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 ن	ا� ال��الة ال��ن��ة لل�عاون الف
ي

 2016 د�� � 31إلى غا�ة 

  :مق'مة عامة 

 2016شه* ن)ا' ال�عاون الف�ي خالل س�ة ت�اصل ال�ع��ات االق��اد�ة خاصة ����قة ال�ل�ج الع��ي في �ل 
على م�6�5 ن�ائ>ه مقارنة �ال�6�ات ال�اض�ة على م�6�5 ان�*اب ال��عاون�3 للع�ل �ال2ل*ان ال)ق�قة  ان�فاضا

خالل ت�F�G ع*ی* ال*ورات م3 �ة وح�C�ة ملB� ت��را إ�>اب�ا  ج��ب -ن)ا' ال�عاون ج��ب ف��ا شه*وال�*�قة 
ال��2اء ل�هام مع�نة ف��ة وOCلN م3 خالل تأك�* دور ال�Cالة  و�KفادوالعالF الع��ي  إف�Jق�اال�*ر2J�ة لفائ*ة إHارات م3 

  .اإلقل����3 وال*ول��3 ك��ف فاعل في هOا ال�>ال مع ش�Cائها

  :م2��ة حW6 ال�Bاور ال�ال�ة 2016وف��ا یلي ح�صلة ل�)ا' ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي خالل س�ة 

 :في م5ال ت��2ف ال0فاءات ال��ن��ة -ال,ارج -1
م��*�ا في نف[ الف��ة م3  3218م��*�ا مقابل  1900م3 هOه ال�6ة  د��2�6 31بلغ ع*د ال���*ب�3 إلى غا�ة 

رغF ال>ه�د ال�O2ولة للBفاe على ال�d6 ال��اع*c  وذلN %41ب�26ة ت�اجع بلغ^ ح�الي  ال�6ة ال�اض�ة
  .ل����ف الiفاءات الcO مّ�g ال�6�ات األخ��ة 

  :و�Jجع هOا ال��اجع على م�6�5 ح>F االن�*ا�ات إلى ج�لة م3 األس2اب أه�ها
 االنiل�Jgةخاصة على م�6�5 اجادة اللغة  ت�اصل ال�ع��ات اله�mل�ة لق�اع ال�عاون الف�ي ال��ن6ي -

 م�H 3ف ال���شB�3 ال��ن6��3 ،
ت*اع�ات مع ان�فاض أسعار ال�اقة و ال�ع��ات االق��اد�ة وال6�اس�ة ����قة ال�ل�ج الع��ي ت�اصل   -

مّ�ا اض�ّ� ع*د م3  ال2ل*ان إلى ان�هاج س�اسة ت�ش�*  ال�Bوب �ال���قة خاصة �6�رJا وال��3،
ت�ّتW ع�ه إلغاء الع*ی* م3 االن�*ا�ات ال��2م>ة ،إنهاء خ*مات أع*اد 2C��ة م3  اإلنفاق مّ�ا

 ..) .��عاون�3ال
وال�ي ت��*ب Cل عام ع*د مهF م3 هOه ال�6ة إلى ت�ن[ ع*م م>يء ل>�ة وزارة ال����ة وال�عل�F الع�ان�ة  -

]Jارات ال�*رHإ  ،  
  . ���ة ال��B*ةت�ّقف إص*ار تأش��ات الع�ل �ال�26ة ل*ولة اإلمارات الع -
فق* حافv ق�اع ال�عل�F الuان�c وال�ق�ي على  2016خ��ص ال��زJع الق�اعي لالن�*ا�ات خالل س�ة  فيأما 

، یل�ه ق�اع ال�عل�F العالي بـ %58م��*ب رغF ت�اجعه مقارنة �ال�6ة الفارHة ب�26ة  253ص*ارة االن�*ا�ات بـ 
251  Fاضة ق�اعم��*ب ثJالف�*قة وال6�احة بـ  217بـ  ال����ة ال2*ن�ة وال� Fك�ا ت>*ر . م��*ب 223م��*ب ث

2H�2ا  190االشارة إلى أن االن�*ا�ات في ق�اع WH االخ��اص ع�ف^ ت��را ملB��ا هOه ال�6ة �ان�*اب 
   .خالل نف[ الف��ة م3 ال�6ة ال�اض�ة 95م���ا مقابل 

  



 

  

ال��ت2ة االولى م3 ح�{ اس�ق�اب 
بـ ق�� م3 م>��ع االن�*ا�ات تل�ها 

��ة و�OلN بلغ^ ن26ة م>��ع االن�*ا�ات بـال*ول الع� 
خالل نف[ الف��ة م3 ال�6ة  %

223; فندة وسياحة

ال��ت2ة االولى م3 ح�{ اس�ق�اب ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة اح�الل و�ال�26ة لل��زJع ال>غ�افي، فق* واصل^ 
م3 م>��ع االن�*ا�ات تل�ها  %40اHارا ت�ن6�ا اc ب�26ة  763الiفاءات ال��ن6�ة وذلN ب�عاق*ها مع 

