
 

 

ة  ل  30  غاية إنتائج التعاون الف خالل الف  2022 أفر

ة املمتدة من غرة جانفي إ غاية  ل  30لت نتائج التعاون الف خالل الف تطورا يقدر  2022أفر

سبة ة من سنة  % 71   ب ن من قبل 2021مقارنة بنفس الف سية ، حيث بلغ عدد املنتدب الة التو الو

ة من سنة  570منتدبا مقابل  973 للتعاون الف   .2021خالل نفس الف

ة  ذه الف الة خالل  ارج ال  66وقد ورد ع الو نتداب عرض شغل متأتية من طلبات مؤسسات با

ة إجراء  ذه الف سية، كما تم خالل نفس  عد و 12مقابلة انتداب،  17كفاءات تو ا عن  ا  5م حضور

ا انتداب  الة تم ع إثر   .منتدبا 973بمقر الو

نتدابات بـ  ة قائمة  لة القطاعية فقد تصدر قطاع ال ي خصوص ال إطارا ط وشبه ط أي  431و

عادل  ندسة بـ  نتدابات من مجموع  % 44ما  بية والتعليم بـ  248يليه قطاع ال   .منتدبا 87منتدبا ثم ال

ية  غرا فقد استقطبت البلدان العر ع ا سبة  396أما بخصوص التوز موع  % 41منتدبا أي ب من ا

ية بـ  ورو ة بـ  366العام ثم البلدان  سيو كية و مر قية  بامنتد 149منتدبا والبلدان  فر فالبلدان 

  .منتدبا 43بـ 

ة، حيث تم  ذه الف سية خالل  ول من مجموع البلدان املنتدبة للكفاءات التو وتتصدر كندا املركز 

دمات  133العاقد مع  ال الشبه ط والتعليم وا ا ختصاصات  سيا  مجموعة من  تو

ن عالمية  وامل ي سلطنة عمان  منتدبا خاصة  131، وأملانيا بـ و ال الشبه ص ثم تأ منتدبا  128 ا

سا ب  ال الشبه ص وفر ختصاص ثم اململكة  عالميةمنتدبا خاصة  مجال  126 ا وطب 

ا مع  ية السعودية بتعاقد ال الص والتعليم فإيطاليا بـ  123العر م  ا سيا أغل منتدبا  79إطارا تو

ال الص   . ا

ي والو ا-عاون جنوبت إطار التعاون الثال يةدورات  6ة دراسية و ر جنوب تم تنظيم ز     لفائدة تدر

قيةإطار من البلدان  231 ة مختلفة فر م  مجاالت تنمو ة لدعم قدرا سيو   و

ة املمتدة من غرة جانفي إ مو  الة خالل الف ل  30كما قامت الو ا للقيام خب  59بإيفاد  2022أفر

ة االت التنمو مات معونة فنية  العديد من ا   .بم

خ  تار ل  30و سية للتعاون  2022أفر الة التو ن لدى الو ق اء امل ن وا م للمتعاون يبلغ العدد ا

  .متعاونا 21513الف 


