط وسيـــر التكويـــن، وتتبــع 

وتقييــم التكويـــن. ومــن أجــل أن تتســم مشــاركة املقاولــة هــذه بأكبـــر نجاعــة ممكنــة، فإنــه مــن الــالزم القيــام بمــا يلــي:

العمــل بطريقــة منهجيــة ومنتظمــة علــى تحسيـــن العالقــة بيـــن املقاولــة واإلدارة، وتـــرويج صــورة أكثـــر إيجابيــة لهــذه 	 

األخيـــرة لــدى الفاعليـــن االقتصادييـــن؛

مأسســة الصالحيــات الجديــدة للنســيج االقتصــادي فــي مجــال التكويـــن املهنـــي، علــى املســتوى االستـــراتيجي، وعلــى 	 

الصعيــد التـــرابي؛

القسم الثاني
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 توســيع مجــال تدخــل هــذا النســيج، عبـــر قيــام الســلطات العموميــة بدعــم إرســاء جهــاز للتكويـــن املهنـــي خــاص 	 

بالتجمعــات املهنـــية، أو علــى شــكل تجمعــات قطاعيــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لبعــض النمــاذج الدوليــة؛

اعتماد إجراءات تحفيزية، تشريعية ومالية، وذات صلة بالدعم التقني واللوجستيكي، تـروم تبويء املقاولة املكانة 	 

التي تستحقها داخل التكويـن املهنـي.

يتعيـــن أن يتــم اتخــاذ هــذه اإلجــراءات، فــي إطــار للتشــاور والتوافــق مــع التمثيليــات املحليــة والجهويــة والوطنيــة والقطاعيــة 

للمقــاوالت.   

4.  ربط سياسات التكويـن بسياسات التشغيل

لقــد أضحــى مــن الواضــح، أن التطــورات املتســارعة التــي تشــهدها التكنولوجيــات وكذلــك بيئــة التشــغيل، جعلــت أمــد حيــاة 

العديــد مــن املهــن، أقصــر مــن دورة الحيــاة املهنـــية للفــرد.       

لهذا الغرض، سيكون من املهم القيام بما يلي:

مساءلة العالقة القائمة بيـن الشهادات والكفايات، وأساسا، الكفايات املهنـية خارج الكفايات العامة؛	 

تقييم نماذج التكويـن املهنـي الحالية، باالستناد إلى املعاييـر ذات الصلة بالقابلية للتشغيل، وذلك قصد قياس أثـر 	 

التكويـــن املهنـــي على هذه القابلية؛   

تقييــم إســهام التكويـــن املهنـــي ووقعــه علــى تنفيــذ استـــراتيجيات التنميــة القطاعيــة للمغــرب )الســياحة: رؤيــة 2010 	 

ورؤيــة 2020؛ مخطــط املغــرب األخضــر؛ مخطــط املغــرب األزرق Halieutis؛ اإلقــالع الصناعــي؛ االستـــراتيجية 

الوطنية لتنمية تنافسية اللوجستيك؛ البـرنامج املغربي املندمج للطاقة الريحية؛ املغرب الرقمي؛ املخطط املغربي 

للطاقــة الشمســية...(؛    

تفعيــل دور اليقظــة لــدى مرصــد املهــن والكفــاءات التابــع لــوزارة التشــغيل واإلدمــاج املهنـــي، وتحقيــق تفاعــل حقيقــي 	 

بيـــن »رصــد الســوق« وبيـــن »عــرض التكويـــن«؛

إنجاز دراسات، يكون هدفها تقديـر درجة القابلية للتشغيل لدى املستويات الوسيطة للتكويـن.  	 

5. وضع سياسة للدعم االجتماعي لفائدة الشباب املنقطع عن الدراسة واملفتقد ألي تأهيل منهي 

كمــا تمــت اإلشــارة فــي هــذا التقريـــر، يظــل ولــوج شــريحة واســعة مــن الشــباب املنحدريـــن مــن األوســاط املعــوزة أو فــي وضعيــة 

هشاشــة، دون مســتوى االنتظــارات والحاجــات فــي هــذا املجــال. لذلــك، فــإن التوصيــات، الــواردة فــي هــذا التقريـــر، والتــي 
تستهدف تكييف عرض التكويـن مع ظروف الشباب، مع تخصيص تمييز إيجابي لفائدة شباب الوسط القروي، لن تكون 

واقعيــة فــي حــال لــم يتوفــر أي دعــم اجتماعــي نوعــي، فــي شــكل ِمنــح دراســية وداخليــات، لفائــدة هــؤالء الشــباب. 

6. توسيع نطاق تدابيـر الدعم لفائدة خريجي التكويـن املهنـي الراغبيـن في إنشاء مقاوالتهم الخاصة

رة بالنسبة لدعم الشباب الراغبيـن في العمل لحسابهم، إما  يتعيـن في هذا الصدد، توسيع نطاق التدابيـر التنظيمية املقرَّ

بصفة فردية أو من خالل شركة أو تعاونية، من أجل امتهان نشاط يتناسب مع تكويـنهم، وذلك لكي تشمل مجموع خريجي 

املسارات التكويـنية املهنـية واملمهننة التي توفرها املنظومة التـربوية. كما يتعيـن، من جهة أخرى، مراجعة هذه التدابيـر في 

اتجاه تكييفها مع السياق االقتصادي الجديد، وتقويتها، وجعلها قادرة على تشجيع هؤالء الخريجيـن على االنخراط أكثـر 

في العمل املقاوالتي والتشغيل الذاتي.         
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7. تحييـن اإلطار القانوني للتكويـن املهنـي

لقــد بــات مــن الضــروري أن يســتند نمــوذج الحكامــة املقتـــرح، إلــى إطــار قانونــي مالئــم، يســتدمج املبــادئ املؤسســة للتغييـــر 

املو�َصى به، مع جعل مجموع مكونات املنظومة الوطنية للتـربية والتكويـن والبحث العلمي متماسكة، من حيث تنظيمها، 

وسيـــرها، ومــن حيــث تنفيــذ اإلصالحــات املســتهدفة.     

دة الختصاصــات ومهــام القطاعــات  عــالوة علــى ذلــك، فــإن جميــع النصــوص القانونيــة املنظمــة للتكويـــن املهنـــي، وتلــك املحــّدِ

املكونــة، يـــنبغي أن تكــون موضــوَع تحييـــن، حتــى يتســنى األخــذ بعيـــن االعتبــار التموقــَع الجديــد للتكويـــن املهنـــي، ومتطلبــات 

تمفصلــه مــع املكونــات األخــرى للمنظومــة التـــربوية، ومــع نمــوذج الحكامــة والتمويــل اللذيـــن ســيتم اعتمادهمــا.   

القسم الثاني
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I.  إدماج التكويـن املهنـي في املنظومة التـربوية

التوصيات واآلثار املتوخاةاإلشكاليات والنقائص القائمة

قطيعة بيـن مسارات التكويـن: 	 

غياب املمرات بيـن التكويـن 

املهنـي وبيـن التعليم العام، 

مما يحد من مواصلة خريجي 

التكويـن املهنـي تعليمهم 

بأسالك املنظومة التـربوية

إرساء هندسة مندمجة للمسارات املهنـية، تنبني على 3 مكونات: املسارات 

املهنـية

) الثانوي التأهيلي؛ العالي( التي تؤسس من اآلن فصاعدا لسبيل مندمج للتكويـن 

املهنـي؛ املقاولة باعتبارها الشريك املتميز في إطار التكويـن بالتناوب؛ والتكويـن 

التأهيلي
فــي ممــرات تتيــح 	   متســقا، ومتـــرابطا، ومنتظمــا 

ًّ
جعــل املنظومــة التـــربوية كال

التكويـــن مــدى الحيــاة، علــى أســاس حصيلــة الكفايــات والتصديــق علــى الخبـــرات 

املكتســبة. 

ُيعد التكويـــن التأهيلي املســتهدف مســارا معززا للمنظومة التـــربوية، وهو بمثابة 	 

ــن املتعلميـــن فــي وضعيــة هــدر مدر�صــي مــن:
ّ
شــبكة أمــان، تمك

الحصول على تأهيل منهي يضمن اندماجهم في الحياة العملية؛ -

إعادة اإلدماج في املنظومة التـربوية بعد تجربة مهنية. -

ربــط بـــرامج محاربــة األميــة وبـــرامج التـــربية غيـــر النظاميــة بمســتوى »الكفــاءة 	 

املهنـــية« )AP( بالتكويـــن املهنـــي.  
نموذج مبني على تداخل أنماط 	 

وأساليب ومقاربات للتكويـن 

دون اتساق فعلي أو التقائية 

حقيقية بيـنها؛

تعدد أنماط التكويـن: تكويـن 	 

داخل املؤسسة؛ تكويـن 

بالتناوب أو بالتدرج(؛ والتي 

أبان بعضها عن محدودية 

واضحة؛

تقادم العروض التكويـنية 	 

عب؛ لبعض الشُّ

محدودية التمكن من اللغات 	 

واملهارات الحياتية.

إعادة التفكيـر/تجديد النموذج البيداغوجي

تكويـــن يـــرتكز علــى نمــط موحــد للتنــاوب، يتــم تعميمــه علــى مختلــف مســالك 	 

املهنـــي؛ التكويـــن 

عرض تكويـني من »جيل جديد« بمؤسسات وتكويـنات تتالءم مع الخصوصيات 	 

والحاجات الوطنية والجهوية؛ وبـرامج ومسالك ُمعاد بناؤها؛

فــي مختلــف مراحــل التكويـــن، مــن أجــل 	  يتــم اعتمــاده  نظــام »للمجــزوءات« 

األطــوار؛ مختلــف  بيـــن  وللممــرات  التكويـــن  ملســارات  أفضــل  اســتيعاب 

املهــن، 	  ملزاولــة  الضروريــة  الكفايــات  اكتســاب  علــى  تـــرتكز  للتكويـــن  هندســة 

للتشــغيل؛  القابليــة  وتحسيـــن 

تحسيـن التمكن من اللغات، وتنويع لغات التكويـن؛	 

تنمية املهارات الحياتية وروح املقاولة لدى املتعلميـن؛	 

تطويـر استعمال املوارد الرقمية والتكويـن عن بعد.  	 

خالصة تـركيبية للتوصيات
»من أجل إعادة بناء التكويـن املهنـي األساس«
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نقص في نجاعة نظام 	 

التوجيه؛

توجيه نحو التكويـن املهنـي إثـر 	 

فشل في متابعة الدراسة.

تجديد نظام التوجيه

إمكانيــة توجيــه أو/وإعــادة توجيــه املتعلميـــن منــذ نهايــة التعليــم اإلعــدادي إلــى 	 

غايــة التعليــم العالــي، نحــو املســارات املهنـــية واملمهننــة؛

ق ومتعاضد للتوجيه؛	  إرساء إطار منسَّ

توفيـــر مستشاريـــن للتوجيــه لــدى شــبكات املؤسســات فــي مرحلــة أولــى، ثــم علــى 	 

صعيــد كل مؤسســة للتعليــم الثانــوي فــي مرحلــة ثانيــة؛

إرساء مجزوءة ملواكبة املتعلميـن في اختياراتهم فيما يتعلق بالتوجيه؛	 

خلــق إطــار وطنــي لتعاضــد هيئــات اإلرشــاد التـــربوي حــول التكويـــنات، ومســارات 	 

الدراســة فــي املنظومــة التـــربوية، وفــرص الشــغل واالندمــاج املهنـــي، املتوافــرة 

املؤسســة؛ بمحيــط 

إعادة النظر في مقاربات وآليات التوجيه؛	 

تأهيل كفايات العامليـن في التوجيه.             	 
إعداد بيداغوجي ضعيف 	 

للمكونيـن؛

نقص في التجربة بالوسط 	 

املهنـي؛

اعتماد مكثف من قبل 	 

بعض القطاعات املكونة على 

املكونيـن العرضييـن؛

تعدد في األنظمة األساسية 	 

للعامليـن في ميدان التكويـن 

املهنـي.