و�OلN بلغ^ ن26ة م>��ع االن�*ا�ات بـال*ول الع� . ب2ل*ان وه�~ات أخ�5  116و 169
%83م3 ح>F االن�*ا�ات ال�6>لة خالل هOه الف��ة مقابل ح�الي 

251; التعليم العالي

; التعليم الثانوي والتقني

; تربية بدنية ورياضة
217

فندة وسياحة

190; طب إختصاص

2016ال��ز�ع الق:اعي لالن�'ا-ات ل�
ة 
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و�ال�26ة لل��زJع ال>غ�افي، فق* واصل^ 
الiفاءات ال��ن6�ة وذلN ب�عاق*ها مع 

169م��*ب ثF ف�ن6ا بـ  213
م3 ح>F االن�*ا�ات ال�6>لة خالل هOه الف��ة مقابل ح�الي  %73ح�الي 
 .ال�اض�ة

  

التعليم العالي

التعليم الثانوي والتقني
253

ال��ز�ع الق:اعي لالن�'ا-ات ل�
ة 



 

  

 800و��فة م�ها نB�  2850ع�ض ان�*اب ش�ل 
 dJ�6وال2ق�ة في اخ��اصات اله�*سة وال�>��ل وال�
ل>�ة ف��ة ق�* ان�*اب الiفاءات ال��ن6�ة واس�i)اف الBاج�ات 

  .ل>ان م3 سل��ة ع�ان

Fع�له gم�عاونا ���اك.  

م�عاونا �ع�ل�ن  17331، 2016
�اب وت�Bل ال2ل*ان الع���ة ال��ت2ة األولى في اس�ق

 W6ن6��3 ح�وف��ا یلي رس�ا ب�ان�ا لل��عاون�3 ال�

213; قطر

169; فرنسا

منظمات وبقية بلدان 
 ;116

ع�ض ان�*اب ش�ل  191، 2016إلى أن ال�Cالة تلق^ خالل س�ة 
 c�انuة و  1500و ) العالي والBفي ال� dJ�6وال2ق�ة في اخ��اصات اله�*سة وال�>��ل وال�

ل>�ة ف��ة ق�* ان�*اب الiفاءات ال��ن6�ة واس�i)اف الBاج�ات  �C53ا اس�ق2ل^ ال�Cالة 
ل>ان م3 سل��ة ع�ان 7>�ة م3 ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة و

م�عاونا ���اكg ع�لهF 1667 ،2016خالل س�ة  ال�dBل�Bق�3 للع�ل �ال�ارج فق* 

  : م�ا-عة  ش<ون ال �عاون�= -ال,ارج

2016بلغ الع*د ال>�لي لل��عاون�3 العامل�3 في ن�اق ال�عاون الف�ي إلى م�فى س�ة 
وت�Bل ال2ل*ان الع���ة ال��ت2ة األولى في اس�ق واإلقل���ة����لف األق�ار ال)ق�قة وال�*�قة و�ال���Gات ال*ول�ة 

وف��ا یلي رس�ا ب�ان�ا لل��عاون�3 ال��ن6��3 حW6 . م3 م>��ع ال��عاون�3 %77ال��عاون�3 ال��ن6��3 ب�26ة 

 ;763

فرنسا

منظمات وبقية بلدان 
; العالم

2016ل�
ة  لالن�'ا-اتال��زJع ال>غ�افي 
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إلى أن ال�Cالة تلق^ خالل س�ة  اإلشارةهOا مع 
 F�و��فة في ال�عل ) c�انuالعالي وال

�Cا اس�ق2ل^ ال�Cالة  .وال�>ارة وق�اع ال�*مات
>�ة م3 ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة ول 29م3 الiفاءات م�ها 

ل�Bق�3 للع�ل �ال�ارج فق* أما في خ��ص ال�

م�ا-عة  ش<ون ال �عاون�= -ال,ارج -2

بلغ الع*د ال>�لي لل��عاون�3 العامل�3 في ن�اق ال�عاون الف�ي إلى م�فى س�ة 
����لف األق�ار ال)ق�قة وال�*�قة و�ال���Gات ال*ول�ة 

ال��عاون�3 ال��ن6��3 ب�26ة 
  :ت�زJعهF ال>غ�افي

  

; السعودية



 

  

 Fاصل معه�ال� Fدع *Jgة وعلى مJاإلدار Fالة على م�ا�عة وضع�اتهC�ال��عاون�3 ت6ه� ال�
م�عاونا ان�ه^ ف��ات  2322م�اسلة 

