
 

 

سنةلتعاون الف�� اتائج �شاط ن  2022  ل

تطورا يقدر بنسبة  2022 ديسمبر 31سجلت نتائج التعاون الفني خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 
 الوكالة التونسية للتعاون الفنيحيث بلغ عدد المنتدبين من قبل  ،2021مقارنة بنفس الفترة من سنة  41%

  .2021خالل نفس الفترة من سنة  2486منتدبا مقابل   3511

بالخارج النتداب  متأتية من طلبات مؤسساتانتداب عرض  134وقد ورد على الوكالة خالل هذه الفترة 
تم تنظيم ثالثة كما  .حضوريا بمقر الوكالة 15ومنها عن بعد  24مقابلة انتداب،  39 ءوإجرا كفاءات تونسية
    .اختبارات فنية

إطارا طبي وشبه طبي أي ما  1250فقد تصدر قطاع الصحة قائمة االنتدابات بـ التوزيع القطاعي وبخصوص 
  منتدب 562قطاع الهندسة بـ منتدب ثم  862التربية والتعليم بـ قطاع يليه  االنتداباتمن مجموع  % 36يعادل 

  .منتدب في مجال االعالمية 280و 

من المجموع العام  % 39 منتدبا أي بنسبة 1379أما بخصوص التوزيع الجغرافي فقد استقطبت البلدان العربية 
بـ    والبلدان األمريكية واآلسيوية من المجموع العام  % 38 أي بنسبةمنتدب  1345ثم البلدان األوروبية بـ 

  .منتدب 117فالبلدان اإلفريقية بـ  بمنتد 595

المركز األول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية خالل هذه الفترة، حيث تم   فرنساو كندا وتتصدر
الصحي لمجال ل واواالتصا اإلعالميةختصاصات كاال يدبفرنسا في عد 549و ا بكنداتونسي 550 انتداب

إطارا تونسيا  521ثم تأتي المملكة العربية السعودية بتعاقدها مع  ،والتعليم والخدمات والمهن صحيالشبه و
  وسلطنة عمان ،الصحي شبه في المجال منتدب  459بـ  ألمانياثم والرياضة أغلبهم في المجال الصحي والتعليم 

  .والتعليم الثانوي في المجال الشبه صحي منتدب 359بـ 

 حاليا يبلغالعدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني وتجدر االشارة الى أن 
  .متعاونا  22846

إذ تم في عدد الخبراء ملحوظا  اارتفاع 2022 تم خالل سنةجنوب -وفي إطار التعاون الثالثي والتعاون جنوب
الفالحة والطاقة والطب البيطري في ميادين  أساساوغينيا والغابون، موريتانيا لخاصة ، اخبير 161إيفاد 

كما  .واإلحصاء والطيران المدني والنقل والهندسة واإلعالمية واالتصاالت والتكوين والمالية والصيد البحري
إطار وفني أجنبي 510   انتفع ةدور 12 اذ بلغملحوظا شهد عدد الدورات التدريبية خالل هذه الفترة ارتفاعا 

في عديد المجاالت أهَمها الصحة والبيئة والتعاون الفني والصناعة الغذائية  يةتونسالتجربة الخبرة وبال
 .والتصدير والطاقة المتجددة

هذا وتشرف الوكالة على تنفيذ عدد من مشاريع التعاون جنوب جنوب لفائدة عدد من البلدان االفريقية  خاصة 
 Reverse"تبادل المعارف والخبرات ع الممولة من قبل البنك االسالمي للتنمية حسب الية المشاري

Linkage " نذكر منها:  
مشروع تبادل المعارف والخبرات إلنشاء منصة للخدمات المالية اإللكترونية بواسطة الهاتف الجوال لفائدة  *

  ،البريد الموريتاني

المانجو (تطوير سلسلة القيمة لتصدير المنتجات الزراعية "مشروع تبادل المعارف والخبرات حول *
  ،بجمهورية غينيا)"  والكاجو

بجزر " 19-كوفيد"لمكافحة جائحة كورونا " المعروف"دعم قدرات مخبر المركز االستشفائي مشروع *
  ،القمر

 .مشروع تنمية قدرات المزارعين بالتشاد *



 

