
 

  2018نتائج التعاون الفني لسنة 

 

 40.8%بنسبة  2018 خالل سنةعدد المنتدبين من تسجيل ارتفاع في  الفنيالوكالة التونسية للتعاون تمكنت 

السنة بمقارنة منتدبا  2120مقابل  منتدبا 2985عدد المنتدبين هذه السنة بلغ ، حيث 2017بسنة  مقارنة

إطارا  1601 انتداب حيث سجل توالتعليم النصيب األكبر من حيث االنتدابا احتل قطاع التربيةوقد . الماضية

 324 ثم اإلدارة وذلك بــ منتدبا 543بــ  صحةقطاع ال همن مجموع االنتدابات يلي %54أي مـــا يعـادل  تربويا

على المرتبة  المملكة العربية السعوديةحافظت وقد  هذا، .متعاونا 297 وذلك بانتدابمنتدبا فقطاع الهندسة 

دولة تليها  إطارا 836 العربي المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها معالمشرق مجموع دول األولى من 

تحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموع و  إطارا، 414 بتعاقدها مع دولة قطرثم  منتدبا 432بـ اإلمارات 

منتدبا حيث تتصدر فرنسا  469بـ  تليها البلدان األوروبية، %67منتدبا أي ما يعادل  2003االنتدابات بـ 

 228متعاونا ثم البلدان األمريكية وذلك بـ  75متعاونا تليها ألمانيا بـ  324المرتبة األولى من حيث االنتدابات بـ 

   .منتدبا 196منتدبا وتتصدر كندا المرتبة األولى بـ 

فنية قصد انتداب ة لجن 64ل هذه الفترة من السنة الجارية خال بالوكالة التونسية للتعاون الفني  حلتوقد 

لجان من  09لجنة من المملكة العربية السعودية و 24من بينهم  واستكشاف الحاجيات من الكفاءات التونسية

لجان من موريتانيا ولجنة من و فرنسا  02لجان من كندا و  10و لجنة من دولة الكويت 13دولة قطر و

الوكالة كما ورد على مصالح . لجان من دولة اإلمارات العربية المتحدة 03كة البحرين ووسلطنة عمان وممل

  . التخصصات وظيفة في مختلف 6389يشمل عرض انتداب  244



سجلت الوكالة ارتفاعا من حيث عدد الخبراء الموفدين وتضاعف عدد  والثالثي، الثنائي التعاون إطار وفي

في السنة الماضية وتم تنظيم  08دورة مقابل  16در األجنبية حيث سجلت الوكالة الدورات التدريبية لفائدة الكوا

المجال الفالحي والتكوين المهني والتربية إطارا إفريقيا وعربيا في  201دورات تدريبية وزيارات دراسية لفائدة 

خبرة التونسية من جهة والتعاون الفني والصيد البحري والحوكمة الرشيدة والمالية وذلك بالتنسيق مع بيوت ال

والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك العالمي والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ومنظمة األمم المتحدة للزراعة 

 . والتغذية من جهة ثانية

عدة للقيام بمهمات قصيرة المدى قصد تقديم المعونة الفنية في  اتونسي يراخب 59 بإيفاد الوكالة قامتكما  

وطب العيون والتجارة والنهوض بالصادرات  والفالحة وكذلك التربية الصحة اإلنجابية والصحة الغذائيةمجاالت ك

  FNUAPالتعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين كصندوق األمم المتحدة للسكان وذلك في إطار

 FAO تحدة للزراعة والتغذيةاألمم المومنظمة  BADوالبنك اإلفريقي للتنمية  BIDوالبنك اإلسالمي للتنمية 

   .BADEAوالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا  , ONUDIمنظمة العمل الدولية BITو

 18735 - 2018 ديسمبر 31 غاية إلى بلغالتونسيين  والخبراء للمتعاونين الجملي العدد أن إلى اإلشارة وتجدر

 .متعاونا

 

 