  .إزاء م�س6اتهF األصل�ة ب��ن[

شهادة  82ملف واس���اج  229
  .والB��ة االج��اع�ة

ج��ب إHارا هاما الس��uار ال�>��ة وال��2ة ال��ن6�ة وت���فها ال����ف األمuل في ص�اغة 
 Nة، وذلBل م3 دول وه�~ات إقل���ة ودول�ة مانJ�ع لفائ*ة بل*ان م�6ف�*ة ب��Jوم�ا�عة وت6��� ب�امج وم)ار O�وت�ف

  . �26^ ف�ها ت�ن[ ت>��ة وم�gات تفاضل�ة

���اصلة م�ا�عة ب�امج ال�عاون الuالثي مع ع*د م3 ال)�Cاء ال*اع��3 لهOا ال��ع 
م3 ال�عاون  الى جانW م�اصلة دعF ح��رها �Cق�ة ارتiاز و�H�ة لل�عاون الف�ي ج��ب ج��ب ����لف 

ل����J قاع*ة ب�انات  ال6Bا�ات ال��H�ة لل*ول اإلف�Jق�ة 

1155; بلدان أمريكا

271; بلدان إفريقيا 

 Fاصل معه�ال� Fدع *Jgة وعلى مJاإلدار Fالة على م�ا�عة وضع�اتهC�ال��عاون�3 ت6ه� ال�
م�اسلة  2016س�اء �ال�ارج أو �ال��س6ات األج�2�ة ب��ن[، وفي هOا ال6�اق تFّ س�ة 

إزاء م�س6اتهF األصل�ة ب��ن[رJة إلBاقهF وذلN ق�* حuهF على  ت6�Jة وضع�اتهF اإلدا

229م3 دراسة  2016خالل س�ة وفي خ��ص ال�غ��ة االج��اع�ة ت��m^ ال�Cالة 
والB��ة االج��اع�ة أك�u م3 ضعف ال��تW وKحال�ها على ال��*وق ال��Hي لل�قاع*

  :م5ال ال�عاون ج
�ب ج
�ب 

ج��ب إHارا هاما الس��uار ال�>��ة وال��2ة ال��ن6�ة وت���فها ال����ف األمuل في ص�اغة 
 Nة، وذلBل م3 دول وه�~ات إقل���ة ودول�ة مانJ�ع لفائ*ة بل*ان م�6ف�*ة ب��Jوم�ا�عة وت6��� ب�امج وم)ار O�وت�ف

�26^ ف�ها ت�ن[ ت>��ة وم�gات تفاضل�ةق�* ت���J ق*رات هOه ال2ل*ان في م>االت وق�اعات اك

���اصلة م�ا�عة ب�امج ال�عاون الuالثي مع ع*د م3 ال)�Cاء ال*اع��3 لهOا ال��ع  اإلHار
م3 ال�عاون  الى جانW م�اصلة دعF ح��رها �Cق�ة ارتiاز و�H�ة لل�عاون الف�ي ج��ب ج��ب ����لف 

  .ل*ول�ة واإلقل���ة ال�ي ت�FG في الغ�ض
  :2016ج��ب ال��>gة س�ة -وف��ا یلي أهF أن)�ة ال�عاون ج��ب

 :على م���G إ�فاد ال,�اء واالس�	ار��= في مهام مع�نة ف
�ة
     : م�زع�3 حW6 ال�ه�ات ال�ال�ة اخ2��  38

ل����J قاع*ة ب�انات  ال6Bا�ات ال��H�ة لل*ول اإلف�Jق�ة  2016ج�Jل�ة  10إلى  جانفي 11
 . ب���Jل م3 الN�2 اإلف�Jقي لل����ة

13405; البلدان العربية

1918; بلدان أوروبا

بلدان إفريقيا 

المنظمات الدولية 
535; واالقليمية

بلدان آسيا 
47; واستراليا
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�ال��عاون�3 ت6ه� ال�Cالة على م�ا�عة وضع�اتهF اإلدارJة وعلى مJg* دعF ال��اصل معهF  اإلحاHةهOا وفي إHار 
س�اء �ال�ارج أو �ال��س6ات األج�2�ة ب��ن[، وفي هOا ال6�اق تFّ س�ة 

إلBاقهF وذلN ق�* حuهF على  ت6�Jة وضع�اتهF اإلدا

وفي خ��ص ال�غ��ة االج��اع�ة ت��m^ ال�Cالة 
أك�u م3 ضعف ال��تW وKحال�ها على ال��*وق ال��Hي لل�قاع*تقاضي اقل أو 

