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ية ستراتجاإل اريتنزل برنامج تطوير منظومة التكوين المستمر والترقية المهنيّة الذي يندرج في إط

 ي تحقيقهمة فالوطنية إلصالح وتطوير منظومة التكوين المهني والتشغيل، كأحد أهم البرامج المسا

طوير عبر ت دائها وإنتاجيتها وإكسابها مقومات المنافسةأمساندة المؤسسات االقتصادية لتحسين 

 كفاءات العاملين بها. 

لى إفرعي الاألهداف، أوكل تنفيذ البرنامج  وفي إطار إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب

 : يف تمثلت أنشطةالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والذي يتضمن أربعة 

 

 ،اإلحاطة بالمؤسسات 

 ،التصرف في آليات تمويل التكوين المستمر الموجه للمؤسسات 

 ،وضع وتمويل برامج التكوين المستمر الموجه لألفراد وتنفيذها 

 .تطوير منظومة التسيير والتصرف في برامج التكوين المستمر 

 

  : وتهدف هذه األنشطة إلى

امج ضع برومعاضدة المؤسسات االقتصادية والهياكل المهنية لمختلف القطاعات االقتصادية في  -

 تخص التكوين المستمر،

 مساعدة المؤسسات في تنظيم دورات التكوين المستمر، -

 ر آليات جديدة للتكوين المستمر،المساهمة في تطوي -

 مساعدة الشغالين على تحسين كفاءاتهم ومهاراتهم لتحقيق الترقية المهنيّة. -

 2021خالل سنة  تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج

 
 من الهااستعم على المتدخلين وتكوين واستغاللها المركز خدمات رقمنة مشاريع تركيزمواصلة  -

 : لخال

 تهدف، "مالك" والمالية البيداغوجية الكشوفات بإيداع خاصة الخط على معلوماتية منظومة .1

 إلى :

 تقريب الخدمات من المؤّسسات، 

 بعة ة ومتالماليّ تمكين المؤّسسات من إدخال البيانات المتعلّقة بالكشوفات البيداغوجيّة وا

 ،معالجتها على الخّط )واب وهواتف جّوالة(

 ال معالجة الكشوفات البيداغوجيّة والماليّة واإلجابة عنهاآج قليصت. 
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 ية لحقوقلجماعتركيز قاعدة بيانات خاصة بالجذاذات البيداغوجية المقيّسة الخاصة بالبرامج ا 2

 السحب،

هم عطياتمإدراج جميع  تمكين المكّونين من تهدف إلى بالمكونين خاصة بيانات قاعدة تركيز 3
داع إي لك إثروذصوص لّسير الذّاتيّة وتحيينها دوريّا عبر حسابات إلكترونيّة خالمتعلّقة باعن بعد 

لى الخط ضعها عونطلق المركز في استغالل هذه الخدمة بعد وا هذا،. اإلثباتات والوثائق الالّزمة

  والتّعريف بها.

ة في أنشط ينّخلوتمّكن هذه الخدمة المركز من الحصول على قاعدة بيانات محيّنة للمكّونين المتد

 وتم إلى حدّ هذا التاريخ تسجيل :  تكوينيّة ممّولة من طرف المركز.

عدد المكّونين 

 المرسمين

عدد المكّونين 

 المصادق عليهم

عدد المكونين 

المطالبين باستكمال 

 ملفاتهم

عدد المكّونين الذين لم 

 يقوموا بإيداع ملفاتهم

8102 3224 506 4372 
 

لخاّصة بها اجميع المعطيات عن بعد تهدف إلى إدراج  التكوين بهياكل اصةخ بيانات قاعدة تركيز 4

 وتحيينها دوريّا عبر حسابات إلكترونيّة خصوصيّة بعد إجراء عمليّة التّسجيل. 

