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حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى 
 633منتدبا مقابل  930الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر جوان من السنة الجارية 

إطارا صحيا  480نتدابات حيث سجل انتداب 
منتدبا ثم الصناعة  79من مجموع االنتدابات يليه قطاع التربية والتعليم بــ 

 . منتدبا

لى من مجموع الدول العربية المستقطبة 
إطارا أغلبهم من االطارات شبه الصحية تليها دولة 
إطارا أغلبهم من االطار شبه الصحي والتعليم االبتدائي، ثم ليبيا بانتداب 
ن مجموع الدول األوروبية المنتدبة للكفاءات 
اطارا شبه صحيا وتتصدر كندا المرتبة األولى  بـ 

ن األوروبية حيث تم هذا وتتساوى تقريبا الدول العربية من حيث مجموع االنتدابات مع البلدا
متعاونا بالبلدان األوروبية تليها البلدان األمريكية 

ونظرا للوضع الوبائي وتأثيره على العالم ولتمكين المترشحين من فرص توظيف بالخارج قامت 
ه الفترة من السنة الجارية بتنظيم عمليات انتداب 
افتراضية بين المترشحين التونسيين والمشغلين األجانب  قصد انتداب الكفاءات التونسية وذلك 

اختبارات نظرية  02مقابلة افتراضية و
 .رض انتداب في مختلف التخصصات

ولدعم نشاط التوظيف بالخارج قامت الوكالة التونسية للتعاون الفني بإبرام اتفاقيات مع شركائها 
الوطنيين على غرار اتفاقية تعاون مع المنظمة الوطنية لرواد األعمال واتفاقية شراكة مع الوكالة 
ودعم المجهود الوطني من اجل مزيد 

كما قامت الوكالة .االحاطة بالمترشحين التونسيين وتمكينهم من فرص أوفر للعمل بالخارج
باستقبال القائم باألعمال الليبي في تونس لتباحث سبل التعاون بين البلديين وقامت بتنظيم اجتماع 
مي بليبيا للتعريف بالكفاءات التونسية 

 . والخبرة المؤسساتية واإلطالع عن كثب على احتياجات السوق الليبية

 
 

سنةمن للسداسي األول  الفنينتائج التعاون 
 
 
حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى  50%سجلت نتائج التعاون الفني تطورا يقدر بنسبة 

الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر جوان من السنة الجارية 
 . منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

نتدابات حيث سجل انتداب وقد احتل قطاع الصحة النصيب األكبر من حيث اال
من مجموع االنتدابات يليه قطاع التربية والتعليم بــ % 52

منتدبا 38منتدبا فاإلعالمية واإلعالم واالتصال وذلك بــ  

لى من مجموع الدول العربية المستقطبة هذا، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة األو
إطارا أغلبهم من االطارات شبه الصحية تليها دولة  125للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 

إطارا أغلبهم من االطار شبه الصحي والتعليم االبتدائي، ثم ليبيا بانتداب 116قطر بتعاقدها مع  
ن مجموع الدول األوروبية المنتدبة للكفاءات كما تتصدر ألمانيا المركز االول م

اطارا شبه صحيا وتتصدر كندا المرتبة األولى  بـ  170منتدبا من بينهم  180وذلك بتعاقدها مع 
 .منتدبا من مجموع االنتدابات بالبلدان األمريكية واآلسيوية

هذا وتتساوى تقريبا الدول العربية من حيث مجموع االنتدابات مع البلدا
متعاونا بالبلدان األوروبية تليها البلدان األمريكية  326متعاونا بالدول العربية و

 . منتدبا 164

ونظرا للوضع الوبائي وتأثيره على العالم ولتمكين المترشحين من فرص توظيف بالخارج قامت 
ه الفترة من السنة الجارية بتنظيم عمليات انتداب الوكالة التونسية للتعاون الفني خالل هذ

افتراضية بين المترشحين التونسيين والمشغلين األجانب  قصد انتداب الكفاءات التونسية وذلك 
مقابلة افتراضية و 12باستعمال تقنيات التخاطب عن بعد، حيث تم تنظيم 

رض انتداب في مختلف التخصصاتع 82كما ورد على مصالح الوكالة 

ولدعم نشاط التوظيف بالخارج قامت الوكالة التونسية للتعاون الفني بإبرام اتفاقيات مع شركائها 
الوطنيين على غرار اتفاقية تعاون مع المنظمة الوطنية لرواد األعمال واتفاقية شراكة مع الوكالة 

ودعم المجهود الوطني من اجل مزيد الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قصد تنسيق افضل 
االحاطة بالمترشحين التونسيين وتمكينهم من فرص أوفر للعمل بالخارج

باستقبال القائم باألعمال الليبي في تونس لتباحث سبل التعاون بين البلديين وقامت بتنظيم اجتماع 
مي بليبيا للتعريف بالكفاءات التونسية تنسيقي مع مختلف الهياكل التونسية بهدف تنظيم يوم اعال

