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نسبة بعدد المنتدبين ارتفاع في من سنة الجارية 

وقد . السنة الماضيةنفس الفترة من بمقارنة 

أي  إطارا تربويا 352 انتداب حيث سجل

 منتدبا 120 اإلدارة وذلك بــثم  منتدبا 

مجموع دول من  األولىالمرتبة المملكة العربية السعودية 

 بتعاقدها مع دولة قطر تليها إطارا 247

منتدبا أي ما يعادل  511 بـ االنتدابات

 بـ من حيث االنتدابات األولىحيث تتصدر فرنسا المرتبة 

منتدبا  82 األمريكية وذلك بـمنتدبا فالبلدان 

قصد انتداب فنية  نةلج 23خالل هذه الفترة من السنة الجارية 

من الكويت  05و لجنة من السعودية  

 في مختلفانتداب  عرض 90الوكالة كما ورد على مصالح 

قصد تقديم  للقيام بمهمات قصيرة المدى

وعلم النفس المعونة الفنية في عدة مجاالت كالتربية والتعليم والفالحة والصيد البحري والهندسة المدنية 

 BIDالتعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين كالبنك اإلسالمي للتنمية 

كما نظمت الوكالة دورة تكوينية . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وورشة عمل  تعليم اللغة العربية في مجال

دعم قدراتها في مجال التعاون اعداد مشروع ل

  .للتعاون ةجنوب جنوب وذلك بالتعاون بين البك االسالمي للتنمية والوكالة البرازيلي
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 30الى غا�ة  الف�ين�ائج ال�عاون 

من سنة الجارية  أفريلالى موفى شهر  الفنيالوكالة التونسية للتعاون 

مقارنة  منتدبا 771مقابل  منتدبا 920عدد المنتدبين 

حيث سجل تالنصيب األكبر من حيث االنتدابا التربية والتعليم

 244بــ  الصحةقطاع  همن مجموع االنتدابات يلي

المملكة العربية السعودية تصدرت وقد  هذا، .منتدبا

247 مع العربي المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها

االنتدابات تحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموع

حيث تتصدر فرنسا المرتبة  منتدبا 206 بـ تليها البلدان األوروبية

منتدبا فالبلدان  90االفريقية بـ  متعاونا ثم البلدان 71 تليها ألمانيا بـ

   .منتدبا 73 بـ  األولى

خالل هذه الفترة من السنة الجارية بالوكالة التونسية للتعاون الفني 

 12حيث استقبلت الوكالة ،واستكشاف الحاجيات من الكفاءات التونسية

كما ورد على مصالح  .موريتانيامن  01قطر و

للقيام بمهمات قصيرة المدى ءراخب 18قامت الوكالة بإيفاد  والثالثي، الثنائي

المعونة الفنية في عدة مجاالت كالتربية والتعليم والفالحة والصيد البحري والهندسة المدنية 

التعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين كالبنك اإلسالمي للتنمية  وذلك في إطار

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو  والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

في مجال ياتشاداطارا  36بالتنسيق مع البنك االسالمي للتنمية لدعم قدرات 

اعداد مشروع لمن الوكالة التونسية للتعاون الفني قصد 

جنوب جنوب وذلك بالتعاون بين البك االسالمي للتنمية والوكالة البرازيلي

بلغالتونسيين  والخبراء للمتعاونين الجملي العدد

2018مقارنة بشهر مارس % 6 5.ذلك تم تسجيل ارتفاع بنسبة

ن�ائج ال�عاون 
 

الوكالة التونسية للتعاون  سجلت

عدد المنتدبين بلغ حيث   19.3%

التربية والتعليمقطاع  احتل

من مجموع االنتدابات يلي %38.2مـــا يعـادل 

منتدبا 119 بــوالهندسة 

العربي المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدهاالمشرق 

تحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموعو ،إطارا 197

تليها البلدان األوروبية ،55.5%

تليها ألمانيا بـ متعاونا 111

األولىوتتصدر كندا المرتبة 

بالوكالة التونسية للتعاون الفني  حلتوقد 

واستكشاف الحاجيات من الكفاءات التونسية

قطر ومن  02وكندا من  04و

  . التخصصات

الثنائي التعاون إطار وفي

المعونة الفنية في عدة مجاالت كالتربية والتعليم والفالحة والصيد البحري والهندسة المدنية 

وذلك في إطاروالجودة 

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

بالتنسيق مع البنك االسالمي للتنمية لدعم قدرات 

من الوكالة التونسية للتعاون الفني قصد  اطارا 15لفائدة 

جنوب جنوب وذلك بالتعاون بين البك االسالمي للتنمية والوكالة البرازيلي

العدد أن إلى اإلشارة وتجدر

ذلك تم تسجيل ارتفاع بنسبةبو ،متعاونا

  


