
 

  2019 لل	�اسي األول

ع�د بلغ ح��  18 %���ة بع�د ال����ب�� 

م�  %36أ" مـــا  عـادل  إ�ارا ت����ا 476

 .م���*ا 162 ــ اإلدارة وذل% ب

 الع��ي ال���ق�4ة لل3فاءات ال��ن�.ة وذل% ب�عاق�ها

م���*ا أ" ما  694بـ االن��ا*ات ح�� م;��عت�9ل ال�ول الع��.ة ال�7ارة م� 

 تل�ها أل�ان.ا ب م�عاونا 166بـ م� ح�� االن��ا*ات

 129ـــ األولى بم���*ا وت��7ر <��ا ال��ت�ة  142

، ح�� ق�7 ان��اب ال3فاءات ال��ن�.ة ف�.ة

 اإلماراتم� م�ر��ان.ة ول;�ة <ل م�  02م� ق�4 و

� الع��ي ه*ال�ع 2019ج�ان  12" نEF ی�م 

 مMس�ات 10مع ج�اء  مقا*الت إل م��ش9ا

ج�ان  30غا ة  ىوال. ع�اد م�ش��9 لل�قا*الت م� قOل م��Nار" ال�<الة

*ال�عاون مع ال�O%  ال�<الةنR�F  عالقات ال�Nاكة ب�� دول ال;��ب

شارك في هTه ح��  ، 2019 ج��ل.ة 05إلى 

ج��ب وال�عاون الYالثي *ال;Vائ� و��ر<��افاس� وال3ام�ون وغ��.ا وجVر 

ف�صة ل��ادل خ�OاتهE وت���4 ، وت�Yل ال�رشة 

ج��ب وتE.�7 وت�ف�T وتق�.E م�ادرات ال�عاون 

ق�7 تق� E ال�ع�نة الف�.ة في ع�ة م;االت <ال���.ة وال�عل.E والفالحة 

ال�عاون مع م[�لف ش�<ائها وال���ل�� ال�ول��� 

  .��نامج األمE ال���9ة اإلن�ائي

 

لل	�اسي األول الف�ين�ائج ال�عاون 

  
ع�د ال����ب�� ارتفاع في م� س�ة ال;ار�ة  ج�انم�فى شه�  إلى الف�يال�<الة ال��ن�.ة لل�عاون 

 . ال��ة ال�اض.ة�ف_ الف��ة م� بمقارنة  م���*ا1125 

E.م� ح�� االن��ا*ا ال���.ة وال�عل �Oاألك a�7476 ان��اب ح�� س;ل تال�

اإلدارة وذل% بو  م���*ا 176 بـاله��سة ثE  م���*ا 310 بــ ال97ة

الع��ي ال���ق�4ة لل3فاءات ال��ن�.ة وذل% ب�عاق�هاال��Nق م;��ع دول م�  األولىال��ت�ة ال��ل3ة الع��.ة ال�ع�د ة 

ت�9ل ال�ول الع��.ة ال�7ارة م� و  ،إ�ارا257 ب�عاق�ها مع دولة ق�4

م� ح�� االن��ا*ات األولىح�� ت��7ر ف�ن�ا ال��ت�ة  م���*ا 286بـ تل�ها الOل�ان األورو�.ة

142 ـ وذل% ب واآلس���ة األم��d.ةم���*ا فالOل�ان  108بـ  اإلف��c.ة

ف�.ة�ة ل; 39خالل هTه الف��ة م� ال��ة ال;ار�ة *ال�<الة ال��ن�.ة لل�عاون الف�ي 

م� ق�4 و 02م� <��ا و 07م� الR��3 و 06ل;�ة م� ال�ع�د ة و

" نEF ی�م �Tقى ال�Mس�ات ل�Nغ�ل ال3فاءات ال*�لم�Nوع ل�ة  إ�ار

م��ش9ا 250أك�Y م�  م��قاعلى ان�قاء ال�<الة ال��ن�.ة لل�عاون 

ع�اد م�ش��9 لل�قا*الت م� قOل م��Nار" ال�<الةإل" دقائh إلق�اع 5"ورشة *ع��ان 

  .ال�[77ات في م[�لفع�ض ان��اب 

عالقات ال�Nاكة ب�� دول ال;��ب في ن4اق م��V تعV�Vو والYالثي

إلى  03م�  خالل الف��ةوذل%  ج��ب-ح�ل ال�عاون ج��ب إقل.�.ة

ج��ب وال�عاون الYالثي *ال;Vائ� و��ر<��افاس� وال3ام�ون وغ��.ا وجVر -ال�رشة م�Yل�� ع� وزارات ومMس�ات تع�ى *ال�عاون ج��ب

