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حمتوى العرض

1

الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 

الوطنية والاسرتاتيجية2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالانسجام والتقاطع بني  الرؤية 

للتكوين املهين
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صلح الاسرتاتيجيةالانسجام والتقاطع بني  الرؤية  هينالوطنية للتكوين امل والاسرتاتيجية2030-2015للإ

2021الوطنية للتكوين املهينالاسرتاتيجية

مشاريع  اسرتاتيجية 6

نظام مفتوح مجليع الفئات •

ادية ربط عرض التكوين ابحلاجيات الاقتص•
والاجامتعية

وضع املقاوةل يف صلب نظام التكوين•

نظام قامئ عىل حتسني جودة التكوين •

ين املهين تمثني املسار املهين من خلل دمج التكو •
مع التعلمي العام

اليةوالفعالنجاعةجمددة ومندجمة  لضامن حاكمة•

2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 

رافعة 23فصول و4

مدرسة الإنصاف وتاكفؤ الفرص•

مدرسة اجلودة للجميع•

مدرسة الارتقاء الفردي واجملمتعي•

رايدة انجعة وتدبري جديد للتغيري•

والتكوينبيةالرت منظومةلإصلحالاسرتاتيجيةالرؤيةومرتكزاتتوهجاتمعالاسرتاتيجيةهذهودعاماتوحماورأ هدافانسجام

؛2015-2030

وفصلرافعةلكحسبأ جرأ هتاتدابريوأ مه2021املهينللتكوينالوطنيةالاسرتاتيجيةحماورجتميع.
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حمتوى العرض

1

الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 

2030-2015للإصلح الاسرتاتيجيةالانسجام والتقاطع بني  الرؤية 

الوطنية للتكوين املهينوالاسرتاتيجية

2
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قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 

ابعتبارها2021املهينللتكوينالوطنيةالاسرتاتيجيةعىل2015يوليوز29بتارخياحلكويماجمللسمصادقة•

2030-2015والتكوينالرتبيةمنظومةلإصلحالاسرتاتيجيةالرؤيةمعوتتاكملتنسجم

املرحةل ال وىل 

التوقيع عىل التفاقيات الإطار والعقود الربامج ؛•

حداث• ؛وضوعاتيةموجلانالربانمجالعقديفاملتضمنةالإجراءاتتنفيذبتتبعملكفةقيادةجلنةاإ

جناز• ؛املهينالتكوينميدانيفالإصلحملواكبةالتواصلخمططاإ

.الاسرتاتيجيةحماورتنفيذوتقيميتتبع•

املراحل املوالية



املشاريع

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 2021الاسرتاتيجيةالرؤية 

19،16،12،7،5،3،1:الرافعاتنظام مفتوح مجليع الفئات 1املرشوع 

الهدف العام
ىل املس تفيديمل شلي التكوين املهين وسع جلهاز أ  انفتاح حتقيق  ضافة اإ ملبدأ  املساواة احتقيقن احلاليني فئات جديدة اإ

يف ولوج التكوين دون أ ي متيزی

ال هداف اخلاصة 

؛حتقيق ھدف الولوج التام للرتبية والتكوين مجليع املغاربة•

الفئات يف وضعية صعبة؛تأ مني الرتبية والتكوين اللزمني، مجليع •

؛ھدر والانقطاع املدرس يني وجتفيف منابعھامال حماربة •

جیايبالاس تجابة ملتطلبات الإنصاف وتاكفؤ الفرص• .ابلوسط القروي بمتيزی اإ

التدابري

ال شخاص يف وضعية ،السجناء، السجناء السابقون)خاصة يف وضعية فئات لل لتكوين املهين املوجه اتعزيز هجاز •

عاقة ؛...(اإ

؛...(بفقدان العمل ، العامل غري املأ جورين، ال جراء املهددون) فئات جديدة املس متر وانفتاحه عىلالتكوين تعزيز •