م5ال ال�عاون ج
�ب ج
�ب  -3

ج��ب إHارا هاما الس��uار ال�>��ة وال��2ة ال��ن6�ة وت���فها ال����ف األمuل في ص�اغة -��uل ال�عاون ال>��ب
 Nة، وذلBل م3 دول وه�~ات إقل���ة ودول�ة مانJ�ع لفائ*ة بل*ان م�6ف�*ة ب��Jوم�ا�عة وت6��� ب�امج وم)ار O�وت�ف

ق�* ت���J ق*رات هOه ال2ل*ان في م>االت وق�اعات اك

اإلHاروق* قام^ ال�Cالة في هOا 
م3 ال�عاون  الى جانW م�اصلة دعF ح��رها �Cق�ة ارتiاز و�H�ة لل�عاون الف�ي ج��ب ج��ب ����لف 

ل*ول�ة واإلقل���ة ال�ي ت�FG في الغ�ضال�Gاه�ات واالج��اعات ا
وف��ا یلي أهF أن)�ة ال�عاون ج��ب

على م���G إ�فاد ال,�اء واالس�	ار��= في مهام مع�نة ف
�ة -
38إ�فاد  2016تF خالل س�ة 

  311إ�فاد خ2�� خالل الف��ة م
ب���Jل م3 الN�2 اإلف�Jقي لل����ة

البلدان العربية
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   3إلى  15إ�فاد خ2�� خالل الف��ة م cج 2016أوت  14ف�ف��ائ�ة وال���Oجات الغ�اق ال����ام أسBار م)�وع اق�Hفي إ 
 .ال�Bلي  ب���Jل م3 م��Gة األمF ال��B*ة لل����ة ال��اع�ة

  33 خالل الف��ة مJ��227إلى  20إ�فاد خ  cل  2016ف�ف�J�ب�� �افاس��Cر�ة م�ض فق*ان ال��2 ب2Bافmح�لة ل� O�ل��ف
 .ع*ساتع�ل�ة اس�~�ال ال�اء األب�� وزرع ال 336وق* تF خالل هOه ال�Bلة إج�اء . م3 الN�2 اإلسالمي لل����ة

  3ل إلى  01إ�فاد خ2�� خالل الف��ة مJنة ف��ة في م�اق2ة األشغال في   2016س�2��2  30أف��مع F�*إلى ال��>�  ل�ق
 .م>ال ه�*سة ال��ارد ال�ائ�ة

  33 خالل الف��ة مJ��2ل إلى  30إ�فاد خJ09أف�  cرسي 2016ما�ة م�ض فق*ان ال��2 �قBافmح�لة ل� O�ل��ف /
 .م3 الN�2 اإلسالمي لل����ة ب�رC��افاس� ب���Jل

  3إلى  01إ�فاد خ2�� خالل الف��ة م cائي   2016س�2��2  30ماOاألم3 الغ Fنة ف��ة في م>ال دع�مع F�*إلى مالي  ل�ق
 .في مالي وت���J الgراعات الغOائ�ة

  إ�فاد Fّ22إلى  14خ�2اء خالل الف��ة م3  08ت  cة م�ض فق*ان ال�2 2016ماBافmح�لة ل� O�واكيل��ف�ت / � ب2�iال
ع�ل�ة ج�اح�ة  498م��J وKج�اء  1600وق* تF خالل هOه ال�Bلة ف�B . د�ف�ار ب���Jل م3 الN�2 اإلسالمي لل����ة

 .ع�ل�ة اس�~�ال ال�اء األب�� وزرع الع*سات 492م3 ض��ها 
  3ل�ة إلى  18إ�فاد خ2�� خالل الف��ة مJ�نة   2016د��2�6  31ج�مع F�*ف��ة في م>ال اإلش�اف على إلى ال6��غال  ل�ق

 .لل���ان ال�*ني ال*ول�ة ت�ف�O نGام لالت�االت وم�اق2ة ال�الحة وذلN ب���Jل م3 ال���Gة
  33 خالل الف��ة مJ��224إلى  15إ�فاد خ ���سي 2016أك��نق�m� ��2ة م�ض فق*ان الBافmح�لة ل� O�/ ل��ف �افاس��Cر�ب

 .ب���Jل م3 الN�2 اإلسالمي لل����ة
  ف��2  12إلى  05خ�2اء خالل الف��ة م3  08إ�فاد�2016ن �ن�iة م�ض فق*ان ال��2 ��انBافmح�لة ل� O�ت / ل��ف�iال

 .د�ف�ار ب���Jل م3 الN�2 اإلسالمي لل����ة
 ���ة های�ي ل�*ة س�ة أشه� اب�*اء م3 غ�ة اك�Jر�2016إ�فاد خ2�� في م�*ان اله�*سة ال�*ن�ة للق�ام ��ه�ة في ج�ه 
   ��2الة األل�ان�ة لل�عاون ال*ولي إ�فاد خC�ال W�mل م3 مJ�في م�*ان اله�*سة  ب��)GIZ (ان�ا�Jر���) 28إلى  09م3 

