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 نشاط الوكالة التونسية للتعاون الفني

 
 2017 ديسمبر 31إلى غاية 

  :مقدمة عامة 

عودة إلى نسقه التصاعدي الذي توقف خالل الثالث سنوات األخيرة  2017خالل سنة عرف نشاط التعاون الفني 
إذ ارتفع حجم االنتدابات وتنوع قطاعيا . الصعوبات االقتصادية خاصة بمنطقة الخليج العربي  نتيجة تداعيات

المقدمة أو من وجغرافيا خاصة مع تطور التعاون مع كندا الذي شهد هذه السنة حركية كبيرة من خالل العروض 
خالل زيارات لجان االنتداب إلى الوكالة وعقد االتفاقيات التي ستؤسس لشراكة وتعاون فعالين خالل السنوات 

هذا كما واصل نشاط التعاون جنوب جنوب تطوره المسجل خالل السنوات األخيرة مؤكدا في ذلك دور . القادمة
التعريف بكفاءات تونس وخبراتها في مختلف المجاالت في  الوكالة منذ تأسيسها كنقطة ارتكاز وطنية تعمل على

  .مع شركائها اإلقليميين والدوليينإطار تعاون متميز 
  :مبوبة حسب المحاور التالية 2017وفيما يلي حوصلة لنشاط الوكالة التونسية للتعاون الفني خالل سنة 

  
I. في مجال توظيف الكفاءات التونسية بالخارج: 

  

  :االنتدابات  -1

بنسبة تطور  2016منتدب سنة  1900منتدب مقابل  2120، 2017ديسمبر  31بلغ عدد المنتدبين إلى غاية 
  .ما بعد الثورة النسق التصاعدي الذي مّيز سنوات وبالتالي يعود نشاط االنتداب إلى  %11،6بلغت 

  

خالل السنوات األخيرة قطاعيا من  االنتداب التي عرفها نشاطتأّكد النقلة النوعية ب 2017هذا وقد تميزت سنة 
ارتفع عدد االنتدابات  2016مقارنة بسنة  انتدابات اإلطارات العليا والتخصصات الدقيقة، إذ حجم ارتفاع خالل

، في حين انخفضت االنتدابات في التعليم  %29إلى ، وأطباء االختصاص  % 40 إلى  ألساتذة التعليم العالي
، وجغرافيا من خالل بروز أسواق جديدة بدأت في التطور وأهمها السوق الفرنسية  %17الثانوي والتقني بنسبة 

مقارنة  %13انتدابا أي بمعدل زيادة نسبتها  336 إلى 2017ا في سنة موالسوق الكندية التي ارتفع حجم انتداباته
  .2016بسنة 

   
أستاذ تعليم  343الذي سّجل انتداب و  بمختلف مستوياته باألساس على قطاع التعليم توزعت االنتداباتهذا وقد 
 245يليه قطاع الصحة الذي سجل انتداب . أستاذ تعليم ابتدائي 26أستاذ تعليم ثانوي وتقني و  209عالي و 

منتدب والتربية البدنية  259إطار شبه طبي، ثم قطاع اإلدارة ب  448من الطب العام و 32طبيب اختصاص، 
  .منتدب 178ة ب منتدب والهندس 206والرياضة    بـ 
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للسنوات الماضية مع مالحظة توجها بدأ الدول المستقطبة للكفاءات التونسية مشابها  ت تركيبةبقيفقد  جغرافياأما 
على الصدارة من حيث عدد التي رغم تواصل محافظتها العالم العربي  يبرز بداية من هذه السنة ويهم بلدان

حيث  2016مقارنة بسنة  % 3فإن نسبتها من حجم االنتدابات تراجعت بمنتدب،  1476االنتدابات بمجموع 
حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة األولى من حيث  وقد. %70إلى  %73مرت النسبة المذكورة من 

طر من مجموع االنتدابات، تليها ق %36إطارا تونسيا أي بنسبة  756استقطاب الكفاءات التونسية وذلك بانتداب 
منتدب وبلدان  224، ثم فرنسا بـ %118أي بزيادة قدرها  2016سنة  213، مقابل 2017انتداب سنة  464بـ 

  .منتدب 176وهيئات أخرى ب 
،  2016عرض سنة  191مقابل عرض انتداب  262، 2017هذا مع اإلشارة إلى أن الوكالة تلقت خالل سنة 

في  1930و ) العالي والثانوي ( وظيفة في التعليم 1180وظيفة منها نحو  4318 ت هذه العروضشملوقد 
   .والبقية في اختصاصات الهندسة والتجميل والتسويق والتجارة وقطاع الخدماتالصحة و 

  
 23لجنة فنية قصد انتداب الكفاءات التونسية واستكشاف الحاجيات من الكفاءات منها  67كما استقبلت الوكالة 

وهو معطى جديد في مجال التعاون  كندالجنة من  13و لجنة من قطر 11و لجنة من المملكة العربية السعودية
 الوكالة  مع هذا البلد الذي من المنتظر أن يتضاعف في السنوات المقبلة بعد نجاح عملية االنتداب التي نظمتها

  .2017خالل شهر نوفمبر  QUEBEC INTERNATIONALباالشتراك مع مؤسسة 
  

ون بمركز عملهم بالخارج امتع 1479، 2017أما في خصوص الملتحقين للعمل بالخارج فقد التحق خالل سنة 
ويعود  هذا  االنخفاض في عدد الملتحقين أساسا إلى تأّخر استكمال إجراءات .  2016سنة  1676مقابل 

العدد وبالتالي بلغ  .االلتحاق بدولة قطر وثقل اإلجراءات اإلدارية التي تفرضها أغلب المؤسسات المشغلة هناك 
متعاونا يعملون بمختلف األقطار  17701، 2017في موفى سنة الجملي للعاملين في نطاق التعاون الفني 

  .الشقيقة والصديقة وبالمنظمات الدولية واإلقليمية
  

 :استكشاف فرص التوظيف و زيارات العمل واالجتماعات للترويج لخدمات الوكالة  -2

 الوكالة بخدماتسعي المتواصل لربط الصلة مع المؤسسات األجنبية والمنظمات الدولية للتعريف الفي إطار 
 :2017سنة  ُسجلواستكشاف فرص تعاون جديدة 

