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  :عامةمق�مة 
  

  

 19ال�اج�ة ع& ان%$ار ف�"وس ��ف�� ت�ا��ات األزمة ال���ة العال��ة  ن�اصل 2021شه�ت س�ة 
وان �ان8 في . لع6 ال�ور األه4 في ال%أث�" على ن$ا1 ال%عاون الف�ي لل.�ة ال-ان�ة على ال%�اليوال%ي 

ال.�ة ال�اض�ة أث"ت <�فة خاصة على ع�د ال��%�ب�& وال�ل%�ق�& <�"اك? ع�له4 <ال=ارج، فإّن تأث�"ها 
�ة و�QلP ب�ا واض�ا على م.%�O ال%�زNع الLغ"افي والقJاعي للJلIات ال=ارج 2021س�ة خالل 

&�ت��ال مه�ا خاصة على م.%�O جهات  2021، إذ ع"ف8 س�ة الJ"ق ال�ع%��ة في اخ%�ار ال�"ش�
ل]ل�ان ال=ل�ج في ح4L االن%�ا<ات ال.��Nة  ���اإذ ن.Lل ألول م"ة تLاوز بل�ان أوروXا و االن%�اب 

ل�رشات  وال�ورات ت�Jر �]�" في الع�ل ع& <ع� س�اء في اج"اء ال�قا<الت لالن%�اب أو في ت�\�4 او 
  .لقائ�ة اإل^ارت األج�]�ة  ال%�رN]�ة

ال��ف أنفاسه <�فة مل��cة خالل  اس%"جع 2021ال�.Lل س�ة وال�Lی" <الQ�" أّن ن.a ال�$ا1 
وت"جع األسIاب أساسا إلى . 2020س�ة وحقa ن.Iة ن�� هامة <ال�قارنة مع ال�Q��رة م& ال.�ة  ال-اني

 fة ال%ي رافق8 األزمة اس%"جاع ال�ضع االق%�ادNد االح%"از��العال�ي ح"��%ه في cل ت=i�j الق
  .ال���ة وذلP <فmل ان%$ار ع�ل�ات ال%ل�lح في م=%لف ال�ول

م]�Xة ح.6 ال��اور  2021و��nا یلي ح�صلة ل�$ا1 ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي خالل س�ة 
  :ال%ال�ة

  

I.  ا�	ت�*�( ال)فاءات ال��ن��ة %ال$ارج ن:  
  

ال.�ة ال�اض�ة إّال هQا <مقارنة  % 60ب?Nادة تق�ر <ق"ا<ة  2486بلغ ع�د ال��%�ب�& هQه ال.�ة ق"ا<ة 
وXلغ ع�د االن%�ا<ات م&  .ال=�v س��ات ال.ا<قة خالل تالع�د ل4 ی"تa <ع� إلى معّ�ل االن%�ا<ا

أمّا <ال�.Iة لع�د ال�ل%�ق�& <�"اك? ع�له4 . م& ال���Lع % 40م�%�<ة أf ب�.Iة ت�اه?  986اإلناث 
مقارنة ب�فv الف%"ة م& ال.�ة ال�اض�ة وNقارب هQا  %116أf ب?Nادة تقارب  1929<ال=ارج فق� بلغ 

وت"جع هQه القف?ة في ع�د . الع�د معّ�ل ال�ل%�ق�& في نفv الف%"ة م& ال=�اس�ة ال%ي سIق8 الLائ�ة
<ال=ارج مقارنة <ال.�ة ال�اض�ة أساسا إلى اس%�xال إج"اءات سف" الع�ی� م&  ال�ل%�ق�& <�"اك? ع�له4

وذلP <ع�  2021س�ة ول4 ی%���zا م& ال.ف" إّال ب�اyة م&  2020ال��%�ب�& الQی& تعاق�وا م�Q س�ة 
 .ع& <ع| الق��د ال�ف"وضة على ت�قل األش=اصال%=لي 

  
ائ�ة القJاعات ال�.%قIJة للxفاءات ال%�ن.�ة ت�ّ�ر القJاع ال��ّي قفي خ��ص ال%�زNع القJاعي، 

إ^ارا ^]�ا  978<ان%�اب  2021س�ة خالل <$zل واضح وتأّك� ذلP . م�Q ال.�ة ال�اض�ة<ال=ارج 
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ول~& . مقارنة <ع�د االن%�ا<ات في ال=�v س��ات ال.ا<قة   %60وشIه ^]�ا وذلP ب�.Iة ن�� فاق8 
 vة <�ع�ل ضعف االن%�ا<ات مقارنة ب�ف�[Jه الIة لإل^ارات شI.ه االن%�ا<ات خاصة <ال�Qارتفع8 ه
الف%"ة م& ال=�v ال.��ات ال�اض�ة ن%�Lة االن%�ا<ات ال�Lی�ة <أل�ان�ا و�Jyال�ا و���ا، فأّن االن%�ا<ات 

وN"جع ذلP أساسا إلى ان=فاض ع�د ال�%عاق�ی&  % 52%�اص ان=ف8m <ق"ا<ة في مLال ^6 االخ
م&  % 39وت�-ل ن.Iة االن%�ا<ات في القJاع ال�ّ�ي ق"ا<ة . مع ال��س.ات ال���ة ال.ع�دyة

م�%�<ا <ع� أن حاف�  640وNأتي قJاع ال%عل�4 <�=%لف ف"وعه في ال�"تIة ال-ان�ة بــــ. م��Lع االن%�ا<ات
وت�Lر اإلشارة إلى االن%�ا<ات في ال%عل�4 العالي شه�ت ان=فاضا . ل.��ات ^�Nلة على ال��ارة

  . مل��cا مقارنة <ال.��ات ال�اض�ة
�" ال�ل��� في ال%�زNع القJاعي لالن%�ا<ات أساسا إلى ت�ا��ات األزمة ال��ّ�ة ال%ي �وN"جع ال%غ

جع الJل6 على <ع| القJاعات ضاعف8 الJلIات ال=ارج�ة على هQا القJاع مقابل اس%ق"ار أو ت"ا
 O"اعات ال��اعات االس%="اج�ة واله��سة <�=%لف ف"وعها . األخJك�ا ع"ف8 االن%�ا<ات في ق

وال�.�ج وال%Lارة وال%.�aN ارتفاعا <فmل االن%�ا<ات ال%ي ت�8 م�Q ال.�ة ال�اض�ة وتأّك�ت في ب�اyة 
یلي رس�ا ب�ان�ا في أه4 قJاعات و��nا  .ال.�ة ال�ال�ة م& ق]ل <ع| ال$"�ات م& ���ا أساسا

  :االن%�اب 

  
  

�"ات الهامة م�m> Qع س��ات وتأّك� ذلP جل�ا  فق� شه� ال%�زNع الLغ"افي لالن%�ا<اتأما �<ع| ال%غ
ح�� ت"اجع8 ن.6 ال��%�ب�& <ال�ول ال=ل��Lة لفائ�ة دول أرو�Xة خاصة  2021و 2020خالل س�%ي

ول4 ت%عّ� . ف"ن.ا وأل�ان�ا و�QلP إJyال�ا، ودول اف"�lNة م-ل ال�xنغ� وغ���ا، وأم"�zNة وخاصة م�ها ���ا
م& ال���Lع في  %40م�%�<ا أf ما �y-ل ق"ا<ة  1004لع"�Xة هQه ال.�ة االن%�ا<ات في ال.�ق ا

978; الصحة
640; التعليم

الخدمات 
113; والمهن

123; االعالمية
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ولعّل األزمة ال���ة ال%ي انLّ"ت . ال�ق8 الfQ �ان8 تف�ق �nه ن.Iة ال-ل-�& في س��ات قل�لة ماض�ة
ع�ها أزمة اق%�ادyة خاصة <ع� ان=فاض أسعار ال�ف� ل��ة س�ة �املة أّث"ت <$zل �]�" في 

  :و��nا یلي رس�ا ب�ان�ا في أه4 جهات االن%�اب . ال=ل��Lةاح%�اجات س�ق الع�ل 
  

  
م�ها <�فة ح�mرNة وال�lIة <�فة  8مه�ة ان%�اب،  35أع�ال ن\�8 ال��الة هQه ال.�ة  هQا وق� 

وق� . اف%"اض�ة ن%�Lة اإلج"اءات االح%"ازNة ال%ي ت4 ات=اذها لل%��f لل�� م& ان%$ار ف�"وس ��رونا
ت�8 أغل6 هQه ال�قا<الت االف%"اض�ة <�ق" ال��الة <اس%ع�ال م�\�مات وتLه�?ات إعالم�ة ت4ّ 

لفائ�ة ش"�ات  12لفائ�ة ال�ول ال=ل��Lة و 23قا<الت، م�ها ت=���ها م& ق]ل ال��الة ل%أم�& ال�
�]�P في ت�نv في ن.=%ها ال-ان�ة xام الyة أغل]ها في إ^ار ت�\�4 أyك��Journées Québec 

Textile  8وال%ي ض� f"ف�n "ال ال�.�ج ون.=%ها ال-ال-ة في شه"  14في شهLة تع4 في م�ش"
 .في الع�ی� م& ال%=��ات ش"�ة م$ار�ة 44س]%�]" أك%�X" وال%ي ض�8 

  
  

II.  ا�	ال$ارجال/�عاون.-  م�ا%عة ش+ون ن%:  
  

 ،2021دy.�]"  31بلغ الع�د ال�Lلي لل�%عاون�& العامل�& في نJاق ال%عاون الف�ي إلى غاyة 
<�=%لف ال�ول وال��\�ات ال�ول�ة واإلقل���ة ح�� ت�%ل ال]ل�ان الع"�Xة ال�"تIة  م%عاونا 21030