تكريس التكوين عن بعد كمنط جديد للتكوين؛•

.العمويمو اخلاص املهين التكوينبني حتقيق التاكمل•

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 2021الاسرتاتيجيةالرؤية 

16،15،12،5:الرافعاتعية ربط عرض التكوين ابحلاجيات الاقتصادية والاجامت2املرشوع 

الهدف العام
رشاك املهنيني يف حتديد حاجيات املقاولت من الك فاءات بغية ملمئة تقوية هجاز التكوين املهين  ابإ

.  التكوين للتشغيل

ال هداف اخلاصة 

ضطيط وبناء عر يف ت املسامهة و اديةصقتوالاجامتعيةالايف حتديد احلاجيات ملهنيني دوراتعزيز •

؛التكوين

رشاك اجلهات يف حتديد الطلب الاجامتعي والاقتصادي عىل املس توى الرتايب• ؛اإ

.ھا، ابنتظام، مع تطور املھن ومس تجداتھاوملءمت جتديد التكوينات وتنويعھا •

التدابري

؛التكوين املهين لتخطيطوضع هجاز مندمج •

رساء • ؛مراصد الفروع املهنيةاإ

عداد • :أ دوات تدبري سوق التكوين والتشغيلتعممي و اإ

 دلئل املهن واحلرف ومرجعيات املهن والكفاءاتREM/REC؛

دليل قطاعات التكوين.

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 2021الاسرتاتيجيةالرؤية 

19،18،16،12،5: الرافعاتوضع املقاوةل يف صلب نظام التكوين 3املرشوع 

الهدف العام
روابط بني عاملي الشغل تمنية التكوين ابلوسط املهين ال سايس منه واملس متر كخيار اسرتاتيجي ميكن من تقوية ال

.  والتكوين

ال هداف اخلاصة 

تقوية اجلسور بني التكوين املھين والنس يج الاقتصادي ؛•

عداد برامج التكوين وتنفيذها وكذا يف تق• ومي مكتس بات التكوين ؛تعزيز دور املقاوةل لتصبح فاعل رئيس يا يف اإ

السوس يووط ترقيهتم احلق يف التكوين املس متر لفائدة ال جراء لمتكيهنم من احلفاظ عىل معلهم وتيسري رش مأ سسة•

.همنية 

التدابري

لتدرج املهين والتكوين التكوين اب)التكوين ابلوسط املهين : كفضاء للتكوين املهين ال سايسدوراملقاوةلتكريس •

؛( ابلتناوب

تعزيز الرشاكة مع املقاولت الكربى من أ جل تمنية التكوين ابلوسط املهين  ؛•

ديق عىل املكتس بات الرصيد الزمين للتكوين، التص)حتسن قابلية التشغيل دلى ال جراء وكذا تنافس ية املقاوةل •

(. املهنية

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 2021الاسرتاتيجيةالرؤية 

19،18،17،16،15،12،9،6،5: الرافعاتنظام قامئ عىل حتسني جودة التكوين 4املرشوع 

الهدف العام
. غيل  والرفع املس متر جلودتهالتكوين مع التش ملءمةتعزيز وتطوير نظام للتكوين املهين قامئ عىل املقاربة ابلكفاءات من أ جل 

ال هداف اخلاصة

والإداري ؛البيداغويجالتأ طريتعزيز احرتافية •

لكفاءات ؛اباملقاربة حتسني جودة التكوين املهين ابعامتد •

حتسني قابلية التشغيل والاندماج املهين للمس تفيدين من التكوين املهين ؛•

رساء نظام موحد وممنط لتقيمي مكتس بات ا• .ملتدربنيضامن جودة التكوين ومصداقية ادلبلومات املسلمة ابإ

التدابري

عادة هندسة التكوين املهين وفق مقاربة ترتكز عىل الكفاءات ؛• اإ

دماج أ فضل• ؛ (Soft Skils)تمنية الكفاءات ال ساس ية من أ جل اإ

عداد مرجعية وطنية لتقيمي مكتس بات املتدربني قامئة عىل مرجعية املؤهلت ؛• اإ

حداث املعهد الوطين لتكوين املكونني ومديري مؤسسات التكوين املهين وال وصياء والتصديق• مكتس باهتمعىل اإ