جنوب وتعاون ثالثي وربط عالقات شراكة  

 ؛" 8تيكاد" المشاركة في التظاهرات الموازية لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا في دورتها الثامنة 

يات المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما 

 " "South-South Galaxyمنصة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
 (UNOSSC) اشريكها رمن خالل اختيا 
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جنوب وتعاون ثالثي وربط عالقات شراكة -استكشاف فرص تعاون جنوبحرص الوكالة على 
  :تم ما يلي

المشاركة في التظاهرات الموازية لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا في دورتها الثامنة 

يات المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما مشاركة الوكالة التونسية للتعاون الفني في فعال
 ؛)GLOBAL EXPO)بين بلدان الجنوب 

 ؛المشاركة في ندوة افتراضية على هامش القمة الفرنكوفونية

منصة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيالترويج للوكالة عبر 
 (UNOSSC)التابعة لمكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

  .لشهر نوفمبرلمكتب األمم المتحدة 

2022د����� 31الى غا�ة �ا�ات �االنت�ز�ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوروبا أمريكا وآسيا افريقيا المنظمات الدولية

38%
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حرص الوكالة على وفي إطار 
تم ما يلي والبحث عن التمويالت

المشاركة في التظاهرات الموازية لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا في دورتها الثامنة  - 

مشاركة الوكالة التونسية للتعاون الفني في فعال - 
بين بلدان الجنوب 

المشاركة في ندوة افتراضية على هامش القمة الفرنكوفونية - 

الترويج للوكالة عبر  - 
التابعة لمكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

لمكتب األمم المتحدة 
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توزيع الخبراء حسب البلدان

  

ج�1بنCاB ال�عاون 

9 6

ع�د الع�ل�ات 

Arabie Saoudite
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 2022-2021 -2020-2019- 2018ت&�ر ع�د ال�1��ب5# ح�7 ال�ل�ان

 2022 2021 2020 2019 2018 ال�1ة/ ال�ل�
  % ن�Iة ال��1 

2022-2021 

 63,3 521 319 292 654 836 ال�ع�دیـة 

 62,4- 94 250 44 297 432 االمارات 

 22,4- 159 205 85 407 414 ق&ـ�

 577,4 359 53 58 308 77 ع�ـان

 O��P65,4 86 52 19 201 175 ال 

 Qة أخ��T28,0 160 125 99 31 69 بل�ان ع� 

 63,4 549 336 257 391 324 ف�ن�ا

 16,5 459 394 163 152 75 أل�ان�ا

 7,9- 117 127 65 138 216 بل�ان اف��V�ة 

 75,2 550 314 314 289 196 ك�1ا

 Qات أخ�X557,2 382 243 97 229 139 بل�ان وه 

 10,3 75 68 69 43 32 م�Z1ات دول�ة و اقل���ة

 41,2 3511 2486 1562 3140 2985 ال�[��ع العام

 



 

 

 2022- 2021 -2020-2019-2018ت&�ر ع�د ال�1��ب5# ح�7 ال��5ان 

 2022 2021 2020 2019 2018 ال�1ة/ ال��5ان
  % ن�Iة ال��1 

2022-2021 

 25,8 1087 864 403 416 282 ا9ار شIه ص_ي

 24,3 251 202 280 399 324 ادارة

 Q59,4 408 256 143 206 177 ه�1سة  في م[االت أخ� 

 17,1 383 327 199 763 715 تعل5ــf ثان�d و تق1ي

 72,3 112 65 78 18 17 ه�1سة hه�Tائ�ة

 127,6 280 123 93 98 98 اعالم�ة

 60,4 77 48 49 26 27 ف�1قة و س�احة

 12,1 259 231   336 354 ت�T�ة ب�ن�ة و ر�اض�ة

 52,9 133 87 103 176 211 79 اخ�Fاص

 126,8 220 97 90 428 532 تعل�f عالي

 11,1 30 27 31 30 50 79 عام

   42   18 2 5 غاز و ب��ول

l44,0 229 159 75 20 82 ت[ارة و ت��� 

         53 20 ق�ات م�ل_ة و أم#

         169 91 م�ادی# م.�لفة

 41,2 3511 2486 1562 3140 2985 ال�[��ع العام

 