دعم القدرات املهنـية للفاعليـن العامليـن في مجال التكويـن

إرســاء بنيــات للتكويـــن قصــد التأهيــل املهنـــي للفاعليـــن، وفــق نظــام للتنــاوب 	 

بيـــن مركــز التكويـــن، ومؤسســة العمــل، واملقاولــة، بالنســبة لألســاتذة املكلفيـــن 

واملصاحبيـــن؛ بالتكويـــن، 

وضــع بـــرنامج نوعــي خــاص بتأهيــل وتطويـــر الكفايــات املهنـــية والبيداغوجيــة 	 

املزاوليـــن. للمتدخليـــن 

تأميـــن تغطيــة أكثـــر نجاعــة للحاجــات مــن املكونيـــن، مــن خــالل تدبيـــر توقعــي 	 

البشــرية؛ للمــوارد 

العمل على اتساق األنظمة األساسية للعامليـن في ميدان التكويـن املهنـي؛	 

تحسيـن آليات تـرقي وتحفيز الفاعليـن العامليـن بالتكويـن املهنـي.	 

القسم الثاني
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نقص في التنسيق بيـن الجهات 	 

املعنية بالتكويـن املهنـي؛ مما 

يتـرتب عنه تضارب في املصالح 

بيـن املتدخليـن في هذا امليدان؛

انفصال عن واقع الحاجات 	 

واملتطلبات االقتصادية 

واالجتماعية، يبيـنه تدني ِنسب 

االندماج والتشغيل، مقارنة 

مع التعليم العام؛

ضعف امليزانيات املرصودة، 	 

يزيد من حدته النقص الشديد 

في عقلنة وتـرشيد املوارد. 

إعادة النظر في نماذج الحكامة والتمويل

إعادة النظر في نموذج لحكامة التكويـن املهنـي، على نحو يضمن ما يلي:	 

تحقيــق وضــوح أكبـــر فــي الرؤيــة، فيمــا يتعلــق بــأدوار ومســؤوليات مختلــف  -

املعنييـــن؛ الفاعليـــن 

تموقــع »الجهــة«، باعتبارهــا هيئــة المركزيــة، فــي قلــب سيـــرورة وضــع وتنفيــذ  -

سياســات التكويـــن املهنـــي؛

إشراك املقاولة في صلب سيـرورة اتخاذ القرار؛  -

تطويـر آليات القيادة )من قبيل: املرصد الوطني واملراصد الجهوية للربط بيـن  -

التكويـــن والتشــغيل(، والتقييــم )مــن قبيــل الوكالــة الوطنيــة لتقييــم الجــودة(، 

والضبط، الكفيلة بتمكيـن التكويـن املهنـي من استيعاب تحوالت القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية، وضمان الرصد االستـراتيجي في هذه املياديـن؛

إرســاء نمــوذج لتمويــل التكويـــن املهنـــي كفيــل بســن سياســة عموميــة إراديــة،  -

تســتهدف تطويـــر هــذا القطــاع؛

إلى جانب الدولة، يتعيـن على الجهات املساهمة في تمويل هذا القطاع، في إطار 	 

سياســتها في مجال التنمية الجهوية.
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II.  تثميـن التكويـن املهنـي

التوصيات واآلثار املتوخاةاإلشكاليات والنقائص القائمة

استمرار النظرة الدونية تجاه 	 

التكويـن املهنـي، الناتجة أساسا 

عن صعوبة اندماج خريجيه في 

سوق الشغل، وعن ضيق آفاق 

متابعة مسارات تعليمية بالنسبة 

للراغبيـن في ذلك؛

عجز فيما يخص التقائية التكويـن 	 

املهنـي مع سياسات التشغيل 

والتنمية االجتماعية.

رؤية أكثـر وضوحا ملسارات التكويـن

إعــالء قيمــة ديبلومــات وشــهادات التكويـــنات املهنـــية، عبـــر اعتمــاد تدابيـــر 	 

تحفيزيــة، والتقنيـــن التدريجــي لولــوج مختلــف املهــن؛

تشــجيع التميــز، وإبـــراز دور التكويـــن املهنـــي فــي النجــاح واالرتقــاء االجتماعــي 	 

واملهنـــي لخريجــي التكويـــن املهنـــي، وتوثيــق حــاالت االرتقــاء والنجــاح الفعليــة 

التــي عرفهــا بعــض الخريجيـــن، ونشــرها. 
تـرسيخ مبدأ التمييز اإليجابي باعتباره رافعة لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ 

الفرص
را أمام الشباب املنقطعيـن عن الدراسة 	  جعل ولوج التكويـن املهنـي أمرا مَيسَّ

وأولئك الذيـن ال يتوفرون على تأهيل منهي؛  

مالءمة العرض التكويـني لوضعية الشباب املنحدريـن من الوسط القروي؛	 

تعزيز مكانة املرأة في املسارات املهنـية، ومحاربة التمييز بيـن الجنسيـن. 	 

تنميــة وتطويـــر مســارات التكويـــن املوجهــة لألشـــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أو 	 

فــي وضعيــة صعبــة أو فــي وضعيــات خاصــة، وتحقيــق االلتقائيــة مــع البـــرامج 

االجتماعيــة، ومــع بـــرامج التنميــة البشــرية.

تحسيـن قابلية التشغيل لدى الشباب واملالءمة مع سوق الشغل

األخذ بعيـن االعتبار تطور تنظيم العمل ومهن املستقبل؛	 

تنمية القدرة على تعدد املهارات، وعلى املرونة املهنـية.	 
تشجيع االنفتاح على دول العالم

تنمية سياسة إرادية للشراكة والتعاون وتبادل الخبـرات والتجارب مع:	 

الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية و& ؛ -

بلدان العالم العربي؛ -

الدول اإلفريقية؛ -

عالوة على مواصلة االنفتاح على بلدان آسيا وأمريكيا الالتيـنية. -

القسم الثاني
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III.  توفيـر الشروط الالزمة إلعادة بناء التكويـن املهنـي

تأهيل القطاعات املكونة املكلفة بالتكويـــن املهنـــي، بهدف إدخال تغييـــرات، ومن ثم، تحقيق انخراطها في التحوالت 	 

التي ستتمخض عن إعادة بناء التكويـــن املهنـــي؛ 

تفعيــل دور الجهــات فــي تطويـــر التكويـــن املهنـــي فــي تطويـــر التكويـــن املهنـــي، عبـــر نقــل االختصاصــات واملــوارد البشــرية 	 

واملاليــة الضروريــة؛

االنتقال الفعلي إلى مرحلة أكثـر تقدما في مسار التعاون والشراكة مع النسيج االقتصادي، في إطار عالقة تقوم على 	 

منطق »رابح-رابح«؛

ربــط سياســات التكويـــن بسياســات التشــغيل، وإرســاء سياســة للدعــم االجتماعــي لفائــدة الشــباب املنقطعيـــن عــن 	 

الدراســة، وملــن هــم بــدون تأهيــل منهــي؛

تحييـن اإلطار القانوني للتكويـن املهنـي.	 
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ال بد من القول إّن الطموح الذي يشكل روح هذا التقريـر، واملتمثل في إعادة بناء التكويـن املهنـي، يجب أال يحجب ضرورة 

الحــق تفعيــل التغييـــر املنشــود؛ وهــو مــا يســتدعي اســتحضار املبــادئ التاليــة فــي عمليــة 
ُ
الوعــي بالصعوبــات التــي يمكــن أن ت

التنفيــذ:   

I.  التفعيل التدريجي للتغييـر

يو�صي املجلس األعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمي، بتنفيذ هذا املشروع اإلصالحي على مراحل، على نحو يأخذ بعيـن 

االعتبار اإلكراهات املتعلقة بالتفعيل، وجعل التجريب قبل التعميم، مبدأ أساسيا. 

وتشكل العمليات والتدابيـر التالية، معالم بارزة، يمكن تقسيمها حسب املدييـن القصيـر واملتوسط، كما يلي:      

1.  على املدى القصيـر جدا )بمثابة مرحلة انتقالية(:

تحقيــق تماســك متيـــن بيـــن مختلــف املتدخليـــن فــي التكويـــن املهنـــي )الدولــة؛ الجهــة؛ املهنـــيون؛ النقابــات؛ املتدربــون 	 

قيــد التدريــب والتأهيــل؛ أســر املتعلميـــن...(، قصــد تجــاوز أوجــه القصــور املرتبطــة بالحكامــة وبهندســة التكويـــن 

بالقطاعيـــن العمومــي والخــاص علــى الســواء؛ 

نة في هذا التقريـر إلى مختلف األطراف املعنية، وإلى مكونات املجتمع كافة، عبـر استعمال جميع 	  نقل الرؤية املتضمَّ

وســائل التواصــل املتوفــرة. فمــن املفيــد التأكــد مــن اســتيعاب جميــع املعنييـــن للتغييـــر املنشــود، وحفــز رغبتهــم فيــه، 

وذلــك مــن أجــل ُحســن تملكــه مــن قبلهــم، ومشــاركتهم الفاعلــة فــي تحقيقــه؛  

وضع بـرنامج للتنفيذ، كفيل بتحديد األولويات، وتـرتيب جدولة زمنية لإلنجاز، وإعداد ميزانية توقعية.  	 

2.  على املدى القريب:

إطالق مراجعة تدريجية لإلطار القانوني الضروري لتنظيم وهيكلة التكويـن املهنـي، كما هو مقتـرح في هذا التقريـر؛	 

الشروع في تنفيذ عملية إعادة الهندسة البيداغوجية املقتـرحة؛	 

تخطيط العمليات الرامية إلى التأهيل في الكفايات اللغوية، والتمكن من تكنولوجيا األعالم واالتصال، والكفايات 	 

الحياتية؛ 

إطالق بـرامج تقوية قدرات الفاعليـن: أساتذة مكلفون بالتكويـن؛ مديـرون؛ مكلفون بالتوجيه....	 

3.  على املدى املتوسط:

أجرأة الهندسة الجديدة للمسارات املهنـية كما يلي:	 

إدراج االستئناس باألنشطة واألعمال الفنية والتطبيقية في التعليم االبتدائي؛ -

تعميم الُبعد التكويـني التطبيقي وامليداني في التعلمات باإلعدادي؛ -

إرساء املسارات املهنـية، تدريجيا، بالتعليم الثانوي التأهيلي؛ -

 إقامة املسارات املهنـية واملمهننة بالتعليم العالي؛ -

استكمال إرساء نظام التوجيه التـربوي واملهنـي؛	 

تطبيق النموذج البيداغوجي بعد تجديده، على صعيد مجموع املسارات املهنـية واملمهننة باملنظومة التـربوية؛	 

األجرأة الفعلية لنظام الحكامة املقتـرح في هذا التقريـر.	 

توصيات لمواكبة التغييـر
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II.   نهج تشاركي متعدد الفاعليـن

 يتعلــق األمــر هنــا بتشــجيع نهــج تشــاركي متعــدد الفاعليـــن، يـــنخرط فيــه جميــع املتدخليـــن )قطاعــات حكوميــة؛ متدخلــون 

عموميــون وخــواص فــي التكويـــن املهنـــي؛ مقــاوالت؛ جهــات، الــخ(. وســيكون علــى الفاعليـــن املذكوريـــن العمــل علــى تحديــد 

ن هذه 
ّ
األجهزة التشاركية التي بمقدورها تعبئة الجهات واألطراف املحلية املعنية، وذلك في إطار سياسة المركزية. وستمك

هــا مــن أجــل بلــوغ األهــداف املحــددة فــي 
ُ
املقاربــة مــن تقييــم مســاهمات الفاعليـــن، وإحصائهــم وقيــاس املجهــودات املتبقــي بذل

هــذا التقريـــر.            

III.  التقييم املنتظم ملسار اإلصالح 

يو�صــي املجلــس بهــذا الخصــوص، ببلــورة مؤشــرات ولوحــات للقيــادة، تكــون كفيلــة بتتبــع سيـــر ورش إعــادة البنــاء املقتـــرحة، 

وبقيــاس مــدى التقــدم املحــرز، وبتحديــد العوائــق املحتملــة، مــن أجــل اقتـــراح العمليــات التصحيحيــة التــي يســتلزمها األمــر. 