 13996(م& م��Lع ال�%عاون�&  % 55. 66األولى في اس%قJاب الxفاءات ال%�ن.�ة ب�.Iة 
  .)م%عاونا

ب�.Iة ال�.%قIJة للxفاءات ال%�ن.�ة ك�ا تع%]" قJاعات ال%عل�4 وال"Nاضة وال��ة م& أه4 القJاعات 
  .)م%عاونا 15099 (م& م��Lع ال�%عاون�&  % 71.79ت�اه? ع& 

394; ألمانيا

336; فرتسا

314; كندا

319; السعودية

250; االمارات

205; قطر
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إ^ارا إلى سالف ع�له4 ب%�نv وذلP لع�ة أسIاب أه�ها  1125ع�دة  2021هQا وق� شه�ت س�ة 
%�Lی� لف%"ات بم& العائ�ی& ق� أت��ا عق�ده4 ال�]"مة ول4 ی%ق�م�ا   % 42.48 إن%هاء العق� إذ أن 

 O"أخ Pة ، یل�ه <ع� ذلI.اوز ن.]%ها  % 36االس%قالة ب�L%4ث4 ال%قاع� و�نهاء ال=�مة ال%ي ل4 ت % 
  .م& م��Lع العائ�ی&

ة <مقارنة  .�ةفي ن.Iة الع�دة ال�هائ�ة خالل هQه ال  % 26.75ان=فاضا ب الح\�ا ك�ا  ال.�ة الفا̂ر
 Pذل O?عNالو &�f �ان Qی& ت4 انهاء ال�اقه4  ن\"ا ل%�.& ال�ضع ال�Xائي الQالى ت"اجع ع�د ال�%عاون

ةQال   .f �ان س]Iا رئ�.ا في ارتفاع ع�د العائ�ی& نهائ�ا خالل ال.�ة الفا̂ر
اإلدارNة لل�%عاون�& ال�ل�ق�& ل�یها ق�� ت.�Nة   على م%ا<عة ال�ض��ات وفي إ^ار ال�"ص

�� ال�%عاون�& قام8 ال��الة < وض��اته4 اإلدارNة إزاء م�س.اته4 األصل�ة و ال��ادیa االج%�ا��ة ،
لP في ا^ار ذو ) ال]"�N االلx%"وني أو ال���ة ال"ق��ة لل��الة(ل�سائل ال"ق��ة ال��ی-ة على اس%ع�ال ا

مJل6  3159، إذ ت4 ت.�Nة ال�Lی�ة ال�%علقة <Lائ�ة ��رونا رق��ة ال=�مات ال%ي اق"تها االج"اءات
هQا إلى جان6  .ملف تغ�Jة اج%�ا��ة لف%"ات ال�اق سا<قة  469وت.�Nة   ت��ی� أو إنهاء إل�اق

�ي لل%قاع� وال��Jة االج%�ا��ة م�اصلة  في إ^ار ف"aN ع�ل م$%"ك ال%عاون مع ال���وق ال̂�
  .ملف 4900ل"ق��ة ملفات ال�%عاون�& الQی& ل�v له4 ملفات ل�O ال���وق والIالغ ع�ده4 

 
  

III.  م4ال ال�عاون ج��ب ج��بفي 

  

مقارنة مع ان%عاشة مل��cة  2021س�ة وال%عاون ال-الثي خالل ج��ب -ن$ا1 ال%عاون ج��ب شه�
ح�� سLل8 ال��الة إyفاد  19- على ال"غ4 م& ت�اصل انعzاس جائ�ة ال�xرونا ��ف��  2020س�ة 
124  "�اإلعالم�ة ودع4 الق�رات في لل�lام <�ه�ات مع�نة ف��ة في مLاالت م=%لفة نQ�" م& ب��ها  اخ]

 .خ]�" فق� خالل ال.�ة ال��ق�mة 27في مقابل  مLال ال%عاون الف�ي وه��سة ال%N�x& وه��سة ال��اه
م& ق]ل الع�ی� م& رفع ق��د ال.ف" <ع� ت�.& ال�ضع ال�Xائي <األساس إلى N"جع هQا ال%�.& و 

  . ال]ل�ان
�ل ارتفاع على م.%�O ن$ا1L.ة ك�ا ت4 تN"$Iی& م& ال�ورات  إذ بلغ ،ت���ة الق�رات ال��ع�د ال�.%ف

وN"جع  .خالل ال.�ة ال�اض�ة 124م& بل�ان اف"�lNا الغ"�Xة مقابل  أغل]ه4 133ال%�رN]�ة هQه ال.�ة 
ال��الة على  اآلل�ات ال��ی-ة لل%N�x& ع& <ع� �=�ار في cل  الع%�ادت�Jر هQا ال�$ا1 أساسا 

�& م& الق�وم إلى ت�نv ال�ضع ال��ي ال"اه&Xع�د م& ال�%�ر &zحال دون ت� fQال.  
 :2021�الة في مLال ال%عاون ج��ب ج��ب خالل س�ة ن.%ع"ض إنLازات ال�  و��nا یلي
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  ":Reverse Linkage"م	ار�ع ت8ادل ال/عارف وال$5�ات  . 1

  وع�	ة م�G�اللغة الع Iة في م4ال تعل�Jاد	ة ال��G�رات وزارة ال�� :دعI ق

ال���ل م& ق]ل ال��الة  ال%$اد، خ%4 هQا ال�$"وع  –ب�Lام��ا   2021ت4 خالل شه" ن�ف�]" 
 مه�ةن%ائج والfQ حقa  ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي وال]�P اإلسالمي لل%���ة ووزارة ال%"�Xة ال%$ادyة

 fالقه في شه" ماJان Qوال%$اد 30 إذ ت4 ت�\�4. 2017م� vت�ن &�أف8m  ،دورة ت�رN]�ة ب
 &N�xاغ�جي  337إلى ت��ال�ث�قة االس%"ات��Lة  :ال%ال�ةو�ع�اد الx%6 وال�"اجع ال%"N�Xة م$"ف ب

ال�ل�ل ال�"جعي للx%اب ، و ال�ل�ل ال�"جعي لل��اهج في اللغة الع"�Xة، و الع%�اد ال-�ائ�ة اللغ�Nة
ال��هاج العام ال%$ادf لللغة الع"�Xة وال��اد ال%ي ت�رس ، و ال�ل�ل ال�"جعي لل%"ج�ة، و ال��رسي

، ولى وال-ان�ة وال-ال-ة م& ال%عل�4 االب%�ائيال��هاج ال�راسي للغة الع"�Xة لل.��ات األ، و بها
��ة وال%ارNخ والLغ"ا�nا لل.��ات ال-ال-ة وال"ا<عة م& ال%عل�4 و  ال��هاج ال�راسي لل%"�Xة ال̂�

ج?ء م& �%6 اللغة الع"�Xة لل.��ات األولى وال-ان�ة وال-ال-ة م& ، إضافة إلى إص�ار االب%�ائي
  .%4 ال�\" ق"INا في ت�ف�Q ج?ء ثان لهQا ال�$"وعوم& ال��%\" أن ی. ال%عل�4 االب%�ائي

  
  وع�	م  �إن	اء م�Uة لل$�مات ال/ال�ة اإلل)��ون�ة ب�اسQة الهاتف ال�4ال لفائ�ة ال5��

 : ال/�ر��اني
 ال]"�N ال%�ن.ي خ]"اءو�Nاصل حال�ا ف"aN .  2020دy.�]"  في شه"إ^الق ال�$"وع ت4 

على اس%�xال اإلج"اءات الف��ة إل^الق ال���Lعة  ،<ال%�.�a مع الLان6 ال��رN%اني ،الع�ل
  .الت ال�ق�yة ودفع ال��ح ال�راس�ةوال%ي ت$�ل خ�مات ال%��Nاألولى م& ال=�مات ال�ال�ة 

   
  ة ال)�روناWات في م4ال مقاومة جائ�وع ت8ادل ال/عارف وال$5�	م"�لفائ�ة ج]ر " 19- ك�ف.

  :الق/� 

=اصة <�$"وع تعاون ب�& ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون ت4 خالل شه" ج�Nل�ة ت�¥�ع االتفا¥�ة ال
الف�ي وو�الة ال%عاون ال�ولي <L?ر الق�" وال]�P اإلسالمي لل%���ة یه�ف إلى ت���ة الق�رات 

���ي <L?ر الق�" ل�Lابهه جائ�ة ��ف وذلP <االع%�اد  19ال��س.ات�ة والN"$Iة لل�=]" ال̂�
vفاءات وخ]"ات معه� <اس%�ر ب%�ن�على  2021ن�ف�]"  19ت4 ا^القه رس��ا ی�م وق� . على 

أن ی%4 االنJالق في ت�ف�Q أول ن$ا1 وال�%�-ل في ال%�ر6N ع& <ع� خالل شه" جانفي 
2022.  