، وت�Yل ال�رشة و<�ت د ف�ار ومالي وم�ر��ان.ا وال�غ�ب وفل���4 وال��غال وال�4غ� وت�ن_

ج��ب وتE.�7 وت�ف�T وتق�.E م�ادرات ال�عاون - معارفهm E.�ا ی�علh ب���.ة ووضع الl�Oة ال�Mس�ات.ة ال���.ة لل�ه�ض *ال�عاون ج��ب

  .ف�ص ش�اكة ج�ی�ة

 Oخ�� oام *�ه�ات ق��7ة ال��.cوالفالحة  لل E.ال�ع�نة الف�.ة في ع�ة م;االت <ال���.ة وال�عل E ق�7 تق�

ال�عاون مع م[�لف ش�<ائها وال���ل�� ال�ول���  وذل% في إ�ار و�a الع��ن  وال;�دةوعلE ال�ف_ وال��7 ال��9" واله��سة ال��ن.ة 

BID ة.pراVة الع��.ة لل���.ة ال�Fال���9ة اإلن�ائيو   وال�� Eنامج األم��

Rال�<الة ال��ن�.ة لل�عاون  س;ل

1125مقابل  م���*ا 1337ال����ب��

 

ال���.ة وال�عل.Eق4اع  اح�لوق� 

ال97ةق4اع  هم;��ع االن��ا*ات یل.

ال��ل3ة الع��.ة ال�ع�د ة ت�7رت وق�  هTا،

دولة ق�4 تل�ها إ�ارا339  مع

تل�ها الOل�ان األورو�.ة،52% عادل 

اإلف��c.ة م�عاونا ثE الOل�ان 89

 .م���*ا

 

 Rال�<الة ال��ن�.ة لل�عاون الف�ي وق� حل*

ل;�ة م� ال�ع�د ة و18 اس�قOلR ال�<الة 

إ�اروفي  .وع�ان وف�ن�ا وه�ل��ا

ال�<الة ال��ن�.ة لل�عاون س�ات، ع�لM R ل�ؤساء ال�

ورشة *ع��ان  s17 .تE ت�Nك�ا  أج�O.ة 

 R;ع�ض ان��اب   141ال�<الةعال

والYالثي ال�Yائي ال�عاون  إ�ار وفي

إقل.�.ةورشة االسالمي لل���.ة 

ال�رشة م�Yل�� ع� وزارات ومMس�ات تع�ى *ال�عاون ج��ب

و<�ت د ف�ار ومالي وم�ر��ان.ا وال�غ�ب وفل���4 وال��غال وال�4غ� وت�ن_الق�� 

معارفهm E.�ا ی�علh ب���.ة ووضع الl�Oة ال�Mس�ات.ة ال���.ة لل�ه�ض *ال�عاون ج��ب

ف�ص ش�اكة ج�ی�ةب�� بل�ان ال;��ب وت�9ی� 

  

 R34*إ فاد  ال�<الة ك�ا قام Oخ

وال��7 ال��9" واله��سة ال��ن.ة 

BIDكال�O% اإلسالمي لل���.ة 

  

  

  



 

وال���.ة  ج��ب-م;ال ال�عاون ج��بو  تعل.E اللغة الع��.ة في م;الا�ارا  59ت���3.ة ل�عE ق�رات  اتدور  03<�ا نR�F ال�<الة  

 .واالس�dا لل�عاون  ة% االسالمي لل���.ة وال�<الة ال�Oاز�ل.�وذل% *ال�عاون ب�� الOاالق�7اد ة واالج��اp.ة 

 

  .م�عاونا 19185-  2019 ج�ان30  غا ةى إل بلغال��ن����  وال[�Oاء لل��عاون�� ال;�لي الع�د أن إلى اإلشارة وت;�ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 


