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  1993/02/17 مؤرخ في 1993 لسنة 10قانون عدد 

  1يتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني

  

  باسم الشعب،

  وبعد موافقة مجلس النواب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

  

  األولالباب 

   عامةأحكام

 والتشغيل وهو هيلوالتأ الوطنية للتربية مكونات المنظومة إحدى التكوين المهني هو :األولالفصل 

  . التنميةأهدافلى الترقية االجتماعية والمهنية والى تحقيق إ تنمية الموارد البشرية وإلىيهدف 

  

ظرية والقدرات والمهارات ن التمكين من اكتساب المعارف الإلى يرمي التكوين المهني :الفصل الثاني

  .تأهيال مهنة تستوجب أوالعملية الالزمة لممارسة حرفة 

  .تحقيق مالءمة هذه المعارف والمهارات مع التحوالت التكنولوجية وتطور خاصيات الشغلوالى 

  : فهو يساهم خاصة فيما يلياإلطاروفي هذا 

  .نشر المعارف التقنية بغاية التحكم في التكنولوجيا-

  .وتلبية حاجيات االقتصاد من اليد العاملة المؤهلة ومن التقنيين-

  .سين كفاءاتها المهنية وانتاجاتهاتمكين اليد العاملة من تح-

  .وترقية العاملين اجتماعيا ومهنيا-

  .وترقية العاملين اجتماعيا ومهنيا-

  

  : يحتوي التكوين المهني في مفهوم هذا القانون على:الفصل الثالث

  األساسيالتكوين المهني -

  .والتكوين المهني المستمر-

  

                                                 
  .1993/02/09مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ  :عمال التحضيريةاأل     1 
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ات التكوين وكذلك بالمنشآت التابعة لمختلف القطاعات  يتم التكوين المهني داخل مؤسس:الفصل الرابع

  .االقتصادية

  

 تسهر الدولة على النهوض بالتكوين المهني بالتعاون مع المنشآت االقتصادية :الفصل الخامس

  .والمنظمات المهنية

ين اور بين القائمين بالتكوتشويتم اختيار الشعب التكوينية وضبط محتوى البرامج وتنظيم التكوين بال

 قصد تشريك المنشاة االقتصادية في وضع الالزمةوتتخذ التدابير  .التمثيليةوالمنظمات المهنية ذات 

  .العمليات التكوينية وكذلك في سيرها في تتويجها
 
 

 المعارف العامة إتمام تربصات تطبيقية بمكان العمل وذلك بهدف أووتنظم المنشأة حصصا 

  .التكوينوالتكنولوجية الملقنة داخل مؤسسات 

  

 توفر الدولة للشبان وللكهول خدمات في التوجيه المهني قصد مساعدتهم على اختيار :الفصل السادس

  .مستقبل مهني ومسلك تكويني مالئم

  

  الباب الثاني

  التشاور والتنسيق في مجال التكوين المهني

  : مجلس وطني للتكوين المهني والتشغيل مكلف خاصة بما يليأحدث :الفصل السابع

 حول التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل وفقا لحاجيات الرأي إبداء-

  .االقتصاد وآفاق التشغيل

  . حول المقاييس المتعلقة باالعتراف بشهادات التكوين المهني وبتنظيرهاالرأي إبداء-

  . الشبابوإدماججال تشغيل  النهوض بالتشغيل وخاصة في مإلىاقتراح كل التدابير الرامية -

  

 أنتساعد المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل لجان مختصة منبثقة عنه يمكن  :الفصل الثامن

  . مؤقتةأوتكتسي صبغة قارة 

  : تنبثق عن المجلس خاصةاإلطاروفي هذا 

ن في مجال لجنة قارة لتنسيق التكوين المهني مكلفة بتنظيم التشاور بصفة متواصلة بين المتدخلي-

 حول المسائل المتعلقة بتحقيق احسن توجيه للشباب نحو مختلف الهياكل التكوينية الرأي وإبداءالتكوين 

  .مكانات التكوين وبتنميتها وكذلك حول شروط االعتراف بالتكوينإلوضل استعمال 



 "دعم حقوق المرأة والطفل من خالل تكنولوجيا المعلومات"
 