 )2016أك���� 
  3ة ال�)اد مJر�اج إلى ج�هHن�3 في الّ����ة �ق��ّm3 ال�J�iي ل��H�ال gC3 م3 ال��J��23أوت إلى غا�ة  28إ�فاد خ 

�ة ال����ة ل��ف�O م)�وع دعF تعل�F اللغة الع���ة �ال�)اد وال�قّ�ر ت�ف�Oه ل��2 ب�نامج الع�ل�ات وال��gان 2016س�2��2 
 .2019- 2016وذلN خالل الف��ة  �ال�عاون مع الN�2 اإلسالمي لل����ة �اع��اد آل�ة ت2ادل ال�عارف وال��2ات

  ل�*ة ^J�iي لإلح�اء إلى ال�H�15أشه� اب�*اء م3  6إ�فاد خ2�� م3 ال�عه* ال  ���2016أك�. 
  الى ال��>� ل�*ة c�B2ارد ال�ائ�ة وال��* ال�ف��2  8أشه� اب�*اء م3  6إ�فاد خ2�� م3 وزارة الفالحة وال��2016ن . 
  الة االل�ان�ة لل�عاونC�ل م3 الJ�ان�ا للق�ام ��ه�ة ق���ة ال�*5 ب���Jر�3 لفائ*ة مJ�iإ�فاد خ2�� في ال�GIZ 
 �� ة ال�)اد  للق�امJر�ف��2 إ�فاد خ2�� لفائ*ة ج�ه�دة خالل شه� ن�اصفات ال>�نة ف��ة في م�*ان م�2016ه�ة مع. 
 3Jا للق�ام ��ه�ة ل�*ة شه�m�<ة إلى بلJ�B2إ�فاد خ2�� في م>ال ال�الحة ال. 
  �2�6دة خالل شه� د��اصفات ال>�نة ف��ة في م�*ان م�ة ال�)اد  للق�ام ��ه�ة معJر�2016إ�فاد خ2�� لفائ*ة ج�ه. 
  �2ف��اضة نJغ �أل�ان�ا في م�*ان ال�Jg22016إ�فاد خ2�� لفائ*ة جامعة الی.  
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ف��ة لفائ*ة م�اكB� g�ث ت�ن6�ة  نةم)�وع مع�  16ال���ف ال�الي في  2016خالل س�ة هOا �Cا واصل^ ال�Cالة 
  .ب���Jل م3 دول وم��Gات إقل���ة ودول�ة

 : على م���G ت
 �ة الق'رات ال�	�ة -
في إHار ال�6اه�ة في ت���ة الق*رات الJ�(2ة الHارات ال2ل*ان ال)ق�قة وال�*�قة، قام^ ال�Cالة خالل هOه ال�6ة        

 :�ع*ی* األن)�ة ال�*ر��ة ن�6ع�ضها Cاآلتي
  F�Gارة دراس�ة م3 ت�J20إلى  12ز  cارات  4لفائ*ة  2016ف�ف�Hان�ة إ�Jر�ن6�ة في م>ال م�الع على ال�>��ة ال�Hلإل

 .ة ال�Bل�ة والالم�JgCة وت)غ�ل ال)2ابال����
  F�Gارة دراس�ة م3 ت�Jإلى غا�ة  29ز c'  2016مارس  6ف�ف��اك)�ة ب�Bة لل���H�3 م3 ال�*رسة الJارHلفائ*ة إ

 .لإلHالع على ال�>��ة ال��ن6�ة في م>ال تi�3J ال���ض�3 والق�ابل والف���3 ال6ام�3
 F�Gارة دراس�ة لـفائ*ة  ت�Jارات م3 و  3زHمي إ�ان�ة ی�Jر�ة ال�Bان  28و 27زارة ال��ن6�ة ج�الع على ال�>��ة ال�Hفي لإل

 .�ال��*ل�ة ال��JgCة ال��ن6يال�>ال ال��G��ي والع�لي ال�اص 
  F�Gل ت��ار م3  17لفائ*ة " ال�أه�ل ال2�~ي لل��س6ات"ورشة ع�ل إقل���ة حHن[  8إ�ت gCق�ة �ال�عاون مع م�Jدول اف�

 الN�2 اإلسالمي لل����ة �*عF م3 ال*ولي لل2�~ة و 
 Wاه�ال{ إلدارة ال�uال��ت�� ال F�Gن[ م3 : ت��عق* ب� cOة للعامل�3 الJارiار الق*رات اإلب*اع�ة واالب��u26إلى  24اس� 

