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سجلت الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر أكتوبر من السنة 
 حيث بلغ عدد المنتدبين 

 . منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

وقد احتل قطاع التربية والتعليم النصيب األكبر من حيث االنتدابات حيث 
من مجموع % 50إطارا تربويا أي مـــا يعـادل 

منتدبا  308منتدبا ثم اإلدارة بــ 

لسعودية المرتبة األولى من مجموع 
إطارا  603دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 
منتدبا  279إطارا ثم دولة االمارات بـ 

منتدبا، وتحتل الدول العربية 
 65%منتدبا أي ما يعادل 

منتدبا حيث تتصدر فرنسا المرتبة األولى من 
متعاونا ثم البلدان  144

منتدبا وتتصدر كندا المرتبة األولى 

وقد حلت بالوكالة التونسية للتعاون الفني خالل هذه الفترة من السنة 
لجنة فنية قصد انتداب الكفاءات التونسية، حيث استقبلت 

من  09من كندا و 09من الكويت و 
عمان  لجان من 50لجان من االمارات و

  

أكتوبر 31نتائج التعاون الفني إلى 

سجلت الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر أكتوبر من السنة 
حيث بلغ عدد المنتدبين  6%الجارية ارتفاعا في عدد المنتدبين بنسبة 

منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2568دبا مقابل

وقد احتل قطاع التربية والتعليم النصيب األكبر من حيث االنتدابات حيث 
إطارا تربويا أي مـــا يعـادل  367 

منتدبا ثم اإلدارة بــ  539االنتدابات يليه قطاع الصحة بــ 
 .منتدبا 268والهندسة وذلك بــ

لسعودية المرتبة األولى من مجموع هذا، وقد تصدرت المملكة العربية ا
دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 

إطارا ثم دولة االمارات بـ   366تليها دولة قطر بتعاقدها مع 
منتدبا، وتحتل الدول العربية  169منتدبا، فالكويت بـ  232وسلطنة عمان بـ 

منتدبا أي ما يعادل  1767ع االنتدابات بـالصدارة من حيث مجمو
منتدبا حيث تتصدر فرنسا المرتبة األولى من  554تليها البلدان األوروبية بـ

144متعاونا تليها ألمانيا بـ 42حيث االنتدابات بـ 
منتدبا وتتصدر كندا المرتبة األولى  222األمريكية واآلسيوية وذلك بـ 

 .مننتدبا

وقد حلت بالوكالة التونسية للتعاون الفني خالل هذه الفترة من السنة 
لجنة فنية قصد انتداب الكفاءات التونسية، حيث استقبلت  

من الكويت و  08لجنة من السعودية و
لجان من االمارات و  02من موريتانيا و 

نتائج التعاون الفني إلى 

 

سجلت الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر أكتوبر من السنة 
الجارية ارتفاعا في عدد المنتدبين بنسبة 

دبا مقابلمنت 2723

وقد احتل قطاع التربية والتعليم النصيب األكبر من حيث االنتدابات حيث  
 سجل انتداب

االنتدابات يليه قطاع الصحة بــ 
والهندسة وذلك بــ

هذا، وقد تصدرت المملكة العربية ا 
دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 

تليها دولة قطر بتعاقدها مع 
وسلطنة عمان بـ 

الصدارة من حيث مجمو
تليها البلدان األوروبية بـ

حيث االنتدابات بـ 
األمريكية واآلسيوية وذلك بـ 

مننتدبا  205بـ

وقد حلت بالوكالة التونسية للتعاون الفني خالل هذه الفترة من السنة  
 64الجارية 

لجنة من السعودية و  27الوكالة
من موريتانيا و  02قطر و



عرض  195كما ورد على مصالح الوكالة، . ولجنة كل من فرنسا وهولندا
 .انتداب في مختلف التخصصات

وفي إطار التعاون الثنائي والثالثي ولمزيد تعزيز عالقات الشراكة بين  
 19اطارا من  127دورات تكوينية لفائدة 07دول الجنوب نظمت الوكالة 

مجال تعليم اللغة العربية ومجال التعاون  دولة افريقية قصد دعم قدراتهم في
جنوب ومجال التنمية االقتصادية واالجتماعية ومجال االستثمار -جنوب

ومجال طب العيون وذلك بالتعاون مع البنك االسالمي للتنمية والوكالة 
 .البرازيلية للتعاون واالسكوا والمصرف العربي للتنمية االقتصادية بافريقيا

خبيرا للقيام بمهمات قصيرة المدى قصد تقديم  63لة بإيفاد كما قامت الوكا
المعونة الفنية في عدة مجاالت كالتربية والتعليم والفالحة والصيد البحري 
والهندسة المدنية وعلم النفس والجودة وطب العيون وذلك في إطار التعاون 

 BIDمع مختلف شركائها والممولين الدوليين كالبنك اإلسالمي للتنمية 
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب 

 المنظمة الدولية للعمل

وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع المتعاونين والخبراء التونسيين العاملين  
 .متعاونا  19841-2019كتوبر أ  31 بالخارج بلغ إلى غاية 