عدة  انعقاد تخللها ،OITفي ورشات العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية  الوكالة شاركةم �
 .منظمة بتونسالاجتماعات مع ممثل 

تضمنت جلسات  2017 مارس في شهرإلى سلطنة عمان  من قبل المدير العام للوكالة زيارة عمل �
المسؤولين العمانيين بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية عمل مع كبار 

وذلك لمزيد ربط الصلة مع مختلف شركاء  لإلدارة والتكنولوجيا، ووزارة الخدمة المدنية وكلية عمان
بين الجانبين وتدارس اإلمكانيات  التعاونوتطوير الوكالة التقليديين والجدد من القطاع العام والخاص 

 .مجاالته وحل اإلشكاليات التي من شأنها عرقلة مسيرته المتاحة لتنويع
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لخدمات الوكالة والتعريف بالكفاءات التونسية واستكشاف فرص  فرصة للترويج  هذا ومثلت الزيارة
 . جديدة لتوظيفها

وفد عن الهيئة السعودية للتخصصات ل  2017في شهر مارس  تنظيم زيارة لتونس بدعوة من الوكالة �
مزيد التباحث بين األطراف المعنية بكل من تونس ل  -برتبة وزير  - الصحية يترأسه أمينها العام

لإلطارات شبه الطبية من  موضوع معادلة الشهادات الممنوحة حولوالمملكة العربية السعودية  
حلول لإلشكاليات المطروحة الٕايجاد و شهادة التمريض المؤسسات التعليمية التونسية وخاصة منها 

 الذي معتمد بالمملكة العربية السعوديةعلى مستوى تصنيف هذه الشهادات العلمية بسلم الرتب ال
 .يهتتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اإلشراف عل

يم العالي والبحث العلمي اجتماعات مع وزيرة الصحة ورئيس ديوان وزارة التعل تخللت هذه الزيارة وقد
إلى جانب اجتماعات فنية ضمت، إضافة إلى أعضاء الوفد السعودي، مسؤولين من األطراف المعنية 

كما تم تنظيم زيارات ميدانية إلى المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس والمدرسة العليا . في تونس
  .لعلوم وتقنيات الصحة

 MM" مع ممثلي مكتب التوظيف الكندي 2017مارس 28بتاريخ تنظيم اجتماع بمقر الوكالة  �
conseil  " للنظر في السبل الكفيلة بمزيد دعم التعاون بين الطرفين وخاصة في مجال التوظيف

ولمزيد التعريف بالكفاءات التونسية وخاصة في بعض المجاالت التقنية واستكشاف فرص جديدة 
 .لتوظيفهم

وتم االتفاق خالل هذا االجتماع على عقد اجتماعات إضافية مع مسؤولين من مراكز التكوين  
المهني وتنظيم زيارات ميدانية لهذه المراكز لالطالع على مخرجاتها والمناهج المعتمدة في تكوين 

  .خريجيها والشهادات المسندة إليهم
 DCI Défense Conseilمثلي مجموعة مع م 2017أفريل 24تنظيم اجتماع بمقر الوكالة بتاريخ  �

International  وقد تم االتفاق . الفرنسية لربط الصلة وللنظر في إمكانيات التعاون بين الطرفين
على أن توّفر الوكالة احتياجات الجهة الفرنسية من الكفاءات الالزمة للعمل بمختلف مشاريعها 

 .جاز بالمملكة العربية السعوديةالنبالخليج العربي وخاصة مترجمين بمشاريعها في طور ا
بإجراءات الهجرة إلى كندا، بالتعاون مع سفارة كندا بتونس، في إطار  تنظيم أيام إعالمية للتعريف �

 ،2017دفعات خالل شهري أفريل وجوان  3وذلك بمقر الوكالة وعلى  entrée expressبرنامج 
 .هجرة إلى كندامشاركا من الكفاءات التونسية الراغبة في ال 234لت جس

التي تعنى بالتنمية االقتصادية "   Quebec Internationalكيبيك الدولية " ربط الصلة مع مؤسسة  �
لتنظيم عملية "   Quebec Internationalبتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة وبمقاطعة كيبيك تّوجت 

سيرة ذاتية أرسلها  1800فاقت  بعروض انتداب نشرت على موقع الوكالة وترشحاتاالنتداب و 
اجتماع بمقر سفارة كندا بتونس مع تالها  ،المرشحون مباشرة للجهة المعنية عبر رابط الكتروني

وذلك بتاريخ  Québec internationalممثلي السفارة وممثلة وزارة الهجرة الكندية وممثلة مؤسسة 
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مؤسسات كندية  5ر الوكالة لفائدة على هامش مهّمة االنتداب التي نظمت بمق 2017 نوفمبر 28
 . بالتعاون مع األطراف المذكورة

 & Europe careمع السيد رالف فيتاك ممثل شركة  2017 جوان 29اجتماع بمقر الوكالة بتاريخ  �
Go Africa   على اثر هذا االجتماع تم. طبيةالشبه انتداب اإلطارات المتخصصة في  األلمانية 

ق والتعاون لترشيح إطارات شبه طبية للعمل بألمانيا بعد استكمال الملفات االتفاق على مزيد التنسي
 .اإلدارية الالزمة

مع مسؤولين من سفارة كندا بتونس لمزيد التنسيق  2017أوت  29ماع بمقر الوكالة  بتاريخ اجت �
والنظر في حل اإلشكاليات  entrée expressبخصوص تنظيم األيام التعريفية  في إطار برنامج 

المديرة اإلقليمية لبرنامج ور حضباجتماع  ل إجراءات المنتدبين للعمل بكندا، تالهالخاصة باستكما
destination Canada  مشاركة خالل شهر الوكالة للدعوة بسفارة كندا بفرنسا، وتمت  خالله