3 

تلف المتدخلين  وتشغيل الشباب مكلفة بتنظيم التشاور بصفة متواصلة بين مخإدماجلجنة قارة لبرامج -

 استعمال لهذه البرامج أفضل تحقيق إلى وتشغيل والشباب وباقتراح كل التدابير الرامية إدماجفي مجال 

 حول المسائل المتعلقة الرأي بإبداءوفقا لحاجيات المنشآت االقتصادية وطالبي الشغل وبصورة عامة 

  .بالنهوض بالتشغيل

  

وين المهني والتشغيل على الصعيدين القطاعي والجهوي تساعد المجلس الوطني للتك :الفصل التاسع

  .مجالس قطاعية وجهوية للتكوين المهني والتشغيل

  

 تركيب وسير كل من المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل واللجان بأمريضبط  :الفصل العاشر

  .المختصة القارة والمجالس القطاعية والجهوية للتكوين المهني والتشغيل

  لثالثالباب ا

  التوجيه المهني

 إعالم مساعدة الشباب والكهول من الجنسين بواسطة إلىيهدف التوجيه المهني  :الفصل الحادي عشر

 فردي وبتقديم النصائح واالستشارات الفردية على اختيار مهنة تتناسب مع ميوالتهم أوجماعي 

عن روية وبعد اطالع على ومؤهالتهم ومصلحتهم وكذلك على اختيار شعب التكوين المناسبة وذلك 

  . في الحياة النشيطةواإلدماج التشغيل إمكانيات

  

تشتمل هياكل التوجيه المهني بالخصوص على المصالح المركزية والجهوية  :الفصل الثاني عشر

 المؤهلة طبقا األخرى والمؤسسات األجهزةللتوجيه التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل وكذلك على كافة 

  .لجاري بها العملللقوانين ا

  .وتسهر الوزارة المكلفة بالتشغيل على تنشيط وتنسيق وتنمية الجهاز الوطني للتوجيه المهني

  

 باإلرشاد يتعين على المصالح والهياكل العمومية وخاصة المصالح المكلفة :الفصل الثالث عشر

والشعب التكوينية وكذلك يلزم من الوثائق المتعلقة بمختلف المسالك   كل ماإعدادوالتوجيه المهني 

  .بالحرف والمهن وآفاق تطورها

 قصد مساعدتهم على واألسرويقع تحيين هذه الوثائق ووضعها على ذمة طالبي التكوين والمكونين 

اختيار المسالك والمناهج التكوينية وعلى بلورة مشاريع مهنية تتماشى مع مؤهالت ورغبات المعنيين 

  . وكذلك مع آفاق التشغيلباألمر
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  الباب الرابع

  األساسيالتكوين المهني 

 عام والى اكتساب أساسي تكوين إعطاء إلى األساسي يرمي التكوين المهني :الفصل الرابع عشر

  .تأهيال مهنة تتطلب أو لممارسة حرفة اإلعدادالكفاءات والمعارف المهنية وذلك من اجل 

  . ويساعد على متابعة حلقات تكوينية الحقةيلالتأهوهو يعد للدخول للحياة المهنية في كافة مستويات 

 دروس تحضيرية بهدف الرفع من مستوى أو تكوين تمهيدي األساسيويمكن ان يسبق التكوين المهني 

  .أساسي الذين يتعذر عليهم االلتحاق مباشرة بتكوين مهني األشخاص

  . خاصة فيما يتعلق بتكوين المعوقينإجراءاتويجب اتخاذ 

  

 كامل الوقت داخل مؤسسات التكوين او األساسي يمكن تنظيم التكوين المهني :شرالفصل الخامس ع

  . بالتداول بين مؤسسة التكوين والوسط المهنيأوعن طريق التدريب في الوسط المهني 

  

 تظطلع المؤسسات التي تقوم بتكوين كامل الوقت بمسؤولية تنظيم حصص :الفصل السادس عشر

  .ائدة متربصيهاتطبيقية في الوسط المهني لف

كما تتحمل مسؤولية تنظيم دروس مهنية وتعليم عام لفائدة الشبان المرسمين بالتدريب المهني وذلك 