  ات ح�ل�وع ت8ادل ال/عارف وال$5�	ال/��4ات ال]را[�ة "م �ی�Uسل�لة ال_�/ة ل� ���Qت

 :%4/ه�ر�ة غ.��ا )"  ال/ان�4 وال)اج�(
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<ال%عاون  2020م�Q شه" جانفي  هQا ال�$"وعال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي في ت�ف�QانJلق8 ال��الة 
 (ITFC)وال��س.ة ال�ول�ة اإلسالم�ة ل%��Nل ال%Lارة  (BID)اإلسالمي لل%���ة  ال]�Pمع 

وال��"ف الع"Xي لل%���ة (CIR) واإل^ار ال�%xامل ال�ع?ز ال%ا<ع ل��\�ة ال%Lارة العال��ة
، ت4 خالل س�ة (AGCT) وال��الة الغ���ة لل%عاون الف�ي (BADEA) االق%�ادyة في إف"�lNا

 :ت�ف�Q األن$Jة ال�]"مLة ال%ال�ة 2021
وزارة ال%=��J الLهات ال���لة و  له�~ة ¥�ادة ال�$"وع، حm"ه م�-ل�و ت�\�4 االج%�اع األول -

وق� ت4 خالل هQا . الغ���ةوال%���ة االق%�ادyة ووزارة ال%عاون واالن�ماج اإلف"Nقي ووزارة الفالحة 
"ق تالف�ها، إضافة  االج%�اع م�اق$ة م�O تق�م إنLاز ال�$"وع وال%J"ق أله4 ال�ع�Xات ̂و

 .إلى االتفاق <$أن ال�Lول ال?م�ي ل%�ف��l> Qة األن$Jة ال�]"مLة
ال��ادقة على دل�ل اإلج"اءات وال%ق"N" ال.��f لل�$"وع وال�\ام ال�اخلي له�~ة ال�lادة ، ��ا  -

 ،افa األعmاء على <ع� ه�~ة ال�%ا<عة وال%�.�a لل�$"وع وعلى ال�هام ال����لة إل�هاو 
ن$اء قاع�ة ب�انات إل ال$"وع في ت�ف�Q مه�ة  <ال�ادرات م"�? ال�ه�ضخ]�"ة م&  ت�لي -

   ، لل���رN& <ال��الة الغ���ة لل�ه�ض <ال�ادرات 
 ال��الة الغ���ة لل�ه�ض <ال�ادراتم&  إ^ار 13لفائ�ة  لى ت�نvت�\�4 زNارة دراس�ة إ -

(AGUIPEX)    15الى  08م&  خالل الف%"ة  "[�.yة 2021دX"L%لال^الع على ال ،
  .ال%�ن.�ة في مLال ت"وNج ال�ادرات

 

  وع�	مIرات دع�  :ال�/��ة  ال���Gة وزارة ق

خالل شه" أف"Nل ال]�P اإلسالمي لل%���ة و ت4 ت�¥�ع اتفا¥�ة ب�& ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي 
<االع%�اد <ع�  ع& ال%عل�4 في مLال ال����ة ال%"�Xة وزارة ق�رات �ع4لت�ف�Q م$"وع ت=²  ،2021

وN%�اصل ال%�.�a ب�& ج��ع . ال�"�? ال�ولي ل%N�x& ال��zن�& وال%�Lی� ال]��اغ�جيعلى �فاءات 
 . ال�%�خل�& لالتفاق ال�هائي <$أن م�zنات ال�$"وع وض�I رزنامة ت�ف�Q األن$Jة ال�]"مLة

  
ال�عاون مع م��] األ%Wاث اإلحUائ�ة واالق�UادJة واالج�/ا[�ة وال��ر�d لل�ول اإلسالم�ة  . 2

)SESRIC :( 

ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي وم"�? األ<�اث في إ^ار اتفا¥�ة ال%عاون ال�]"مة ب�& ال��الة 
 ، ت4 ت�\�4 دورة ت�رN]�ة ع& <ع�اإلح�ائ�ة واالق%�ادyة واالج%�ا��ة وال%�ر6N لل�ول اإلسالم�ة

عل�ها خ]"اء م&  ، أش"ف 2021س]%�]"  9إلى  6في مLال مقاومة ال%��" خالل الف%"ة م& 
  . بل�ان ع"�Xة م=%لفةم&  اخ]�"  60معه� ال��ا^a القاحلة <��ن�& وشارك ف�ها 
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 :ال�عاون مع الl�5 اإلسالمي لل��/�ة. 3
  

  :إص�ار ��اب ح�ل ب.�ت ال$5�ة ال��ن��ة -
في إ^ار ال%عاون مع ال]�P اإلسالمي لل%���ة، أص�رت ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي، �%اب 

 &�m%ة م=%لفة على 43معل�مات ح�ل یN8 خ]"ة ت�ن.�ة ت�$� في م�ادی& ت����غ"ار  ب
 f"�Iال ��ل�یها اإلمzان�ات ، و ...ال��ة والJاقة وال%عل�4 وال%N�x& ال�ه�ي وال]�~ة والفالحة وال�

  .%�ف�Q م$ارNع تعاون ثالثي وج��ب ج��بلوال%Lارب 
، <إش"اف ال.�� 2021وق� ت4 تق�4y هQا الx%اب خالل ن�وة إف%"اض�ة انعق�ت في شه" أف"Nل 

وزN" االق%�اد وال�ال�ة ودع4 االس%-�ار، وحm"ها ال��ی" العام لل��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي 
م�-لي و�االت ال%عاون ال�ولي لل]ل�ان ورئ�v م��Lعة ال]�P اإلسالمي لل%���ة وع�د م& 

 .mاء في ال]�P وم�راء وخ]"اء ب��ت ال=]"ة ال%�ن.�ةاألع
وس��zن هQا الx%اب أح� االل�ات ال%"و�LNة ال%ي س%ع%��ها ال��الة لل%ع"iN ب]��ت ال=]"ة 

في ن.خ ور¥�ة ورق��ة على الIع-ات ال�بل�ماس�ة ال%�ن.�ة  هت�زNعوق� ت4 ال$"وع في  ال%�ن.�ة،
 vاالت ال%عاون ال�%�اج�ة ب%�ن�ات إقل���ة ودول�ةو <ال=ارج وو~�وع�د م& بل�ان  م�\�ات وه

  .ال��Lب
ج��ب وال�عاون الpالثي -دعI اإلnار ال/+س�اتي لل�عاون ج��بح�ل  ورشة ت�ر��5ة -

  في الl�5 ل�ول األعqاء

ج��ب وال%عاون ال-الثي ل�ول - في نJاق ب"نامج ال]�P ل�ع4 اإل^ار ال��س.اتي لل%عاون ج��ب
دع4 ق�رات األ^" ال��س.ات�ة "األعmاء، ت4 ت�\�4 سل.لة م& ورش ال%�ر6N ت�8 ع��ان 

إ^ار م& م��Lعة  41وال%ي �ان8 ف"صة لـ" ج��ب وال%عاون ال-الثي في إف"�lNا- لل%عاون ج��ب
�& وم�" وج�]�تي م& ال]ل�ان اإلJ.غ� وفل�Jافاس� وال��ف"�lNة والع"�Xة على غ"ار ب�ر�

 �N?ل� vا وج?ر الق�" وت�ن���تN�J" عالقات ال%عاون وال$"اكة وال.�غال و�ام"ون وال�غ"ب وغ
وذلP <ال%عاون مع ال]�P اإلسالمي لل%���ة ومz%6  19- َل جائ�ة ��ف��cب�& دول ال��Lب في 
ج��ب وو�الة االت�اد اإلف"Nقي لل%���ة ال%ا<عة لل]"نامج ال�Lی� -ج��ب األم4 ال�%��ة لل%عاون 

  .لل$"اكة م& أجل ال%���ة في إف"�lNا
، تق�4y م$"وع 2021خالل ال�رشة ال%�رN]�ة االف%"اض�ة ال%ي ت4 ت�\��ها في شه" مارس  وت4

�"ف في ج��ب وال%عاون ثالثي وم$"وع إن$اء م��ة لل%-إف"�lNة لل%عاون ج��ب <ع� شzIة
 .ج��ب وال%عاون ال-الثي- م$ارNع ال%عاون ج��ب
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 : م	�وع إح�اث م+س�ة و��nة �ام�ون�ة لل�عاون الpالثي وج��ب ج��ب -

ت�\�4 اج%�اع ت�.�قي ع& <ع� ب�& ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون  2021ت4 خالل شه" ن�ف�]" 
ال]�P اإلسالمي لل%���ة الف�ي وال]�P اإلسالمي لل%���ة ووزارة ال=ارج�ة الxام"ون�ة وم�-ل 

ب�اون�f وخ]�" دولي م=%² في مLال ال%عاون، خ²�ّ ل��اق$ة ال=1�J الع"mNة إلرساء 
��ة �ام"ون�ة لل%عاون ال-الثي وج��ب ج��ب'م$"وع  <االس%~�اس <=]"ة ' إح�اث م�س.ة ̂و

م& شه"  وت4 االنJالق في ت�ف�Q هQا ال�$"وع ب�اyة. وتX"Lة ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي
 "[�.yس%ة أشه" 2021د Oازه على م�Lاصل إن�%�  .وس

  : ب�نامج ال�Wالف ل/sافWة الع/ى %ال5ل�ان األف��_�ة -

في إ^ار ت�ف�Q ب"نامج ال%�الف ل�zاف�ة الع�ى <ال]ل�ان األف"�lNة الfQ ت�فQه ال��الة ال%�ن.�ة 
ل%عاون مع ال]�P اإلسالمي لل%���ة وXاالع%�اد على �فاءات ج���ة نادf لل%عاون الف�ي <ا

 "X�%ت4 خالل شه" أك ،"�Iا  2021الQفي ه &�ت�\�4 اج%�اع ت�.�قي ب�& ج��ع ال�%�خل
وال%ي س%$�ل �ل م&  2022ال]"نامج، خ�² ل�Im ال��الت ال%ي س�%4 ت�ف�Qها خالل س�ة 

لى م�اق$ة إرساء ب"نامج ج�ی� یه�ف إلى مzاف�ة غ���ا وم�رN%ان�ا وج?ر الق�"، إضافة إ
م"ض اضJ"ا<ات االنx.ار ال�mئي ل�O تالم�Q ال��ارس االب%�ائ�ة <ال]ل�ان األف"�lNة، وق� ت4 