 60وذلN �ال�عاون مع ال���Gة الع���ة لل����ة اإلدارJة و��عا�ة ش�Cة ات�االت ت�ن[ والcO ضF أك�u م3  2016أك���� 
 .Cا م3 م��لف ال2ل*ان الع���ةم)ار 

  2�ة لفائ*ةJل م3  14دورة ت*رJ�ة اإلرهاب واالت>ار �ال2)� ب���Gة ال���J�<ة الBافmان�ا في م>ال م�Jر�قاض�ا م3 م
 .02/12/2016إلى  21/11/2016ب�نامج األمF ال��B*ة لل����ة وذلN م3 

  2�ة لفائ*ةJم�ة ل�)>�ع اال 13دورة ت*ر�ارا م3 اله�~ة القHن، م3 إ�ة الغابJر�ارات �>�ه�u2016د��2�6 16إلى  05س� 
 .في م>ال ت���J االس��uارات ال�Bل�ة واألج�2�ة، ب���Jل م3 ال���ف الع��ي لل����ة االق��اد�ة في إف�Jق�ا

  F�Gارة دراس�ة لفائ*ة ت�J3 ال�عل��3  04زJ�iارات م3 م*ارس تH'إ�اك)�ة، ب�J�م3  في ع*ة م>االت ت�� Nإلى  19وذل
 . 2016د��2�6  23

  

ك�ا واصل^ ال�Cالة م�ا�عة وتأH�� ال�ل2ة م���حي الN�2 اإلسالمي لل����ة ال*ارس�3 �ال>امعات ال��ن6�ة ��ا في        
ذلN اس�ق2الهF �ال��ار واإلحاHة بهF وKرشادهF وم�ا�عة م6��تهF األكاد���ة وت�ف�� ال�أم�3 على ال��ض وتOاك� 

  .Hال2ا 24، 2016د��2�6  31ل��ح، وق* بلغ ع*دهF في ال6ف� وا

 :ج
�ب-على م���G ال�و�ج ل
	ا� ال�عاون ج
�ب -
  Fت cOل ت2ادل ال�عارف وال��2ات ب�3 ال2ل*ان  وال�5 ح�ال{ رف�ع ال��6uال c��6ة في فعال�ات االج��اع الCال�)ار

وق* تF خالل هOا االج��اع ال�ع��J . 2016  أف�Jل  01مارس إلى  30ت�G��ه ��ق� الN�2 ال*ولي ب�اش��3 م3 
�ال�Cالة ور�� ال�لة مع م��لف ال���Gات اإلقل���ة وال*ول�ة وال2ل*ان ال�انBة ال�)ارCة ل����J ال�عاون في م>ال 

 .ال�عاون ج��ب ج��ب
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  3ائ� مg<ة في ورشة ع�ل إقل���ة �الCار ال�2ادرة ال�ي �)�ف عل في 2016مارس  24إلى  20ال�)ارHى إ
ج��ب وال�عاون الuالثي –ج��ب ح�ل ت�ف�O ب�نامج لل�عاون ج��ب-ت�6�قها مW�m األمF ال��B*ة لل�عاون ج��ب

الهادف إلى ت���J ال�عاون ب�3 بل*ان ش�ال اف�Jق�ا وال)�ق األدنى وأورو�ا ال)�ق�ة وآس�ا ال�س�ى ل�>ابهة 
 .ئي والB* م3 الفق� في ال��اdH ال�Jف�ةال�B*�ات في م>ال ال����ة الgراع�ة ودعF األم3 الغOائي وال�ا

 انات��Bة في م>ال ت���ة الCرشة ف�صة لل�ع�ف على اح��اجات ال2ل*ان ال�)ار�ه الOان^ هCاني  و��Bواإلن�اج ال
3J�iا ال�>ال، إضافة ل�Oن[ م3 ن>احات في ه�ا حقق�ه ت�� �Jت ال��2ة  وال�ع��ة عالقات مع م��لف ب�m2ش

 .ج*ی*ة أمام ال��2ة ال��ن6�ة ج��ب لف�ح آفاق -ون ج��بواأل�Hاف ال*اع�ة لل�عا
  ارد�ل ت2ادل ال�عارف وال��2ات في م>ال ال��الة في ورشة ع�ل إقل���ة �ال�غ�ب حC�ال ^Cار شارHوفي نف[ اإل

ك�ا شارC^ خ2��ة م3 ال�عه* الفالحي . 2016أك����  14إلى  12ل تغ�� ال��اخ وذلN م3 �ال�ائ�ة وال�c في 
J2�ة �ال�>� م3 �)� م�Jة في دورة ت*رCلل�)ار F12  ع  2016س�2��2  14إلى�على ال�� eفاBفي م>ال ال

  .ال2��ل�جي ال�راثي لل*واج3
 ة فيCال�ائ*ة ال�)ار N�2ها ال�Gمي  اإلسالمي ال��6*ی�ة ال�ي ن�ر 2016ما5  16و 15لل����ة �>اك�تا ی��B� 

–لل�2اح{ ح�ل س2ل ت���J ال�عاون ج��ب  الN�2 ل�>��عة اءاألع� ب*ول والف�ي ال*ولي ال�عاون  م�uلي وCاالت
Fب ف��ا ب��ه�في الغ�ض. ج� dJ�H ةHع�ل إلع*اد خار dJ3 ف�J�iاالتفاق على ت Fوق* ت.  

