
 

 

  

 2120 أوت 31 الفين�ائج ال�عاون 

  
الى م�فى  الف�يال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون  �ل�" ل�&ال#�ع�د ال#���ب�" بلغ ح��  36% س�ل� ن�ائج ال�عاون الف�ي ت�را 
ق�ر ب���ة

  . ال��ة ال#اض'ةب�ف4 الف�-ة م" مقارنة م���1ا  981 مقابل م���1ا ��1336ة ال�ار0ة الشه- اوت م" 

م" م�#�ع  %48أE مـــا 
عـادل إAارا  638 ان��اب ح�� س�ل تال�:�? األك>- م" ح�� االن��ا1اال:9ة  قاع اح�لوق� 

      $#اض�ةوال ج� ا��ةاالو  �قا��ةال ألن��ةف م���1ا 125بــ  ال�-L'ة وال�عل'Jقاع  ثJ م���1ا 167 بــال�Iمات وال#ه"  هاالن��ا1ات یل'

  .م���1ا 59 وذلM بــ ت'الاال و  عالماإلو  عالم�ةاإلو  م���1ا 90  وذلM بــ اإلدارةثJ  م���1ا 92 بــ 'اعة وال�اقةالثJ  م���1ا 110 بــ

الع-L'ة في ال>ل�ان وتأتي  % 38أE ب���ة  م���1ا 506بـ  االن��ا1ات م" األك>-على ال�:�?  ال6ل4ان االورو�3ةهOا وق� ت9:ل� 

  .م���1ا 218 بـ ال>ل�ان األم-T0'ة واآلس��0ة ثJ %36 أE ب���ةم���1ا  484ال#-ت�ة الRان'ة بـ 

ا، ص9' ش�ه اAارا 229م���1ا م" ب��هJ  245 مع وذلM ب�عاق�ها ال#-)W االول م" م�#�ع ال>ل�ان ال#���1ة للVفاءات أل ان�ات�:�ر و 

وذلM  ال  ل;ة الع$�3ة ال:ع9د8ةوت]#ل هOه االن��ا1ات م�االت االعالم'ة  وال]�ه ص9ي وال�Iمات، ثJ  م���1ا 200 بـ ك4ا تل�ها

م>ال االعالم�ة واإلدارة  خاصة في م���1ا 157 وذلM بــ ف$ن:ا تل�هاة، :9'ال ش�ه أغل>هJ م" االAارات ،إAارا 184 مع ب�عاق�ها

   .وال�عل'J االب��ائي :9يال ش�ه م" االAار ،أغل>هJ إAارا 153 ب�عاق�ها مع ق�$ ودولة وال�:<<$ وم>ال ال=4مات

خالل قام� ال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون الف�ي  ،�#T�" ال#�-ش9�" م" ف-ص ت�b'c 1الIارجوللJ اون`-ا لل�ضع ال�Lائي وتأث�-ه على الع

ق:� ان��اب الVفاءات  ��`'J ع#ل'ات ان��اب اف�-اض'ة ب�" ال#�-ش9�" ال��ن���" وال#]غل�" األجان? ب الف�-ة م" ال��ة ال�ار0ةهOه 

ورد ك#ا  .اخ�Bارات نA$#ة وت��6@�ة 02و ة اف�$اض�ةلمقاب 15ح�� تJ ت�`'J  ،1اس�ع#ال تق�'ات ال�IاA? ع" 1ع�وذلM  ال��ن�'ة

  .ال�I::ات في م�Iلفع-ض ان��اب  85 ال�)الةعلى م:الح 

 43ع" 1ع� لفائ�ة ت�ر0>'ة  دورات 03 تJ ت�`'J عالقات ال]-اكة ب�" دول ال���ب #�0W تعW0Wلو  والRالثي ال�Rائي ال�عاون  إAار وفي

  .وم�ال ال�-Lة وال�عل'Jم]ارك م" ال�ول االف-j0'ة والع-L'ة ق:� دعJ ق�راتهJ في  م�ال ال�عاون ج��ب ج��ب 

م�االت )ال�-L'ة ع�ة ق:� تق�
J ال#ع�نة الف�'ة في  ال H4وم�9س�ة   لل@�ام F ه ات ق'<$ة ء$اخ6 157إ
فاد  ال�)الةقام�  ك#ا

 وذلM في إAار .وال�عل'J وه��سة ال�V�0" والفالحة واله��سة ال#�ن'ة واله��سة ال-n0'ة وال��دة واإلعالم'ة وال�عاون الف�ي واالت:ال



 

 

وال#�`#ة العال#'ة  OITوال#�`#ة الع#ل ال�ول'ة  BIDال�عاون مع م�Iلف ش-)ائها وال##�ل�" ال�ول��" )ال>�M اإلسالمي لل��#'ة 

  . GIZوال�)الة األل#ان'ة لل�عاون ل�ولي  L-نامج األمJ ال#��9ة اإلن#ائيو   وال#�`#ة الع-L'ة لل��#'ة الWراo'ة OIMلله�-ة 

  .م�عاونا20627  -2021أوت  31 غا
ة إلى بلغال��ن���"  والI>-اء لل#�عاون�" ال�#لي الع�د أن إلى اإلشارة وت��ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  