انب جنطلق المركز في استغالل هذه الخدمة بعد وضعها على الخط والتّعريف بها إلى حيث ا

اعدة بيانات قوتمّكن هذه الخدمة المركز من الحصول على  .االتكوينية الستغاللهمساندة الهياكل 

 مركز.محيّنة لهياكل التّكوين المتعاملة معه في إطار أنشطة تكوينيّة ممّولة من طرف ال

 وتم إلى حدّ هذا التاريخ تسجيل :

عدد الهياكل 

 المسجلة عن بعد

عدد الهياكل التي 

قامت بإيداع 

 ملفات اإلثبات

عدد الهياكل 

دق عليها المصا

 بقاعدة المعطيات

عدد الهياكل 

المطالبة باستكمال 

 عمليّة التسجيل

عدد الهياكل 

 المرفوضة

1469 1169 988 176 5 

نتائج  ية وارسالتمكن الوحدات الجهوية من متابعة انجاز العمليات التكوين إعالمية تطبيقة تركيز 5

 .2022االستغالل خالل سنة المراقبة بصفة حينية عن بعد ومن المتوقع أن تدخل حيز 
 

يز حمالك  تحيين دليل اإلجراءات التسبقة على األداء وذلك لألخذ بعين االعتبار دخول منظومة -

 اإلستغالل،

إطار  وط فيعقد العديد من جلسات العمل مع الشركاء المهنيين لتحيين دليل اجراءات وكراس الشر -

 حقوق السحب الجماعي، 

 ين،لقرار المشترك وذلك لتبسيط أنماط التكوين وتحفيز جودة التكواعداد مشروع تنقيح ا -

صد قالية اعداد مقترحات حول ربط منظومة التصرف في آليات التمويل بقاعدة بيانات وزارة الم -

 تبسيط اإلجراءات للمؤسسات والمركز والتصدي للتهرب الضريبي.

 :رتركيز عالمة جودة في التكوين المستم -

النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغالين يذ مشروع في إطار تنف

 )مشروع في إطار خطة اإلصالح الشاملة لمنظومة التكوين المهنيالمندرج والشركاء المهنيين 

 لـ : ، والتي تهدف"كفاءات" رتركيز عالمة جودة في التكوين المستمب(، قام المركز 09عدد 
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 الل كامل سيرورة التكوين لإلستجابة للحاجيات الفعلية للمؤسسةضمان الجودة خ، 

 المؤسسة إعداد المخططات التكوينية انسجاما مع استراتيجية ومشاريع، 

 تطوير ثقافة التكوين المستمر صلب المؤسسات، 
 ترشيد الموارد العمومية.  

ويني لفائدة أعوانها وتريد عالمة الجودة في التكوين المستمر لكل مؤسسة تقوم بنشاط تك تسندحيث 

صة الخاالمؤسسات ، وتشمل إثبات احترامها لمتطلبات مقاييس الجودة في التكوين المستمر
 والمؤسسات العمومية.

المتكون من ت يمكن تطبيق مرجعية اإلشهاد على المؤسسة بأكملها )في حالة مجمع المؤسساهذا و

 ا.اكلهفروع وهياكل تكوينية المركزية( أو البعض من هي
 

لتكوين د " اتركيز منظومة جديدة للتكوين عن بعتطوير المحتويات البيداغوجية بنظام موكس،تبعا ل -

 ، في المهن واإلشهاد عبر الموكس"

 .APTISمواصلة تعميم مركز األشهاد في األنقليزية  -

 

 

 

 

 

 

 2020ميزانية لسنة التنفيذ  .2
 

  ة هنية لسنتكوين المستمر والترقية الملوطني للالمركز االمرصودة لفائدة  االعتماداتبلغت

م رصدها ألف دينار ت 600 منها) ألف دينار 24991 ، بدون إعتبار التسبقة على األداء،2021
رنة مقا % 7، أي بنسبة تطور قدرها (لتنفيذ مشاريع خطة إصالح منظومة التكوين المهني

م تألف دينار  940 منها) ينارألف د 23283 البالغة 2020لسنة  المرصودة باالعتمادات

 (.رصدها لتنفيذ مشاريع خطة إصالح منظومة التكوين المهني
 

  مبلغتا  2021للمركز الوطني للتكوين المستتمر والترقيتة المهنيتة لستنة  نةالمحيّ  االعتماداتبلغت
 .ألف دينار 25187 قدره

 

  امنه ألف دينار 29622مبلغًا قدره  2021بعنوان سنة تم توفيرها  تيال االعتماداتبلغت : 

 

 ، ألف دينار 14396:  العامة للميزانيّةعلى حساب الموارد فتوحة ماعتمادات  -
 8142:  صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهنتيعلى حساب فتوحة ماعتمادات  -

