
 

 

  2120 أك���� 31الفي ن�ائج ال�عاون 

الى م�فى  ال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون الف�ي�ل�� ل�& ال �ح�$ بلغ ع�د ال ���ب��  51.8% س�ل� ن�ائج ال�عاون الف�ي ت�را 
ق�ر ب���ة

  . م���3ا مقارنة ب�ف6 الف�,ة م� ال��ة ال اض'ة 1302م���3ا مقابل  ��1976ة ال�ار1ة الم�  اك��/,شه, 

م� م� �ع االن��ا3ات  %40أF مـــا 
عـادل إBارا  785 ال�;�A األك?, م� ح�$ االن��ا3ات ح�$ س�ل ان��ابال;:ة  قاع وق� اح�ل

ثK  م���3ا 175 بــ االج�,ا+%ة وال�*اض%ةو ال)قا&%ة  ألن#"ةف م���3ا 248ال�Mمات وال ه� بــ م���3ا ثK  371قاع ال�,/'ة وال�عل'K بــ  یل'ه

 . م���3ا 90  وذلN بــ عالم واالت7الاإلاإلعالم%ة و ثK  م���3ا 127  وذلN بــ اإلدارة

في ال ,ت�ة  ال>ل:ان األور�%ةوتأتي % 41أF ب���ة م���3ا  819بـ  االن��ا3ات على ال�;�A األك?, م�ال>ل:ان الع��%ة هPا وق� ت:;ل� 

 .م���3ا 281 ال?ل�ان األم,U1'ة واآلس��1ة بـ ثKم���3ا  717الSان'ة بـ 

تل�ها  ،ص:ياBارا ش�ه  292م���3ا م� ب��هK  312مع  وذلN ب�عاق�ها ال ,)X االول م� م� �ع ال?ل�ان ال ���3ة للWفاءات أل,ان%ات�;�ر و 

مAال  خاصة في م���3ا 254 وذلN بــ ف�ن@ا تل�ها، واإلدارةم���3ا وت\ ل هPه االن��ا3ات م�االت االعالم'ة  وال\�ه ص:ي  255بـ ك:ا

أغل?هK م� االBارات  إBارا، 238مع  وذلN ب�عاق�ه ا واإلمارات ال,,لEة الع��%ة ال@ع�دDةثK  الC7ةاالعالم%ة واإلدارة وال�@�BB ومAال 

،F�ثان K'ة تعلP172ب�عاق�ها مع  ق"� ودولةال;:'ة اسات Kارا ،أغل?هBاالب��ائي إ K'ار ش�ه ال;:ي وال�علBاال �   .م

� ال �,ش:�� م� ف,ص ت�c'd 3الMارج�U ول� K,ه على العال�ا لل�ضع ال�/ائي وتأث,fه  ،ونPقام� ال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون الف�ي خالل ه

وذلN  الف�,ة م� ال��ة ال�ار1ة ب��K'f ع ل'ات ان��اب اف�,اض'ة ب�� ال �,ش:�� ال��ن���� وال \غل�� األجانA  ق;� ان��اب الWفاءات ال��ن�'ة

 K'fت� K$ ت�3ع�، ح �ع,ض  107 ك ا ورد على م;الح ال�)الة. k'ةاخ��ارات نf,1ة وت?' 02مقابلة و 320اس�ع ال تق�'ات ال�MاAB ع

  .ان��اب في م�Mلف ال�M;;ات

                  103ع� 3ع� لفائ�ة ت�ر1?'ة  دورات �1X 04 تعX1X عالقات ال\,اكة ب�� دول ال���ب تK ت�K'f لوفي إBار ال�عاون ال�Sائي والSالثي و 

ك ا قام�  .وال �ال الفالحي وم�ال ال�,/ة وال�عل'Kم� ال�ول االف,k1'ة والع,/'ة ق;� دعK ق�راتهK في م�ال ال�عاون ج��ب ج��ب  ام\ار)

ع�ة م�االت )ال�,/'ة وال�عل'K وه��سة ق;� تق�
K ال ع�نة الف�'ة في  ال,:Nوم��س"ة   للL%ام K,ه,ات ق�B7ة ءخ>�ا 3101إ
فاد  ال�)الة

 �1�Wدة واإلعالم'ة وال�عاون الف�ي واالت;الال���وذلN في إBار ال�عاون مع م�Mلف ش,)ائها  .والفالحة واله��سة ال �ن'ة واله��سة ال,p1'ة وال

و/,نامج األمK  وال �f ة الع,/'ة لل�� 'ة الXراq'ةوال  �ل�� ال�ول��� )ال?�N اإلسالمي لل�� 'ة وال �f ة الع ل ال�ول'ة وال �f ة العال 'ة لله�,ة 


ة والXراعة لألمK ال �:�ة و ب,نامج األمK ال �:�ة اإلن ائي و ال?�N االف,1قي  ال�وليوال�)الة األل ان'ة لل�عاون  ال �:�ة اإلن ائيPة األغ fوم�

 ...لل�� 'ة 

  م�عاونا 20703  -2021 أك���� 31 وت��ر اإلشارة إلى أن الع�د ال� لي لل �عاون�� والM?,اء ال��ن���� بلغ إلى غا
ة

 