 .ال%J"ق لل�Lان6 الل�ج.%�ة وال%ق��ة وال%�\���ة الالزمة إلنLاحه
 

 : ال�ولي لل�عاون  الق/��ة ال��الة مع ال�عاون . 4

في إ^ار تفع�ل االتفا¥�ة ال��قعة ب�& ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي وال��الة الق�"Nة لل%عاون 
وفي نJاق ال%عاون مع ال]�P اإلسالمي لل%���ة، قام خ]�"ان ت�ن.�ان  2018ال�ولي م�Q س�ة 

 Q� 22 ت�\�4 زNارة دراس�ة م&ل��ة أرXع أشه" تل%ها مه�ة ل�ع4 ق�رات ال��الة الق�"Nة ب%�ف
لفائ�ة إ^ارات م& ال��الة الق�"Nة ال%عاون ال�ولي، ا^لع�ا  2021دy.�]"  03ن�ف�]" الى 

خاللها على تX"Lة ال��الة خاصة ��nا ی%علa <إدارة م$ارNع ال%عاون الف�ي وال%عاون ج��ب 
   .ج��ب وال-الثي

ة ^"aN للف%"ة  ح��  2024-2022ك�ا �ان8 هQه ال?Nارة ف"صة ل%�¥�ع مQ�"ة م$ف�عة <=ا̂ر
   .ب�& ال��س.%�& على م�اور ال%عاون للف%"ة القادمةلل��الة ت4 االتفاق مع ال��ی"ة العامة 

 

 :)ال/�قعة وال�ي تI اق��احها لل���wع(م�y�ات ال�فاهI واالتفا�wات . 5

ت�¥�ع اتفاق تعاون ب�& ح�zمة ال�Lه�رNة ال%�ن.�ة وح�zمة  2021ج�NلIة  9ت4 ب%ارNخ  -
ج�ه�رNة ال]"ازNل الف�رال�ة، ت%�لى <��جIه ال��الة ال]"ازNل�ة لل%عاون إنLاز م$"وع ل%���ة 
��ة لل%عاون ج��ب  الق�رات ال��س.�ة لل��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي وتع?N? ال��\�مة ال̂�
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ا ال�$"وع على م�O ثالث س��ات ب%��Nل م$%"ك ب�& ال��الة وس�%4 ت�ف�Q هQ. ج��ب وال-الثي
  .ال]"ازNل�ة لل%عاون وال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي وال]�P اإلسالمي لل%���ة

 
 : م	ار�ات ال��الة في االج�/اعات وال�}اه�ات ال�ول�ة ون�ائ4ها. 6

في االج%�اع ال"�nع  2021مارس  19إلى  17شار�8 ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي م&  -
ال�.%�O لل��راء العام�& ل��االت ال%عاون ال�ولي الfQ ن\�ه مz%6 األم4 ال�%��ة لل%عاون 

وق� خ�² هQا االج%�اع ل��اق$ة آفاق ال%عاون ج��ب ج��ب . ج��ب ج��ب ع& <ع�
 ��وال%عافي م�ها، واس%ع"اض <ع| ال%Lارب ال�اج�ة  19ل�Lابهة اآلثار ال.ل]�ة لLائ�ة ��ف

 .ل]ل�ان ال��Lب ل�Lابهة هQه الxارثة ال���ة
�& (ت�.�a وم$ار�ة ال��الة في ال��وة اإللx%"ون�ة األولى ألعmاء  -�شzIة الفاعل�& الف"انxف�ن

ال%�"ف في جائ�ة "ت�8 شعار  RAFSUD ) لل%عاون ب�& بل�ان ال��Lب وال%عاون ال-الثي
COVID-19 ون�ة�xقة الف"نJات ج�ی�ة  ال��ارسات: في بل�ان ال��yة وت����Lال%ي عق�ت "ال

وق� شار�8 ت�نv م& خالل م�اخلة ال��ی" العام ل�عه� <اس%�ر ح�ل   2021ج�ان  3في 
 .ال%X"Lة ال%�ن.�ة في اإلع�اد ل��لة ال%4��J وال%��f ال�Lی� إلدارة األوX~ة

  

7 . dل8ة األجانQاإلسالمي لل��/�ة(ال l�5م/��حي ال( : 

وال�$ارNع ^�لة هQه الف%"ة م%ا<عة وتأ^�" الJلIة م���حي ال]�P اإلسالمي واصل8 إدارة ال]"امج 
لل%���ة ال�ارس�& <الLامعات ال%�ن.�ة <�ا في ذلP اإلحا^ة به4 و�رشاده4 وم%ا<عة م.�"ته4 
األكاد��yة وت�ف�" ال%أم�& على ال�"ض وتQاك" ال.ف" وال��ح، وN]لغ ع�د الJلIة في نهاyة شه" 

^لIة ج�د ق�م�ا إلى ت�نv خالل شه" جانفي  5^الIا ، م& ب��ه4  17، 2021ن�ف�]" 
2021  f"ف�n ة م& غ"ةyال�ه�ي ال%�ن.�ة ب�ا &N�x%2021لل�راسة <�"اك? ال  &�ول��ة س�%

ون�ف لل���ل على م�هل ت�ق�ي سامي وذلP في إ^ار اتفا¥�ة تعاون ت4 ت�¥�عها في 
 .�الة ال%�ن.�ة لل%N�x& ال�ه�يالغ"ض ب�& ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي وال� 

  
  : ال�عاون ال�pائي لفائ�ة ت�ن~. 8

 ا�sة واالج%�ا��ة  :ال�عاون مع اإلسyة األم4 ال�%��ة االق%�اد�Lفي إ^ار ال%عاون مع ل
، ال��الة قام8وم%ا<عة ت�ف�Q م$"وع م"ص� ال�فقات االج%�ا��ة، ) اإلس�z(لغ"Xي آس�ا 

 ال�$"وع وذلP <ال�$ار�ة في�%ا<عة أشغال < األم��ة ال�Q��رة،<اع%Iارها نقJة ارتxاز الَل�Lة 
اج%�اعات اف%"اض�ة مع خ]"اء اإلس�zاء ونقا1 االت�ال <ال�زارات ال�ع��ة خاصة م�ها وزارة 
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االق%�اد وال�ال�ة ودع4 االس%-�ار ووزارة ال$�ون االج%�ا��ة ووزارة ال%"�Xة ووزارة ال%عل�4 العالي 
ت�\�4 اج%�اع ت�\�"f ع&  هQا وت4. ة ال$Iاب وال"Nاضة واإلدماج ال�ه�يوال��I العل�ي ووزار 
إ^الق ال���ة على أن ی%4 ال%�ن.�ة ل�"ص� ال�فقات االج%�ا��ة األول�ة <ع� لع"ض ال�.=ة 

��ة م& ال��%\" ت�\��هاال"ق��ة ال=اصة بها <�فة نهائ�ة خالل ورشة  شه" جانفي  ̂و
2022. 

م&  ال%�ن.�ة مه�ة ال%�"ف ال�الي في م$ارNع تعاون ف�ي ث�ائي م��لةهQا وت�اصل ال��الة 
  :ق]ل ه�~ات وم�\�ات إقل���ة ودول�ة في شzل «Iة، لفائ�ة م�س.ات ت�ن.�ة ��ا یلي

  م��ل م& ق]ل ال���وق f"$Iي لألس"ة والع�"ان ال� م$"وع تعاون لفائ�ة ال�ی�ان ال̂�
  . Nه�ف ل�zاف�ة م"ض ال.��ا ب%�نvال�ولي ل�zاف�ة ال.��ا وال.ل وال�االرNا، و 

  از ' ح.اب ال�راسات وال=]"ات'م$"وعLه�ف إلى إنNال�ة، وJyمة اإل�zم��ل م& ق]ل ال�
 .دراسات ج�وO م%علقة <�.ائل ت���Nة لفائ�ة م�س.ات ع��م�ة ت�ن.�ة تا<عة لقJاعات م=%لفة

 ل]"نامج ال%عاون ع]" ال� v6 ت�ن%zم "���ود ب�& ت�نv م$"وع ال%�"ف في م�?ان�ة ت.
 .واJyال�ا

 
  

IV. للع/ل %ال$ارجا -.Wش�ف في ملفات ال/��Uل� :  

  

للع�ل في نJاق  �"اجعة ال.�" الQات�ة لل�%"ش��&< 2021خالل �امل س�ة  م�الح ال��الة قام8
  :إذ ت4  ال%عاون الف�ي 

ملف  7741 4ل م�هق]"  ال�%"شح"م.Lل <فmاء  ملف 20070معالLة ودراسة معالLة ودراسة  -
لع�م اس%�فاءه م%JلIات م��4 ال.�" الQات�ة في ن.=ه ملف ت"شح  12329 رف| مقابلت"شح 

 ��  . إلx%"ون�ا ل%�.�& و�ث"اء س�"ه4 الQات�ة ة أص�ابهات�8 م"اسلال-الث ح
<��د  ملفا 16308م��4 ال.�"ة الQات�ة لل��الة ل�%JلIات  ةا�.%�فال اتلفال� في ح�& بلغ ع�د

ملف  13452م%"ش�ا أf ب?Nادة  36414ع�د ال�Lلي لل�.Lل�& <��قع واب ال��الة ل�]لغ ال ال�راسة
  .  2020ب�فv الف%"ة م& س�ة  مقارنة  60.67% وI.�Xة مق�رة بـــــ

وق� ت��ر ال�%"ش��ن في قJاع ال��اعات الxه"Xائ�ة وال��zان��zة واإللx%"ون�ة وقJاع ال�قل 
 25%وذلP ب�.Iة ناه?ت  الــــ  2021والل�ج.%�P قائ�ة ال�.Lل�& <��قع واب ال��الة خالل س�ة 