 ، دينار آالف

 ألف دينار،  4068بعنوان السنوات الفارطة :  اعتماداتبقايا  -
 ألف دينار، 1769ان السنوات الفارطة : بقايا موارد ذاتيّة بعنو -

 .ألف دينار 1247:  2021موارد ذاتيّة بعنوان سنة  -
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  نسبة  وهو ما يعادلألف دينار  22850مبلغا قدره  2021ديسمبر  31بلغت التعهدات إلى غاية

 ،ألف دينار( 25187)  نةالميزانية المحيّ ن م  91%

  نسبة  ألف دينار وهو ما يعادل 21407غا قدره مبل 2021ديسمبر  31بلغت الدفوعات إلى غاية
 ألف دينار(، 29622من االعتمادات المتوفرة )   72%

  
 

 : النفقاتتحليل 
 

 ألف 12000ه مبلغًا قدر 2021سنة لاإلعتمادات المرسمة لنفقات التأجير  بلغت : فقات التأجيرن -

موفى سنة  نفقات التأجير إلى وبلغتهذا  ألف دينار 11993وبلغت االعتمادات المفتوحة  ،دينار

 ألف دينار  11968 مبلغا قدره 2021
 

ألف  5229ه مبلغًا قدر 2021سنة ل التسييرلنفقات  المحينة االعتمادات بلغت : ات التسييرنفق -

 :منها  ألف دينار 4475وبلغت االعتمادات المفتوحة ألف دينار  5109بلغت التعهدات و، دينار

 ألف دينار، 1475ل : نفقات المعدات والوسائ 

  : ألف دينار. 3000نفقات الترقية المهنية 

ألف  7958دره مبلغًا ق 2021سنة ل التدخالتلنفقات  المحينة االعتمادات بلغت :التدخالت نفقات  -

 .ألف دينار 5661في حين بلغت التعهدات ، دينار

 ينار منها :ألف د 6070 مبلغ قدره 2021بعنوان سنة المفتوحة  االعتماداتوبلغت 

  ألف دينار، 137: نفقات التدخالت لفائدة وداديّة أعوان المركز 

 ج حقوق ألف دينار لبرنام 4000ألف دينار )منه  5933:  نفقات البرامج والمشاريع

 اريع(،شللم 1933السحب و

 

 مقارنة بالتقديرات 2021تنفيذ الميزانية لسنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع(

 بحساب األلف دينار

االعتمادات 

 المتبقية 

اإلنجازات 

 الفعلية

االعتمادات 

 المتوفرة 
 الهبات

بقايا 

اعتمادات 

السنوات 

 الفارطة

الموارد 

 ذاتيةال

االعتمادات 

 المفتوحة

قروض ال

خارجية ال

 موظفةال

صناديق 

 الخزينة

موارد ال

عامة ال

 للميزانية

 البيانات
)حسب 

منظومة 

 أدب(

8-9  9 
8 

(4+5+6+7)  
7 6 5 

4 

(1+2+3)  
3 2 1 

 نفقات التأجير 11993  -  - 11993   33   12026 11968 58

 نفقات التسيير 1475 3000 0 4475 2806 1096 0 8377 5109 3268

327 1706 2033   123 435 1475 -  -  1475 
نفقات المعدات 

 والوسائل

2941 3403 6344   973 2371 3000 -  3000   
نفقات الترقية 

 المهنية
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 نفقات التدخالت 928 5142 0 6070 210 2939 0 9219 5774 3445

- 347 347 -  -  210 137 -  -  137 

نفقات التدخالت 

لفائدة ودادية 

 أعوان المركز

3445 5427 8872 - 2939 - 5933 - 5142 791 
البرامج 

 والمشاريع

8872 -  8872 -  2939 -  5933 -  5142 791 
االستثمارات 

*المباشرة  

 التمويل العمومي  -  -  - -  -  -  - 0  - -

 المجموع 14396 8142 0 22538 3016 4068 0 29622 22851 6771

وض النه" 09 )المشروع عددمنظومة التكوين المهني خطة اصالح درجة ضمن لم يتم احتساب المبالغ المخّصصة للمشاريع الم *