وسيساهم املجلس، في إطار مهامه الدستورية، في تقييم تنفيذ هذا الورش الحاسم. 





المالحق
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خطاب جاللة امللك إلى األمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستيـن
لثورة امللك والشعب

2018

)...(

مــن أجــل التصــدي لإلشــكالية املزمنــة، للمالءمــة بيـــن التكويـــن والتشــغيل، والتخفيــف مــن البطالــة، ندعــو الحكومــة 

والفاعليـــن التخــاذ مجموعــة مــن التدابيـــر، فــي أقــرب اآلجــال، تهــدف علــى الخصــوص إلــى:

)...(

ثانيا: إعطاء األســبقية للتخصصات التي توفر الشــغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه املبكر، سنتيـــن أو ثالث ســنوات قبل 

الباكالوريــا، ملســاعدة التالميــذ علــى االختيــار، حســب مؤهالتهــم وميوالتهــم، بيـــن التوجــه للشــعب الجامعيــة أو للتكويـــن 

املهنـــي.

وبمــوازاة ذلــك، ندعــو العتمــاد اتفاقيــة إطــار بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص، إلعطــاء دفعــة قويــة فــي مجــال إعــادة تأهيــل 

الطلبــة الذيـــن يغــادرون الدراســة دون شــواهد، بمــا يتيــح لهــم الفــرص مــن جديــد، لتســهيل اندماجهــم فــي الحيــاة املهنـــية 

واالجتماعيــة.

ثالثــا: إعــادة النظــر بشــكل شــامل فــي تخصصــات التكويـــن املهنـــي لجعلهــا تســتجيب لحاجيــات املقــاوالت والقطــاع العــام، 

وتواكــب التحــوالت التــي تعرفهــا الصناعــات واملهــن، بمــا يتيــح للخريجيـــن فرصــا أكبـــر لالندمــاج املهنـــي.

لــذا، يتعيـــن إعطــاء املزيــد مــن العنايــة للتكويـــن املهنـــي بــكل مســتوياته، وإطــالق جيــل جديــد مــن املراكــز لتكويـــن وتأهيــل 

الشــباب، حســب متطلبــات املرحلــة، مــع مراعــاة خصوصيــات وحاجيــات كل جهــة.

وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكويـن املهنـي، حسب 

املتطلبــات املســتجدة.

خطاب جاللة امللك إلى األمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش
2015

)...(

بطبيعة الحال فإن بعض املواطنيـن ال يـريدون التوجه للتكويـن املهنـي ألنه في نظرهم يـنقص من قيمتهم، وأنه ال يصلح إال 

للمهن الصغيـرة، بل يعتبـرونه ملجأ ملن لم يـنجحوا في دراستهم.

فعليـــنا أن نذهــب إليهــم لتغييـــر هــذه النظــرة الســلبية، ونوضــح لهــم بــأن اإلنســان يمكــن أن يـــرتقي ويـــنجح فــي حياتــه دون 

الحصول على شهادة الباكالوريا. كما عليـنا أن نعمل بكل واقعية من أجل إدماجهم في الديـنامية التي يعرفها هذا القطاع.

فاملغاربة ال يـريدون سوى االطمئنان على مستقبل أبنائهم بأنهم يتلقون تكويـنا يفتح لهم أبواب سوق الشغل.

وبمــا أن التكويـــن املهنـــي قــد أصبــح اليــوم هــو قطــب الرحــى فــي كل القطاعــات التنمويــة، فإنــه يـــنبغي االنتقــال مــن التعليــم 

األكاديمــي التقليــدي إلــى تكويـــن مــزدوج يضمــن للشــباب الحصــول علــى عمــل.

وفــي هــذا اإلطــار، يجــب تعزيــز معاهــد التكويـــن فــي مختلــف التخصصــات، فــي التكنولوجيــات الحديثــة، وصناعــة الســيارات 

والطائــرات، وفــي املهــن الطبيــة، والفالحــة والســياحة والبنــاء وغيـــرها.

وبموازاة ذلك يجب توفيـر تكويـن منهي متجدد وعالي الجودة، وال سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.

امللحق 1 : مقتطفات من الخطب امللكية حول التكويـن املهنـي

المالحق
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خطاب جاللة امللك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة
من الوالية التشريعية التاسعة

2014
)...(

فــي هــذا اإلطــار، ندعــو املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، إلعــادة النظــر فــي منظــور ومضمــون اإلصــالح، وفــي 

املقاربــات املعتمــدة، وخاصــة مــن خــالل االنكبــاب علــى القضايــا الجوهريــة، التــي ســبق أن حددناهــا، فــي خطــاب 20 غشــت 

للســنة املاضيــة.

ونخــص بالذكــر هنــا، إيجــاد حــل إلشــكالية لغــات التدريــس، وتجــاوز الخالفــات اإليديولوجيــة التــي تعيــق اإلصــالح، واعتمــاد 

البـــرامج واملناهــج املالئمــة ملتطلبــات التنميــة وســوق الشــغل.

كمــا يـــنبغي إعطــاء كامــل العنايــة للتكويـــن املهنـــي، وإلتقــان اللغــات األجنبيــة، لتأهيــل الخريجيـــن ملواكبــة التقــدم التقنــي، 

واالنخــراط فــي املهــن الجديــدة للمغــرب.

خطاب جاللة امللك إلى األمة بمناسبة الذكرى الستيـن لثورة امللك والشعب
2013

)...(

إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البـرامج واملناهج التعليمية، التي ال تتالءم 

مع متطلبات ســوق الشــغل. 

فضــال عــن االختــالالت الناجمــة عــن تغييـــر لغــة التدريــس فــي املــواد العلميــة، مــن العربيــة فــي املســتوى االبتدائــي والثانــوي، إلــى 
بعض اللغات األجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقت�صي تأهيل التلميذ أو الطالب، على املستوى 

اللغوي، لتســهيل متابعته للتكويـــن الذي يتلقاه.

غيـــر أن مــا يبعــث علــى االرتيــاح، مــا تــم تحقيقــه مــن نتائــج إيجابيــة فــي مياديـــن التكويـــن املهنـــي والتقنــي والصناعــة التقليديــة. 

وهي مجاالت توفر تكويـنا متخصصا، سواء للحاصليـن على شهادة الباكالوريا أو الذيـن لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى 

سنتيـن أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج املباشر والسريع للشغل، واالندماج في الحياة املهنـية.

وذلك مقارنة بخريجي بعض املسالك الجامعية، التي رغم الجهود املحمودة التي تبذلها أطرها، ال يـنبغي أن تشكل مصنعا 

لتخريج العاطليـن، السيما في بعض التخصصات املتجاوزة.

كمــا يـــنبغي تعزيــز هــذا التكويـــن بحســن اســتثمار امليــزة التــي يتحلــى بهــا املواطــن املغربــي، وهــي ميولــه الطبيعــي لالنفتــاح، وحبــه 

للتعــرف علــى الثقافــات واللغــات األجنبيــة. وذلــك مــن خــالل تشــجيعه علــى تعلمهــا وإتقانهــا، إلــى جانــب اللغــات الرســمية 

التــي يـــنص عليهــا الدســتور. الســتكمال تأهيلــه وصقــل معارفــه، وتمكيـــنه مــن العمــل فــي املهــن الجديــدة للمغــرب، التــي تعــرف 

خصاصا كبيـرا في اليد العاملة املؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز االستقبال وتلك املرتبطة بصناعة الطائرات وغيـرها.

وعلى غرار هذه املهن والخدمات، واملدارس واملعاهد العليا للتدبيـر والتسييـر والهندسة، فإنه يتعيـن إيالء املزيد من الدعم 

والتشــجيع لقطــاع التكويـــن املهنـــي، ورد االعتبــار للحــرف اليدويــة واملهــن التقنيــة، بمفهومهــا الشــامل، واالعتــزاز بممارســتها 

وإتقانها، عمال بجوهر حديث جدنا املصطفى عليه الصالة والسالم: » ما أكل أحد قط طعاما خيـرا من أن يأكل من عمل 

يــده«. وكــذا اعتبــارا للمكانــة املتميــزة التــي أصبحــت تحتلهــا فــي ســوق الشــغل، كمصــدر هــام للــرزق والعيــش الكريم.

وهــو مــا جعــل العديــد مــن األوروبييـــن، يتوافــدون علــى املغــرب للعمــل فــي هــذا القطــاع الواعــد، بــل أصبحــوا يـــنافسون اليــد 

العاملــة املغربيــة فــي هــذه املهــن.
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الرافعة األولى: تحقيق املساواة في ولوج التـربية والتكويـن

]...[

تقويــة دور »مدرســة الفرصــة الثانيــة« فــي إعــادة إدمــاج اليافعيـــن والشــباب، إمــا فــي التعليــم النظامــي أو التكويـــن املهنـــي،  	.7

أو إعدادهــم لالندمــاج السوســيو منهــي.

الرافعة الخامسة: تمكيـن املتعلميـن من استدامة التعلم وبناء املشروع الشـخ�سي واالندماج

15. على املدييـن القريب واملتوسط، يتم توسيع عرض التكويـن املهنـي، وهو ما يستدعي:

االســتمرار فــي الرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية للتكويـــن املهنـــي بإحــداث مؤسســات جديــدة وإعــادة هيكلــة املؤسســات 	 

الحاليــة املحتاجــة إلــى ذلــك، بمــا يضمــن حســن اســتعمال مرافقهــا، وعقلنــة مواردهــا؛

تقويــة الجســور بيـــن التكويـــن املهنـــي والنســيج االقتصــادي، وبيـــن التكويـــن املهنـــي والجامعــة، وتجديــد التكويـــنات 	 

وتنويعهــا ومالءمتهــا، بانتظــام، مــع تطــور املهــن ومســتجداتها؛

تشجيع املقاوالت والجمعيات واملجموعات املهنـية على توفيـر التكويـن املهنـي داخل مؤسساتها؛ 	 

استثمار مختلف إمكانات التكويـن املتوافرة لدى جمعيات املجتمع املدني ودعمها؛	 

تعزيــز التكويـــن املهنـــي جهويــا، وباألوســاط القرويــة واملناطــق النائيــة، وتوســيع التكويـــن عبـــر الوحــدات املتنقلــة مــع 	 

تطويـــره املنتظــم؛

إعادة تنظيم وهيكلة التكويـن بالتدرج املهنـي، على املدى املتوسط، من خالل العمل على توسيعه أساسا باألوساط 	 

القروية، وجعل بـرامجه تستجيب لحاجاتها وخصوصياتها، مع تـركيزها على الحرف اليدوية؛ 

ــن املتعلميـــن الراغبيـــن فــي ذلــك، وذوي امليــول، مــن التوجيــه 	  ِ
ّ
إحــداث مســار للتعليــم املهنـــي يـــنطلق مــن اإلعــدادي، يمك

ج ببكالوريــا مهنيــة؛ نحــو مســلك منهــي بالثانــوي التأهيلــي، يتــوَّ

الرفــع التدريجــي مــن فــرص التكويـــن بالتنــاوب فــي إطــار التمــرس املهنـــي باملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة، بشــراكة مــع 	 

الفاعليـــن االقتصادييـــن واالجتماعييـــن؛ 

االهتمــام بتطويـــر املهــارات الذهنيــة واليدويــة والفنيــة وتنميــة اإلبــداع واالبتــكار فــي املناهــج التعليميــة، مــن أجــل 	 

االكتشــاف املبكــر للميــوالت املهنـــية؛

تطويـر التكويـن املهنـي التأهيلي املوجه لخريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا والباحثيـن عن الشغل، بشراكة 	 

مــع مؤسســات التعليــم العالــي والجامعــي، وتوســيع عرضــه التكويـــني، مــع العمــل علــى مأسســته وتوفيـــر املــوارد الالزمــة 

إلنجاحــه؛

تشــجيع التكويـــنات املوجهــة لألشـــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أو فــي وضعيــة صعبــة أو وضعيــات خاصــة، وتمكيـــنهم مــن 	 

الحصــول علــى تكويـــن جيــد يضمــن لهــم االندمــاج السوســيو-اقتصادي. 