ه& قJاعات ال.�احة وال]�اء وال=�مات وال�وفي ن\"ا للع"وض ال�اردة م& ���ا في هQه القJاعات 
 11.53%وقJاع ال%عل�4 ب�.Iة  14.22%یل�ه4 قJاع ال��ة ب�.Iة  17% الـــ %هان.]ال%ي بلغ8 

  .الرتIا^ه�ا أساسا <JلIات ال.�ق ال=ل��Lة
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mاء االس%Ilال <�ق"ها على االن%"ن�8 أو <ف هQا وتع�ل ال��الة س�اء م& خالل ب�اب%ها على م�قع
وت���رت أغل6 االس%ف.ارات إلى ح�ود م�فى شه" معالLة اس%ف.ارات وت$�zات ال�%عامل�& معها 

 "[�.yة 2021دI.ب� Pملف وذل &���ل أو ت�L.18.05%مقابل 33.27%ح�ل آل�ات و�ج"اءات ت  
  .م& م��Lع االت�االت واالس%ف.ارات 51.32%ح�ل آل�ات ال�$ار�ة في الع"وض أf ب�.Iة 

 

V . ا� ال��الة	و�ج ل��ا� ال�	ن:  
V 

 

 

  

  :ال�5ا%ة وم�اقع االتUال االج�/اعيال��و�ج ع5� . 1

�6 ال�Lی� ح�ل ب��ت ال��الة بقام8 %xال> iN"ال��قع <إضافة صف�ة خاصة <ال%ع O�%م� "N�J%
الfQ أص�رته م�خ"ا في إ^ار ال%عاون مع ال]�P االسالمي لل%���ة وه� �%�4my 6 أه4  ال=]"ة ال%�ن.�ة

  .اتها في مLالي ال�.اع�ة الف��ة وتN�J" الق�راتلل%ع"iN بها ولل%"وNج ل=�مب��ت ال=]"ة ال%�ن.�ة 
  

 

على   badge vérification bleueال���ل على ال$ارة ال?رقاء  2021ت4 خالل شه" مارس   -

 ت4m مع العل4 وأن هQه ال�ف�ة  .z�y& م& ض�ان م��ا¥�ة ال�ف�ةالfQ صف�ة ال�j.]�ك لل��الة 

اf  2020خالل س�ة م$%"�ا  263188مقابل  2021دy.�]" 31 م$%"�ا الى غاyة 301731

  %.  15ب�.Iة ن�� تق�ر بـ 

ت�-لcréation d’évènement sur facebook  8إن$اء أح�اث هQا وق� ت4 في هQه ال�ف�ة 
�]���z> Pا في مLاالت ) Webinaire(خاصة في ت�\�4 أج%�اعات ع& <ع� z> ام االن%�ابyأل

 ،ش=�ا 46375 هQه األح�اث ح�� ل�.8ت��xل�ج�ا ال�عل�مات وال�.�ج، 
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- "%Nار ال=اصة < ت�$�� صف�ة ت�Iالة م& خالل ن$" الع"وض واألخ�ا1 مع اإلجا<ة الال=اصة <ال�$�
  ،م$%"�ا حال�ا 1382.ارات وNع� ع�د م%ا<عي ال�ف�ة ف%االسعلى 

 م$%"ك  2520ت4m أح�ث8 م�خ"ا وهي ال%ي ال��الة  (youtube)ن$" الف��ی�هات على ق�اة ی�ت�ب -
تف.�" ل=�مات ال��الة وأه4 م�اخالت م.�ولي ال��الة ب�سائل ف��ی�ات ته4 خاصة  17ح�� ت4 ن$" 

 .االعالم ال�"ئ�ة وال.���ة
 Destination Canada Forumل��%�O االف%"اضي <ال%�.�a مع الLهات الy��xة لت�\�4 ال��الة  -

Mobilité  f"ف�n ام <ال%�\�4 2021دورة�lال> Pالة ع& <ع�  وذل�اء ال�=�² لل�mالل�ج.%ي للف
االجا<ة على و  Tchat ال��ادثةوال�$ار�ة ب%�$�� قmاء الع"ض yال%فاعل مع ال?ائ"N& ع]" تق��ات 

&�  ، اس%ف.ارات ال?وار م& م$غل�& وم%"ش�
ال�lام <��اخالت على ال�سائل االعالم ال.���ة والN"�Iة م& اذاعات وق��ات تلف?Nة لل%ع"iN ب�$ا1  -

 .ال��الة ولل%"وNج ل=�ماتها
ال��%�O في ج�لة م& ال%\اه"ات ال%"و�LNة أه�ها خالل شه" أك%�X" ون�ف�]" ال%�\�4 وال�$ار�ة  -

 <ال%�.�a 2021ن�ف�]"  20و19و 18أyام  Destination Canada Forum Mobilitéاالف%"اضي 
 .2021أك%�X"  27و 26أyام B2B  Tourné de liaison ال��%�O االف%"اضيو مع الLهات الy��xة 

  

  

 

 

VI   .ال�}ام ال/عل�ماتي: 

على ت�.�& وتN�J" ال%J]�قات وال]"م�Lات لالس%Lا<ة لJلIات ال�.%ع�ل�& ول%�.�&  ال��الةت�"ص 
  :2021س�ة c"وف ع�له4 ونQ�" م& أه4 اإلنLازات خالل 

  6%zلل�\4 ال�عل�مات�ة م& ق]ل ال� a� Securite Systemال$"وع في مه�ة  ال%�ق
Consulting  

 ات على م�\�مة�z$م�\�مة اس%ف.ارات وت "N�JتGODD   ل]�اتJة الLص معال��=>
 على صف�ة ال�j.]�ك

  ال�عل�مات على م�قع االن%"انات &��ئ�ات ال$ه"Nة اوادراج االح�  intranetال�Lی�   ت�
مة ��ها ل�.& اس%��امها ووضعها على ذها وت�." ة وتN�Jلل��الة واضافة ق�ائ4 ج�ی�

 ،�.%ع�ل�& ل%�.�& ال%�اصل ال�اخليال

 ع  اعادة ت���4 م�\�مةNإدارة ال�$ار) GESTION DES PROJETS   ( علهاLل
 م�\�مة  على ال�اب م�ا س��z& م& ت.ه�ل ع�ل ادارة ال]"امج وال�$ارNع

 �[قات وال�[J%8 م& ادماج ال�zاملة لفائ�ة ادارة ال��ارد وال%ي مx%م�\�مة م "N�Jنات ات
  ،ال�.%ع�لة وذلP ب%�ف�" ب"م�Lات ج�ی�ة ح.6 ^لIات م.%ع�لي ادارة ال��ارد 

  اق%�اء م�\�مة ج�ی�ةQUALIPRO الة�دة <ال��Lخاصة ب�\ام ال،  
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  ة  ال%فاعل�ةJالع�ل على ال��(Borne Interactive )   و ��وال��\�مة ال=اصة <ال��اع
م�\�مة تأك�� ح�mر ال��ع�N& لل�قا<الت ع]" ال��\�مة ال"ق��ة وم%ا<عة ال%�ف�Q مع ال�?ودی&  

 .لLعل ال��\�مة م%احة على ب�ا<ة ال��الة
 
VII  ف في ال/�ارد�Uة ال���	ال8: 

  
 

  

 

  : 2021د�J/5�   31مع�Qات األع�ان إلى غاJة . 1

  خارج ال��الة �ن ألع�ان ال/لWقا  األع�ان ال/8اش�ون 

  4  إnارات  )مل�ق�& ل�O ال��الة 3م�ه4 ( 58 اإلnارات

  1  ت�..�  )مل�a ل�O ال��الة 41 هم�( 16 ال��..�

y.12 ال��ف y.1  ت�ف  

  6  ال/4/�ع  86  ال/4/�ع

    92                        2021د�J/5�  31ال/4/�ع العام إلى غاJة 

  

 :مالح}ات  

أما <ال�.Iة لل-الث�ة  2021ال ی�ج� تغ�"ات في ع�د األع�ان <ال�.Iة لل-الثي األول وال-اني ل.�ة  -
  ،ع�نا 92إلى  94ت"اجع م&  الع�د فق� شه�وال"ا<عة ال-الثة 

-    &N"اشIة لألع�ان ال�I.ال�> "�  ،  % 69ن.Iة ال%ا^
فالحة وال��ارد ال�ائ�ة ب�اyة م& غ"ة وزارة ال مل�a م&ان%�اب ع& ^"aN اإلل�اق لع�ن اس%Ilال  ت4 -

 "X�%2021أك.  
مهام م��وب ال��الة و ت�8 إج"اءات إنهاء مهام م��وب ال��الة  <ال�Lه�رNة اإلسالم�ة ال��رN%اني  -

  ،2021أوت  شه" خالل<اإلمارات الع"�Xة ال�%��ة 
ي ال.&  على ال%قاع� ل%�ف" إ^ارN& في خJ%ي رئ�v م�ل=ة و�ا«�ة م�ی" ت�8 إحالة  - ش̂"

  .2021ب�اyة م& غ"ة س]%�]" ) 37- 57( واالق�م�ة 
  :ال���wات . 2

  ع�د ال�اجW.-  ع�د ال/ع�..-  ن�[�ة ال���wة

  16  21  ت"¥�ة في ال��ف

  21  56  ت"¥�ة في ال"تIة

  23  26  ت"¥�ة في ال.ل4

  58  58  ال%�رج
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  :ص��وق ال/�اع�ة االج�/ا[�ة . 3

  :وال�.اع�ات االج%�ا��ة ال%ال�ة اس�اد الق"وض  2021ت4 خالل س�ة 

%ال�ی�ار/ ال/5لغ  ع�د ال/��فع.- الق�ض  

 ق"ض ب"ات6 ون�ف
34 68813.165 

 ق"ض اس%-�ائي
26 36270.000 

 ق"ض حاس�ب
15 12800.000 

 م��ة ال%قاع�
2 5325.280 

 fت�او iNم�ار 
1 659.519 

 123867.964 78 ال/4/�ع

  