اء نظام إرس": 11والمشروع عدد لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغالين والشركاء المهنيين". بالتكوين المستمر 

 (معلوماتي مندمج تشغيل وتكوين مهني"

 3د ج عدالمحور الثّـــــــــــــــــاني : تقديم تنفيذ البرنام

 "تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية"
 

 
 يلها :تقديم نتائج األداء وتحل. 1

 
  : : تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية 3.1الهدف 

 

 : ساته للمؤسّ في إطار التكوين الموجّ  اتالمؤشرة باإلنجازات الخاصّ 

 : نتظارفي ا أوليةالتكوين المستمر  لتعتبر اإلنجازات الخاصة بالمؤشرات المتعلقة بآليات تموي

 ب،ق السحفي إطار آلية حقو ةإلنجاز البرامج الجماعيالقيام باستشارات من قبل هياكل التكوين  -

 استكمال دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية في إطار آلية التسبقة على األداء. -
 

  : ساتعدد المؤسّ  : 1.3.1عدد المؤشر  -

 

 اآللية
 وحدة 

 المؤشر

 إنجازات

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات

2021 

 إنجازات

2021 
% 

 16 380 2420 1809 790 سسةمؤ حقوق السحب

 - - 2200 449 973 التسبقة على األداء

 8 380 4620 2258 1763 المجموع
 

 : عدد المشاركات 2.3.1عدد المؤشر  -
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 اآللية
 وحدة

 المؤشر

 إنجازات

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات

2021 

 إنجازات

2021 
% 

 حقوق السحب
 مشاركة

26168 26364 34000 22572 66 

 - - 160000 12180 38543 قة على األداءالتسب

 12 22572 194000 38544 64711 المجموع

 

 

 

 تحليل الفوارق ونسب اإلنجاز

 

 :بالنسبة آللية حقوق السحب 

 % 66من حيث عدد المؤّسسات و % 16 بالتقديراتمقارنة  2021خالل سنة  بلغت نسب اإلنجاز
على  2021خالل سنة تم علما وأنه  الفردي، وتخص آلية حقوق السحب عدد المشاركاتمن حيث 

مؤسسة  30إمضاء اتفاقيتين جهويتين بجهة المنستير لفائدة مستوى آلية حقوق السحب الجماعي 

كوينية اكل التفي انتظار القيام باستشارات من قبل الشريك المهني الختيار الهي وتخص مشاركة 150
 التي ستكلف باإلنجاز.

بالنسبة  2020الخاصة بسنة انجاز البرامج التكوينية الجماعية مواصلة  2021تم خالل سنة كما 

 لالتفاقيات المبرمة وسارية المفعول سنة بداية من تاريخ امضاءها.

 

 :سبقة على األداء بالنسبة آللية التّ 

 2017تمت خالل هذه الفترة مواصلة دراسة الكشوفات البيداغوجية والمالية بعنوان سنوات 

 2016و 2015 المطالب التصحيحية واعتراضات المؤسسات بعنوان سنوات وكذلك 2018و

 .2018و 2017و

 : اإلعتراضات والمطالب التصحيحية

 السنة

عدد المطالب 

 التصحيحية

 واالعتراضات((

عدد المطالب 

التصحيحية 

)واالعتراضات( التي 

 تمت معالجتها

عدد المقررات 

 التصحيحية الصادرة

عدد المطالب 

التصحيحية 

)واالعتراضات( في 

 طور الدراسة

2015 199 199 198 0 

2016 196(1) 196 192 0 

2017 122(3) 116 114 6 

2018 221(2) 173 158 48 

2019 49 29 15 20 

2020 19 12 10 7 
 لمؤسسات غير منخرطة بنظام التسبقة. 36منها ( 1)
 لمؤسسات غير منخرطة بنظام التسبقة. 10منها ( 2)
 لمؤسسات غير منخرطة بنظام التسبقة.  5منها ( 3)



9 

 

بقة لية التسلقة بآمع العلم أن لمعالجة هذه اإلعتراضات والمطالب التصحيحية انعكاس مباشر على المعطيات المتع

 .على األداء

 