من قبل سفارة كندا  2017سبتمبر  28بتاريخ  في ورشة العمل التي ُنظمت بباريس  2017نوفمبر 
مزيد ربط الصلة مباشرة مع للوكالة ل مثلت فرصة برنامجال هذابفرنسا ووزارة الهجرة الكندية في إطار 

 .مكاتب التوظيف الكنديةو المشغلين 
الوكيل المساعد  –مع المهندس فؤاد دعيج عون  2017سبتمبر  28اجتماع بمقر الوكالة بتاريخ  �

لتباحث سبل دعم  -القوى الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء الكويتيةلتشغيل وصيانة محطات توليد 
التعاون الفني التونسي الكويتي من خالل توسيع التعاون مع وزارته والنظر في اإلمكانيات المتاحة 

سيرة ذاتية  500وقد تم تسليم الضيف أكثر من . للتعاون مع القطاع العام والخاص في دولة الكويت
 .في مجال الكهرباءتخص مرشحين 

 sofrecoمع ممثل مكتب الدراسات الفرنسي بتونس  2017 سبتمبر 29اجتماع بمقر الوكالة بتاريخ  �
وقد تّوج هذا . وذلك للنظر في اإلمكانيات المتاحة لالستعانة بالكفاءات التونسية لتنفيذ مشاريع الشركة

  .طويلة المدىو  قصيرة تاللقاء بعرضي انتداب مهندسين للعمل بإفريقيا في إطار مهما
 translation backربط الصلة مع مؤسسة ل ون الخارجية وسفارتنا باألرجنتينالتنسيق مع وزارة الشؤ  �

office فرنسي / تّوجت العملية بعرض انتداب مترجمين أنقليزي. األرجنتينية. 
نظمها المعهد التونسي للدراسات  "مهن الغد"في ندوة بعنوان  2017خالل شهر نوفمبر  المشاركة �

 .UTICA منظمة األعراف اإلستراتيجية بالتعاون مع
 
  :المترشحين للعمل بالخارج تسجيل وتأهيل -. 3 

من   2017قامت الوكالة خالل سنة العمل على توفير المترشحين لعمليات االنتداب ،  في إطار  
 التعليمفي  %35 منهم 2016ملفا جديدا خالل سنة  3523 مقابلملف ترشح جديد،  4686تسجيل 

سلكية المواصالت الالكترونيك و و الكهرباء ك والبقية في اختصاصات مختلفةالصحة  في %25و
العدد الجملي لملفات الترشح المسجلة ببنك بذلك ليبلغ وغيرها،  سلكية واإلعالمية وعلوم األخبارالالو 



 

مترشحا بدون خبرة من أصحاب الشهادات العليا خاصة في 

قامت الوكالة وفي إطار تأهيل المترشحين واكسابهم المهارات الضرورية للنجاح في امتحانات القبول، 
إطارا شبه طبيا وقع انتدابهم مبدئيا من طرف 
مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لتكوين اإلطارات التابعة لوزارة 

للنجاح في تهم مما سيمكنهم من تعزيز قدرا

 متعاونا  17701، 2017بلغ العدد الجملي للمتعاونين العاملين في نطاق التعاون الفني إلى موفى سنة 
يعملون بمختلف األقطار الشقيقة والصديقة وبالمنظمات الدولية واإلقليمية وتحتل البلدان العربية المرتبة 

وفيما يلي رسما بيانيا . من مجموع المتعاونين

  
2017   

هذا وفي إطار اإلحاطة بالمتعاونين تسهر الوكالة على متابعة وضعياتهم اإلدارية وعلى مزيد دعم 
مراسلة  2017التواصل معهم سواء بالخارج أو بالمؤسسات األجنبية بتونس، وفي هذا السياق تّم سنة 

1237; ��دان أ�ر���

295; ��دان إ�ر���� 

ا���ظ��ت ا�دو��� 
524

مترشحا بدون خبرة من أصحاب الشهادات العليا خاصة في  6437ملفا من بينهم 39312
  .وعلوم األخبار  واإلعالمية

وفي إطار تأهيل المترشحين واكسابهم المهارات الضرورية للنجاح في امتحانات القبول، 
إطارا شبه طبيا وقع انتدابهم مبدئيا من طرف  62تنظيم دورة تدريبية في االنجليزية الطبية لفائدة 

مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لتكوين اإلطارات التابعة لوزارة 
مما سيمكنهم من تعزيز قدرا. والمهديةالصحة ومدارس علوم التمريض بتونس ونابل 

 PROMETRIC.  

  :التصرف في شؤون المتعاونين بالخارج

بلغ العدد الجملي للمتعاونين العاملين في نطاق التعاون الفني إلى موفى سنة 
يعملون بمختلف األقطار الشقيقة والصديقة وبالمنظمات الدولية واإلقليمية وتحتل البلدان العربية المرتبة 

من مجموع المتعاونين %76األولى في استقطاب المتعاونين التونسيين بنسبة 
  :للمتعاونين التونسيين حسب توزيعهم الجغرافي

2017 حسب البلدان سنة توزيع المتعاونين

هذا وفي إطار اإلحاطة بالمتعاونين تسهر الوكالة على متابعة وضعياتهم اإلدارية وعلى مزيد دعم 
التواصل معهم سواء بالخارج أو بالمؤسسات األجنبية بتونس، وفي هذا السياق تّم سنة 

;  ا���دان ا��ر���
13483

; ��دان أورو��
2101

ا���ظ��ت ا�دو��� 
524; وا! �����

;  ��دان آ#�� وا#"را���
61
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39312الترشحات، 

واإلعالميةميداني التعليم 
      

وفي إطار تأهيل المترشحين واكسابهم المهارات الضرورية للنجاح في امتحانات القبول، 
تنظيم دورة تدريبية في االنجليزية الطبية لفائدة ب

مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لتكوين اإلطارات التابعة لوزارة 
الصحة ومدارس علوم التمريض بتونس ونابل 

PROMETRICاجتياز اختبار
  
II. التصرف في شؤون المتعاونين بالخارج

  
بلغ العدد الجملي للمتعاونين العاملين في نطاق التعاون الفني إلى موفى سنة 

يعملون بمختلف األقطار الشقيقة والصديقة وبالمنظمات الدولية واإلقليمية وتحتل البلدان العربية المرتبة 
األولى في استقطاب المتعاونين التونسيين بنسبة 