  . المهنيةاألوساطبالتنسيق مع 

  

  التكوين بالتداول: األولالقسم 

 معترف به في االختصاص تأهيلي ضمان مستوى إلى يهدف التكوين بالتداول :الفصل السابع عشر

  . المنشآت والمؤسسات التكوينيةإنجازهااختياره وذلك من خالل عمليات تكوينية تشترك في الذي تم 

ويتم التكوين بالتداول بتلقين معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بالمؤسسات التكوينية العمومية منها 

 والخاصة تكون مرتبطة مع اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني داخل وسط العمل

  .الحقيقي

  

  . اتفاقيات تبرم بين مؤسسة التكوين والمنشاة المعنيةإلى يخضع التكوين بالتداول :الفصل الثامن عشر

 مجموعة منظمات مهنية أو تكوينية ومنظمة أجهزة عدة أو بين جهاز إطارية اتفاقيات إبرامويمكن 

  .ذات تمثيلية

  

 محتوى حصص التكوين أعاله الثامن عشر  تضبط االتفاقيات المذكورة بالفصل:الفصل التاسع عشر

  . عملية التكوين بالتداولإنجازوبرمجتها وكذلك كل الشروط المتعلقة بمشاركة المنشاة في 
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طيرهم أ المشرفين عليه المكلفين بقبول المتربصين وتأوكما تحدد بالخصوص دور معلمي التربص 

  .طيلة حضورهم داخل المنشاة

  

 التكوين بالتداول بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتكوين وأساليب تضبط شروط :الفصل العشرون

  .المهني

  

  التدريب المهني: القسم الثاني

 يتم داخل الوسط المهني األساسي يمثل التدريب المهني نمطا من التكوين :الفصل الحادي والعشرون

بالحصول على  تمكين الشبان من تكوين نظري عام ومهارة عملية تسمح لهم إلىوهو يرمي 

  .اختصاص مهني

 وقت العمل وذلك أثناءتنظم مؤسسات التكوين المهني دروسا مهنية وفي التعليم العام لفائدة المتدربين 

  .لتحسين معارفهم النظرية والمهنية

 أعاله إليها بمتابعة دروس التكوين المشار إشرافهايتعين على المنشاة السماح للمتدربين الذين هم تحت 

  .مة في التنسيق بين هذه الدروس والتكوين داخل المنشاة االقتصاديةوالمساه

  

 يخضع التدريب المهني لعقد كتابي يبرم بين المشغل باعتباره معلم تدريب :الفصل الثاني والعشرون

  . ممثله الشرعيأووالمتدرب 

ن المهني ويقع  تعده مصالح الوزارتين المكلفتين بالشغل والتكويألنموذجويكون هذا العقد مطابقا 

  .شير عليه من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهنيأالت

  .أعالهويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتاشيرة المذكورة 

  

 أما المتدرب بإعطاءعقد التدريب هو عقد يلتزم بمقتضاه معلم التدريب  :الفصل الثالث والعشرون

 المراد تحقيقه وذلك طبقا لبرنامج تدرج وضعه بالتأهيل له عالقة  تحت مسؤوليته تكويناأومباشرة 

  .مسبقا

ويلتزم المتدرب في المقابل ولغاية تكوينه باتباع التعليمات التي يتلقاها من معلم التدريب وبمتابعة 

  .التكوين الذي يعطى داخل المنشاة وبمؤسسة التكوين

  

  .عقد منحة تدفعها المنشاةيتقاضى المتدرب مدة ال :الفصل الرابع والعشرون

  . االشتراكات لفائدة الضمان االجتماعيإلىتخضع هذه المنحة  وال
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 المنشآت العمومية ألعوان األساسية األنظمة تتضمن االتفاقيات المشتركة للشغل وكذلك أنويمكن 

  .بأمر تضبط مبالغها الدنيا أن تتعلق بمنحة التدريب على أحكاما

  