ألداء على بلغ العدد الجملي للمؤّسسات المنخرطة في نظام التسبقة على ا، 2021بالنسبة لسنة 
ملي يقدر جمؤسسة بمبلغ تسبقة  2179ب المنظومة اإلعالمية لوزارة المالية التكوين المهني حس

 .ألف دينار 85993بـ

 

 

 

 

لموجه عدد المرسمين في إطار التكوين المستمر ا:  3.3.1عدد . اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 2

 :  لألفراد
 

 المؤشر
 وحدة

 المؤشر

نسبة  إنجازات تقديرات إنجازات إنجازات

 اإلنجاز

% 
2019 2020 2021 2021 

 97 9568 10000 9586 9967 ممرسّ  عدد المرسمين

 

 تحليل الفوارق ونسب اإلنجاز
 

ة باألهداف مقارن % 97إنجاز تقدر بـ بنسبة أي  9568 ،2021خالل سنة رسمين الجملي للمعدد البلغ 
  مرّسما(. 10000)

كوين المهني تّ مراكز البعليم العالي والتّ سات مؤسّ ب 2021خالل سنة  مينللمرسّ  عدد الجمليالويتوزع 

 : كوين كما يليحسب نمط التّ 
 

عدد الجملي ال

 مين لمرسّ ل

 مهنيالكوين تّ المع مراكز  عاليالعليم تّ السات مع مؤسّ 

عبر 

الدروس 

 المسائية

عبر 

التكوين عن 

 بعد

تكوين 

رافع 

 للكفاءات

عبر 

الدروس 

 المسائية

عبر 

التكوين عن 

 بعد

تكوين رافع 

 لكفاءاتل

9568 
34 6476 18 348 2243 449 

6528 3040 
 

اقية خالل سنة اتف 220مقابل ) 2021 ديسمبر 31اتفاقية إلى غاية  224العدد الجملي لالتفاقيات بلغ و

 مع مؤسسات التعليم العالي.  103مبرمة مع مراكز التكوين المهني و 121منها  (2020

لتكوين الرافع بر اعة ، منها اتفاقي2021تم إبرامها خالل سنة  اتاقياتف 04 عدد االتفاقيات الجديدةبلغ و
  عبر التكوين عن بعد. اتاتفاقي 03للكفاءات و

قتصادية إمضاء أول اتفاقية بناء مشترك بين المركز وكلية العلوم اال 2021حيث تّم خالل سنة 

 لفائدة العاملينوالتصرف بسوسة لبعث ماجستير مهني اختصاص "هندسة التكوين المستمر" 
ات تقني بالمؤسسات االقتصادية وللمتدخلين في سوق التكوين المستمر بهدف تأهيلهم للتمّكن من

ق تمويل م بطرتشخيص الحاجيات التكوينية للمؤسسات وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية وتقييمها واإللما

 العمليات التكوينية.
ات جديدة سنة اتفاقي 10مقارنة بالسنوات الفارطة ) ويوجد تراجع في إمضاء االتفاقيات الجديدةهذا 

 ( ويعود ذلك إلى :2018سنة  21و ،2019سنة  28و 2020
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  ي ")فرض الحجر الصح19تأجيل عقد العديد من جلسات العمل بسبب جائحة "كوفيد

 الشامل(،

 لمهني وين اعدم إبرام اتفاقيات جديدة في مجال التكوين الرافع للكفاءات بمراكز التك
النمط  ن هذاطلب من الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلى أن تتم مراجعة كلفة تكويب

 نحو الترفيع حتى يتسنى تغطية التكلفة.

 لفنية بنابلاالمركز القطاعي للتكوين في الحرف مع  واحدة ةتفعيل اتفاقي 2021تم خالل سنة كما 

مقابل  "لغازالمعدن و ا باستخدامهربائي اللحام بالقوس الكفي مستوى شهادة المهارة في اختصاص "

 73 لمفعلةاالعدد الجملي لالتفاقيات وبالتالي أصبح  .2020خالل سنة  اتفاقية جديدة 17تفعيل 

 % 33ا يعادل ( وهو ممع مراكز التكوين المهني 30و مع مؤسسات التّعليم العالي 43منها ) اتفاقية
 ـ :ك لذليعود ومقارنة بالعدد الجملي لالتفاقيات، 