للمتعاونين التونسيين حسب توزيعهم الجغرافي
  
  

  
هذا وفي إطار اإلحاطة بالمتعاونين تسهر الوكالة على متابعة وضعياتهم اإلدارية وعلى مزيد دعم 

التواصل معهم سواء بالخارج أو بالمؤسسات األجنبية بتونس، وفي هذا السياق تّم سنة 
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متعاونا انتهت فترات إلحاقهم وذلك قصد حثهم على  تسوية وضعياتهم اإلدارية إزاء  2065
مطلب تمديد وٕانهاء إلحاق إلى مختلف  3929إحالة الوكالة  كما تولت .مؤسساتهم األصلية بتونس

  .إلى مراكز عملهم بتونسمتعاونا  1003الهياكل العمومية أسفرت على عودة 

ملف واستخراج  216من دراسة  2017ية تمكنت الوكالة خالل سنة وفي خصوص التغطية االجتماع
والحيطة شهادة تقاضي اقل أو أكثر من ضعف المرتب وٕاحالتها على الصندوق الوطني للتقاعد  329

 8و المؤرخ في  2017لسنة  260في إطار تفاعل المتعاونين مع األمر الحكومي عددوذلك  االجتماعية
كام استثنائية لتسوية فترات اإللحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان و المتعلق بأح 2017فيفري 

 . 2018فيفري  20االجتماعي العمومي والخاص قبل يوم  أنظمة الضمان
   

شؤون المتعاونين  متابعة في الوكالة التي تعترض الصعوباتاإلطار الى بعض هذا وتجدر اإلشارة في  
  :أهمها
ض علحاق والتمديد واإلنهاء من قبل بقرارات اإلالمراسالت المتعلقة باآلجال في  احترام عدم -

  .المؤسسات التونسية
عدم موافقة بعض المؤسسات على تمديد اإللحاق وٕاعالم المتعاونين في وقت قصير بالعودة  -

 .ومباشرة العمل بتونس
  .المطلوبةأو غير مطابقة للمواصفات  غير مكتملة بوثائقموافاة الوكالة  -
بعض المتعاونين الملحقين لدى الوكالة بكل من أمريكا وكندا  التمكن من تسوية وضعيات عدم -

 .معهمالتواصل  وبعض البلدان األوروبية وذلك لصعوبة

  

III.  مجال التعاون جنوب جنوب:                                                            
  

جنوب إطارا هاما الستثمار التجربة والخبرة التونسية وتوظيفها التوظيف األمثل -يمثل التعاون الجنوب
في صياغة وتنفيذ ومتابعة وتسيير برامج ومشاريع لفائدة بلدان مستفيدة بتمويل من دول وهيئات إقليمية 

تسبت فيها تونس تجربة ودولية مانحة، وذلك قصد تطوير قدرات هذه البلدان في مجاالت وقطاعات اك
 . وميزات تفاضلية

بمواصلة متابعة برامج التعاون الثالثي مع عدد من  2017خالل سنة وقد قامت الوكالة في هذا اإلطار 
الشركاء الداعمين لهذا النوع من التعاون  الى جانب مواصلة دعم حضورها كنقطة ارتكاز وطنية للتعاون 

  .واالجتماعات الدولية واإلقليمية التي تنظم في الغرض الفني جنوب جنوب بمختلف التظاهرات
 

  :2017جنوب المنجزة سنة -وفيما يلي أهم أنشطة التعاون جنوب
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  :في مهام معونة فنيةإيفـاد الخبراء واالستشاريين  -1
  
يادين م شملتمهمة معونة فنية  35خبيرا واستشاريا في إطار  57إيفاد  2017خالل سنة  تم

  :من أبرزها عديدة واختصاصات
بتمويل من " نادي البصر"طبيب في حمالت مقاومة فقدان البصر التي تقوم بها جمعية  17إيفاد  �

 .البنك اإلسالمي للتنمية لفائدة عدة بلدان افريقية كساحل العاج و النيجر
وينية خبراء في مجال تعليم اللغة العربية إلعداد برامج تكوين سيقع اعتمدها في الدورات التك 3إيفاد  �

  .التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع لدعم تعليم اللغة العربية بجمهورية التشاد
خبيرين في مجال مرافقة الباعثين للمؤسسات بتمويل من منظمة األمم المتحدة للتنمية  إيفاد �

 .الصناعية
 بين والخبرات المعارف تبادل مشروع احتياجات خبراء من البريد التونسي إلى موريتانيا لمعاينة 6إيفاد  �

 .النقال الهاتف بواسطة اإللكتروني للدفع منّصة إنشاء حول وتونس موريتانيا
خبراء للقيام بمهمة معونة فنية لفائدة جيبوتي في إطار مشروع دعم قدرات الوكالة الجيبوتية  3إيفاد  �

 .ية لتنمية القطاع الخاصللنهوض باالستثمار الممول من قبل الشركة اإلسالم
لفائدة كل من تونس وموريتانيا بتمويل من  خبراء للقيام بمهمات في مجال هندسة التكوين 4إيفاد  �

 .الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
خبراء في الطب االستعجالي والطب الباطني والطب الرياضي إلى كل من بلجيكيا والبحرين  3إيفاد  �

 .وغينيا االستوائية
ع انشاء وحدة للتعاون جنوب جنوب نسية للتعاون الفني لدعم مشرو ايفاد خبير من الوكالة التو  �

  .تمويل من البنك االسالمي للتنميةالسودان بب
  

في مجاالت الهندسة المائية واإلحصاء خر من الخبراء الذين تم إيفادهم آهذا إلى جانب عدد 
واالتصاالت وهندسة التكوين والهندسة المدنية وهندسة الغابات وهندسة الطاقة والميكاترونيك والرصد 

نذكر من أهمها الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  إلقليميةواالجوي بتمويل من عدد من المنظمات الدولية 
 .ذية والزراعةومكتب العمل الدولي ومنظمة األغ