 :مالح}ات  

س�ة   خالل% 44ت�Jر م��Lع الق"وض ال����حة في نJاق ال�.اع�ة االج%�ا��ة <��الي   -
  ، 2020مقارنة <.�ة  2021

مقارنة  2021س�ة  خالل% 60ت�Jر ع�د ال��%فع�& <ق"وض ال�.اع�ة االج%�ا��ة <��الي   -   
  .2020<.�ة 

  

 VIII  . ف�U8ة ال�wا�اخلي وم� :ن	ا� ال��ق.� ال

 a�في إ^ار ال�.اه�ة في تN�J" أسال�6 الع�ل ون\4 ال%�"ف داخل ال��س.ة، ع�ل8 م�الح ال%�ق
�ف إلى ت$=�² <ع| نقا1 الmعف یهال�اخلي وم"ا¥Iة ال%�"ف على ت�ف�Q ب"نامج لل%�ق�a ال�اخلي 

 في أسال�6 ال%�"ف وفي م�O مJا<ق%ها لل%"ات�6 والق�ان�& الLارf بها الع�ل ق�� ال%�صل ل�ل�ل
  . ت.اه4 في تN�J" ال�"دودyة وال�Lاعة في ع�ل م=%لف ال��الح

  :ال%ال�ةال��الح واألن$Jة  2021وق� ش�ل ب"نامج ال%�ق�a ال�اخلي ل.�ة 
  م�ل�ة ال%�"ف في أس�Jل ال.�ارات و¥�ادتها، -
  ،ل��?ان�ةم�ل�ة ا -
  ،^6 ال$غلم�ل�ة  -
- &�  ،إدارة ال%�"ف في ش�ون ال�%عاون
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إلى جان6 ع�ل�ات ت�ق�a دورNة فL~�ة ت=² ال%�"ف في ال=?�Nة واإلش"اف على ع�ل�ة الL"د 
  . 2021ال�اخلي ال�ادf ال�%علقة <ال.�ة ال�ال�ة 

ق� عق�ت جل.ة ع�ل مع ال��ی"N& ال�.�ول�& على ال��الح ال�Q��رة أعاله ت�8 إش"اف ال.�� و 
�ع مهام ال%�ق�a م& ال%�ص�ات ت4 على إث"ها إت=اذ ج� إل�ه ت�صل8 ال��ی" العام لل��الة، وت4 رفع ما

ك�ا وضع دل�ل .ج�لة م& اإلج"اءات ل%فادf <ع| االخالالت وتN�J" أسال�6 الع�ل داخل ال��س.ة
  .اج"اءات لل.�اق یل%?م�ن <اتIاعه

هQا إلى جان6 م%ا<عة ت�ف�Q ت�ص�ات م=%لف أجه?ة ال"قا<ة ال=ارج�ة <ال%�.�a مع اإلدارات ال�=%�ة 
�� ت4 في هQا ال��دح:  
م%ا<عة ت�ص�ات ال��قa ال=ارجي ح�ل ن\ام ال"قا<ة ال�اخل�ة لل��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي ل.�ة  -

م& هQه ال%�ص�ات ول4 ی%]a إال ال�الح\ات ال%ي ت=² ت�ف�" %  85ت4 ت�ف�Q ح�الي  إذ 2020
  . اع%�ادات إضا�nة أو تلP ال%ي هي م& أن\ار سل� اإلش"اف

y ا��nو"Nة ال�اردة في تقار�yال�اض�ة فق� ت�صل8  م"اجعي ال�.ا<ات لل.��ات =² ال%�ف\ات الق�
ل]"مLة ،  2021م�?ان�ة إث" م�افقة وزارة ال�ال�ة على ت]�6N ب�� خاص في الغ"ض ض�&  ال��الة،

6%zه ال%�ف\ات مه�ة مQخارجي ل"فع ه a�  .2022خالل ب�اyة س�ة  ت�ق
- "N"ة تفق� م%ا<عة تق~� ال��الة في ال%�"ف ح�ل العقارNة وال$�ون  ال�ولة ألمالك العامة ال"قا<ة ه

 ال�ولة ألمالك العامة ال"قا<ة م& ال%�ف\ات ال%ي رفع%ها ه�~ة�]�" ت4 رفع ج?ء : الف�ي لل%عاون  ال%�ن.�ة
م& خالل ات=اذ ج�لة م&  لل%عاون  ال%�ن.�ة ال��الة في ال%�"ف ح�ل تق"N"ها العقارNة في  وال$�ون 
"�    .ال�اردة <ال%ق"N" ال�Q��ر لل%�ص�ات لالس%Lا<ة ال%�اب

أما في خ��ص ن$ا1 م"ا¥Iة ال%�"ف ، فق� ع�ل8 م�الح ال��الة على م%ا<عة ت�ف�Q م�?ان�ة س�ة 
�ل  صع�Xات في ال�ال�ة الع��م�ة خالل ال.��ات قوت"ش�� ال�فقات، خاصة وأنه   2021L.ت4 ت �

���?ان�ة م��ودة ، وق� ت4 ت�ف�Q هQه ال��?ان�ة على ال��� ال%الي األخ�"ة، أدت إلى ض"ورة ال%ق�>:  
  :م.]ان�ة ال�U�ف -1

  ال/Uار�(  ال/�اخ.ل   االع�/ادات  ال��5د

  000 240 4 800 4272  000 006 5  ال�أج.� 

  000 609 400 724  000 793  وسائل ال/Uالح 

 500 114 000 125  000 140  نفقات ال��خل 

 500 963 4 200 122 5 000 939 5  ال/4/�ع
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 :م.]ای�ة االس�p/ار  -2

  ال/Uار�(  ال/�اخ.ل  االع�/ادات  ال��5د

  000 100 000 100 000 122  ت4ه.]ات اعالم�ة 

ال�ه�ض %/	ار�ع ال��/�ة 

  ج��ب  -ج��ب 

256 000  0 0  

 700 29 000 30 000 100  ال�ه�ض %ال�عاون الف�ي  

 000 16 000 16 000 16  ته.�ة مق� ال��الة 

 000 7 000 7 000 36  م�ا%عة م�}�مة ال�4دة 

 900 71 000 70 000 70   اق��اء س�ارة 

  900 224 000 223 000 600  ال/4/�ع

  

هQا ��ا قام8 م�ل�ة م"ا¥Iة ال%�"ف <�%ا<عة م�ش"ات األداء وت�ل�لها وتق�4y ال%قارN" الالزمة 
ل�.اع�ة اإلدارة العامة على ات=اذ اإلج"اءات ال�.%�جIة ل%N�J" الع�ل وال"فع م& ال�"دودyة في هQه 

  . 2021ال\"وف االس%-�ائ�ة ال%ي شه�تها س�ة 
في خ��ص اج%�اعات مLلv ال��س.ة فق� ت�صل8 ال��الة رغ4 ال\"وف االس%-�ائ�ة ال%ي ع"ف%ها 

ح�mرNا وع& <ع� في نفv ال�ق8 ل�& تعQر عل�ه  أم�%هاإلى ت�\�4 أرXع دورات  2021س�ة 
 .ال��mر

  

IX  . ا� ال�فاذ إلى ال/عل�مة خالل س�ة	ن ���2020تق  

ل�?�N إرساء مIادÌ ال����ة وتN"x.ا لل$فا�nة اإلدارNة، أرس8 ال��الة ال%�ن.�ة لل%عاون الف�ي م�\�مة 
وذلP م& خالل إق"ار حa ال�فاذ إلى . ت�z& �ل م�ا^& م& ال�فاذ الى ال�عل�مة و اال^الع عل�ها

  .  2016مارس  24وال��رخ في  2016  س�ة 22ال�عل�مة <�ق%mى القان�ن األساسي ع�د 
ة، ت�Jر ن$ا1 ال�فاذ الى ال�عل�مة خالل س�ة   ،ح�� تلقى ال�.�ول ع& 2021وخالفا لل.�ة الفا̂ر

  .اعل�ه واإلجا<ةمعالL%ها  ت�8مJال6 نفاذ إلى ال�عل�مة  10ال�فاذ إلى ال�عل�مة 
م�رسي وق� تعلق8 هQه ال�Jال6 ب�%ائج ان%�اب ال��رس�& للع�ل ب�زارة ال%"�Xة ّاإلمارات�ة ح�� وجه 

مJال6 وراسل في نفv ال$أن م"ص� رقا<ة وت�8 إجاب%ه <أنه ت4 ن$"  6ال�."ح وال"Nاض�ات 
و ی"غ]�ن في ن$" ال�%ائج ال=اصة .ال�Jل�ب على ال]�ا<ة اإللx%"ون�ة لل��الة و�z�Nه اإل^الع عل�ها

8N�x مJلIا في ح�& وجه م%"شح ل�ولة ال.بهQه الع�ل�ة وق� ت4 ن$" ال�%ائج على م�قع واب ال��الة
 .ی"غ�n 6اإل^الع على ال�ع�Jات ال=اصة <�آل ع"ض ال8N�x لفائ�ة نادf راس ال.ال��ة ال"Nاضي
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وتعلa مJل6 آخ" <ال���ل على ن.=ة الx%"ون�ة م& م"اسلة ال��س.ة األصل�ة وال�%علقة <ع�م 
ث مق"رات وتق�م م�cف <ال��الة <�Jل6 لل���ل على آخ" ثال.ال��افقة على ال�اق ال�ع�ي <األم"