 ،تراجع عدد االتفاقيات المفعلة عبر الدروس المسائية -

لرافع لتكوين اوخاصة منها في مجال اببعض مراكز التكوين المهني  تجديد تفعيل االتفاقياتعدم  -
لتكوين امركز وللكفاءات كالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات الكهربائية واإللكترونية بتونس 

 سات التعليموكذالك بمؤس ،والمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل وانوالتدريب المهني بزغ

 العالي كالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل وذلك بسبب :
  19جائحة "كوفيد،" 

 د صدور بع يةانتظار تأهيل البرامج العلمية عن طريق اللجنة القطاعية للدراسات التكنولوج

  ،2019نوفمبر  04م العالي والبحث العلمي بتاريخ توضيح من وزارة التعلي
  لتصرف اإلى مراجعة مقدار ساعة تأجير األساتذة ونفقات  التعليم العالي ؤسساتمدعوة

  ،يتسنى فتح األقسام ىنحو الترفيع حت

 الترفيع في ساعة تأجير المكونين دعوة مراكز التكوين المهني إلى. 

 : األقسام المفتوحة

تم فتح  ، حيث2020سنة  اقسم 260 مقابل اقسم 278 ،2021سنة م المفتوحة خالل بلغ عدد األقسا

ي من خالل السداسي الثان 73قسما و 205خالل السداسي األول من جملة  25قسما جديدا ) 98
 .التكوين المهني بمراكز 31والتعليم العالي  بمؤسسات 67منهم  (،قسما 216جملة 

 : اإلختصاصات
سنة  ااختصاص 116مقابل  ااختصاص 103، 2021خالل سنة  الختصاصاتل بلغ العدد الجملي

ن اختصاص بالتكوي 12اختصاص بالتكوين عن بعد وعبر الدروس المسائية و 91منها  .2020

  ،الرافع للكفاءات وبذلك 

 :تمثلت في اختصاصات جديدة  4فتح  2021هذا وتم خالل سنة 
 لمعهد باديثة التكنولوجيا التربوية الح:  عن بعد( اختصاص جديد بمؤسسة التعليم العالي)تكوين

 العالي للتربية والتكوين المستمر،

 " :)اختصاص جديد بمؤسسة التعليم العالي)تكوين رافع للكفاءاتBig Data " العالي  بالمعهد

 لإلعالمية بتونس،

  : )م استخداباللّحام بالقوس الكهربائي اختصاص جديد بمركز التكوين المهني )دروس مسائية

 بالمركز القطاعي للتكوين في الحرف الفنية بنابل،المعدن والغاز 

 : )تاج تطوير وتحسين أساليب اإلن اختصاص جديد بمركز التكوين المهني )تكوين عن بعد

 .مركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيسالب
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 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء. 2
 

 : تكوين المستمرمراجعة منظومة تمويل ال -

 لفائدة المؤسسات :مراجعة اإلطار التشريعي المنّظم للتكوين المستمر  -

 لتي داء امزيد تبسيط آليات تمويل التكوين المستمر وخاصة آلية التسبقة على األ
 ومرنة ، شفافة، مبسطةموحدةتمثل آلية جبائية وذلك بإحداث آلية تمويل جديدة 

 عدال قصيرة يمكن االنتفاع بخدماتها عن بذات آجتعتمد المركزية التصرف و
لية وذلك بتطوير منظومة مالك الحالية لتستجيب لآل واألفراد كافة المؤسسات

 الجديدة،

 ول ترك حبتنقيح القرار المش مراجعة األنماط التكوينية وجدول المعايير القصوى
 ضبط مجاالت استعمال اآلليات والمقادير القصوى للتمويل

 

 : نتماعييدية منظومة التكوين المستمر لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين واالجتحسين مردو -

طارات إ" وتكوين تقني وبيداغوجي مقيّم"إحداث سلك ب تفعيل وظيفة التفقد البيداغوجي -

 المركز لتأهيلهم لهذه الخطة

 تركيز مرحلة تكوين إشهادية لفائدة المكونين بالتكوين المستمر، -

ة وضبط طرق وآليات قيس المؤشرات الخاص ديناميكيةدائمة وييم تركيز منظومة تق -

 بتقييم وقيس أثر التكوين المستمر على المؤسسات المشاركة

 : اخلهادتحفيز المؤسسات االقتصادية على تركيز وتنمية وظيفة التكوين المستمر مزيد  -

 اثمراجعة مقاييس التمويل لتحفيز المؤسسات على تعيين مكلف بالتكوين وإحد -

 مراكز مندمجة داخلها،
 ،ؤسساتتركيز مرحلة تكوين إشهادية لفائدة المسؤولين على التكوين المستمر بالم -