 

  :والورشات الدولية الدورات التدريبية والزيارات الدراسية. -2

  

إطارا من  156لفائدة دراسية  زيارات 5و دوليتين ورشتي عملو  دورة تدريبية 2017سنة  الوكالةنظمت   
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في بدعم من عديد الشركاء ك وآسيوية عــربيـةإفريقيـــا ومن دول 

   . وغيرهاواالسكوا للتنمية  اإلسالميللتنمية والبنك  اإلفريقيوالبنك إفريقيا 
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يع االستثمارات الهيئة القومية لتشج من إطارا 12قدرات  لتطوير  التدريبية صصت الدورةخُ وقد 
المصرف العربي وذلك بتمويل من  في مجال تطوير االستثمارات المحلية واألجنبية بجمهورية الغابون

  .للتنمية االقتصادية في إفريقيا
بالتنسيق مع " تعزيز التعاون الفني بين تونس و اإلسكوابفقد اهتمت األولى  عمل،ال في خصوص ورشتي

من عدة وزارات  إطارات ةشاركبم،  )اإلسكوا(لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
الفرصة للتعرف على الَلجنة األممية المذكورة وعلى مختلف أنشطتها وٕامكانية  تونسية أتيحت لهم

مسوَدة لالئحة طلبات الوزارات  وتَم خالل الورشة وضع .االستفادة من خدمات التعاون الفني التي توفرها
   . 2019-2017فيما يتعلق بالتعاون الفني قصد ضبط برنامج عمل للفترة 

خبير من كل من  48شارك فيها  ،تربية األحياء المائية حول إقليميةصبغة  فكان لها ،الثانية أما الورشة
   وهي تندرج . والمجر والسودان وتركيا تونس والجزائر والمغرب وكازاخستان وأوزباكستان وقرغيزستان

انضمام تونس إلى مبادرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومكتب األمم المتحدة  للتعاون في إطار 
جنوب والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ برنامج للتعاون بين بلدان شمال إفريقيا والشرق األدنى -جنوب

جابهة التحديات في مجال التنمية الزراعية ودعم األمن الغذائي قصد موأوروبا الشرقية واسيا الوسطى 
 .والمائي والحّد من الفقر في المناطق الريفية

  
  :موزعة كاألتيإلى تونس  دراسيةال أربع زيارات 2017 سنة نظمت الوكالة خاللهذا و 

إطارات،  بتمويل من  08دراسية لفائدة وفد من وزارة الداخلية والالمركزية الموريتانية متكون من  زيارة �
 .الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

ُممول من  في إطار مشروع، إطارات من الوكالة الجيبوتية للنهوض باالستثمار  04لفائدة زيارة دراسية  �
 .ت جيبوتي في مجال النهوض باالستثماردعم قدراقبل البنك اإلسالمي للتنمية ل

مديرين عامين من وزارة التربية التشادية لالطالع على التجربة التونسية في  06زيارة دراسية لفائدة  �
 .وذلك في إطار تنفيذ مشروع دعم تعليم اللغة العربية بجمهورية التشاد مجال ثنائية اللغة

إطارات من وزارة المرأة واألسرة الجيبوتية، بهدف االستفادة من التجربة التونسية  05زيارة دراسية لفائدة  �
   .في مجال المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات المرأة الجيبوتية في عدة مجاالت

 الة تم التي تابعت تدريبا عبر الوكوعلى صعيد آخر وفي إطار ربط الصلة مع اإلطارات األجنبية 
في مواصلة التعاون مع تونس في مجاالت  رغبتهعبر جانب منهم عن  إطار 350لي االتواصل مع حو 

   .اختصاصهم سواء على مستوى التعاون الثنائي أو الثالثي
  

من يدرسون بالجامعات التونسية طالب 16واصلت الوكالة متابعة وتأطير  واإلحاطة بهذا كما 
  .من البنك اإلسالمي للتنمية الحاصلين على منحة دراسية 
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 :ثالثيالتعاون الجنوب و -جنوبفي اطار التعاون  المعونة الفنيةمشاريع  -3

  

مشروع تعاون لفائدة مراكز بحوث تونسية  14التصرف المالي في  2017واصلت الوكالة سنة 
  :التاليةمشاريع ال انجازطور متابعة  جانب إلى ل من دول ومنظمات إقليمية ودوليةبتموي

نظام للدفع عن طريق الهاتف  مشروع تنمية قدرات الشركة الموريتانية للبريد في مجال استحداث �
التونسي والبنك اإلسالمي بالتعاون مع البريد ألف دوالر أمريكي،  830بكلفة الجملية تقدر بــــ  الجوال

وسيتم اإلعالن عن . ةباالعتماد على آلية تبادل المعارف والخبرات للبنك اإلسالمي للتنميللتنمية و 
 .2018تنفيذ هذا المشروع مع بداية سنة  انطالق

 2017تم في غّرة ماي  إذ .العربية اللغة تعليم مجال في التشادية التربية وزارة قدرات لتنمية مشروع  �
إمضاء اتفاقية إطارية بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والبنك اإلسالمي للتنمية ووزارة التربية 

 لتكوين الدولي المركز كفاءات على باالعتماد سنوات 3التشادية لتنفيذ هذا المشروع على مدى 
  . ألف دوالر أمريكي 657وبكلفة إجمالية قدرها  البيداغوجي والتجديد المكّونين

 وزير عليه أشرف 2017أوت  7يوم  بنجامينا ملتقى فيوتم اإلعالن الفعلي عن انطالقة المشروع 
 وممثل الفني للتعاون التونسية للوكالة العام والمدير تشاديين ومدراء وزراء بحضور التشادية التربية
  .للتنمية اإلسالمي البنك

وفد  على اثر الزيارة التي قام بها. الصادرات في جمهورية غينيا مشروع تنمية القطاع الخاص ودعم �
إمكانية  لتباحث حولل 2017خالل شهر أكتوبر  الوكالة إلىعن المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة 

