
الحفل الختامي لبرنامج التوجيه الوظيفي

  

    

Career Centers الحفل الختامي لبرنامج التوجيه الوظيفي 

  

الذي تم تنفيذه في إطار التعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني
USAID والتعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

    

  

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العاليالسيد سعيد أمزازيترأس 
والبحث العلمي،  ، القائم بأعمال السفارةوالسيد دايفيد غرين
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الأمريكية بالرباط يوم الإثنين 23 شتنبر 2019، حفل الإختتام التقني لبرنامج التوجيه
الوظيفي المغرب  Career
Center ،
الذي حضره كل من السيد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني والسيد الصمدي
كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسادة الكتاب العامون للوزارة.

  

خلال كلمة الافتتاح، تطرق السيد الوزير إلى النجاح الكبير الدي عرفه هدا البرنامج
النموذجي، والذي تم تنفيده في الفترة الممتدة ما بين 2019-2015، من طرف الحكومة
)، في إطار تحسين قابلية تشغيلUSAIDالمغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (
الشباب بالمغرب ومرافقتهم في مسار انتقالهم من التكوين إلى سوق الشغل، وذلك من خلال
إحداث ست مراكز توجيه وظيفية نموذجية بالجامعات وبمؤسسات التكوين المهني، بكل من
الدار البيضاء وطنجة ومراكش.

  

وتعد مراكز التوجيه الوظيفي، التي تم استلهام تجربتها من نموذج أمريكا الشمالية مع
مراعاة حاجيات سوق الشغل المغربية، فضاءا للتبادل بين الشباب والمقاولات ومؤسسات
التكوين المهني، بحيث أنها تمنح للشباب مجموعة من الخدمات المجانية والمتنوعة موجهة
بالأساس إلى :

  

تقوية كفاءاتهم الشخصية وتسهيل وتأهيل تشغيلهم عن طريق تنظيم ورشات تكوينية         -
إعدادية لسوق الشغل، ودورات تكوينية في المهارات الغير التقنية  Soft Skillsوفي ،
المهن المتعلقة بالقطاعات الواعدة بالمغرب؛

  

تسهيل وتيسير العلاقات مع المشغلين عن طريق برامج تداريب وزيارات ميدانية         -
للمقاولات أو المشاركة في معارض وتظاهرات ذات الصلة بالتشغيل. 

  

 شابة وشاب،232 000وقد استفاد لحد الآن من مختلف خدمات مراكز التوجيه الوظيفي أكثر من 
إما بالمراكز أو عن طريق شبكة الإنترنيت، عبر مركز التوجيه الوظيفي الافتراضي
www.careercenter.ma
، ومن خلال توقيع عقود مع أكثر من 300 مقاولة لشراكة فعلية مع مراكز التوجيه الوظيفي.

  

وفي هدا الصدد، أشار السيد الوزير إلى أن مراكز التوجيه الوظيفي تم إدراجها في خارطة
الطريق لتنمية وتطوير قطاع التكوين المهني التي تم تقديمها أمام انظار صاحب الجلالة
الملك محمد السادس، حيث تعتبر هذه المراكز جزءا مهما من مشروع مدن المهن والكفاءات،
وخطوة للأمام من أجل استمرارية وتعميم نموذج أعطى نتائج إيجابية في مجال تشغيل الشباب
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المغاربة.
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