 تقع متابعة تنفيذ عقود التدريب وظروف سير التكوين من طرف :الفصل الخامس والعشرون

  .مستشارين للتدريب المهني تابعين للوزارة المكلفة بالتكوين المهني

 ظروف العمل والوقاية والسالمة المهنية أنويقوم هؤالء المستشارون بالتثبت بالخصوص من 

 أعوان والمهنية المتوفرة لدى خالقيةاألوتجهيزات المنشاة والتقنيات المستعملة وكذلك الضمانات 

 تضمن تكوينا أنالمنشاة وخاصة لدى الشخص المسؤول مباشرة على تكوين المتدرب من شانها 

  .مالئما

  .كما يضطلع مستشارو التدريب بمهمة مصالحة في حالة نزاع قد يطرأ بين المتدرب ومعلم التدريب

  .ترفع لدى دائرة الشغل بمكان تنفيذ عقد التدريب تعذر حسم النزاعات عن طريق المصالحة فهي وإذا

  

  .20 و15 تتراوح سن الترسيم بالتدريب المهني مابين :الفصل السادس والعشرون

  

 الذين يتابعون بانتظام تدريبا مهنيا األطفال تصرف المنح العائلية بعنوان :الفصل السابع والعشرون

  .طبقا للتشريع الجاري به العمل

 الحرف وكذلك تنظيم وأصناف المهنية واألمراضامين المتدربين ضد حوادث الشغل تتحمل الدولة ت

امتحانات ختم التدريب بقرار ممن الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد استشارة المنظمات المهنية 

 .المعنية

  

 تضبط مدة التدريب حسب مختلف القطاعات المهنية وأصناف الحرف :الفصل الثامن والعشرون

ك تنظيم امتحانات ختم التدريب بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد استشارة المنظمات وكذل

  . المهنية المعنية

  

  .مؤسسات التكوين المهني: القسم الثالث

 أو مؤسسات للتكوين المهني بالخصوص من طرف وزارة إحداث يمكن :الفصل التاسع والعشرون

  . باعث خاصأو جمعية أو مجموعة منشآت أوشاة  منأو منظمة عمال أو أعرافمنظمة 
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 القارة لتنسيق التكوين المهني التابعة للمجلس الوطني للتكوين نةجللا رأي يؤخذ :الفصل الثالثون

 تغيير صبغة أي مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو توسيع أو إحداثالمهني والتشغيل حول مشاريع 

  .باألمر بميزانية جهاز التكوين المعني أو بميزانية الدولة إدراجهاوذلك قبل 

 الوزارة المكلفة إعدادها الخارطة الوطنية للتكوين التي تتولى إلى بالنظر خاصة رأيهاوتبدي اللجنة 

  .بالتكوين المهني

  

  . متعددة االختصاصاتأو تكون مؤسسات التكوين المهني قطاعية أن يمكن :الفصل الحادي والثالثون

وهي تتولى تكوين اليد العاملة المؤهلة وكذلك التقنيين والتقنيين السامين وتسند شهادات في ختم 

  .التكوين

 شروط التحاق المتخرجين من الشعب العليا للتكوين المهني بمؤسسات التعليم العالي بأمروتضبط 

  .عليم العالي والتكوين المهني² الوزيرين المكلفين بالترأيوذلك بعد اخذ 

  

 شروط الترسيم بالمؤسسات العمومية للتكوين المهني ونظام بأمر تضبط :الفصل الثاني والثالثون

 وذلك باقتراح أعلىالدراسات وشهادات ختم التكوين وكذلك شروط االلتحاق بشعب تكوين من مستوى 

  .من الوزير المختص ومن الوزير المكلف بالتكوين المهني

  

 الهياكل المديرة لمؤسسات التكوين المهني العمومية وكذلك بأمر تضبط :الفصل الثالث والثالثون

  .مشموالتها وتركيبتها وطرق سيرها

 تضطلع بالتكوين المستمر وبرسكلة أن يمكن لمؤسسات التكوين المهني :الفصل الرابع والثالثون

 تأهيلهمبغية  التابعين لمختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وذلك واألعوانالعملة والتقنيين 

 غيرها أو للحصول على الشهادات التي تسندها هذه المؤسسات إعدادهم أولمواكبة التطور التكنولوجي 