التجربة التونسية في هذا المجال ضمن مبادرة تبادل المعارف والخبرات من خالل الربط باالستعانة 
اقتراح كل من مركز النهوض بالصادرات، ووكالة النهوض م ت، )Reverse Linkage(العكسي 

 .كمؤسسات مانحة للخبرة المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بالصناعة والتجديد
ي نطاق السياسة الممول من قبل االتحاد األوروبي ف برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا �

التصرف في ميزانية التسيير للمكتب الفرعي لهيئة التصرف  هد للوكالةعُ  حيث .األوروبية للجوار
بين كل من الوكالة والجهة ممضاة اتفاقية وذلك في إطار  ألف اورو 400للبرنامج المذكور التي تبلغ 

 .كسلطة اشراف االيطالية ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
  بتمويل من اقتصادية خاصة بجيبوتيساء منطقة مشروع إر المرحلة الثانية من   �

وتمت  وقد. المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
  .سيتم خاللها تقييم المشروع ومناقشة النتائج 2018برمجة مهمة أخيرة للخبراء في آخر شهر جانفي 

الصحة اإلنجابية بدعم من مكتب صندوق األمم ت ليبيا في مجال معونة فنية لتقييم حاجيامشروع  �
تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج بالتعاون مع الديوان الوطني لألسرة والعمران  تقرر .المتحدة للسكان

ر انطالقا أشه لتقييم حاجيات الجانب الَليبي تدوم ثالثة انتداب أربعة أخصائيين للقيام بمهمةو   البشري
 .2018من آخر شهر جانفي 
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  :التظاهرات الدولية واإلقليمية والمشاركة في تنظيم الملتقيات -4

   :ب 2017خالل سنة  الوكالة قامت

االجتماع التنسيقي الثاني لتطوير التعاون بين وكاالت التعاون الدولي المشاركة في فعاليات  -
ديسمبر  13و 12تونس يومي  هاحتضنتالذي  للدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية

، بحضور ممثلي البنك ووكاالت التعاون الدولي للبلدان األعضاء في البنك، وممثلي 2017
جنوب والتعاون الثالثي، -الوكالة البرازيلية للتعاون والصندوق األرجنتيني للتعاون جنوب

ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والوكالة األمريكية للتعاون الدولي، حيث تم تقييم التقدم 
، إلى جانب مناقشة أهم الصعوبات وكيفية 2017حرز في تنفيذ خارطة الطريق خالل سنة الم

يندرج هذا االجتماع في إطار مبادرة البنك و  . 2018 واالتفاق بشأن برنامج عمل سنةتجاوزها، 
اإلسالمي للتنمية من أجل تطوير الشراكة والتعاون بين الدول األعضاء لمجابهة التحديات 

، 2030االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 
ن رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأ مشاركة فاعلة في المؤتمر الثانيلإلعداد لتنسيق مواقفها و 

باألرجنتين في الذكرى األربعين  2019والمزمع عقده في مارس  التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 .BAPA+40 لخّطة عمل بيونس آيرس الرامية إلى تعزيز التعاون الفّني بين البلداِن الناميِة 

 
  .2017مارس  20يوم   االحتفال السنوي باليوم العالمي للفرنكوفونيةتنظيم   -

المشاركة في أشغال الدورة األولى للجنة العليا المشتركة التونسية السودانية المنعقدة بالخرطوم خالل  -
  .نبلديال بين فنيالتعاون ال تهم مذكرة تفاهمتوقيع تم خاللها و  2017شهر مارس 

  
المشاركة في فعاليات منتدى الربط الشبكي اإلقليمي الثاني للدول العربية وأوروبا ورابطة الدول  -

جنوب في إطار تنفيذ خطة التنمية -المستقلة بشأن تطوير آليات التعاون الثالثي والتعاون جنوب
المتحدة  وقد تم تنظيم هذا الملتقى بكازخستان برعاية كل من مكتب األمم. 2030المستدامة لعام 

مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب ، (UNOSSC)  جنوب-جنوبللتعاون 
(SESRIC)  والبنك اإلسالمي للتنمية(IDB)ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية ، 
(IICPSD) التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP) للخدمة المدنية في ، ومركز أستانا اإلقليمي

  .، ووزارة االقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان(RHCS)أستانا 
 
دور " تحت عنوان  2017منتدى األستانة االقتصادي  فعاليات منتدى أستانا االقتصادي المشاركة في-

التعاون فيما بين بلدان الجنوب في تعزيز شراكات االقتصاد األخضر في تنفيذ جدول أعمال التنمية 
  بمشاركة أكثر من ثالثين دولة" .2030المستدامة لعام 
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 التي واالجتماعات جنوب -جنوب التعاون لتنمية السنوي الدولي المعرض فعاليات في المشاركة-
 شعار تحته السنة ذه المعرض وانعقد .تركيا ي احتضنتها الت التظاهرة هذه هامش على انعقدت

 الذكرى إلى الطريق :والبيئي واالجتماعي االقتصادي التحول عصر يف الجنوب بلدان بين التعاون"
 .(BAPA+40) آيرس بوينس عمل خطة العتماد األربعين

 للتعاون  المتحدة األمم ومكتب الزراعية للتنمية الدولي الصندوق مبادرة إلى تونس انضمام إطار في-
 واسيا الشرقية وأوروبا األدنى والشرق إفريقيا شمال بلدان بين للتعاون برنامج لتنفيذ جنوب جنوب

 في الفقر من والحدّ  والمائي الغذائي األمن ودعم الزراعية التنمية مجال في التحديات لمجابهة الوسطى
  :الريفية شاركت الوكالة في المناطق

ورشة عمل إقليمية حول تبادل المعارف والخبرات في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص  �
  .2017فيفري  20إلى  18والتي تمت بالسودان من  الفالحيلتنمية القطاع 

 للمراعي الفعالة اإلدارة مجال في والخبرات المعارف تبادل حول بقيرغيزستان إقليمية عمل ورشة �
  . 2017 سبتمبر 28 إلى 26 من الريفية والسياحة

 

