
 

 2019ج��ل�ة 31ى غا�ة لا الفين�ائج ال�عاون 
 

�لةجالى م�فى شه�  الف�يال��الة ال
�ن�ة لل
عاون  س�ل��  �ع$د بلغ ح"( 17.5%��)ة بع$د ال%�
$ب"� ارتفاع في ��ة ال�ار�ة الم

�6ة وال
عل5ق4اع  اح
ل وق$. ال��ة ال%اضة�ف0 الف
�ة م� بمقارنة  م�
$,ا1278 مقابل  م�
$,ا1502  ال%�
$ب"�
ال�;": األك�7 م�  ال

ــا Cعـادل  إ?ارا ت��6�ا618  ان
$اب ح"( س�ل تح"( االن
$ا,ا  م�
$,ا325   بــ  ال;Hة ق4اع هم� م�%�ع االن
$ا,ات یل %41أD مـ

م�%�ع دول م�  األولىال%�ت)ة ال%%لPة الع�6ة ال�ع�دCة ت;$رت وق$  هNا،.م�
$,ا170 اإلدارة وذلJ بــو  م�
$,ا188 بــاله�$سة ث5 

�� بـ ث إ?ارا278  ب
عاق$ها مع دولة ق�4 تل"ها إ?ارا384    مع ال%�
ق4)ة للPفاءات ال
�ن�ة وذلJ ب
عاق$ها الRلج�P5118 دولة ال 


ل ال$ول الع�6ة ال;$ارة م� و  ،م�
$,اHا,ات ح"( م�%�عت$
   بـ تل"ها ال7ل$ان األورو6ة ،58%م�
$,ا أD ما Cعادل 868 بـ االن

ة م
عاونا ث5 ال7ل$ان 92تل"ها أل%انا بـ م
عاونا183 بـ م� ح"( االن
$ا,ات األولىح"( ت
;$ر ف�ن�ا ال%�ت)ة  م�
$,ا318U�بـ  اإلف�

ةم�
$,ا فال7ل$ان  311V�,ال��الة ال
�ن�ة وق$ حل� .م�
$,ا141ال%�ت)ة األولى بـم�
$,ا وت
;$ر ��$ا 155وذلJ بـ واآلس"��ة األم�

ل��ة م�  24 ، ح"( اس
ق7ل� ال��الةق;$ ان
$اب الPفاءات ال
�ن�ة ف�ةة ل� 51خالل هNه الف
�ة م� ال��ة ال�ار�ة لل
عاون الف�ي 

�� و 08ال�ع�دCة و�Pال �
انة و 02م� ق�4 و 03م� ��$ا و 07م�ل��ة �ل و ع%ان ل�ان م� 03 وم� االمارات  نال�02 م� م�ر

 �
لفع�ض ان
$اب 158ال��الةورد على م;الح  ك%ا .وف�ن�ا وه�ل�$امRات في م;;R
 وال_الثي ال_�ائي ال
عاون  إ?ار وفي .ال

$�̀ �` ول%̀ ة  قام� ال��الة عالقات ال�aاكة ب"� دول ال���ب تع%�
5 ,ال
عاون مع الJ�7 االسالمي للb�
ورشة اقل�#�ة ح�ل ال�عاون ب

شارك في هNه ال�رشة م%_ل"� ع� وزارات ومcس�ات تع�ى ح"(  ، 2019ج��ل�ة 05إلى  03م�  خالل الف
�ةوذلJ  ج�ب ج�ب

̀ائ� و�6ر�"�افاس� والPام�ون م� ج��ب وال
عاون ال_الثي - ,ال
عاون ج��ب 
انا  ال��̀ر الق%� و��ت دCف�ار ومالي وم�ر وغ"�ا وج

ة ووضع الj"7ة ال وت�4�� ت�7Rاالف�صة ل
)ادل ال�رشة  م_ل�، و وال%غ�ب وفل�4"� وال��غال وال�4غ� وت�ن0%�
%ا ی
علk بl عارف%

ن ال���ب وتH$ی$ ف�ص ش�اكة ج��ب وت;%5 وت�ف"N وتق"5 م)ادرات ال
عاون ب"� بل$ا- ال%cس�اتة ال�?�ة لل�ه�ض ,ال
عاون ج��ب

7ة لفائ$ة �%ا نb%� ال��الة  .ج$ی$ة�ة االس
_%ار خالل الف
�ة م�    إ?ارا م� ال��الة ال�?�ة الغاب�نة 11دورة ت$ر%�
إلى  15ل

o ال$ورةت�لو   2019  ج��لة   27aارجي وو�الة ى ت�Rار ال%_
وم��`  ال�ه�ض ,ال;�اعة وال
�$ی$ خ�7اء م� و�الة ال�ه�ض ,االس

 ال�ه�ض ,ال;ادرات و�NلJ خ�7اء م� الق4اع الRاص


ال$ورات ال
ي  و�;ل ع$د.%bة ل$ع5 ق$رات  05الى ال��الة  هان���Pة وم�ال اف+�*�ا ا(ارا  92دورات تفي م�ال تعل5 اللغة الع�6

ة pا%
ة االق
;ادCة واالج%�
ة وال��الة ال�7از�لالJ�7  معوذلJ ,ال
عاون واالس
_%ار ال
عاون ج��ب ج��ب وال%�
لل
عاون  ةاالسالمي لل

ة االق
;ادCة , واالس�Vا%�
ااوالJ�7 الع�6ي للU� .ف�

6ة وال
عل5 والفالحة  لل*�ام 6#ه#ات ق23+ة ال#0/ ء+اخ,35 ,إCفاد  ال��الة ك%ا قام� �
ق;$ تق$5C ال%ع�نة الف�ة في ع$ة م�االت �ال


لف ش��ائها وال%%�ل"� وذلJ في إ?ار و?: الع"�ن  وال��دةوعل5 ال�ف0 وال;"$ ال)D�H واله�$سة ال%$نة Rعاون مع م
ال$ول""�  ال

ة %�
ة BIDكالJ�7 اإلسالمي للp̀را ة ال%�
  .�6نامج األم5 ال%
H$ة اإلن%ائيو   وال%�b%ة الع�6ة لل

  .م�عاونا19237  2019 ج��ل�ة 31غاCةى إل بلغال
�ن�""�  وال�7Rاء لل%
عاون"� ال�%لي الع$د أن إلى اإلشارة وت�$ر

  

  

  


