
 2019س�����

ح�� %5,21و���ة بعد ال���ب�
 ارتفاع في 

  . ال��ة ال�اض�ة

م
  %51أ* مـــا )عـادل  إ#ارا ت"! �ا 1221ان�اب

  .م��.ا246 بــوذل, 

   مع ال���ق�5ة لل3فاءات ال� ن��ة وذل, ب�عاقها

ت>�ل و  ،131م��.ا ف�ل�5ة ع�ان بـ  166وال3 �8 بـ 

ح��  م��.ا493 بـ تل�ها ال<لان األورو!�ة% 63.5

 وذل, ب واآلس� �ة األم"��Bةال<لان م�عاونا ث@ 

 ان�اب ال3فاءات ال� ن��ة ف�ة�ة Eق ��ح ،

م
 االمارات  نال02F و ام
 م ر��ان� 02م
 ق5" و

  .ال�EEJات في م�Jلفع"ض ان�اب 

وال<� ت ال�>��ة بهف اس�ق5اب Pفاءات ناس الق5"�ة لالس�Mارات الLرا�Kة 

إ)فاد خ<�"�
 ت ن���
 ل��S�M ورشة . قام8 ال Pالة

إ#ار ت�ف�W ل, في ذو ، 2019س<��<"  20إلى  16

ووزارة ال�"!�ة .ال�عاون مع ال<�, االسالمي لل����ة 

شار8P ال Pالة ال� ن��ة لل�عاون الف�ي في فعال�ات ال�وة ال زار�ة الول�ة ال�ادسة عM" لل�عاون ج� ب ج� ب ح ل 

 *"Mی ان ال #�ي لألس"ة والع�"ان ال�و!الM"اكة مع  ب��[�@ م
 ال

ی" م�B` األم@ ال��>ة لل�عاون م ال Pالة .ها وقال�قى می" عا�

 تعL�L ال�عاون في �Lان�ات ال��احة ل�Bش اإلم

 

س����� 30الف�ين�ائج ال�عاون 
  

ارتفاع في ��ة الFار�ة الم
  س<��<"الى م فى شه"  الف�يال Pالة ال� ن��ة لل�عاون 

ال��ة ال�اض�ة�فc الف�"ة م
 بمقارنة  م��.ا1982 مقابل  م��.ا

ان�اب ح�� سFل تال�E�` األك<" م
 ح�� االن�ا.ا ال�"!�ة وال�عل�@

وذل, اله�سة و  م��.ا270 بــ اإلدارة ث@ م��.ا436 بــ  الE>ة

ال���ق�5ة لل3فاءات ال� ن��ة وذل, ب�عاقها الJل�جم�F ع دول م
  األولىال�"ت�ة ال��ل3ة الع"!�ة ال�ع د)ة 

وال3 �8 بـ  ��.ام 260بـ  االمارات@ دولة ث إ#ارا339 ب�عاقها مع

63.5م��.ا أ* ما )عادل 1530 بـ االن�ا.ات ح�� م�F ع

م�عاونا ث@ 134 تل�ها أل�ان�ا بـ م�عاونا296 بـ م
 ح�� االن�ا.ات 

ا ال�"ت�ة األولى بـ�P رEا وت�.  .م��.ا205 م��

�ة ل� 57خالل هWه الف�"ة م
 ال��ة الFار�ة .ال Pالة ال� ن��ة لل�عاون الف�ي 

ا و 08م
 ال3 �8 و 08ل�Fة م
 ال�ع د)ة و�P 
م
 ق5" و 05م

 
ع"ض ان�اب 180ال Pالةورد على مEالح ك�ا.ف"ن�ا وه ل�ال�Fة Pل م

ر االشارة إلى إمgاء مFك�ا تWس�ةhة تفه@ مع م"P   ة�KراLارات الMة لالس��ناس الق5"

 والiالثي�Lول� L�Lب تع �Fدول ال 
قام8 ال Pالة عالقات الM"اكة ب�

16م
  م�فق  وم%�$ار ب! اغ�جي 11ح ل ال"س�لة في ه�سة ال��اهج الراس�ة لفائة 

.ال�عاون مع ال<�, االسالمي لل����ة ."ت��ة ق رات وزارة ال��)ة ال�$اد.ة في م�ال تعل+ اللغة الع�)ة

شار8P ال Pالة ال� ن��ة لل�عاون الف�ي في فعال�ات ال�وة ال زار�ة الول�ة ال�ادسة عM" لل�عاون ج� ب ج� ب ح ل 