  :والترويجية األنشطة االستكشافية -5

تفاقيات بتقديم مشاريع مذكرات تفاهم وا ، قامت الوكالةالبرنامج االستكشافي والخطة الترويجية  في اطار
  .لكَل من حكومة العراق وغينيا والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

بتونس  برنامج األمم المتحدة للتنميةكما تم ربط الصلة مع جهات دولية مختلفة على غرار مكتب 
ومكتب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بتونس والفرع اإلقليمي للبنك اإلفريقي للتنمية ومركز األبحاث 

ن الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤو  اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
وشركة خاصة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالصومال  وكالة التعاون الدولي بجزر القمر بجيبوتي و 

وذلك من خالل عقد سلسلة من الَلقاءات وجلسات العمل وتوجيه مراسالت  للتنمية والتطوير بالسودان
  . مشفوعة بوثائق ومعلومات ترويجية للتجربة التونسية

وقد عبرت بعض الجهات في هذا اإلطار عن استعدادها إلرساء عالقات تعاون ودعم الوكالة فيما يتعلق 
مشروع  المتحدة للتنمية وتلقت الوكالةاألمم جنوب كالبنك اإلفريقي للتنمية وبرنامج -بالتعاون جنوب

مذكرة تفاهم للدراسة والتوقيع مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 
  .اإلسالمية

تعاون الفني وكالة التعاون الدولي بجزر القمر بزيارة الى الوكالة التونسية للهذا وقامت المديرة العامة ل
العامة للشركة السودانية  ، إلى جانب الزيارة التي من المنتظر أن تقوم بها المديرةلى تجربتهالإلطالع ع

هدف عقد اتفاقيات على بعض المراكز القطاعية للتكوين المهني ب لإلطالعالى تونس للتنمية والتطوير 
  .تعاون ستشمل التدريب وانتداب المكونين التونسيين

مذكرة تفاهم بين من ضمها  مجموعة من االتفاقاتى علتوقيع الب 2017قامت الوكالة خالل سنة كما 
الوكالة ووزارة التنمية البشرية والعمل بوالية الخرطوم لجمهورية السودان لتبادل الخبراء واالستشاريين 
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مذكرة و  وتنظيم الدورات التدريبية في مجاالت الهندسة والفالحة والصحة ومجاالت أخرى ذات أولوية
  ).2017جوان (خاصة بالتعاون الفني مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تفاهم 

  
بجمهورية مالي بالتنسيق مع سفارة يوما إعالميا  2017خالل شهر نوفمبر  كما نظمت الوكالة

ممثلين عن الوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني  الجمهورية التونسية بباماكو وبمشاركة
كانت مناسبة لتقديم عروض لبعض الهياكل ، ي والديوان الوطني لألسرة والعمران البشريالبيداغوج

التونسية المختصة في مجاالت ذات األولوية بالنسبة لمالي كالتكوين المهني والصحة وفرصة للتواصل 
ة المباشر مع مجموعة من المسؤولين السامين الماليين من مختلف الهياكل ممثلين عن منظمات دولي

 .معتمدة بمالي
 

ظاهرات التفي المشاركة هذا  كما واصلت الوكالة نشاطها الترويجي الداخلي والخارجي من خالل 
عبر  من المواطن هاعلى الساحة الوطنية والترويج لخدماتها وتقريبها لدعم تواجد والدولية وطنيةال

لوضعها  وطباعة عناصر ترويجيةناء وتصميم اقتوموقعها االلكتروني و لتواصل االجتماعي ل هاصفحات
تصوير فيلم ترويجي للوكالة من قبل على كما أشرفت الوكالة . على ذمة مندوبيها بالخارج وزوارها 

 إحداثإعداد المواصفات الفنية لتصميم الكتاب الذهبي حول التعاون الفني منذ  و شركة توظيف كندية
  .الوكالة

  
IV.  التنظيم الداخلي للوكالة التونسية للتعاون الفني:  

 

  :تدعيم القدرات .1

إطار سعيها لتدعيم قدراتها وخاصة في مجال استكشاف فرص التعاون جنوب جنوب توصلت  وفي
           بعملية مسح لبيوت الخبرة التونسية  البنك اإلسالمي للتنمية قصد القيام اتفاق معالوكالة إلى 

 )MAPPING(  ويوضع وٕاعداد سجل في ذلك يعرف بمراكز الخبرة التونسية ويروج لحلولها الناجحة
مكتب األمم المتحدة على ذمة بلدان الجنوب في أهم مواقع التعاون جنوب جنوب وخاصة منها موقع 

  .والحلول الناجحة ببلدان الجنوبللتعاون جنوب جنوب الذي خصص نافذة داخله ألهم مراكز الخبرة 
  

 2030دراسة استكشافية في أفق عداد إلالوكالة بصدد التنسيق مع البنك اإلسالمي للتنمية  كما أن
  . تساعدها على تطوير آليات عملها للتأقلم مع األوضاع المستجدة دوليا وٕاقليميا في مجال عملها
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  : نظم المعلومات بالوكالة .2

من جديدة وبرمجيات  وتركيز تطبيقاتجيات الحالية وتصميم تطوير البرمإلى  2017سعت الوكالة سنة 
برنامج استخراج قائمة إحصائية ل كلوحة القيادة التصرف في شؤون المتعاونين إدارةبرمجيات لفائدة  بينها

وطباعة  إلدخال و لمتابعة المدعوين إلجراء المقابالت وتطبيقات في المطالب الواردة على اإلدارة
لمتابعة ونشر   notesوتطبيقة لطباعة شارات المدعوينو  العروضلمتابعة و المعطيات الخاصة باللجان 

  .والمرجعيات القانونية اإلحصائياتوبرمجية لكشف   المذكرات الداخلية
قاعدة البيانات لسنة  إنشاءو تركيز النسخة الجديدة من منظومة الموارد البشرية ومتابعة الميزانيةكما تم 
حسب  IRPPالضرائب على الدخل  احتسابو  للتصرف في رموز المزودين مع تطوير تطبيقة 2017