  3ب م�الة في فعال�ات ال�ع�ض العال�ي لل����ة ب�3 بل*ان ال>�C�ة الCإلى  31م)ار ���ف��2  04أك��2016ن 
Bال�� Fاألم W�mم3 م F�Gب ب���شعار  –*ة لل�عاون  ج� ^Bة ت*Bاإلمارات الع���ة ال��� FGان� cOب وال�م3 "ج�

  ".2030اجل تBق�d خ�ة ال����ة ال��6*امة لعام 
  3اإلسالمي لل����ة �>*ة م N�2ارة ع�ل إلى مقّ� الJز O�ف��2  9إلى  6ت�ف�ارة ف�صة . 2016نJgه الOان^ هC *وق

الN�2 ح�ل مق��حات م)ارJع تقّ*م^ بها ال�Cالة لل��G في إمmان�ة إن>ازها �ال�عاون مع الN�2  لل�2اح{ مع م�6ولي
 .2017اإلسالمي لل����ة ب*ا�ة م3 س�ة 

  االت ال�عاون ال*ولي لل*ول األع�اء فيCب ب�3 و�ب ج��ال�عاون ج� �J�ة في االج��اع ال��6�قي ل��Cال�)ار
، وق* تF ض�2 ج*ول 2016د��2�6  15و ��14قّ� الN�2 �>ّ*ة ی�مي الN�2 اإلسالمي لل����ة الcO انعق* 

 .2020-2017األع�ال الcO س��F اع��اده خالل الف��ة 
  م العال�ي�االح�فال  �ال� F�Gالة ت�C�ل^ ال�ن�ة ت�فiة ال*ول�ة للف�ن�Gار ال�عاون  مع ال��Hوعلى صع�* آخ� وفي إ

م3 سفارات ال2ل*ان الف�نi�ف�ن�ة ال�ع��*ة ب��ن[ وال>�ع�ة  ، �ال�عاون مع ع*د2016مارس  20للف�نiف�ن�ة 
 .ال��ن6�ة ل2�*اغ�ج�ا اللغة الف�ن6�ة

- -  G���اف في م5ال على م	باإلس�0�
 :ج
�ب- ال�عاون ج
أث����ا ��ق��حات ل�2امج ت*ر2J�ة اس�>ا�ة ل�لW ال>انW األث���ي ل�i�3J ع*د م3 _م�افاة سفارة ت�ن[ �أد�[ أ�ا�ا ت�^  

  ،اإلHارات ب��ن[ في م>االت ال�Bة وال6�احة وال��Bات الiه��ائ�ة وم�اه ال)�ب وال�6�ج

 ص ر���م ����Hن[ �ال���مع سفارة ت d�6ال�� Fال)2اب  ت WJي ل�*ر�H�ال gCال�لة مع ال��
  .�ال6�دان ل��F�G دورات تi��J�ة لفائ*ة ع*د م3 ال)2اب ال6�داني
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   افاة�ن6��3 6�� ذات�ة � ال>هة الع�ان�ة  ت�^ م�ل��2اء ت F�G2�ة في م>ال ال2���ةل��Jب�امج ت*ر  
 .m�ة الع�ان�ةوال��اق2ة ال�B�ة لألس�اك اس�>ا�ة ل�لW وزارة الgراعة وال�uوة ال�6

  لJارة دراس�ة خالل شه� أف�Jز F�Gإع*اد ع�ض مالي و��نامج ل�� Fأمل  2016ت gCلفائ*ة وف* م3 م�
لالح��اجات ال���ص�ة ���ر�Jان�ا لإلHالع على ال�>��ة ال��ن6�ة في م>ال ال��ح*، وق* تF إرجاء ت�F�G هOه 

 .ةالJgارة إلى وق^ الحd ر�uJا ی�F ت�ف�� االع��ادات الالزم
  2�ةJدورة ت*ر F�G' ل���اك)�الة ب�C�لة الuن�3 في ال����ة وم��m3 ال�J�iي ل��H�ال gCمع ال�� d�6اصلة ال���م

إHار على ثالث دفعات وق* قَ�ر ال>انW ال��ر�Jاني  60في م>ال م�ه>�ات ال�عل�F وال�سائل ال2�*اغ�ج�ة لفائ*ة 
 F��ان�ا وس�Jر�ن�3 ل��)�� ال*ورة ���mم Wة لل��شح الحقاأن ��6ق��الق دعHإ. 