و ^ال]8 أخ"O .2020-2016-2013ل%�\�4 م�اc"ات داخل�ة لل%"¥�ة في ال"ت6 <ع�ان س��ات 
وأجابها . ف%4 اإلت�ال بها لفه4 ال�Jل�ب %�ض�ح م%JلIات ال.�ق العال��ة وال��اc"ات ال��ج�دةب

%"شح ال�.�ول ع& ال�فاذ <أن ال�عل�مات ال%ي ت"غ6 في اإل^الع عل�ها وال�%�-لة في ���jة ال
وق� ت4 اإلجا<ة ع& ج��ع هQه . والع"وض ال%ي ت�ل ال��الة ت�Lها على ال]�ا<ة اإللx%"ون�ة لل��س.ة

  .الJلIات
 :هQا إلى جان6 ال�lام <األن$Jة ال%ال�ة 

  ،و ن$"ه على م�قع واب ال��الة 2021إع�اد ال%ق"N" ال.��f ل.�ة  -
ات وج�ول ال$"اءات على م%ا<عة ن$" تقارN" ن$ا1 ال��الة و ال��?ان�ة واإلح�ائ� -

  ،ال��قع
م%ا<عة ن$" االس%�ارات ال=اصة <ال��الة على م�قع ال�اب ل%ق"6N ال=�مة م&  -

  ،ال�%عامل�& مع ال��الة
  .ال%�اصل مع ه�~ة ال�فاذ لل�عل�مة ل�ع"فة ما �L%.y وال%�.�a الت=اذ الق"ارات ال��اسIة -
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   عامةائ�ات اح�
 



ال��الة ال��ن��ة لل�عاون الف�ي

2486عدد المنتدبين 

1929عدد الملتحقين

131عدد العروض

35عدد لجان االنتداب

9عدد الدورات التدربية 

133عدد المتربصين األجانب

124عدد الخبراء

21030عدد المتعاونين

7752عدد السير القابلة لالستغالل في العروض (السير المفعلة)

التعاون الفني خالل سنة 2021 

التعاون الفني إلي غاية 31 ديسمبر 2021



ال��الة ال��ن��ة لل�عاون الف�ي

20172018201920202021السنة
نسبة النمو % 
2021-2020

2120298531401562248659,2عدد المنتدبين 

1479208325448921929116,3عدد الملتحقين

18,6-262244236161131عدد العروض

676476213566,7عدد لجان  االنتداب

816108912,5عدد الدورات التدربية

26,5-156201166181133عدد المتربصين

57598332124287,5عدد الخبراء

17701187352022720288210303,7عدد المتعاونين

نتائج التعاون الفني  2017 - 2021  



20172018201920202021ال
ل�/ ال��ة

ن��ة ال��� % 

2021-2020

7568366542923199,2 ال�ع�دیـة

4043229744250468,2االمارات

46441440785205141,2ق$ـ#

8,6-58773085853ع�ـان

701752011952173,7 ال*�()

2569319912526,3بل�ان ع#0/ة أخ#, 

22432439125733630,7ف#ن�ا

3775152163394141,7أل�ان/ا

1362161386512795,4بل�ان اف#(3/ة 

1121962893143140,0ك��ا

15113922997243150,5بل�ان وه67ات أخ#, 

1,4-4732436968م�:�ات دول/ة و اقل/�/ة

2120298531401562248659,2ال�=��ع العام

ال�Aالة ال@�ن�/ة لل@عاون الف�ي

ت$�ر ع�د ال��@�بD7 ح�B ال
ل�ان 2017 -2021



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن�ا� االن�
ابائ�ات اح�
 



ال��الة ال��ن��ة لل�عاون الف�ي

ع�د الع�وضال�ل�

�ل�ة الع���ة ال�ع�دیــة�35ال

28ك��ا

24دولة ق�ـ�

17سل��ة ع�ان

"#��9دولة ال

6دولة االمارات الع���ة ال��%�ة

4ال-�ه�ر#ة اإلسالم�ة ال��ر#�ان�ة

2ا/�ال.ـا

2 ال1%�#ـ0

1غ.��ا

1ت�ن3

1ف�ن�ا

1ال�امــ�ون 

��ع-�131ال

ع�د الع�وضال�ل�

1سل��ة ع�ان

1ال-�ه�ر#ة اإلسالم�ة ال��ر#�ان�ة

توزيع العروض الواردة على الوكالة حسب البلدان 
2021

عروض انتداب خبراء



ك&�ابل�ان أورو��ةا��ال�اف�ن�اال�ان�ابل�ان اف��!�ةبل�ان ع���ة اخ�� ال�
�� ع�انل���ا ق��االماراتال�ع
د�ةال���ان
بل�ان *أم��)ا 

وآس�ا

م&-�ات دول�ة و اقل���ة 

وم/س�ة  أج&��ة
ال��1
ع

821226131439الفالحة واس8غالل الغا*ات وص�� األس�اك

122122612248ال��احة واإلی
اء وخ�مات ال�عام

624126501529611123إعالم�ة وEعالم واتCال

391117758547أن�Jة ال�ال�ة وال8أم�I واالقC8اد

216121114قان
ن - عل
م س�اس�ة

Iمات وال�ه�N81131112363045344113 ال

31027731162161تعل�Q اب�8ائي

111148ت�
�I مه&ي

 S
1019317142184234258تعل�Q ثان

285574218651182تعل�Q عالي

WX257643131187 اخC8اص

WX4244183127 عام

104696328461036817120167511864اXار ش]ه صYي

961810257261612133122231أن�Jة ثقا_�ة ر�اض�ة اج�8ا[�ة

64114410735110241123141إدارة وت����


ث والY8ال�لY[212223315ال

الC&اعات اإلس�N8اج�ة ال�&��1ة وال�ع�ن�ة 

وم
اد ال�&اء
2121121321319

111214 الC&اعات الغdائ�ة

11011ص&اعة ال&��ج وال�ال*f واالثاث وال
رق 

34152718343ص&اعة hه��ائ�ة وم�)ان��ة وال��8ون�ة

إن8اج وت
ز�ع ال�ه��اء والغاز وال�اء 

وال�8ه��
212113322

431123161210162ال�&اء

l�
214123221143246ت1ارة وت�

m�8�ج
5292164322415182111ال&قل والل

319250205665352591273943361317931433682486ال��1
ع العام

ال
hالة ال8
ن��ة لل8عاون الف&ي

ال�&�8ب
ن خالل س&ة 2021



ال����ع ان�ىذ��ال���ان

291039الفالحة واس�غالل الغا�ات وص�� األس�اك

301848ال+*احة واإلی�اء وخ�مات ال$عام

8043123إعالم*ة و1عالم وات.ال

311647أن:$ة ال�ال*ة وال�أم�8 واالق�.اد

9514قان�ن - عل�م س*اس*ة

9122113 ال@�مات وال�ه8

293261تعل*D اب��ائي

628ت8G�H مهFي

 Iثان� D*125133258تعل

523082تعل*D عالي

MN404787 اخ�.اص

MN131427 عام

430434864اNار شQه صOي

19041231أن:$ة ثقاW*ة رGاض*ة اج��اT*ة

6576141إدارة وت+���

11415ال�OQث وال�Oال�ل

13619ال.Fاعات اإلس�@�اج*ة ال���F*ة وال�ع�ن*ة وم�اد ال\Fاء

12214 ال.Fاعات الغ[ائ*ة

7411صFاعة الF+*ج وال�ال�_ واالثاث وال�رق 

��ون*ةHة وال*Hانa*ائ*ة ومbاعة �ه�F38543ص

21122إن�اج وت�زGع الHه�bاء والغاز وال�اء وال�$ه��

481462ال\Fاء

fG�+321446ت�ارة وت

g*�9813111الFقل والل�ج+

15009862486ال����ع

ال��الة ال��ن+*ة لل�عاون الفFي

2021  _Fال���ان وال� M+ب�8  ح��Fع ال�Gت�ز



  

  

  

  

  

  

  

  

  

خاصة ائ�ات اح�

  �ال��عاون�� �ال�ارج
 



ال�"�!عال����ات ال
ول�ةأورواأس��ال�اال�ل
ان األس�او�ةأم���ااف����اال�ل
ان الع��ةال��
ان          ال���قة

66303113157216الفالحة واس�غالل الغا%ات وص�
 األس�اك

63333638710ال3�احة واإلی!اء وخ
مات ال�عام

24514133625966723إعالم�ة و9عالم وات6ال

921285112160371أن�Aة ال�ال�ة وال�أم�? واالق�6اد

863111114125قان!ن - عل!م س�اس�ة 


مات وال�ه? F2598276613373 ال

 G�عل�726331631223942888980ال

3300114386641793175620الJ6ة

3523484866499أن�Aة ثقاN�ة ر�اض�ة اج��اK�ة

3082625762981731068إدارة وت3���  

35118191074الJT!ث وال�Jال�ل

9461651821160ال�6اعات اإلس��Fاج�ة ال��"��ة وال�ع
ن�ة وم!اد ال��اء
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123666616028344ال��اء
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139963911977679398860221030ال�"�!ع
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Sessions de formation et voyages d’études organisées par 

L’ATCT du 1
er

 janvier au 31 Décembre 2021 
 

 1

                                                                                                                                                                                                                                                      