الرافعة التاسعة: تجديد مهن التدريس والتكويـن والتدبيـر: أسبقية أولى للرفع من الجودة

]...[

45. فيما يتعلق باملكونيـن:

تحديــد مهــام مكــون التكويـــن املهنـــي ووظائفــه التــي تهــم التكويـــن، والتأطيـــر، والتقييــم املرحلــي ملكتســبات املتدربيـــن، 	 

وملهــام التواصــل مــع املقــاوالت وغيـــرها.

امللحق 2 : مقتطفات من الرؤية االستـراتيجية لإلصالح 2030-2015
تتعلق بالتكويـن املهنـي

المالحق
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54. يتم ولوج مهنة مكون في مؤسسات التكويـن املهنـي، في اعتبار ملا يلي: 

التوفر على رصيد من التجربة املهنـية، وعلى القدرات واملؤهالت للتكيف مع متطلبات املهن والتكويـنات الجديدة؛	 

االســتفادة مــن تكويـــن أســاس ممهنــن، يشــمل الجوانــب البيداغوجيــة واملنهجيــة، ويعــزز الجوانــب ذات الصلــة 	 

بالتخصــص املهنـــي، بتنســيق مــع املقــاوالت، أو بتعــاون مــع الجامعــات واملؤسســات العليــا لتكويـــن األطــر.

يتــم هــذا التكويـــن فــي مراكــز متخصصــة يتــم تعميمهــا علــى صعيــد مختلــف الجهــات، تضطلــع بتقييــم حصيلــة الكفايــات 

املكتســبة، وتزويــد املكونيـــن بتكويـــن أســاس متيـــن، يشــمل الجوانــب البيداغوجيــة واملنهجيــة والجوانــب ذات الصلــة 

بالتخصــص املهنـــي، كمــا تضطلــع بمهــام التنميــة املهنـــية والتكويـــن املســتمر.

تدبيـر املسار املهنـي

يتــم، علــى املــدى املتوســط، بالتدريــج، اعتمــاد تدبيـــر جهــوي للكفــاءات البشــرية فــي انســجام مــع النهــج الالمتمركــز  	.59

ملنظومــة التـــربية والتكويـــن، ومــع توجهــات الجهويــة املتقدمــة، 

الرافعة العاشرة: هيكلة أكثـر انسجاما ومرونة ملكونات املدرسة وأطوارها

]…[

يقتـرح املجلس تنظيم هيكلة املدرسة املغربية، في استحضار ومالءمة ملقتضيات امليثاق ذات الصلة، كما يلي: 	.65

... 	

إرســاء روابــط عضويــة بيـــن التعليــم املدر�صــي والتكويـــن املهنـــي، ودمجهمــا فــي تنظيــم بيداغوجــي منســجم ومتناغــم، 	 

مــع تعزيــز سيـــرورة الدمــج هاتــه بآليــات كفيلــة بتوفيـــر شــروط إنجاحــه، مــن حيــث التخطيــط، والتوجيــه، والهندســة 

البيداغوجيــة. 

الرافعة الحادية عشر: مأسسة الجسور بيـن مختلف أطوار وأنواع التـربية والتكويـن

]…[

تطويـر نظام التوجيه واملمرات بيـن مختلف قطاعات التـربية والتكويـن، السيما بيـن:	 

التعليــم املدر�صــي والتكويـــن املهنـــي، لضمــان تكافــؤ الفــرص، وتقويــة التنافســية، وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة،  -

واإلســهام الجيــد فــي معالجــة معضــالت: الهــدر، واالنقطــاع، والتكــرار؛

]…[

التعليــم العالــي والتكويـــن املهنـــي ومؤسســات البحــث، علــى مســتوى التكويـــنات ومعادلــة الشــهادات علــى أســاس  -

معاييـــر علميــة ودفاتـــر تحمــالت محــددة؛ 

]…[

تجسيـر العالقات بيـن الجامعة والتكويـن املهنـي ومؤسسات البحث. 	 

توطيــد نظــام البكالوريــا املهنـــية فــي التعليــم العــام، وتوســيع اإلقبــال علــى اإلجــازة املهنـــية فــي التعليــم العالــي، مــع وضــع 	 

وحــدات خاصــة بالتكويـــنات الجديــدة، واســتحضار التكويـــنات القطاعيــة فــي املســارات التكويـــنية املتخصصــة. 

إرســاء نظــام ملعادلــة الشــهادات املهنـــية املحصــل عليهــا فــي التكويـــنات غيـــر الجامعيــة، وتخويــل حامليهــا فــرص متابعــة 	 

تكويـــنهم فــي التعليــم العالــي، علــى أســاس معاييـــر علميــة ودفاتـــر تحمــالت محــددة.
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]…[

الرافعة الثانية عشرة: تطويـر نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار

	أ.  الوظائف املرجعية واملعرفية ألطوار التـربية والتكويـن:

]…[

بالنسبة للتكويـن املهنـي:	 

تثميـن التكويـن املهنـي، والتوسيع املستمر لطاقته االستيعابية، واالعتـراف بدوره باعتباره مشتال للمهارات الفردية 	 

الكفيلة باالســتجابة ملتطلبات النمو التناف�صــي لالقتصاد بصفة عامة، ولحاجات املقاولة وســوق الشــغل على وجه 

التحديــد

	ح.  التوجيه املدر�سي واملهنـي واإلرشاد الجامعي:

]…[

منــح التوجيــه التـــربوي أدوارا جديــدة تمكنــه مــن القيــام بمهــام الدعــم البيداغوجــي املســتدام، باالعتمــاد املبكــر علــى 	 

التوجيــه، ملصاحبــة املتعلــم فــي بلــورة مشــروعه الشـــخ�صي، وتعزيــز التـــربية علــى االختيــار؛

درَّسة وتنويع لغات التدريس  
ُ
الرافعة الثالثة عشرة: التمكن من اللغات امل

]…[

	و.  التكويـن املهنـي:

إدراج التكويـن باللغة اإلنجليزية في تخصصات ووحدات التكويـن املهنـي، إلى جانب اللغات املعتمدة في التكويـن.	 

الرافعة السادسة عشرة: مالءمة التعلمات والتكويـنات مع حاجات البالد، ومهن املستقبل، والتمكيـن 
مــن االندماج  

يستلزم تحقيق األهداف املرتبطة بهذه الرافعة ما يلي:  	.96

	أ.  بالنسبة ملنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمي:

]…[

تطويـــر مســالك تعليميــة للتكويـــن بالتنــاوب بيـــن مؤسســات التكويـــن املهنـــي واملقاولــة، فــي إطــار املزاوجــة بيـــن التأهيــل 	 

النظــري والعملــي امليدانــي، بهــدف تحسيـــن كفايــات العمــل والفعــل، وتكويـــن مواطنيـــن)ات( منفتحيـــن)ات( علــى 

املحيــط االجتماعــي واالقتصــادي والسيا�صــي، ذوي )ذوات( حافزيــة لالنخــراط فــي تنميتــه وتطويـــره؛

ــنات فــي مجــال الكفايــات اللغويــة والثقافيــة األساســية، بهــدف تيسيـــر إدمــاج الخريجيـــن فــي 	  الرفــع مــن جــودة التكويـ

ســوق الشــغل، والســيما فــي إطــار املهــن الدوليــة للمغــرب؛

تأميـــن تنســيق دائــم وأقــوى بيـــن مختلــف قطاعــات التكويـــن، وخصوصــا القطاعــات املعنيــة بالتكويـــن والتأهيــل مــن 	 

أجــل الشــغل، 

المالحق
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أوال: مجاالت التكوین املھني

یشمل التكوین املھني التكوین األساس والتكوین أثناء العمل.

یوجــه التكویــن األسا�صــي للشــباب، مــن أجــل تمكینھــم مــن اكتســاب تأھیــل أولــي، یســمح بإدماجھــم فــي الحیــاة العملیــة، 

وینظم ھذا التكوین في أربع مســتویات وحســب أنماط مختلفة وھي: التكوین داخل املؤسســات والتكوین بالتمرس املھني، 

والتكویــن بالتــدرج املھنــي.

1.1.  تنظیم التكوین املھني األسا�سي:

یلــج التكویــن املھنــي األسا�صــي الشــابات والشــباب الذیــن ال یقــل عمرھــم عــن 15 ســنة، واملســتوفين للشــروط النظامیــة 

)املســتوى الدرا�صــي والســن( حســب مســتویات التكویــن املرغــوب فیھــا. 

وینظم التكوین املھني األسا�صي في أربع مستویات: التدرج املھني، التخصص، التأھیل، التقني والتقني املتخصص:

التدرج املھني: مفتوح في وجه األشـخاص الذین یتوفرون على حد أدنى من القراءة والكتابة؛	 

مستوى التخصص: یتم ولوجه عن طریق مباراة للمرشحين املتوفرین على مستوى درا�صي، ال یقل عن السادسة	 

ابتدائي؛	 

مستوى التأھیل: یتم ولوجه عن طریق مباراة، من قبل املرشحين املتوفرین على مستوى درا�صي ال یقل عن السنة 	 

الثالثة من التعليم اإلعدادي، أو عن طریق ممرات بالنسبة للحاصلين على شھادة التخصص املھني، وفق الشروط 

املعمول بھا في نظام املمرات الخاصة بالتكوین املھني؛

مســتوى التقنــي: یتــم ولوجــه عــن طریــق مبــاراة مــن قبــل املرشــحين املتوفریــن علــى مســتوى درا�صــي ال یقــل عــن الســنة 	 

الختامیــة مــن ســلك البكالوریــا، أو الحاصليــن علــى شــھادة التأھیــل، وفــق الشــروط املعمــول بھــا فــي نظــام املمــرات 

الخاصــة بالتكویــن املھنــي؛

مســتوى التقنــي املتخصــص: یتــم ولوجــه عــن طریــق مبــاراة، مــن قبــل املرشــحين الحاصليــن علــى شــھادة البكالوریــا، أو 	 

الحاصليــن علــى شــھادة التقنــي، وفــق الشــروط املعمــول بھــا فــي نظــام املمــرات الخاصــة بالتكویــن املھنــي.

1.2.  أنماط التكوین املھني األساس

التكوین داخل املؤسسات:	 

ینظم ھذا التكوین، أساسا، داخل مؤسسات التكوین، بالقطاعين العمومي والخاص، مع فتـرة تدریبیة تتـراوح بين شھر 

وشــھرین فــي الســنة باملقاولــة. ویبقــى ھــذا النمــط مــن التكویــن مــن حیــث أعــداد املتدربيــن، النمــط الغالب.

التكوین بالتمرس املھني:	 

یتــم التمــرس املھنــي، املحــدث بموجــب القانــون رقــم 96.36، بنســبة 50 % علــى األقــل مــن مدتــه اإلجمالیــة داخــل املقاولــة، 

وبنســبة الثلــث علــى األقــل مــن ھــذه املــدة بمؤسســة التكویــن املھنــي. 

یؤطر املتمرس داخل املقاولة، مصاحب تعيـنه املقاولة لهذا الغرض.

نا من  مَّ
َ
وتخضــع عالقــة املتمــرس بصاحــب املقاولــة لعقــد یبـــرم بینھمــا. خــالل مــدة التكویــن داخــل املقاولــة یكــون املتمرس ُمؤ

طــرف مؤسســة التكویــن املســجل بھــا، حیــث یحتفــظ بصفــة متــدرب.

امللحق 3 : تنظیم التكوین املھني
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التكوین بالتدرج املھني:	 

ینظــم التكویــن بالتــدرج املھنــي، املحــدث بموجــب القانــون 00.12، بنســبة 80 %علــى األقــل مــن مدتــه اإلجمالیــة باملقاولــة، 

وبنســبة 10 %علــى األقــل مــن ھــذه املــدة بمركــز التكویــن.