استيراد و  ،تسيير األصول بمنظومة تركيز قاعدة البيانات الخاصةإلى جانب  2017قانون المالية لسنة 
  .تنظيم عملية الجرد بآلة قراءة الباركودو   المعلومات من قاعدة المحاسبات الخاصة باألصول

  
  : الرقابة الداخلية نظام .3

داخل فعالية الالزمة لعمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في إطار العمل على مزيد إضفاء ال
 : باألنشطة التالية 2017خالل  سنة  الوكالة، قامت  المؤسسة

برمجة  ة من خاللالواردة بتقارير الرقابة الخارجيالعمل على  تدارك النقائص وتنفيذ التوصيات  �
الصعوبات التي تحول دون  علىمهمات تدقيق داخلي للنظر في اإلجراءات المتخذة والوقوف 

 . تنفيذها
الردود الالزمة على تقرير فريق هيئة الرقابة العامة  إلعدادالتنسيق مع مختلف مصالح الوكالة  �

فترة الممتدة من نوفمبر ألمالك الدولة والشؤون العقارية الذي قام بمهمة تفقد داخل الوكالة خالل ال
 .2016إلى غاية ماي  2015

تنظيم مهمتي  تدقيق داخلي واحدة تهم منظومة التصرف في المراسالت وأخرى تهم نشاط التصرف  �
في أسطول سيارات الوكالة وصيانة المقر والمعدات ، هذا إلى جانب القيام بأربعة مهمات تدقيق 

 .فجئية على الخزينة
  

و مراقبة تنفيذها و ذلك وفقا لمنظومة التصرف  على إحكام التصرف في الميزانية هذا إلى جانب العمل

من خالل ترشيد االستهالك وتوجيه الميزانية لخدمة األهداف المرسومة  األهداف  حسب في الميزانية 

  . جنوب-و تطوير التعاون جنوب المتعاونينمستوى تنمية نشاط انتداب  على 

   

 : الموارد البشرية .4

  :من القيام باالنجازات التالية 2017تمكنت إدارة الموارد إلى خالل   سنة  
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 :المناظرات الداخلية –

 الترقيات في األصناف*  

 :تم اإلعالن عن نتائج  مناظرات داخلية للترقية في األصناف كاآلتي  -
  

 عدد الناجحيين الصنف المعني بالترقية

12 1 
11 7  
10 3 
09 3 
08 1  
06 1  
04 1 

  17 المجموع
  

 :الترقية في الرتب* 

  :تم اإلعالن عن نتائج الترقية في الرتب كاآلتي  -

 عدد الناجحين الرتب المعنية بالترقية

 1 متصرف عام
  2 متصرف رئيس
 1 محلل رئيس

 4 متصرف مستشار
  2 متصرف
  10 المجموع

  

 

  :المناظرات الخارجية – 

  

التي تولت   2014و 2013و 2012في إطار استكمال المناظرات الخارجية بعنوان سنوات  �
  2016الوكالة فتحها في شهر جوان 
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تم التصريح بنجاح المترشح عبد السالم بورقيبة تقني سامي في الصيانة الصناعية وباشر عمله  •
 .2017افريل  02بالوكالة بداية من 

رفيقة الشيحي ملحق إدارة اختصاص مساعد ادارة وباشرت عملها  تم التصريح بنجاح المترشحة •
 .2017بالوكالة بداية من غرة اوت 

تم التصريح بنجاح المترشحة غالية قيسومة ملحق إدارة اختصاص مساعد ادارة وباشرت عملها  •
 .2017بالوكالة بداية من غرة اوت 

صاص مستشار حريف وباشرت عملها تم التصريح بنجاح المترشحة الرا البشوال ملحق إدارة اخت •
 .2017بالوكالة بداية من غرة اوت 

 
  :التدرج – 3

  :عونا موزعين حسب السلك كاآلتي 65انتفع بالتدرج 
  

 عدد المنتفعين بالترقية في الدرجة  السلك 

 12 التنفيذ
 7 التسيير
 46 اإلطارات
 65 المجموع

  

  الترقيات في السلم *

 عونا بالترقية في السلم 18من النظام األساسي للوكالة انتفع  44تطبيقا ألحكام الفصل 
  :كاألتي 

 عدد المنتفعين بالترقية في السلم  السلك

 1 التنفيذ

 2 التسيير
 15 اإلطارات
 18 المجموع
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  :الترقية االستثنائية بمناسبة اإلحالة على التقاعد* 

  

أعوان بالترقية ) 06(للوكالة انتفع ستة من النظام األساسي  44تطبيقا ألحكام الفصل 
 .االستثنائية بمناسبة اإلحالة على التقاعد 

  معطيات حول األعوان - 

  

                           صندوق المساعدة االجتماعية -

 :2017تم إسناد المنافع  التالية حتى خالل سنة * 
  

بحساب األلف دينارالمبلغ  عدد المنتفعين القرض  

 44604 23 قرض براتب ونصف

 27700 19 قرض استثنائي

 19500 20 قرض حاسوب

 5882 4 منحة التقاعد

تسبقة عيد االضحي   57 19950 

 8400 40 تسبقة العودة المدرسية 

 200 2 منحة دفن

 4525 10 مصاريف تداوي

 130758 175 المجموع

  

  104عدد األعوان 

نسبة 

  التأطير

نسبة 

  الغيابات

عدد 

  االنتدابات

إلحاق 

خارج 

  المؤسسة

نهاية 

إحالة 

على 

عدم 

  المباشرة

إدماج 

خارج 

  المؤسسة

عدد 

األعوان 

المحالين 

على 

  اعدالتق

  تنفيذ  تسيير  إطارات

72  17  15  69%  0.2%  4  2  1  2  4  
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  2017و 2016تطور إسناد القروض بين سنتي 
  
   2017  2016  السنة

  المبلغ  المنتفعينعدد   المبلغ  عدد المنتفعين  القرض

 44604 23  39848  25  راتب ونصف

 19500 20  19500  20  حاسوب

 27700 19  34500  26  استثنائي

 4526 10  3510  6  مصاريف تداوي

 5882 4  6124  4  منحة التقاعد

  102212  76  103482  81  المجموع

  

 

 

 

 

 

  