N° N° Req. Domaine Institution  
de formation 

Durée Pays  
bénéficiaire  

Contribution  
Financière  

Nombre 
de 

stagiaires 
  

Renforcement de l’écosystème national 

de la CSSTr en Afrique 
BID+ UNOSSC 

Le 24 

mars 

Burkina-Faso, 

Cameroun, Comores, 

Djibouti, Guinée, 

Sénégal, Palestine, 

Tunisie  

(Formation en 

ligne) 
19 

  Organisation  à distance d’une session 

de formation dans le domaine des 

technologies de l'information et de la 

communication au profit de 14 

inspecteurs et conseillers pédagogiques 

tchadiens et ce dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet de renforcement 

des capacités du Ministère de 

l’Education tchadien dans le domaine 

de l’enseignement de la langue arabe 

CIFFIP  - 2 experts 
Du 3 au 10 

mars 2021 
Tchad 

ATCT-BID-

Tchad 
14 

  Organisation  à distance d’une session 

de formation dans le domaine de 

l’ingénierie de la formation au profit de 

10 inspecteurs et conseillers 

pédagogiques tchadiens et ce dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet de 

renforcement des capacités du 

Ministère de l’Education tchadien dans 

le domaine de l’enseignement de la 

langue arabe 

CIFFIP  - 1 expert 
Du 4 au 13 

mars 2021 
Tchad 

ATCT-BID-

Tchad 
10 
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N° N° Req. Domaine Institution  
de formation 

Durée Pays  
bénéficiaire  

Contribution  
Financière  

Nombre 
de 

stagiaires 
  

Organisation d’une session de 

formation à distance dans le domaine 

de la lutte contre la désertification et de 

la sécheresse 

Institut Des 

Régions Arides - 

Médenine 

Du 6 au 9 

septembre 

2021 

Tchad 1 

Egypte 9 

Iraq 19 

Jordanie 6 

Kuwait 3 

Libye 5 

Palestine 2 

Oman 1 

Soudan 12 

Tunisie 2 

SESRIC 60 

  
Visite d’étude au profit du Directeur 

Général  de l’Agence Comorienne de 

Gestion de déchets 

CITET 

(ANGeD) 

(DGRPPE) 

(ONAS) 

du 06 au 

12 

novembre 

2021  

Union des Comores 
Union des 

Comores 
01 

  Visite d’études au profit de l’Agence 

Comorienne de Coopération 

Internationale (ACCI) pour s’imprégner 

de l’expérience de l’ATCT notamment 

en matière de gestion de CSSTr 

ATCT 

du 22 

novembre 

– 04 

décembre 

Union des Comores BID 03 

  

Visite d’études au profit de la Directrice 

Générale de l’Agence Comorienne de 

Coopération Internationale 

ATCT 

MESRS 

ATFP 

ENMV 

CREDIF 

29 

novembre 

– 04 

décembre 

Union des Comores BID 01 
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N° N° Req. Domaine Institution  
de formation 

Durée Pays  
bénéficiaire  

Contribution  
Financière  

Nombre 
de 

stagiaires 
  Réunion préparatoire relative au projet 

de l’Observatoire des Dépenses Sociales 

« SEM » : présentation de la plateforme 

électronique des dépenses sociales 

ESCWA 

le 20 

Décembre 

2021 

Tunisie  12 

  

 mission d’immersion en Tunisie au 

profit de 13 cadres guinées 

 

Centre de 

Promotion des 

Exportations de la 

Tunisie 

- Ministère du 

Commerce de la 

Tunisie,  

- Ministère de 

l’Industrie de la 

Tunisie,  

-Les groupements 

interprofessionnels  

- Le coordonnateur 

international, 

- l'Agence pour la 

du 08 au 

15 

décembre 

2021 

Guinéee 

la Banque 

Islamique de 

Développement 

(BID), (ATCT), 

la Société 

Internationale 

Islamique de 

Financement du 

Commerce 

(ITFC), le Cadre 

Intégré 

Renforcé du 

Commerce 

Mondial (CIR), 

la Banque arabe 

pour le 

développement 

économique en 

Afrique 

(BADEA) et 

l'Agence 

guinéenne de 

coopération 

13 
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N° N° Req. Domaine Institution  
de formation 

Durée Pays  
bénéficiaire  

Contribution  
Financière  

Nombre 
de 

stagiaires 
Promotion de 

l'Industrie et de 

l'Innovation 

- l'Agence pour la 

Promotion des 

Investissements 

Agricoles 

-Le Conseil 

National 

d'Accréditation, 

technique 

(AGCT). 

 
TOTAL 133 
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 1

N° 
N° 

Requête 
Objet de la mission Durée 

Pays 

bénéficiaire 

Contribution 

financière 

Nombre 

d’experts 

1.   

Mission de courte durée d’un consultant 

national spécialiste en Agriculture 

irriguée 

Du 25-01-2021 

 au 24-06-2021 
Guinée Conakry  BAD 01 

2.   

Mission de courte durée d’un consultant 

national spécialiste en ingénierie 

hydraulique   

Du 05-01-2021 

 au 04-01-2023 
RDC  RDC 01 

3.   

Mission de courte durée d’un consultant 

national spécialiste en Chimie au profit 

du laboratoire de Géologie et de Chimie 

de Lomé   

Du 01-02-2021 

 au 30-06-2021 
Togo  Togo 01 

4.   

Mission de courte durée d’un consultant 

national spécialiste en Ingénierie des 

systèmes de transport 

Du 25-02-2021 

 
Angleterre Angleterre 01 

5.   

Recrutement d’un expert pour la mise 

en place d’une base de données des 

exportateurs et entreprises 

potentiellement exportatrices au sein de 

l’Agence Guinéenne de Promotion des 

Exportations « AGUIPEX ». 
 

 

Du 18-02-2021 

 

 

Guinée Conakry 

BID 

/BADEA/ITFC/CIR/ 

ATCT/AGCT 

01 

6.   

Renforcement des capacités de l’agence 

comorienne de coopération 

internationale 

Du 14-02-2021 

au 14-03-2021 
Comores BID 02 
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N° 
N° 

Requête 
Objet de la mission Durée 

Pays 

bénéficiaire 

Contribution 

financière 

Nombre 

d’experts 

7.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’environnement  au profit 

de la Tunisie  

Du 03-03-2021 

Au 28-02-2022 

 

Tunisie  ONUDI 01 

8.   

Mission de courte durée de deux 

consultants dans le domaine de 

l’informatique  au profit de la douane  

Tunisienne 

Du 01-03-2021 

Au 31-05-2021 
Tunisie  ONU 02 

9.   

Mission de courte durée d’un consultant 

national en statistique   Du 08-03-2021 

Au 30-06-2021 
Côte d’Ivoire  BAD 01 

10.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’ingénierie de la formation  
Du 01-03-2021 

Au 23-06-2022 

 

Guinée Conakry Guinée Conakry 01 

11.   

Mission d’un consultant dans le 

domaine d’équipement et exploitation 

des autoroutes 

Du 30-03-2021 

Au 29-03-2022 

 

Guinée Conakry Guinée Conakry 01 

12.   

Mission de courte durée d’un consultant 

dans le domaine d’équipement et 

exploitation des autoroutes 

Du 21-03-2021 

Au 10-04-2021 

 

Cameroun Cameroun 01 

13.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’ingénierie de la formation  
Du 22-03-2021 

Au 15-12-2021 

 

Sénégal Sénégal 01 

14.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’ingénierie rural et 

hydraulique  

Du 22-03-2021 

Au 15-12-2021 

 

Niger Niger 01 



Missions d’expertise effectuées 

Du 1
er

 janvier au 31 Décembre 2021 

 

 

 3

N° 
N° 

Requête 
Objet de la mission Durée 

Pays 

bénéficiaire 

Contribution 

financière 

Nombre 

d’experts 

15.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de la communication 
Du 15-03-2021 

Au 14-12-2022 

 

Tunisie Expertise France 01 

16.   

Mission d’expertise pour l’organisation  

à distance d’une session de formation 

dans le domaine des technologies de 

l'information et de la communication au 

profit de 14 inspecteurs et conseillers 

pédagogiques tchadiens et ce dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet de 

renforcement des capacités du 

Ministère de l’Education tchadien dans 

le domaine de l’enseignement de la 

langue arabe 

Du 3 au 10 mars 

2021 
Tchad ATCT-BID-Tchad 02 

17.   

Mission d’expertise pour l’organisation  

à distance d’une session de formation 

dans le domaine de l’ingénierie de la 

formation au profit de 10 inspecteurs et 

conseillers pédagogiques tchadiens et 

ce dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet de renforcement des capacités du 

Ministère de l’Education tchadien dans 

le domaine de l’enseignement de la 

langue arabe 

Du 4 au 13 mars 

2021 
Tchad ATCT-BID-Tchad 01 

18.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’ingénierie de la formation  
Du 26-04-2021 

Au 10-05-2021 

 

Cameroun Forhom Egis 01 
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N° 
N° 

Requête 
Objet de la mission Durée 

Pays 

bénéficiaire 

Contribution 

financière 

Nombre 

d’experts 

19.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’immigration  
Du 06-04-2021 

Au 05-04-2022 

 

Tunisie OIT 01 

20.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de génie civil  
Du 01-04-2021 

Au 31-03-2022 

 

Gambie  

International 

Development 

Consultants 

01 

21.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de génie civil  
Du 01-04-2021 

Au 31-03-2022 

 

Benin   Benin 01 

22.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de génie rural  
Du 21-04-2021 

Au 20-04-2022 

 

Burkina Faso   
Groupement 

SGTI ATP GIE 
01 

23.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’agroalimentaire  
Du 01-04-2021 

Au 31-03-2022 

 

Arabie Saoudite   Arabie Saoudite   01 

24.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine des Finances  
Du 01-04-2021 

Au 31-03-2022 

 

Sénégal    Sénégal    01 

25.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine de l’ingénierie de la formation 

au sein du projet « Digital4Jobs » 

Du 15-05-2021 

Au 14-05-2022 

 

TUNISIE GIZ 01 

26.   

Mission d’un consultant national dans le 

domaine des finances  
Du 01-05-2021 

Au 30-04-2023 

 

Guinée Conakry Guinée Conakry 01 
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50461117628إدارة وت����
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