ینظم التكوین العام والتكنولوجي بمركز التكوین، في حين یتم التكوین التطبیقي باملقاولة.

یســتھدف ھــذا النمــط مــن التكویــن، أساســا، الشــباب الذیــن ال یتوفــرون بالضــرورة علــى الشــروط املطلوبــة لولــوج التكویــن 

املھني )املستوى الدرا�صي والسن املطلوبة(، وذلك بھدف تمكینھم من الحصول على الكفايات الضروریة ملمارسة نشاط 

مھنــي. كمــا. 

یســاھم ھــذا النمــط فــي الحفــاظ علــى بعــض حــرف الصناعــة التقلیدیــة مــن االنقــراض، وتمكيــن الشــباب القــروي مــن تكویــن 

یتــالءم مــع خصوصیــات الوســط القــروي.

تخضــع عالقــة التكویــن بالتــدرج املھنــي، لعقــد یبـــرم بيــن املتــدرب أو ولــي أمــره، واملقاولــة. وطیلــة مــدة تكوینــه باملقاولــة، یقــوم 

بتأطيــره مؤطــر للتــدرج املھنــي یتــم تعیینــه مــن طــرف ھــذه األخيــرة لھــذا الغــرض.

ثانيا: القطاعات املكونة

1.  القطاعات العمومیة

1.1.  مكتب التكوین املھني وإنعاش الشغل:

مؤسســة عمومیــة تــم إحداثھــا ســنة 1974 ، تتمتــع بالشـــخصیة املعنویــة واالســتقاللية، ویلعــب مكتــب التكویــن املھنــي 

وإنعــاش الشــعل دورا مركزیــا فــي عملیــة التكویــن األسا�صــي، كمــا یعتبـــر أساســیا لتنفیــذ السیاســة الحكومیــة فــي ھــذا املجــال.

تعــددت مجــاالت تدخــل املكتــب تدریجیــا، لتشــمل أغلــب القطاعــات االقتصادیــة. ویتوفــر أیضــا علــى شــبكة ھامــة مــن 

مؤسســات التكویــن بمختلــف جھــات اململكــة.

الــوزارات املكلفــة بالفالحــة والصناعــة التقلیدیــة والصیــد البحــري والســیاحة والصحــة والتجھيــز والشــباب  	.2

واملعــادن: والطاقــة  والتعميــر 

توفر تكوینا في القطاعات التابعة لھا، وفي مجاالت اختصاصاتھا.

3.  مؤسسات التكوین املھني الخاص

یضطلع القطاع الخاص للتكوین املھني بدور شریك للدولة في مجال التكوین املھني، ویكرس صفة »خدمة عمومیة ».

یساھم من خالل ذلك، إلى جانب الدولة، في مھمة تنظیم التكوین املھني، ویشمل تدخل القطاع الخاص مجال التكوین 

املھني األسا�صــي، وكذا التكوین أثناء العمل، كما یغطي مجموع مســتویات التكوین ومختلف أنماطه.

تخضع مؤسسات التكوین املھني الخاص، إلى تـرخیص مسبق من طرف اإلدارة، من أجل الفتح واالستغالل. كما تخضع

للشروط واملقتضیات الجاري بھا العمل من أجل منح الشھادات والدبلومات.

یمكن التمیيز بين مؤسسات التكوین املھني الخاص املعتمدة، واملؤسسات غير املعتمدة.

ُیســمح ملؤسســات التكویــن املھنــي الخــاص املعتمــدة، بتنظیــم امتحانــات لفائــدة املتدربيــن املســجلين بھــا، تتــوج بدبلومــات 

معتـــرف بھــا مــن طــرف الدولــة.

وتجدر اإلشارة إلى أن االعتماد، یمنح ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ملؤسسات التكوین املھني الخاص.

المالحق
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4.  ھیئات ومتدخلون آخرون

یساھم في تنظیم التكوین املھني متدخلون آخرون، وهم:

مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛	 

مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء؛	 

املقاوالت؛	 

املنظمات غير الحكومیة؛	 

الغرف املهنـية؛	 

الجمعیات املھنیة.	 

املصدر: تقريـر األنشطة، قطاع التكويـن املهنـي، 2016
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جدول رقم 6 : عدد املتدربيـن )2017-2018( والخريجيـن )2017( حسب قطاع التكويـن والقطاع املكون*

قطاع التكويـن
املجموعالقطاع الخاصالقطاع العام

الخريجوناملتدربونالخريجوناملتدربونالخريجوناملتدربون

8406924796163157647اإلدارة والتدبيـر والتجارة
22356222235622صناعة الطائرات

4794180347941803الفالحة
406813941697127957652673الصناعة التقليدية

2566799422608799مساعدة األسر
2558742130148938591231السمعي البصري وفن التصويـر

14806894420148268944مهن السيارات
519322165211134285304522080البناء واألشغال العمومية

الكيماوية والشبه كيماوية 
واملعادن

795122795122

82525920087169102091217169الحالقة والتجميل
11513891151389الجلد

177536718360الطاقات املتجددة
55الحراسة ونقل األموال

3030713615447022273477715842السياحة والفندقة
قطاع الصناعات املیكانیكیة 

واملعدنية واإللكتـرونية
82227374126473408287437752

18647881864788قطاع الصناعات الغذائية
20165208467386210477451الشبه الطبي والصحي

677333677333الصيد البحري
24364625824364الفروسية

975159641020122856984النسيج واأللبسة
223387268253428822859610150تقنيات اإلعالم والتواصل
2181841102842332091264قطاع النقل واللوجستيك

3197651279257636441043396129168968املجموع

*التكوین داخل املؤسسات و التكوین بالتمرس املھني  

جدول رقم 7 : عدد املتدربيـن )2017-2018 ( حسب الجهة و اإلقليم و مستوى التكويـن

املجموعالتخصصالتأھیلتقنيتقني متخصصالجهة / االقليم

855272506171367425647بني مالل-خنيفرة
3813124502821425إقليم: أزيالل

35522444160710998702إقليم : بني مالل
50643310795882606إقليم :الفقيه بن صالح

8369738545203183إقليم :خنيفرة
32773088218111859731إقليم: خريبكة

امللحق 4 : جداول إحصائية تفصيلية وتشـخيصات تكميلية
املصدر: قطاع التكويـن املهنـي، 2018-2017

المالحق
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389530612427240311786درعة-تافياللت
2251157699310025822إقليم: الراشيدية

134173317313937إقليم : ميدلت
9248895316242968إقليم : ورزازات

2302933353401198إقليم : تنغيـر
356130251124861إقليم : زاكورة

4345322491001315الداخلة-واد الذهب
4345322491001315إقليم : واد الذهب

16015124709584624344312فاس-مكناس
844554463053240419348عمالة: فاس

496140602764189313678عمالة: مكناس
9082236130538إقليم: بوملان

1092554263771167إقليم:الحاجب
6404212711711503إقليم:إفران

6968269993872908إقليم: سفرو
2751848052971561إقليم: تاونات

799119610305843609إقليم: تازة
420653182917416861299922الدارالبيضاء الكبـرى-سطات
415619256552506986عمالة: مقاطعات عيـن الشق

عمالة:مقاطعات عيـن السبع –الحي 
املحمدي

71415601226370715712

21271502002342711عمالة: مقاطعات بن مسيك
66305477154926413920عمالة: مقاطعات الدارالبيضاء-أنفا

3436153410837626815عمالة:مقاطعان الحي الحسني
1907220020067096822عمالة:مقاطعات موالي رشيد

2694240814948117407عمالة: مقاطعات سيدي البـرنو�سي 
عمالة: مقاطعات الفداء-مرس 

السلطان
292824678364156646

2849202115678547291عمالة:املحمدية
5747046845432505إقليم:بن سليمان

14588908748254047إقليم:بـرشيد 
2716363815589028814إقليم: الجديدة
10615324736542إقليم: مديونة 
1479  1020459إقليم:النواصر

22722080204110117404إقليم:سطات
51122359289821إقليم:سيدي بنور

11222315124612395922كلميم-واد نون
5810878124368إقليم:أسا

51910716096752874إقليم:كلميم
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2914393272011258إقليم:سيدي إفني 
2546972322391422إقليم: طانطان

2407191011478426306العيون-الساقية الحمراء
207715618716865195عمالة:العيون

931209985397إقليم:بوالجدور 
23722917771714إقليم:السمارة
14879123199123380340124مراكش-اسفي
1064678724278182824624عمالة:مراكش

736013433300إقليم:شيشاوة 
50404230684 إقليم:الحوز 

4694564451911561إقليم:الرحامنة
5086575443042013إقليم:الصويـرة 

5783716072781834إقليم : قلعة السراغنة 

2384255718767587575إقليم : اسفي 
2212968351811533إقليم: اليوسفية 
779763537401644327994الجهة الشرقية 

473730302620228012667عمالة : وجدة أنجاد
930856132610034115إقليم: بـركان
1063443812511082إقليم:فكبك 

2812525784571568إقليم: كرسيف
149228352261990إقليم:جرادة

10971057144616605260إقليم:الناظور 
4975866985312312إقليم:تاوريـرت 

3148715541146051021771850الرباط-سال-القنيطرة
1181443092379124919751عمالة:الرباط

768741422919194716695عمالة:سال
34841963134411377928عمالة:الصخيـرات-تمارة

443127163319265213118إقليم:القنيطرة 
20471159171511116032إقليم:الخميسات 

1488835191110745308إقليم:سيدي قاسم 
536417101810473018إقليم:سيدي سليمان 

843990365944456127980سوس-ماسة
557558352756134115507عمالة:اكاديـر ادا اوتانان
98811108389813917عمالة: انزكان ايت ماول

61138245405849إقليم : الشتوكة ايت باها 
10961253111311104572إقليم:تارودانت 

6084827005772367إقليم:طاطا 
111218292147768إقليم:تزنيت 

1059989077493597232971طنجة-تطوان-الحسيمة

المالحق
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591942712764198114935عمالة : طنجة-أصيلة
5705116743582113إقليم : الحسيمة 
1702263602981054إقليم : شفشاون 
825611136612724074إقليم : العرائش 

41210615215432537إقليم : املضيق الفنيدق 
3352674023191323إقليم : وزان 

23681960140612016935إقليم : تطوان 
1476911115238280654109396129املجموع العام

* التكوین داخل املؤسسات والتكوین بالتمرس املھني بالقطاع العام والخاص.

جدول رقم 8 : تطور أعداد املتدربيـن حسب املستوى)2018-2017(*

مستوى 
التكويـن

2018/20172017/20162016/20152015/20142014/2013

السنة 
االولى

املجموع
السنة 
االولى

املجموع
السنة 
االولى

املجموع
السنة 
االولى

املجموع
السنة 
االولى

املجموع

53159541095024551032450324581441982430753525236223التخصص
63270828066153579397624418000957282747305328269424التأهيل

6352511152369396118430750581259087458212223365500108634تقني

تقني 
متخصص

8156614769182271142999793991370546837211963462000105305

261520396129263447391858261930388785242218359672216034319586املجموع

* التكوین داخل املؤسسات و التكوین بالتمرس املھني  ، القطاع العام والخاص.