والخبرة المؤسساتية واإلطالع عن كثب على احتياجات السوق الليبية

نتائج التعاون 

سجلت نتائج التعاون الفني تطورا يقدر بنسبة 
الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر جوان من السنة الجارية 

منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية
 

وقد احتل قطاع الصحة النصيب األكبر من حيث اال
52أي مـــا يعـادل 

منتدبا فاإلعالمية واإلعالم واالتصال وذلك بــ   42والطاقة بــ 
 

هذا، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة األو
للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 

قطر بتعاقدها مع  
كما تتصدر ألمانيا المركز االول م. متعاونا 37

وذلك بتعاقدها مع 
منتدبا من مجموع االنتدابات بالبلدان األمريكية واآلسيوية 149

 
هذا وتتساوى تقريبا الدول العربية من حيث مجموع االنتدابات مع البلدا

متعاونا بالدول العربية و 338انتداب 
164واآلسيوية بـ 

 
ونظرا للوضع الوبائي وتأثيره على العالم ولتمكين المترشحين من فرص توظيف بالخارج قامت 

الوكالة التونسية للتعاون الفني خالل هذ
افتراضية بين المترشحين التونسيين والمشغلين األجانب  قصد انتداب الكفاءات التونسية وذلك 

باستعمال تقنيات التخاطب عن بعد، حيث تم تنظيم 
كما ورد على مصالح الوكالة . وتطبيقية

 
ولدعم نشاط التوظيف بالخارج قامت الوكالة التونسية للتعاون الفني بإبرام اتفاقيات مع شركائها 
الوطنيين على غرار اتفاقية تعاون مع المنظمة الوطنية لرواد األعمال واتفاقية شراكة مع الوكالة 

الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قصد تنسيق افضل 
االحاطة بالمترشحين التونسيين وتمكينهم من فرص أوفر للعمل بالخارج

باستقبال القائم باألعمال الليبي في تونس لتباحث سبل التعاون بين البلديين وقامت بتنظيم اجتماع 
تنسيقي مع مختلف الهياكل التونسية بهدف تنظيم يوم اعال

والخبرة المؤسساتية واإلطالع عن كثب على احتياجات السوق الليبية
 



وفي إطار التعاون الثنائي والثالثي وفي نطاق مزيد تعزيز عالقات الشراكة بين دول الجنوب تم  
قصد دعم قدراتهم في  مشارك من الدول االفريقية والعربية  49دورات عن بعد لفائدة  03تنظيم 

 .مجال التعاون جنوب جنوب والثالثي بافريقيا  هندسة التكوين
 
 

كما نظمت الوكالة ندوة افتراضية ُخصصت لتقديم كتاب حول بيوت الخبرة التونسية، أعدته 
الوكالة التونسية للتعاون الفني بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية،اشرف عليها وزير االقتصاد و 

ية و دعم االستثمار ورئيس البنك االسالمي للتنمية وقد شارك في هذه الندوة ممثلي وكاالت المال
ويتضمن . التعاون الدولي للبلدان األعضاء في البنك ومدراء وخبراء بيوت الخبرة التونسية

بيت خبرة تونسية تنشط في ميادين تنموية مختلفة على غرار الصحة  43الكتاب معلومات حول 
والتعليم والتكوين المهني والبيئة والفالحة والصيد البحري ويأتي إصدار هذا الكتاب  والطاقة

كتتويج للدراسة المسحية التي أنجزها مكتب دراسات تونسي في الغرض بتكليف من الوكالة 
والبنك لرصد بيوت الخبرة التونسية التي لديها اإلمكانيات والتجارب التي تُخول لها تنفيذ مشاريع 

ن ثالثي وجنوب جنوب للمساهمة في دعم قدرات البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي تعاو
 .للتنمية لتحقيق أهدافها التنموية

 
جويلية،  09وقد تم توقيع اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية البرازيل الفيدرالية يوم 

ية القدرات المؤسسية للوكالة التونسية تتولى بموجبه الوكالة البرازيلية للتعاون إنجاز مشروع لتنم
للتعاون الفني وتعزيز المنظومة الوطنية للتعاون جنوب جنوب والثالثي وذلك بدعم من البنك 

خبراء للقيام بمهمات  41هذا من جهة و من جهة أخرى، قامت الوكالة  بإيفاد . االسالمي للتنمية
الت كالتربية والتعليم وهندسة التكوين قصيرة المدى قصد تقديم المعونة الفنية في عدة مجا

والفالحة والهندسة المدنية والهندسة الريفية والجودة واإلعالمية والتعاون الفني واالتصال 
 BIDوذلك في إطار التعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين كالبنك اإلسالمي للتنمية ....

 . OIMللهجرة  والمنظمة العالمية OITوالمنظمة العمل الدولية 
 
                  وتجدر اإلشارة إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين بلغ إلى غاية  
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