
 

  

 2018 نوفمبر 30غاية  إلى الفنينتائج التعاون 

  
بلغ حيث  ، 41%نسبة ب 2018 نوفمبرشهر عدد المنتدبين إلى موفى من تسجيل ارتفاع في  الفنيالوكالة التونسية للتعاون تمكنت 

  . مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية منتدبا 2002مقابل  منتدبا 2822عدد المنتدبين لدى الوكالة 

 %55أي مـــا يعـادل  إطارا تربويا 1561 انتداب حيث سجل تاحتل قطاع التربية والتعليم النصيب األكبر من حيث االنتداباوقد 

   .منتدبا273   وذلك بانتدابالهندسة  فقطاعمنتدبا  295 اإلدارة وذلك بــثم  منتدبا 492بــ  صحةقطاع ال همن مجموع االنتدابات يلي

العربي المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك المشرق مجموع دول من  األولىعلى المرتبة المملكة العربية السعودية حافظت وقد  هذا،

 بتعاقدها معثم دولة اإلمارات  منتدبا 417بـ  دولة قطرتليها  االنتداباتمن مجموع  %44.3بة ي بنسأ إطارا 776 بتعاقدها مع

 تليها البلدان األوروبية ،%62منتدبا أي ما يعادل  1751 بـ االنتدابات تحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموعو  ،إطارا 401

متعاونا ثم البلدان  67 تليها ألمانيا بـ متعاونا 280 بـ من حيث االنتدابات األولىحيث تتصدر فرنسا المرتبة  منتدبا 407 بـ

   .منتدبا 176 منتدبا وتتصدر كندا المرتبة األولى بـ 204 األمريكية وذلك بـ

قصد انتداب واستكشاف الحاجيات من فنية ة لجن 61خالل هذه الفترة من السنة الجارية بالوكالة التونسية للتعاون الفني  حلتوقد 

 09و لجان من دولة الكويت 13لجان من دولة قطر و 08لجنة من المملكة العربية السعودية و 23من بينهم  الكفاءات التونسية

العربية  اإلماراتدولة لجان من  03و وسلطنة عمان ومملكة البحرين فرنساو ولجنة من موريتانيا لجان من  02و لجان من كندا 

  . التخصصات في مختلف وظيفة 5789 يشملانتداب  عرض 227الوكالة كما ورد على مصالح . المتحدة

قصد تقديم المعونة الفنية للقيام بمهمات قصيرة المدى  اتونسي ار يخب 53 بإيفاد الوكالة قامت والثالثي، الثنائي التعاون إطار وفي

مع مختلف التعاون  وذلك في إطاروطب العيون والتجارة  و الفالحة وكذلك التربية والصحة الغذائية اإلنجابيةفي مجاالت الصحة 

والبنك اإلفريقي للتنمية  BIDوالبنك اإلسالمي للتنمية   FNUAPشركائها والممولين الدوليين كصندوق األمم المتحدة للسكان

BAD  ومنظمة األغذية والزراعةFAO وBIT منظمة العمل الدولية ONUDI ,.  تم تنظيم دورات تدريبية وزيارات دراسية لفائدة

 و التعاون الفني والصيد البحري والحوكمة الرشيدة  المجال الفالحي والتكوين المهني والتربيةفي  إطارا إفريقيا وعربيا 141

  . للتنمية والبنك العالمي من جهة ثانية اإلسالميبالتنسيق مع بيوت الخبرة التونسية من جهة والبنك 

 .متعاونا 18570 -2018 نوفمبر 30 غاية إلى بلغالتونسيين  براءوالخ للمتعاونين الجملي العدد أن إلى اإلشارة وتجدر