جدول رقم 9 : تطور أعداد الخريجيـن حسب املستوى)2017( 

مستوى 
التكويـن

20172016201320122011

القطاع 
العام

القطاع 
الخاص

القطاع 
العام

القطاع 
الخاص

القطاع 
العام

القطاع 
الخاص

القطاع 
العام

القطاع 
الخاص

القطاع 
العام

القطاع 
الخاص

171 37411 82414 39210 37717 14311 45619 18912 23621 10014 23التخصص
190 1998 63428 9917 14227 3077 51229 9017 83331 3007 33التأهيل

270 11012 86026 33910 19327 79110 62730 9569 03834 1589 33تقني

تقني 
متخصص

38 3679 93638 1869 11234 2339 43429 0299 39324 4898 773

404 17240 71193 75138 146101 47438 707113 23238 043126 92541 127املجموع

* التكوین داخل املؤسسات والتكوین بالتمرس املھني ، القطاع العام والخاص.
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مبيان رقم 13 : توزيع مؤسسات التكويـن املهنـي حسب القطاعات املكونة

الجمعيات 2% مراكز التدرج
المهني داخل

المقاوالت
3%

القطاع العام
33%

القطاع الخاص
62%

عرفــت مؤسســات التكويـــن املهنـــي التابعــة للقطاعــات الوزاريــة تـــراجعا؛ حيــث انتقــل عددهــا مــن 291 مؤسســة إلــى 	 

201. ورغم هذا االنخفاض، فقد بذلت هذه القطاعات مجهودات ملحوظة، تمثلت في االستخدام األمثل للبنيات 

التحتيــة؛ ممــا ســمح باســتقبال 9500 مســجال إضافيــا بهــذه املؤسســات. 

فيما يخص املؤسسات التابعة ملكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل: تضاعف عددها، منتقال من 185 إلى 341، 	 

وهــو مــا يجليــه التزايــد امللحــوظ الــذي عرفــه عــدد التســجيالت اإلضافيــة التــي بلغــت، ســنة 2018، 247500 متدربــا 

باملقارنــة مــع ســنة 2000. 

بالنسبة ملؤسسات التكويـن املهنـي التابعة للقطاع الخاص: رغم كونها عرفت تـراجعا في أعدادها منذ سنة 2007، 	 

لتستقر في حوالي 1330 مؤسسة، إال أنها تمكن من استقبال 18200 مسجال إضافيا خالل هذه الفتـــرة.

يتبيـن أن عدد مؤسسات التكويـن املهنـي ال يعكس طاقتها االستيعابية الحقيقية، اعتبارا للتفاوتات املهمة في حجم 	 

هذه املؤسسات؛ طاقة تظل ضعيفة، خصوصا بالنسبة ملؤسسات التكويـن املهنـي الخاص.

بالنســبة لعــدد املقاعــد البيداغوجيــة املتاحــة مــن طــرف مؤسســات التكويـــن املهنـــي العمومــي: تضاعــف ثــالث مــرات 	 

منــذ ســنة 2006، منتقــال مــن 90000 مقعــد، إلــى 307200 مقعــد ســنة 2015. 

يعتبـــر مكتــب التكويـــن املهنـــي وإنعــاش الشــغل، الفاعــل األسا�صــي فــي تنامــي عــرض مؤسســات التكويـــن املهنـــي: حققــت 	 

مؤسســاته التكويـــنية تزايــدا مــن حيــث املقاعــد البيداغوجيــة، بلــغ نســبة 370 %؛ ممــا يبـــرز تأثيـــره اإليجابــي فــي هــذا 

الشــأن.

المالحق
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جدول رقم 10 : توزيع األعداد حسب مستوى التكويـن

مستوى التكويـن
أعداد املسجليـن

نسبة التغييـر
20052018

320%425 48210 2شهادة التدرج املهنـي

50%678 98070 46التخصص

61%633  99491 55التأهيل

96%580 285112 57التقني

366%691 663147 31التقني املتخصص

122%007 404433 194املجموع

تشيـــر املؤشــرات املتعلقة بالتكويـــن املهنـــي، أن عدد املسجليـــن قد تضاعف منذ ســنة 2005 بالنســبة لكل مســتوى، 	 

مــع تقــدم ملحــوظ بالنســبة ملســتوى التقنــي املتخصــص، وركــود بالنســبة ملســتوى التخصــص.

جدول رقم 11 : توزيع عدد املتدربات واملتدربيـن حسب مستوى التكويـن

املدةشروط الولوجمستوى التكويـن
أعداد املسجليـن

2016

أعداد الخريجيـن 
2017

نسبة اإلدماج بعد 
9 أشهر

)2012(
معرفة القراءة شهادة التدرج املهنـي

والكتابة
- 5 627-% 73,3

املستوى األولي التخصص
السادس

64,7 %835 33638 37ستة أشهر

املستوى الثالث التأهيل
إعدادي

61,7 %037 13338 41سنة واحدة

مستوى التقني
الباكالوريا 

58,2 %328 19638 42سنتان

57,9 %422 30338 48سنتانشهادة الباكالورياالتقني املتخصص
61,2 %968 864168 418املجموع

يوضح هذا الجدول أعاله، توزيع املسجليـــن حسب مستويات التكويـــن وشروط ولوجها، ومدة التكويـــن بها، خالل 	 

ســنة 2016، باإلضافة إلى عدد الخريجيـــن، ونســبة اإلدماج في ســوق الشــغل.
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جدول رقم 12 : نسب الفتيات املتدربات حسب قطاعات التكويـن موسم 2018-2017

نسبة الفتياتعدد الفتياتمجموع املسجليـنالقطاعات املكون

25,2 %84462132الفالحة

96,8 %12371198األكاديميات الجهوية للتـربية والتكويـن

61,0 %104766387الصناعة التقليدية

8,7 %24221غرف التجارة والصناعة والخدمات

50,9 %5729مراكز التكويـن بالتدرج الخاصة

60,4 %114436906مراكز التكويـن بالتدرج داخل املقاوالت

35,0 %23783الطاقة واملعادن

32,1 %55101770التعاون الوطني

54,9 %463254التجهيز

24,3 %802195املؤسسات ذات التدبيـر املفوض

62,5 %4830الداخلية

100,0 %37873787الشباب والرياضة

31,7 %30258395925مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل

45,1 %51162308املنظمات غيـر الحكومية

1,2 %183222الصيد البحري

57,2 %7636443647القطاع الخاص

42,1 %42751801السياحة

69,7 %8962التعميـر

38,5 %433007166557املجموع

املصدر : قطاع التكويـن املهنـي، 2018-2017

جدول رقم 13 : تطور نسبة اإلقبال على مباريات الولوج حسب مستوى التكويـن

2012-20112013-20122014-20132015-20142016-20152017-20162018-2017

مستوى التقني 
املتخصص

3,43,53,23,22,62,52,0

3,43,13,13,12,72,41,7مستوى التقني

1,81,71,92,22,12,21,9مستوى التأهيل

مستوى 
التخصص

0,80,81,11,11,11,00,5

املصدر: قطاع التكويـن املهنـي، 2018.

المالحق
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عب التكويـن حسب املستوى )القطاع العمومي والخاص( 
ُ

جدول رقم 14 : عدد ش

املجموع *القطاع الخاصالقطاع العموميمستوى التكويـن

10744128التقني املتخصص

7641104التقني

711878التأهيل

28430التخصص

282107340املجموع

سب مرة واحدة.
َ
حت

ُ
عب التي توفرها القطاعات املكونة املختلفة ت

ُّ
الش

ــعب التكويـــن ارتفاعــا مــن مســتوى إلــى آخــر، حيــث يـــنتقل مــن 28 شــعبة بمســتوى »التخصــص«، إلــى 	 
ُ

يعــرف عــدد ش

107 بمســتوى »التقنــي املتخصــص«.

عب )التخصصات( املتوفرة بالنسبة لكل مستوى بيـن القطاع العمومي والقطاع الخاص؛ حيث 	  يتفاوت عدد الشُّ

عب املشتـركة بيـن القطاعيـن  نجد أن عددها أهم في القطاع العمومي. غيـر أنه يتبيـن، في نفس الوقت، أن عدد الشُّ

يظل جد ضعيف، خاصة بمستوى التقني املتخصص.

عب حسب قطاع ومستوى التكويـن
ّ

جدول رقم 15 : توزيع عدد الش

مستوى التكويـن

أعداد املسجليـن

املجموع
التقنيالتأهيلالتخصص

التقني 

املتخصص
691025 اإلدارة والتدبيـر والتجارة

65920 الفالحة

149629الصناعة التقليدية

13116مساعدة األسر

1181121السمعي بصري وفن التصويـر

61291441البناء واألشغال العمومية

1157الكيماوية والشبه كيماوية

2316الحالقة والتجميل

345214الجلد

571022السياحة والفندقة

قطاع الصناعات املیكانیكیة 
واملعدنية والكهربائية واإللكتـرونية

13161241

53917قطاع الصناعات الغذائية

251320الشبه الطبي والصحي

235الصيد البحري
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257317النسيج واأللبسة

1517الفروسية

347تقنيات اإلعالم والتواصل

358صناعة الطائرات

459قطاع النقل واللوجستيك

13812مهن السيارات

66الطاقات املتجددة

3078104128340املجموع

جدول رقم 16 : تطور عدد الخريجيـن حسب مستوى التكويـن املهنـي )2017-2014(

مستويات التكويـن املهنـي
أعداد الخريجيـن 

2014
أعداد الخريجيـن 

2015
أعداد الخريجيـن 

2016
أعداد الخريجيـن 

2017

336 30237 28-835 38التخصص

133 04441 09833 03726 38التأهيل
196 35342 35135 32837 38التقني

303 18648 02338 42223 38التقني املتخصص

968 885168 472134 62286 153املجموع

تكاد أعداد الخريجيـــن أن تكون متســاوية بالنســبة ملســتويات التكويـــن األربعة، والســيما بـــرسم ســنة 2014، بالرغم 	 

مة، ويبيـــن أن عــددا كبيـــرا 
َّ
ــر نســب الديبلومــات املســل مــن الفــارق املهــم علــى مســتوى املسجليـــن؛ األمــر الــذي يفســر تغيُّ

مــن الشــباب يغــادر املنظومــة بــدون أي دبلــوم أو تأهيــل؛ 

مما يدفعنا إلى مساءلة أسباب الفشل والهدر على مستوى التكويـن املهنـي، وبشكل أساس، في القطاع العمومي.

جدول رقم 17 : توزيع الداخليات حسب القطاعات املكونة

ة(القطاع املكون ِسرَّ
َ
الحصة )%(عدد الداخلياتالطاقة االستيعابية )عدد األ

43 %31452 6م.ت.م.إ.ش

35 %52043 5الفالحة

11 %62014 4السياحة

4 %5105الصيد البحري

2 %1362التجهيز

2 %2952الطاقة واملعادن

3 %6084املعاهد ذات التدبيـر املفوض

003122 18املجموع

املصدر: قطاع التكويـن املهنـي، 2018.

المالحق
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يغطي عرض التكويـن املهنـي مجموع جهات اململكة االثني عشر؛	 

غيـر أن هذا العرض يظل متفاوتا بيـن هذه الجهات.	 

مبيان رقم 14 : توزيع مؤسسات التكويـن املهنـي حسب الجهات )2018-2017(
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القطاع الخاص القطاع العام المجموع

بالنسبة للبنية التحتية، يبيـن توزيع مؤسسات التكويـن، أن أكثـر من 50 % من املؤسسات، تتمركز في ثالث جهات كبـرى: 

الدار البيضاء – سطات؛ والرباط -سال – القنيطرة؛ وفاس – مكناس

مبيان رقم 15 : عدد الداخليات حسب الجهة
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يؤكــد توزيــع الداخليــات حســب الجهــات طابــع التفــاوت علــى مســتوى العــرض التكويـــني بيـــنها. غيـــر أنــه يبـــرز أن معظــم هــذه 

الجهــات تتوفــر علــى داخليــات، وذلــك، رغــم التفــاوت الحاصــل بيـــنها؛ حيــث أن ســبع جهــات مــن أصــل اثنــي عشــر، تتوفــر علــى 

أزيــد مــن عشــر داخليــات، بيـــنما تتواجــد بباقــي الجهــات بيـــن 0 و 8 داخليــات.

