
 

 

 

  2220 مارس 31غا�ة  إلى الفيال�عاون ن�ائج 

�ل() ل#0 ال*!ح(. بلغ ع#د ال*��#ب()  %94.2 ت&%را �ق#ر ب�! ة، 2022 مارس 31غا�ة  إلىس�ل� ن�ائج ال�عاون الف�ي 

  . 2021س�ة م��#4ا  399م��#4ا مقابل  775  ،ال�%ن!2ة لل�عاون الف�ي ال%1الة

م) م�*%ع  %45أE مـــا �عـادل إBارا  352 ال�9(A األك<= م) ح(. االن�#ا4ات ح(. س�ل ان�#ابال89ة  ق&اع وق# اح�ل

 .م��#4ا 66بــ ال�=2Mة وال�علK2 م��#4ا ثK  181بــ اله�#سة ق&اع  االن�#ا4ات یل2ه

 ثKم��#4ا  284في ال*=ت ة الQان2ة بـ  ال)ل&ان األور$#ةوتأتي  %43أE ب�! ة م��#4ا  333ال)ل&ان الع%$#ة  اس�ق&<�هNا وق# 

 .م��#4ا 35 بـتل(ها ال<ل#ان اإلف=2VSة  م��#4ا 106 ال<ل#ان األم=2USة واآلس(%Sة بـ

 إBارا 111م��#4ا م) ب(�هK  122مع  وذل] ب�عاق#ها م) م�*%ع ال<ل#ان ال*��#4ة للZفاءات األولال*=X1  سل,ة ع*انت�9#ر و 

تأتي ثK �علK2 ال أساتNةو  ال289ة اإلBاراتإBارا، أغل<هK م)  103مع  وذل] ب�عاق#ها ال**ل1ة الع%$#ة ال0ع/د�ةتل(ها  ،اص28ش ه 

 94 ك&ا Kتل(هثK م6ال ال>;ة  خاصة في م��#4ا 94 بــتل9ها وأل*ان#ا  م6ال االعالم#ة خاصة في م��#4ا 100 وذل] بــ ف%ن0ا

Bار اإل م) أغل<هKم�&<ا  70 بــ اا�,ال#و  والd#مات وال*ه) الQان%E  ال�علK2م��#4ا وتb*ل هNه االن�#ا4ات م�االت الb ه ص8ي و 

 إBارا ، 28ب�عاق#ها مع  اإلمارات دولةثK  ش ه ال289ة اإلBاراتأغل<هK م) إBارا  34ب�عاق#ها مع  ق,% ودولة، ش ه ال89ي

K2] أغل<ه�في م�ال ال�قل والل%ج!.   

ب��K2i ع*ل2ات ان�#اب اف�=اض2ة ب() ال*�=ش8() ال�%ن!(() وال*bغل()  2022س�ة قام� ال%1الة ال�%ن!2ة لل�عاون الف�ي خالل ك*ا 

 K2iت� Kع) 4ع#، ح(. ت ABاd�ع*ال تق�2ات ال�%ن!2ة وذل] 4اس�فاءات الZ#اب ال�ق9# ان Aارات  مقابلة 09األجان �=اض2ةاخ�اف 

 .ع=ضا 44وق# ورد على ال%1الة  .ت حl%رSامقا4ال 04و #ع) 4ع

لفائ#ة اف�=اض2ة ت#رS<2ة  دورات SX*06# تعXSX عالقات الb=اكة ب() دول ال��%ب تK ت�K2i لال�Qائي والQالثي و وفي إBار ال�عاون  

زSارة  إBارات م) ال%1الة الفل!&(�2ة لل�عاون ال#ولي 05م�Z%ن م) 1*ا أد0 وف#  .واألس(%Sةر م) ال<ل#ان اإلف=2VSة إBا 226

وت�#رج هNه الSXارة في إBار ح=ص ال%1ال�()  .م) ال<�] اإلسالمي لل��*2ة #عKوذل] ب 2022مارس  25إلى  21دراس2ة م) 

أنb&ة  م) االBالع ع) AQ1 علىخالل الSXارة  هKت*U(�تK ، 2017على تفع(ل ب�%د م1N=ة ال�فاهK ال*%قعة ب(�ه*ا م�N س�ة 



 

 

 

 ت%2tعوق# تK  .عاون الQالثي وج�%ب ج�%بفي م�االت إرساء وال�9=ف في مbارSع ال� �هات�=Mو  ال%1الة ال�%ن!2ة لل�عاون الف�ي

   .ی�علv 4اس�bZاف ف=ص 4ع#د م) ال<ل#ان األف=2VSة في م�االت ت�*%Sة مd�لفة ب=نامج ع*ل مb�=ك

ع#ة م�االت 1ال�علK2 ق9# تق#�K ال*ع%نة الف�2ة في  ال*&Gوم�/س,ة  للF#ام <*ه*ات ق>9%ة ءخ)%ا 450إ�فاد  ك*ا قام� ال%1الة

 ...وال�قلوه�#سة ال�S%Z) والفالحة واله�#سة واإلعالم2ة 

  م�عاونا 21470 -2022مارس 31 وت�#ر اإلشارة إلى أن الع#د ال�*لي لل*�عاون() والd<=اء ال�%ن!(() بلغ إلى غا�ة

 

 