 

 :تطوير خدمة مالك الخاصة بالمكونين لتصبح قاعدة بيانات وطنية للكفاءات التونسية  -

 اريعشتوسيع مجال القاعدة الخاصة بالمكونين لتشمل المجاالت األخرى على غرار رؤساء الم
 مكن هذهأن ت والخبراء، بما يمكن من الحصول على قاعدة بيانات وطنية للكفاءات التونسية، ويمكن

 القاعدة من:

استغاللها عند القيام بطلبات عروض واستشارات وطنية، وكذلك عند إسناد  -

 دراسات، أو عند البحث عن كفاءة في أحد المجاالت.

 ل للكفاءات الوطنية،جرد محين للكفاءات التونسية في إطار سج -

 تثمين الكفاءات والخبرات العلمية والتقنية على المستوى الوطني، -
الوطني  ( من التجربة التونسية وترويجها على المستوىcapitalisationاالستفادة ) -

 والدولي
 المساهمة في تطوير عالقات وشراكات مثمرة بين منظمات وكفاءات تونسية، -

 مختلف المجاالت والقطاعات، تكوين شبكة كفاءات وطنية في -

 

 غوجيةتطوير خدمة مالك الخاصة بهياكل التكوين لتصبح قادرة على إيواء المحتويات البيدا -
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اتهم محتويتوسيع مجال القاعدة الخاصة بهياكل التكوين لتعطي إمكانية إيواء هياكل التكوين ل

ر عن النظ فعين بالتكوين بقطعالبيداغوجية الرقمية بما يمّكن تشريك أكبر عدد ممكن من المنت

 .موقعهم الجغرافي

 على ربط منظومة مالك بمختلف المنظومات الوطنية ذات العالقة : العمل

سيتم  ونين،عالوة على ربط قاعدات البيانات بالمركز والخاصة بالمؤسسات وهياكل التكوين والمك

 العمل على ربط قاعدة بيانات المركز بالقاعدات التالية :

 بيانات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد قاعدة 

مؤسسات ين للوالحيطة االجتماعية : قصد التمكن من التثبت من إنتماء المنتفعين بالتكو

م أو العا المعنية بالتمويل وكذلك التثبت في وضعية المكونين وانتمائهم إلى القطاع
 الخاص،

 لمالية قصد :المنظومة اإلعالمية لوزارة ا 

ى تمكين مصالح المركز من تحديد المؤسسات المنخرطة في آلية التسبقة عل -

ي األداء ومبلغ التسبقة على األداء الخاص بها في بداية كل سنة. لتالف

الصعوبات المعترضة من قبل أعوان المركز عند دراسة التصاريح 
م ات نظرا لعدوالوصوالت الجبائية لتحديد مبالغ التسبقة الخاصة بالمؤسس

 االختصاص.

رف للتع تمكين مصالح المالية من الولوج إلى مختلف قاعدات البيانات المذكورة -
داء على المبالغ النهائية لمستحقات المؤسسات بعنوان طرح التسبقة على األ

ن منجزة على التكوين المهني بصفة حينية، وكذلك تحديد األنشطة التكوينية الم

ي فساهم ية والمكونين والمبالغ المدفوعة لفائدتهم. بما طرف الهياكل التكويني

 التصدي للتهرب الضريبي.