امللحق 5 : وضعية التكويـن املهنـي بالجهات



102

مبيان رقم 16 : عدد املتدربيـن حسب مستوى التكويـن والجهات )2018-2017(
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يبـــرز املبيانــان املتعلقــان علــى التوالــي ب »أعــداد املتدربيـــن حســب املســتوى والجهــات« و ب »عــدد الداخليــات حســب 

الجهــات« وجــود فــوارق مهمــة بيـــن الجهــات، تتمثــل فــي:

يتمركــز أكبـــر عــدد مــن املتدربيـــن بجهتيـــن كبـرييـــن همــا: جهــة الــدار البيضــاء – ســطات، وجهــة الربــاط – ســال – 	 

القنيطــرة؛ 

تســجل جهــات طنجــة – تطــوان، وفــاس – مكنــاس، والشــرق، أعــداد متواضعــة مــن املتدربيـــن، رغــم توفرهــا علــى 	 

داخليــات؛

عب املستويات العليا )تقني وتقني متخصص(، أكبـر عدد من املتدربيـن بالجهات الكبـرى، عكس جهات 	 
ُ

تستقبل ش

َعب التخصص والتأهيل؛
ُ

الشرق والجنوب التي بها أكبـر نسب ش

يظــل عــرض التكويـــن ضعيفــا إلــى منعــدم ببعــض الجهــات؛ ممــا يفســر انخفــاض عــدد املتدربيـــن، وكــذا قلــة عــدد 	 

الداخليــات.

وفيمــا يتعلــق بالقطاعــات املكونــة العموميــة، فــإن التفاوتــات بيـــن الجهــات مــن حيــث عــدد املتدربيـــن، تعــرف ارتفاعــا مهمــا 

على مستوى مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل، باملقارنة مع باقي القطاعات املكونة. ويطبع هذه التفاوتات، التمركز 

الكبيـر للمتدربيـن في أربع جهات أساسية، تضم كل منها أزيد من 40.000 متدرب. وتستقبل جهة الدار البيضاء – سطات 

لوحدهــا مــا يزيــد عــن 110.000 متــدرب، أي مــا يعــادل ثلــث العــدد اإلجمالــي للمتدربيـــن. ويـــنحو توزيــع املتدربــات حســب 

الجهــات نفــس املنحــى كمــا يبـــرز ذلــك الجــدول أســفله.

وفيما يخص التوزيع الجهوي ألعداد املتدربيـن في الباكالوريا املهنـية لسنة 2016-2017، فإنها تنحو نفس املنحى السالف 

الذكر؛ إذ يالحظ أن هناك تمركزا كبيـرا للمتدربيـن على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، تتبعها جهة الرباط – سال 

– القنيطرة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي، مع شبه انعدام هذه الباكالوريا على مستوى باقي الجهات.

المالحق
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جدول رقم 18 : توزيع أعدداد املتدربات حسب الجهات )2018-2017(

عدد الفتياتاملجموع الجهة

376 86310 26بني مالل-خنيفرة

097 92240 102الدارالبيضاء الكبـرى-سطات

397 2434 13درعة-تافياللت

444530 1الداخلة-واد الذهب

305 22319 50فاس-مكناس

874 1211 6كلميم-واد نون

089 0243 7العيون-الساقية الحمراء

534 50818 45مراكش-اسفي

934 4959 29الجهة الشرقية والريف

461 23132 80الرباط-سال-القنيطرة

726 48410 29سوس-ماسة

234 44915 40طنجة-تطوان-الحسيمة

557 007166 433املجموع

نجد أن الفاعليـن املنخرطيـن في مسلك الباكالوريا املهنـية، ال يتجاوز عددهم أربعة: مكتب التكويـن املهنـي وإنعاش الشغل 

ب 20969 متــدرب، ومؤسســات التدبيـــر املفــوض ب 450 متدربــا، وقطــاع الســياحة ب 123 متــدرب، وقطــاع الفالحــة ب 

71 متدربــا.

أمــا بالنســبة للتغطيــة الجهويــة، فــإن العــرض يبقــى غيـــر متــوازن بالشــكل الكافــي، ومــن ثــم، فــإن جتَهــي الربــاط – ســال – 

القنيطــرة، والــدار البيضــاء – ســطات، اســتقطبتا لوحدهمــا 40 % مــن الخريجيـــن خــالل املوســم 2017 – 2018.
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مبيان رقم 17 : عدد املتدربيـن حسب الجهات بالباكالوريا املهنـية في 2018
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مبيان رقم 18 : عدد الخريجيـن حسب القطاعات والجهات
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تهــم التفاوتــات امللحوظــة ســابقا )املببيــان الســابق(، فــي نفــس الوقــت، كال مــن القطاعيـــن العمومــي والخــاص. ويبيـــن املبيــان 

أعاله، أن خريجي التكويـــن املهنـــي بـــرسم سنة 2017 – 2018، يتمركزون أكثـــر بالجهات الكبـــرى السالفة الذكر، وخاصة 

علــى مســتوى نمــط التكويـــن داخــل املؤسســات، وذلــك بالنســبة للقطاعيـــن علــى حــد ســواء، فــي حيـــن يظــل التكويـــن بالتــدرج 

ضعيــف الحضــور فــي هذيـــن القطاعيـــن معــا، وعلــى مســتوى مختلــف الجهــات.

المالحق
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مبيان رقم 19 : الخريجون )القطاع العمومي والخاص( حسب نمط التكويـن والجهات )2018-2017(
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ــَعب، ونظــام اعتمــاد مؤسســات التكويـــن املهنـــي، بموجــب القانــون 	  خــالل ســنة 2000، تــم إحــداث نظــام تأهيــل الشُّ
رقــم 00-13 بمثابــة النظــام األسا�صــي للتكويـــن املهنـــي الخــاص.

َعب، وسنة 2003 	  تم تفعيل هاتيـــن اآلليتيـــن من آليات »تأميـــن الجودة«، خالل سنة 2002 بالنسبة لتأهيل الشُّ

بالنســبة لالعتمــاد. وتـــرتكز هاتــان اآلليتــان، علــى وســائل وسيـــرورات، تــم بناؤهــا بشــراكة مــع املهنـييـــن املمثليـــن 

للقطــاع داخــل اللجــان الوطنيــة القطاعيــة للتكويـــن املهنـــي الخــاص، والتــي تصــدر بدورهــا آراء حــول أســاليب 

التقييــم، وحــول طلبــات التأهيــل واالعتمــاد. وتمنــح مؤسســات التكويـــن املهنـــي الخــاص املعتمــدة شــواهد معتـــرف 

بهــا مــن طــرف الدولــة.

لــة ســنة 2016، 294 شــعبة، تنتمــي إلــى 181 مؤسســة تكويـــن منهــي خاصــة، وهــو مــا يمثــل 	  ــَعب املؤهَّ بلــغ عــدد الشُّ

ــعب التأهيــل، فــي نفــس الســنة، 
ُ

14 % مــن مؤسســات املهنـــي املرخصــة. وقــد ارتفــع عــدد املتدربيـــن املسجليـــن فــي ش

إلــى 9.588 متــدرب، أي مــا يعــادل 13 % مــن العــدد اإلجمالــي للمتدربيـــن املسجليـــن فــي مؤسســات التكويـــن املهنـــي 

الخــاص.

فيما يتعلق باالعتماد، تم منح أولى الشهادات املرتبطة بهذه العملية خالل سنة 2003، والتي شملت 61 مؤسسة. 	 

وخــالل 2015-2016، بلــغ العــدد اإلجمالــي ملؤسســات التكويـــن املهنـــي الخــاص املعتمــدة، 455 وحــدة، تمثــل 34 % 

من املؤسسات املرخصة. وجديـر بالذكر، أن ما يـناهز 51 % من املتدربيـن، مسجلون بهذه املؤسسات املعتمدة.

امللحق 6 : اعتماد مؤسسات التكويـن املهنـي الخاصة

المالحق
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امللحق 7 : عناصر مستخلصة من الدراسة املقارنة

التنظيم العام للتكويـن املهنـي

عرض التكويـن

Berufsfachschule : مؤسسات 	 
التعليم املهنـي على أساس التفرغ، 

بمدة من 1 إلى 3 سنوات؛

Fachobershule: تعليم عام 	 
ومعارف تقنية ونظرية وتطبيقية، 

مع تعميق مكتسبات نظام التناوب 
Dual؛

Fachgymnasium: ثانويات تقنية 	 
او اقتصادية للتعليم الثانوي العالي، 

تسمح بولوج التعليم العالي.

مؤسسات ثانوية توفر 	 
تكويـنا مهنيا؛

إعداديات ومدارس 	 
collège/( متخصصة
school	high( توفر 

تكويـنا تقنيا؛

»اللجان املدرسية«: 	 
ثانويات مقاوالت تتيح 

تكويـنا مستمرا.

نظام للتكويـن الصناعي 	 
والتجاري والخدماتي؛

الشبكة الفيدرالية للتعليم 	 
املهنـي والعلمي والتكنولوجي؛

مدراس عمومية فيدرالية 	 
)تابعة ملكونات الفيدرالية(؛

نقابات أرباب العمل ونقابات 	 
املستخَدميـن )تكويـن 

املستخدميـن(؛

مؤسسات جماعاتية ومنظمات 	 
غيـر حكومية.

املدراس املهنـية؛	 

الثانويات الصناعية؛	 

املراكز العمومية 	 
للتكويـن املهنـي؛

املعاهد التقنية؛	 

إعداديات للتكويـن 	 
املهنـي األساس، ممهدة 

للتعليم املهنـي العالي.

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

البـرازيل

البـرازيل

كندا

كندا الصيـن

أملانيا

أملانيا

نظام تناوبي dual: )تكويـن 	 
منهي باملقاولة واملدرسة(، 

وتكويـن بالتناوب بيـن 
املقاولة واملؤسسة؛

مزاوجة بيـن التعليم النظري 	 
والتكويـن التطبيقي؛

يمثل التكويـن املهنـي 	 
األساس ثلثي أعداد 

املتدربيـن، بيـنما يمثل 
النظام بالتناوب، لوحده، 

ما يقارب النصف؛

يتمحور التعليم التقني 	 
حول سلسلة من 3 أنماط 

من املؤسسات، تـربطها 
ممرات؛

التكويـن املهنـي املستمر: 	 
يتـركز في 4 أنماط من البنيات: 
مدارس تقنية؛ مراكز لتكويـن 

الكبار؛ تشجيع التكويـنات 
من أجل التـرقي؛ بـرامج 

لفائدة األطر العليا.

استقاللية أقاليم 	 
كندا وجماعاتها 

التـرابية، يجسده 
وجود 4 أنظمة 

تـربوية:

بالكيبيك: التكويـن 	 
املهنـي األساس 

والتكويـن املهنـي 
املستمر، تضطلع 

بتنظيمهما 
األقاليم، 
وتوفرهما 

املؤسسات 
التعليمية؛

التكويـن املهنـي 	 
املستمر يشمل 

التكويـن باملقاولة؛ 
االعتـراف 
بالتجربة؛ 

والتكويـن املوجه 
للفئات الهشة.

التـربية املهنـية حاضرة 	 
في التعليم اإلعدادي 
التقني ضمن التعليم 

األسا�صي، وفي »الدرجة 
التكنولوجية« على مستوى 

التعليم العالي؛

تضطلع املراكز واملعاهد 	 
الفيدرالية للتـربية والعلوم 

والتكنولوجيا بالتعليم 
املهنـي اإلعدادي، وكذا 

التعليم املهنـي العالي؛

خرجت الجامعات 	 
التكنولوجية من رحم هذه 

املراكز واملعاهد؛

تتولى هذه املعاهد تعليم 	 
الراشديـن الشباب عبـر 
الدروس الليلية )تعليم 

يعتبـر جزء من املنظومة 
املدرسية البـرازيلية(، بما 
في ذلك التكويـن املستمر 
للتقنييـن، والتـربية على 

التعدد الثقافي.