  .أعلى أومن المؤسسات ذات مستوى معادل 

  . تنظيم وختم هذه العمليات التكوينيةبأمرويضبط 

  

ربصا تطبيقيا في الوسط  يتضمن التكوين بمؤسسات التكوين المهني وجوبا ت:الفصل الخامس والثالثون

  .المهني

 في أو بالتداول مع التكوين بالمؤسسة التكوينية إماويمكن تنظيم التربص التطبيقي في الوسط المهني 

  .نهاية مدة التكوين بهذه المؤسسة
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 في شكل أو تضبط برامج التكوين المهني في شكل حصص متكاملة :الفصل السادس والثالثون

  .وحدات جزئية

جعة هذه البرامج دوريا باالعتماد على النتائج المسجلة وعلى التطور العام الحاصل على وتقع مرا

  .المستوى التقني واالقتصادي واالجتماعي

  

 التكوين المهني خاصة من المكونين ومستشاري التدريب أعوان يتركب سلك :الفصل السابع والثالثون

  .والمرشدين البيداغوجيين ومتفقدي التكوين

 لممارسة إعدادهمفائدتهم برامج في التكوين والرسكلة على الصعيدين التقني والبيداغوجي بغية وتنجز ل

  . لمواكبة التحوالت التكنولوجية والتعليميةوتأهيلهموظائفهم 

 التكوين التابعين للقطاع العمومي وكذلك ساعات بأعوان الخاص األساسي النظام أمرويضبط بمقتضى 

  .األسبوعيالعمل 

  

 يقع انتدابهم أعوان يقوم بالتكوين والتدريس في مؤسسات التكوين المهني : الثامن والثالثونالفصل

 إلى التعاقد أو اإللحاق التكوين كما يمكن االلتجاء عن طريق أعوان الخاص بسلك األساسيطبقا للنظام 

  . من المنشآت مؤهلين للتدريس في ميدان يتصل باختصاصهمأو اإلدارة من أعوان

  

 تصرف المنح العائلية بعنوان الشبان الذين يتابعون بانتظام تكوينهم بمؤسسة :ل التاسع والثالثونالفص

  . خاصة طبقا للتشريع الجاري به العملأوتكوين مهني عمومية 

  

 تقوم بتامين متربصيها أن يجب على مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة :األربعونالفصل 

 أو المهنية التي قد يتعرض لها متربصوها داخل المؤسسة التكوينية اضواألمرضد حوادث الشغل 

  .خالل فترة التربص في الوسط المهني

 يحدث بكل مؤسسة تكوينية النظر في كل مخالفة للنظام تأديب يتولى مجلس :واألربعونالفصل الواحد 

  .مؤسسة للتراتيب الجاري بها العمل يقترفها المتربص داخل الأوالداخلي للمؤسسة 

  . تطبيق هذا الفصلأساليب بأمروتضبط 
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  الباب الخامس

   المهنيوالتأهيلالتكوين المستمر 

 دعم المعارف العامة والمهنية المكتسبة والى إلىيرمي التكوين المستمر  :واألربعونالفصل الثاني 

رات مهنية أخرى  كفاءات ومهاإكسابتنميتها ومالءمتها مع تطور التكنولوجيا وظروف العمل والى 

  .قصد ممارسة نشاط مهني جديد كما يهدف الر ترقية العاملين اجتماعيا ومهنيا

  . عند االقتضاء بشهادة في ختم التكوينأوتتوج حلقات التكوين المستمر بشهادة في مزاولة التكوين 

  

  . مرةألول  الشباب طالبي الشغلإدماج تسهيل إلى المهني التأهيل يرمي :واألربعونالفصل الثالث 

  . للحياة المهنيةإعداد أو مهني إدماج أو تأهيل أو يتم في شكل تربصات تهيئة أنويمكن 

  

 تهدف الترقية المهنية الى تمكين العاملين من بلوغ مستويات تعليمية او :واألربعونالفصل الرابع 

  .تاهيلية كفيلة بتحسين اوضاعهم المهنية

ة تنظم في شكل دروس بالنهار او بالليل او بالمراسلة او ويتم ذلك سواء عن طريق دورات تكويني