ب��[�@ م
 الی ان ال #�ي لألس"ة والع�"ان ال�M"*  ،ب� نc 2019س<��<"  04و3 ال�Bان وال����ة والW* انعق أ)ام 

ها وقال�قى می" عا .�ة ش"Pاء لل�Bان وال����ةص�وق األم@ ال��>ة لل�Bان وم�[

  ج� ب-ج� ب وم�ع ث األم�
 العام لألم@ ال��>ة لل�عاون ج� بEال�عاون في انقق L�Lتع �Lان�ات ال��احة ل�Bش اإلم

ال Pالة ال� ن��ة لل�عاون  سFل8

م��.ا2409 ال���ب�
عد بلغ 

ال�"!�ة وال�عل�@ق5اع  اح�لوق

الE>ةق5اع  ه.ات یل�ام�F ع االن�

رت وق هWا،Eال��ل3ة الع"!�ة ال�ع د)ة ت

ب�عاقها مع دولة ق5" تل�ها إ#ارا538

 
ارة مEول الع"!�ة الح�� م�F عال

ر ف"ن�ا ال�"ت�ة Eاألولىت� 

ا ال�"ت�ة األولى بـ222�P رEا وت�.م��

.ال Pالة ال� ن��ة لل�عاون الف�ي وق حل8 

ل�Fة م
 ال�ع د)ة و 26 اس�ق<ل8 ال Pالة

ل�Fة Pل م
 و ع�ان لFان م
  04و

ر االشارة إلى إمgاء مFك�ا ت

  .ت ن��ة في الق5اع الفالحي

والiالثي ال�iائي ال�عاون  إ#ار وفي

ح ل ال"س�لة في ه�سة ال��اهج الراس�ة لفائة 

ت��ة ق رات وزارة ال��)ة ال�$اد.ة في م�ال تعل+ اللغة الع�)ة" مM"وع

شار8P ال Pالة ال� ن��ة لل�عاون الف�ي في فعال�ات ال�وة ال زار�ة الول�ة ال�ادسة عM" لل�عاون ج� ب ج� ب ح ل ك�ا .ال�Mاد)ة

ال�Bان وال����ة والW* انعق أ)ام 

ص�وق األم@ ال��>ة لل�Bان وم�[

ج� ب وم�ع ث األم�
 العام لألم@ ال��>ة لل�عاون ج� ب- ج� ب



ج� ب في ال��<" اإلقل���ة والول�ة -في مFال ال�عاون ج� ب ت ن��ة�F"!ة لل"و�ج لل� ال���ق<ل واتفقا على ت�ادل مM"وع مPW"ة تفاه@

  .�Fالها الودع@ اإلصارات ال�P"�Mة وت�ادل ال�عل مات وال>ل ل ال�ع��ة في 

مFال في اف�56ا ا4ارا  127لفائة دورات ت3 ���ة  07الى اال#ارات االف"��qة لع@ قرات ال Pالة  هان[��الورات ال�ي  و�Eل عد

وذل, #` الع� ن  مFالو االس��iار  مFالو ال����ة االق�Eاد)ة واالج��ا�Kة  مFالتعل�@ اللغة الع"!�ة ومFال ال�عاون ج� ب ج� ب و 

 .وناد* ال�E" ف"��qااالع"!ي لل����ة االق�Eاد)ة . �E"فوال لل�عاون واالسB ا ةال<�, االسالمي لل����ة وال Pالة ال<"از�ل� مع.ال�عاون 

 تق)@ ال�ع نة الف��ة في عة مFاالت Pال�"!�ة وال�عل�@ والفالحة  لل5ام >�ه�ات ق:!�ة ال� 9 ء�اخ� 60.إ)فاد  ال Pالة ك�ا قام8 Eق

 ال�>"* واله�سة ال�ن�ة �Eوال cدةوعل@ ال�ف Fن وال �ال<�, و#` العP 
 ذل, في إ#ارال�عاون مع م�Jلف ش"Pائها وال�� ل�
 الول��

  ....وم�B` ال��[�ة الول�ة للع�ل !"نامج األم@ ال��>ة اإلن�ائيو   وال��[�ة الع"!�ة لل����ة الLرا�Kة BIDاإلسالمي لل����ة 

رFد أن إلى اإلشارة وت  .م�عاونا 19712 -2019س�����30 غا)ة إلى بلغالعامل�
 .الJارج ال� ن���
  والJ<"اء لل��عاون�
 ال�Fلي الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