والبحث يف جمال هندسة التكوين  ؛

اقتصادي؛السوس يوداخل حميطها لمتوقعهاك داة ” مرشوع املؤسسة“اعامتد•

.الاستشارة والتكوين ملساعدة املقاولت عىل اختيار مقديم اخلدماتهيأ تتأ هيل •

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 2021الاسرتاتيجيةالرؤية 

كوانت تمثني املسار املهين من خلل الانسجام والتاكمل بني م5املرشوع 

منظومة الرتبية والتكوين

19،18،16،14،12،11،10،7،5،3: الرافعات

الهدف العام
وين من أ جل تقوية حظوظ الإدماج مع مكوانت منظومة الرتبية والتكالتقائيتهتعزيز وتمثني ماكنة التكوين املهين وحتسني 

.املهين يف النس يج الاقتصادي

ال هداف اخلاصة

حداث مسارات همنية جديدة ؛تن• ويع عرض التكوين من خلل اإ

؛ؤسسات الرتبية والتكوينمباس تعامل املوارد املادية والبرشية املتوفرة عقلنة•

تقوية اجلسور بني التكوين املھين والنس يج الاقتصادي، وبني التكوين املھين واجلامعة •

عداد مسارمه ادلرايس واملهين مدى احليالتوجيه و الإعلم مراجعة نظام • .اةمن أ جل مصاحبة الش باب يف اإ

التدابري

دراج وحدات لس تكشاف املهن تمثني املسار املهين • حداث مسو يف التعلمي الابتدايئمن خلل اإ ارات همنية ابلتعلمي اإ

؛الثانوي الإعدادي

رساء املمرات بني التكوين املهين والتعلمي العايلتمنية الإعلم والتوجيه املدريس واملهين• ؛واإ

حداث املعهد الوطين للتقنيات واملهن • ؛اإ

حداث • رساء ش باكت مؤسسات الرتبية والتكوين واإ ؛”املركبات املهنية“اإ

رساء • شهاد اإ .الإطار الوطين للإ

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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2030-2015الاسرتاتيجيةالرؤية 2021الاسرتاتيجيةالرؤية 

21،15،5،3،1: الرافعاتالية والفعالنجاعةجمددة ومندجمة  لضامن حاكمة6املرشوع 

.متجددة ومندجمةمةحاكوالفعالية يرتكز عىل ابلنجاعةوضع نظام للتكوين املهين أ كرث انفتاحا وذي جودة  ومتسم الهدف العام

ال هداف اخلاصة 

حتقيق التاكمل والانسجام بني مجموع الهيئات واملتدخلني يف ميدان الرتبية والتكوين ؛•

تعزيز املقاربة التعاقدية يف تنفيذ س ياسة التكوين املهين ؛•

.تدعمي دور اجلهات للرفع من تفاعلها اجتاه تلبية احلاجيات احمللية من التكوين•

التدابري

تنس يق الس ياسة الوطنية للرتبية والتكوين ؛•

لنظام التكوين املهين ؛التشاركيةاحلاكمةتكريس •

:عربس اميدمع الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ل •

 أ و ذات ال ولوية/وذات القمية املضافة تفويض التدبري للفروع املهنية يف القطاعات

حداث مراكز للتكوين ابلتدرج املهين داخل د ي وامجلاعات الرتابيةأ و من طرف مجعيات اجملمتع املأ و بيهنا املقاولت اإ

 اخلاصة ؛/ اخملتلطة العمومية املؤسسات

 التكوين املهين اخلاص املعمتدةؤسساتمالتعاقد مع.

وضع نظام مندمج لتقيمي التكوين املهين ؛•

.القاري جلهاز التكوين املهينالاشعاعتعزيز وتقوية دور اجلهة يف جمال التكوين املهين •

قطاع التكوين املهين-الاسرتاتيجيةتزنيل الرؤية 
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