 ويل التم السجل الوطني للمؤسسات : تهم هياكل التكوين والمؤسسات المستفيدة بآليات

 وقصد لتفادي إحداث المؤسسات على المنظومة الداخلية وما قد ينجر عنه من أخطاء

 يا،تحيين المعطيات الخاصة بها حين
 

 لفائدة األفراد :مراجعة اإلطار التشريعي المنّظم للتكوين المستمر  -

عليا للشغل المحدث للمركز ولمعاهد الترقية ال 1993لسنة  12القانون عدد من  الثالثنص الفصل 

تي هنية الة المعلى أن مهام المركز تتمثل في : "تنفيذ البرامج وعمليات التكوين المستمر والرسكل

 ين منتمكين العاملإنجازها سلطة اإلشراف وذلك خاصة بتنظيم عمليات تكوينية بهدف تكلفه ب

 .بها االرتقاء مهنيا أو من متابعة دراسات عليا أو من التحصل على شهادة تكوينية معترف

لحاصلين امراحل تكوين مستمر لفائدة الشغالين غير  2008ووفرت معاهد الترقية إلى غاية سنة 

ة شهاد ا إلعدادهم لمناظرات االلتحاق بالتعليم العالي وذلك كالحاصلين علىعلى البكالوري
ييس ضبط مقالمتعلق باالمناظرات طبقا لقرار وزير التعليم العالي هذه يتم تنظيم البكالوريا. علما أنه 

يا جلتكنولواادتي واختبارات انتقاء المترشحين للترسيم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في م

 .1995أوت  10والتصرف بتاريخ  واالقتصاد
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ي فصله والمتعلق بالتعليم العالي الذي نص ف 2008لسنة  19إال أنه منذ صدور القانون عدد 

 ى شهادةأو عل خّول االلتحاق بالتعليم العالي للمتحصلين على شهادة البكالورياي السادس على : "

س مبدأ لتي تكرفرة ال بالمرحلة التكوينية الوحيدة المتو"، تم إيقاف العمأجنبية معترف بمعادلتها لها

 رقية.التعلم مدى الحياة والتي تستجيب إلى مقتضيات القانون المحدث للمركز ولمعاهد الت

ه شرف عليلتي تاوهو ما أدى إلى اقتصار نشاط التكوين المستمر الموجه لألفراد "الترقية المهنية" 

مراكز وعالي اتفاقيات التعاون المبرمة مع مؤسسات التعليم ال معاهد الترقية العليا للشغل على
 صاعديا.سقا تالتكوين المهني قصد توفير شهادات معترف بها لفائدة الشغالين. وعرف هذا النشاط ن

ي دة مديرة إراإال أن االقتصار على هذا النمط من التكوين جعل معاهد الترقية العليا للشغل رهين

 عها،المؤسسات المتعاقد م

 تي تعنىني الوبالنظر إلى أن معاهد الترقية العليا للشغل هي المؤسسة الوحيدة على الصعيد الوط

ب هذه ن تلعأبتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة باستهداف الشغالين بمختلف شرائحهم، فمن الضروري 

 عادةإلى المعاهد دورها على أكمل وجه بإعادة إعطاءها دورها البيداغوجي. ويقترح العمل ع
 واصلةتركيز مراحل تكوينية تفضي إلى شهائد معترف بها وتمكن من ترقية مهنية وكذلك من م

لمية يمة العة القمراحل تكوينية عليا لفائدة الشغالين غير حاملين لشهادات. وقصد إعطاء هذه الشهاد

ة لمنظمالمطلوبة وضمان المصداقية، يُقترُح احترام األحكام المنصوص عليها بالنصوص ا

 .لمناظرات االلتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
 

 ،صدار أمر لتنظيم معاهد الترقية العليا للشغلاإلعداد إل -

 ،يز الوطنالمرك صدار أمر للترفيع في معاليم الترسيم بمختلف مراحل التكوين التي ينظمهااإلعداد إل -

 ،لفائدة المؤسسات واألفراد MOOCS  عداد وتطوير برامج تكوينية عبر تقنية الإ -

 ." British Councilإرساء اإلشهاد في اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع مؤسسة " -

رة إعداد مرجعية عالمة الجودة في التكوين المستمر لفائدة مؤسسات الدراسات واالستشا -

 والتكوين.

 وين.واالستشارة والتك التكوين المستمر لفائدة مؤسسة الدراسات فيالجودة  ةإرساء عالم -

دى مهننة المتدخلين في مجال التكوين المستمر )مستشاري التكوين المستمر المتدخلين ل -

 المؤسسات ومسؤولي التكوين ومكوني المؤسسة،....(.

 رقمنة متابعة أنشطة اإلحاطة بالمؤسسات. -