  .بواسطة التكوين عن بعد

  

 تمكين العاملين من رفع كفاءاتهم إلى يرمي تحسين الكفاءات المهنية :واألربعونالفصل الخامس 

  .المهنية

لتكنولوجيا لقة با تهيئتهم لمواكبة التحوالت المتعأو لترقية العاملين اجتماعيا ومهنيا إما يهدف أنويمكن 

  .إنتاجهمنتاجاتهم وجودة وظروف العمل ولتحسين إ

  

 هم أو المهني لتمكين العاملين الذين فقدوا شغلهم التأهيل إعادة ترمي :واألربعونالفصل السادس 

 أنشطة صحية من اكتساب مؤهالت بديلة قصد ممارسة أو تقنية أو اقتصادية ألسبابمهددون بفقدانه 

  .مهنية جديدة

  

 في أوهيلية والتكوينية أ يمكن للعاملين الراغبين في تحسين مستوياتهم الت:واألربعونلفصل السابع ا

 قصد المشاركة في امتحان مهني أو التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني بإحدىمواصلة الدراسة 

فرعية التابعة له وكذلك  بالمؤسسات الأوااللتحاق بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية 

  .بهياكل التكوين العمومية والخاصة

 الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي والتكوين المهني تنظيم وختم التكوين رأي بعد اخذ بأمرويضبط 

  . التحاق المتفوقين بمؤسسات التكوين والتعليم العاليوأساليبالمستمر وكذلك شروط 
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على مؤسسة التكوين المستمر تامين متربصيها ضد حوادث الشغل  يتعين :واألربعونالفصل الثامن 

  . المهنية التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة التكوينيةواألمراض

  

  الباب السادس

  التكوين المهني الخاص

 يتعاطى أن معنوي يخضع للقانون الخاص أو شخص مادي ألي يمكن :واألربعونالفصل التاسع 

  . المستمرأو األساسي تقديم خدمات في التكوين المهني إلى يرمي  جزئية نشاطاأوبصفة كلية 

  

 الترخيص المسبق من طرف إلى مؤسسات ومكاتب التكوين الخاصة إحداث يخضع :الفصل الخمسون

 لجنة استشارية يتم تركيبتها وتنظيمها وسيرها بمقتضى رأيالوزير المكلف بالتكوين المهني بعد اخذ 

  .أمر

 الظروف العامة المتعلقة بالتكوين والصحة أن خاصة من تتأكد أن سالفة الذكر ويتعين على اللجنة

  .والسالمة مطابقة لمقتضيات كراس شروط تعده الوزارة المكلفة بالتكوين المهني

 ترخيص مسبق إلى األصلي عدة عناصر من المشروع أو على عنصر إدخالهيخضع كل تغيير يتم 

 المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني إعالمي ويتعين من الوزير المكلف بالتكوين المهن

  . جزئياأو توقف للنشاط سواء كان كليا بأي

  

 إيداع تتولى مسبقا أن يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاصة :الفصل الواحد والخمسون

  .ارة المكلفة بالتكوين المهنيبرامجها التكوينية وتعريفاتها ونظم سير شعبها التكوينية لدى مصالح الوز

  

 وعدم اإليداع تراتيب أو الترخيص إجراءات ينجر عن احترام أن يمكن :الفصل الثاني والخمسون

 أو نهائيا أو المنصوص عليها بهذا القانون قرار بغلق المؤسسة التكوينية وقتيا األخرىالقيام بالواجبات 

  . طبيعة الخطأ وجسامتهإلى وذلك بالنظر  نهائيةأوبمنع تسيير هيكل تكويني بصفة وقتية 

نة المنصوص عليها جوتتخذ العقوبات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد استشارة الل

  .أعاله من الفصل الخمسين األولىبالفقرة 

 يسلم لكل متربص وقبل بداية أن يتعين على الهيكل التكويني الخاص :الفصل الثالث والخمسون

 شهادة ختم التكوين إسنادوثيقة تبين شروط سير التربص ومدته وبرنامج التكوين وشروط التكوين 

