
 

  2019جانفي 

عدد بلغ حيث   %26.4نسبة بعدد المنتدبين ارتفاع في 

من مجموع االنتدابات  %33أي مـــا يعـادل منتدبا 

   .متعاونا 24 وذلك بانتدابالهندسة 

العربي المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك المشرق 

منتدبا  92 بـ االنتدابات تحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموع

تليها  متعاونا 23 بـ من حيث االنتدابات األولى

   .منتدبا 15 منتدبا وتتصدر كندا المرتبة األولى بـ

قصد انتداب من المملكة العربية السعودية فنية 

لجنة من دولة قطر قصد اجراء في النصف الثاني من شهر فيفري 

 171يشمل انتداب  عرض 17الوكالة كما ورد على مصالح 

قصد تقديم المعونة الفنية في عدة  للقيام بمهمات قصيرة المدى

التعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين 

كالة دورة تكوينية بالتنسيق مع البنك االسالمي للتنمية 

 18872 -2019 جانفي 31 غاية إلى

 

جانفي  31الى غاية  الفنينتائج التعاون 

ارتفاع في الى موفى شهر جانفي من سنة الجارية  الفنيالوكالة التونسية للتعاون 

  . السنة الماضيةنفس الفترة من بمقارنة  منتدبا 148

منتدبا  61 انتداب حيث سجل تالنصيب األكبر من حيث االنتدابا

الهندسة  فقطاعمنتدبا  43 اإلدارة وذلك بــثم  إطارا تربويا 51

المشرق مجموع دول من  األولىعلى المرتبة المملكة العربية السعودية 

تحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموعو  ،إطارا 24 بتعاقدها مع دولة قطر

األولىحيث تتصدر فرنسا المرتبة  منتدبا 47 بـ تليها البلدان األوروبية

منتدبا وتتصدر كندا المرتبة األولى بـ 16 األمريكية وذلك بـمنتدبا فالبلدان  21االفريقية بـ  متعاونا ثم البلدان

فنية  انلجن 04خالل هذه الفترة من السنة الجارية بالوكالة التونسية للتعاون الفني 

في النصف الثاني من شهر فيفري الوكالة  تستقبل، وسواستكشاف الحاجيات من الكفاءات التونسية

كما ورد على مصالح . أستاذ تعليم ثانوي في جميع التخصصات 1322

  . التخصصات

للقيام بمهمات قصيرة المدى ءراخب 10قامت الوكالة بإيفاد  والثالثي،

التعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين  مجاالت كالتربية والتعليم والفالحة والصيد البحري والهندسة المدنية وذلك في إطار

BID كالة دورة تكوينية بالتنسيق مع البنك االسالمي للتنمية كما نظمت الو . والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

 .تعليم اللغة العربية في مجال 

إلى بلغالتونسيين  والخبراء للمتعاونين الجملي العدد

نتائج التعاون 
  

الوكالة التونسية للتعاون  سجلت

148مقابل  منتدبا 187المنتدبين 

النصيب األكبر من حيث االنتدابا صحةقطاع ال احتلوقد 

51بــ   قطاع التربية والتعليم هيلي

المملكة العربية السعودية حافظت وقد  هذا،

دولة قطرتليها  إطارا 48 بتعاقدها مع

تليها البلدان األوروبية ،%49أي ما يعادل 

متعاونا ثم البلدان 14 ألمانيا بـ

بالوكالة التونسية للتعاون الفني  حلتوقد 

واستكشاف الحاجيات من الكفاءات التونسية

1322اختبارات ومقابالت مع 

التخصصات في مختلفوظيفة 

والثالثي، الثنائي التعاون إطار وفي

مجاالت كالتربية والتعليم والفالحة والصيد البحري والهندسة المدنية وذلك في إطار

BIDكالبنك اإلسالمي للتنمية 

 يااطارا تشاد 36لدعم قدرات 

العدد أن إلى اإلشارة وتجدر

  .متعاونا

  