ال  يميز النظام 	 
التـربوي في 

الصيـن، 
بيـن التعليم 
األكاديمي، 

وبيـن التـربية 
املهنـية؛

تـرتهن التـربية 	 
املهنـية بالطلب 

الذي يعبـر 
عنه القطاع 

الخاص، 
ويشارك 

املقاولون في 
لجان قيادة 
التكويـن، إلى 
جانب نظام 
عامل 

َ
»من امل

إلى املدرسة« و« 
من املدرسة إلى 

عامل«. 
َ
امل

عد اإلعداديات ِعماد 	 
ُ
ت

التكويـن املهنـي األساس في 
اتجاه العالي؛ وتتميز هذه 

اإلعداديات باملزج بيـن 
التكويـن املهنـي األساس 

والتكويـن املهنـي املستمر؛

كل نوع من أنواع الثانويات، 	 
يوفر تكويـنات في املسالك 

املكملة، باستثناء التكويـنات 
التي يـرتفع عليها الطلب في 

سوق الشغل، من حيث اليد 
العاملة؛

يضطلع القطاع الخاص 	 
بتكويـن قرابة نصف 

الوافديـن على التكويـن املهنـي 
األساس، ويتميز عن القطاع 

العمومي بجودة التتبع 
الفردي للتالميذ؛

املقاوالت مدعوة لوضع بـرامج 	 
للتكويـن املهنـي املستمر لفائدة 

بعض الفئات الرئيسية، أو 
ذات األهمية الخاصة. 
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الحكامة واإلدارة

تمويل التكويـن املهنـي

كوريا الجنوبية

كوريا
الجنوبية

انجلتـرا

البـرازيل

كندا

كندا الصيـن

أملانيا

أملانيا

تعد الدولة )أي الحكومة 	 
الفيدرالية والحكومات الستة 

 )länder عشرة املكونة لها
املسؤول األول عن تخطيط 

التكويـن املهنـي؛

الوزارة الفيدرالية للتـربية 	 
والبحث: توفر اإلطار القانوني 

للتكويـن املهنـي باملقاولة )تكويـن 
غيـر مدر�صي(؛

وزارات التـربية والشؤون 	 
الثقافية الستة عشرة  :)16 
länder(   توفر اإلطار املتعلق 

بالتكويـن املهنـي املدر�صي؛

وكالة تنفيذ سيـرورة التخطيط؛	 

املؤسسات العمومية الجهوية؛	 

هيئات أرباب العمل والنقابات.	 

سياسات التعليم 	 
والتكويـن، من 

صالحيات األقاليم 
والهيئات التـرابية؛

تحدد الحكومة 	 
الفيدرالية ممثلة بما 

يسمى »املوارد البشرية 
وتنمية الكفاءات 

 ، RHDCC »بكندا
اإلطار العام، وتيسر 

التضامن؛

حكومات األقاليم واملجال 	 
التـرابي، هي املشرفة على 

التكويـن املهنـي؛

هيئات التشاور: توجه 	 
تطور العرض التكويـني.

يقع التكويـن املهنـي األساس 	 
تحت وصاية وزارة التـربية 

والتعليم العالي: إعداد 
مضاميـن التكويـن، وقيادة 

التفعيل؛

التكويـن املهنـي املستمر 	 
متمركز لدى وزارة 

العمل، باستثناء التنظيم 
اللوجستيكي، الذي هو 

مخول للغرف التشاورية؛

»املعهد الكوري للبحث في 	 
 KRIVET »التـربية والتكويـن
: يتولى املهام االستشرافية 

والتوقعية، وتعميم املمارسات 
املجددة ذات الصلة بالتكويـن 
املهنـي األساس والتكويـن املهنـي 

املستمر، على السواء.

التكويـن املهنـي لفائدة 	 
اليافعيـن أقل من 18 سنة من 

العمر، يقع في صلب املسؤولية 
األولى لوزارة التـربية، بيـنما 

وزارة األعمال واالبتكار 
والكفاءات، مسؤولة عن 

تكويـن الشباب فوق 18 سنة؛

الحكومة املركزية تتدخل عبـر 	 
العديد من الوكاالت، التي 

تضطلع بإدارة تمويل وتنظيم 
التكويـن املهنـي؛

على املستوى الجهوي، 	 
تسهر السلطات املحلية على 

إدارة مؤسسات التكويـن 
املهنـي، بيـنما تضطلع هيئات 

اإلشهاد، بمهمة اعتماد 
مؤسسات التكويـن. 

يتوزع التمويل بيـن هيئات 	 
عمومية وخاصة:

الوزارات الفيدرالية )املنح(؛ 	 

املكتب الفيدرالي للتشغيل 	 
)التوجيه واالستشارة وبـرامج 

لفائدة فئات خاصة(؛ 

 	 länder الحكومات الجهوية
)أجور أساتذة التكويـن 

املهنـي واملنح لفائدة 
التالميذ(؛ 

البلديات: )التسييـر، خارج 	 
أجور األساتذة، واالستثمار في 

مؤسسات التكويـن املهنـي(؛

املقاوالت )جميع نفقات 	 
التدريب داخل املقاولة، بما 

فيها أجور املتدربيـن(.

يتوزع تمويل التكويـن املهنـي 	 
بيـن تمويل عمومي )الحكومة 

الفيدرالية، حكومات 
األقاليم(، وتمويل خصو�صي 

لون(؛ ِ
ّ
)األفراد واملشغ

تتجه املوارد املالية العمومية 	 
لتمويل مؤسسات التكويـن 

املهنـي، وامِلنح، والقروض 
املخصص للطلبة؛

املقاوالت من حجم معيـن، 	 
ملزمة قانونا، باالستثمار 

في أنشطة التكويـن املستمر 
)القانون املتعلق ب %1(؛

البـرامج املستفيدة من التمويل، 	 
تتوجه أساسا إلى العاطليـن عن 

العمل، واملهاجريـن.

اعتمدت البـرازيل 	 
إرساء صناديق 
قطاعية، وعلى 

الخصوص، 
بالنسبة للقطاع 
الفالحي؛ حيث 
يتم االستناد في 

ذلك إلى عائدات 
بيع املنتوجات 

الفالحية؛

أغلب مصادر 	 
هذه الصناديق، 

ستخلص من رسم 
ُ
ت

على الكتلة األجرية 
لدى املقاوالت 

النظامية.

عموما، هناك رسوم 	 
دراسية بالسلك الثاني 
من التعليم اإلعدادي، 

غيـر أن الحكومة 
وضعت مجموعة من 
التدابيـر على املستوى 

الوطني، وكذا على 
الصعيد اإلقليمي؛

في سنة 2013، من 	 
ميزانية إجمالية للتـربية 

املهنـية تقدر ب 40,2 
مليار دوالر، خصصت 
الحكومة املركزية 3,7 

مليار يوان للمنح وإلغاء 
الرسوم الدراسية.

تمول الدولة 	 
البنيات التحتية 
للتكويـن املهنـي؛

تتكلف األسر 	 
واملقاوالت تتحمل 

نفقات التسييـر؛

يستفيد التكويـن 	 
املهنـي املستمر 

من منح الدولة، 
ومن عائدات رسم 

تشجيع التكويـن 
املستمر، باإلضافة 

إلى التحمالت 
املرتبطة بالتسييـر 
التي تقع على عاتق 

األسر واملقاوالت.

المالحق
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تكويـن املكونيـن

مواطن قوة منظومات التكويـن املهنـي

يستفيد جميع املكونيـن 	 
من تكويـن أساس، وتكويـن 

مستمر؛

يستفيد أساتذة مؤسسات 	 
التكويـن من تكويـن نظري، 

مدته 3 سنوات، تتوج بامتحان 
رسمي، وبتكويـن تطبيقي مدته 

سنتان؛

تختص كل حكومة محلية 	 
länder  بالتكويـن املستمر 

الخاص بها. 

تضطلع به مديـرية التكويـن وتـرسيم املوارد البشرية 	 
املدرسية؛

بـرنامج للتكويـن من أجل التدريس بمؤسسات التكويـن 	 
املهنـي، من 120 وحدة؛

تتم مراجعة بـرنامج التكويـن باستمرار، لالستجابة إلى 	 
مستجدات سوق الشغل؛

عدة ديبلومات ممنوحة: ديبلوم الدراسات املهنـية؛ 	 
ديبلوم الدراسة اإلعدادية؛ الباكالوريا بما فيها 4500 

ساعة تجربة، على األقل، داخل املقاولة؛

تـرخيص للتدريس أو بـراءة التدريس، ُيمنحان بعد 	 
إتمام بـرامج نوعية.

تكويـن نظري يتيح ولوج ديبلوم 	 
أستاذ الثانوي؛

تكويـن نظري: تداريب مدتها 	 
سنة على األقل في واحدة من 

101 مهنة، معتـرف بها من قبل 
وزارة العمل؛

تأهيل بيداغوجي ملكون 	 
التكويـن املهنـي: شهادة تمنح 

بعد متابعة بـرنامج للتكويـن في 
البيداغوجيا، وفي تقنيات نقل 

املعرفة واملهارات.

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

كندا

كندا

أملانيا

أملانيا

قوة النظام التكويـن 	 
بالتناوب DUAL؛

المركزية نظام 	 
التكويـن املهنـي؛

انخراط قوي للشركاء 	 
االجتماعييـن؛

فعالية النظام )نسبة 	 
بطالة جد متدنية في 
صفوف الخريجيـن(؛

نظام ذو قيمة مضافة 	 
بالنسبة للتعلم 

والتكويـن واملمرات؛

تقييم النظام من 	 
قبل جهاز متخصص، 
يمثل جميع األطراف 
املتدخلة في التكويـن؛

سهولة ولوج التكويـن 	 
بالنسبة للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة 
)مساطر مرنة(.

وجود جهاز يتولى، 	 
تدبيـر العالقة بيـن 

املنظومة التعليمية 
والتكويـنية، وبيـن 

شركاء سوق الشغل؛

بـرنامج للتوجيه ذو 	 
طابع إلزامي؛

تكاملية بيـن 	 
مجموع املتدخليـن 
في التكويـن املهنـي 
والتكويـن التقني؛

وجود بـرامج موجهة 	 
لألشـخاص في 

وضعية إعاقة أو في 
وضعيات خاصة.

عناية قوية، من 	 
جانب الحكومة، 

بالتعليم املهنـي 
والتقني؛

تدعم الحكومة 	 
التكويـَن داخل 
املقاولة، عبـر 

تشجيعات ضريبية 
)ائتمان ضريبي(؛

البـرازيل أول بلد في 	 
أمريكا الالتيـنية، 

يقوم بالرفع املستمر 
لالستثمارات 

العمومية املوجهة 
للتكويـن املهنـي؛

املقاربة القطاعية: 	 
نت من املواءمة 

ّ
مك

بيـن املوارد، 
وحاجات التكويـن.

التـربية املهنـية أولوية 	 
استـراتيجية لدى السلطات 

الصيـنية؛

النظام الوطني للمنح: 1500 	 
يوان صيـني في السنة تصرف 

لتالميذ مؤسسات التكويـن 
املهنـي، تمكنهم من تغطية 

مصاريف دراستهم بالكامل؛

التـربية املهنـية تؤدي مباشرة 	 
إلى الشغل، %95 من التالميذ 

املتخرجيـن من التعليم الثانوي 
املهنـي، وأزيد من %90 من حملة 

ديبلوم التعليم املهنـي العالي، 
حصلوا على مناصب شغل، 

بيـنهم %3,3  تمكنوا من إحداث 
مقاوالتهم الخاصة؛

أساتذة مؤسسات التكويـن 	 
املهنـي ملزمون بقضاء شهر كامل 

كل سنة داخل املقاولة، قصد 
تتبع تطور املقاوالت العصرية؛

يتم تجديد املضاميـن واملناهج 	 
الديداكتيكية بشكل منتظم.

محاربة الحكومة 	 
لتقلص االقبال 

على التكويـن املهنـي 
األساس بالثانوي، 
عبـر تسهيل ولوج 

التعلم العالي لفائدة 
تالميذ هذا التكويـن؛

ارتفاع نسبة اإلدماج 	 
املهنـي؛

انخراط قوي للدولة، 	 
في ميدان التشريع 
املتعلق بالتكويـن 

املهنـي املستمر؛

جاذبية قوية للتكويـن 	 
املهنـي األساس ما بعد 

البكالوريا بالنسبة 
لتالميذ الثانويات 

املهنـية؛

ارتكاز عمليات 	 
التخطيط على نظم 

معلوماتية ناجعة.

الصيـنالبـرازيل
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