  .وتوفير الوسائل التعليمية وسعر التكوين وكيفية تسديده
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 الوزارة المكلفة إلى ترسل سنويا أن يتعين على الهياكل التكوينية الخاصة :الفصل الرابع والخمسون

 يصدر بقرار من الوزير المكلف بالتكوين ألنموذجاغوجيا طبقا بالتكوين المهني كشفا ماليا وبيد

  .المهني

  

 في أعوانا يجب على هياكل التكوين الخاصة ان تشغل بصفة قارة :الفصل الخامس والخمسون

  .حاطة والتكوين كلما سمح حجم نشاطها بذلكاإل

  . والمهنية الالزمةقيةاألخال والتكوين الصفات باإلدارة المكلفين األعوان تتوفر لدى أنويشترط 

  : تكوينية بهيكل تكوين خاصأو إداريةوال يرخص في ممارسة أي مهمة 

  . جنحة قصديةأو المحكوم عليهم من اجل جناية لألشخاص-

  . من ممارسة خطة مكونأو هيكل تكويني إدارة الممنوعين من لألشخاص-

  

هني بمراقبة هياكل التكوين الخاصة في  تقوم الوزارة المكلفة بالتكوين الم:الفصل السادس والخمسون

  .كل المجاالت المنصوص عليها بهذا القانون

 نهائية وفي هذه الحالة وسعيا أوويمكنها عند االقتضاء توقيف نشاط مؤسسة تكوين خاصة بصفة وقتية 

 ستعجالي المختص ترابيا تعيينن للوزارة أن تطلب من المحاكم اإلللحفاظ على مصلحة المتربصين يمك

 الذين تتوفر فيهم الكفاءة في المجال التكويني وباقتراح من الوزير المكلف األشخاصمتصرف من بين 

  .تتجاوز نهاية التكوين الجاري بالتكوين المهني وذلك لتسيير المؤسسة لمدة ال

  

  الباب السابع

  تنظير شهادات التكوين المهني

 الوظائف إلىهارات المتحصل عليها بالنظر  ترتيب المإلى يرمي التنظير :الفصل السابع والخمسون

 معادلتها مع المؤهالت وشهادات التكوين التي تسندها مؤسسات إلى أوالمبينة بسلم الوظائف الوطني 

التربية والتعليم بغية تمكين حاملي مؤهالت وشهادات التكوين المهني من االستجابة لشروط االلتحاق 

 في أنشطة من تعاطي أو تكوين من مستوى ارفع أوس  من متابعة دروأوبالوظائف العمومية 

  .التدريس

  .أمرويضبط سلم الوظائف الوطني بمقتضى 

 األساسي شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني بأمر تضبط :الفصل الثامن والخمسون

  .والمستمر

تسندها مؤسسات  توجه مطالب تنظير ومعادلة المؤهالت والشهادات التي :الفصل التاسع والخمسون

  . الوزارة المكلفة بالتكوين المهنيإلىالتكوين المهني العمومية والخاصة 
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 اللجنة القارة رأيوتتخذ قرارات التنظير والمعادلة من طرف الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد اخذ 

ص عليها لتنسيق التكوين المهني المنبثقة عن المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل والمنصو

  .بالفصل الثامن من هذا القانون

  

  الباب الثامن

   مختلفةأحكام

 لسنة 51 السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد األحكام جميع ألغيت :الفصل الستون

 المجلس القومي للتكوين المهني والتشغيل والقانون بإحداث المتعلق 1964/12/28 المؤرخ في 1964

 المخالفة من مجلة واألحكام المتعلق بالتدريب المهني 1972/02/15 المؤرخ في 1972 لسنة 7عدد 

  .الشغل

  

 تبقى التراتيب الصادرة تطبيقا للقوانين المنصوص عليها بالفصل الستون :الفصل الواحد والستون

  . حين صدور النصوص الترتيبية ولهذا القانونإلىاعاله سارية المفعول 

  .ئد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرا

   1993/02/17تونس في 

                                                               زين العابدين بن علي 

  

  

  

  

  

  

  

  