   ' إل�فاد�اك)�الة ب�C�لة الu3 وم�J�iن�3 وه�*سة ال��m3 ال�J�iي ل��H�ال gCمع ال�� d�6اصلة ال���02م 
خ�2اء ت�ن6��3 ل��)�� دورات ت*ر2J�ة في م>االت تB*ی* االح��اجات ال�*ر2J�ة ووضع خ�ة ال�*رWJ وتق��ات 

ال)�Cة ال��H�ة لل��اعة وال��اجF ���ر�Jان�ا ح�{ تF إ�فاد م�uلة  االت�ال وت�)�� ال�*رWJ لفائ*ة إHارات
 .2017في س�ة   في ان�Gار تB*ی* م�ع* ال�ه�ة ال�Cالة �الع�ض ال�الي والف�ي

  اإلسالمي لل����ة N�2عة ال�مع ال��س6ة اإلسالم�ة ل����ة الق�اع ال�اص ال�ا�عة ل�>� d�6اصلة ال���م
 .إلت�ام ال��حلة الuان�ة ل�)�وع ت���J ال��اdH االق��اد�ة �>�2�تي خ�2اء ت�ن6��3 ���3�ص إ�فاد 

 ^ان�ا في  ت��Jر�ع لفائ*ة مJان�ة �ع{ م)ارmل م3 وزارة ال��اعة ووزارة الفالحة في ما ��� إمC م�اسلة
الBفاe على ال���>ات  ال��* الc�B2، ال�c، ال2�~ة، ال��* ال�Bفي، ت���ة األس�اك،:  م>االت م��لفة م�ها

  ...الm�6�ة، ال�غ��ات ال��اخ�ة وآثارها على الm6ان، الBفاe على ال���ع ال2��ل�جي، معال>ة جل�د الB��انات
  لJدان�ة خالل شه� أف��ة والع�ل ال6J�(2ارة وف* م3 وزارة ال����ة الJاق��اح م)�وع اتفاق�ة  2016على اث� ز Fت

 .هة ال�CO�رة لل*راسة على أن ی�F الحقا تB*ی* م�ع* ت�ق�عهاال�ه�ي على ال>ال�i�3J  في م>ال
   مع ال>هات الع�ان�ة d�6ون�ة ل ال����iمة االل�mBارة دراس�ة في م>ال ال�*مات والJز F�G�� / ال��اعات

  ،االس�gراع وال����ع الm�6ي لفائ*ة إHار3J م3 معه* إدارة ال�غ��� ��6ق� / ال�قل�*�ة 
  ار فيHم)�وع ساءإلر  اإلع*اد إ Fة الع���ة اللغة ل*عJر�وال��2ات ال�عارف ت2ادل " آل�ة �اع��اد ال�)اد �>�ه" 

 اإلسالمي الN�2 م�افاة ت�^ ال�)اد، وج�ه�رJة لل����ة اإلسالمي والN�2 الف�ي لل�عاون  ال��ن6�ة ال�Cالة ب�3
 د��2�6 شه� خالل �ال�)اد ت�ف�Oها تF ال�ي االس�i)اف�ة �ال�ه�ة ال�اص لل�ق��J الف�ن6�ة �ال��6ة لل����ة

 2016 أوت شه� م�فى في ال�)اد �>�ه�رJة ج*ی*ة مه�ة ت�ف�O تF وق* ال�الي، الع�ض تB��3 مع 2015
 .ال��ف�O وم�احل ال����ة وال��gان�ة ال�)�وع م�B�5  ����ص ال��*خلة األ�Hاف ج��ع ب�3 لالتفاق

 فى وفي�2016 د��2�6 شه� م، Fاتفاق إم�اء ت  cارHالة ب�3 إC�ال N�2لل����ة اإلسالمي وال O�م)�وع  ل��ف
Fة الع���ة اللغة إرساء ودعJر�2017 س�ة م3 ب*ا�ة اإلن>از ع�ل�ات في ال)�وع ال�قّ�ر وم3 ، ال�)اد �>�ه 

 .س��ات ثالث م*5 وعلى
 ب�ة لل�عاون ج�*Bال�� Fاألم W�mن[ لل�2ادرة ال�ي �)�ف على ت�6�قها م�ار ان��ام  تHل -في إ�ب ح�ج�

ج��ب وال�عاون الuالثي الهادف إلى ت���J ال�عاون ب�3 بل*ان ش�ال إف�Jق�ا –ت�ف�O ب�نامج لل�عاون ج��ب 
ل ال����ة الgراع�ة ودعF األم3 الغOائي وال)�ق األدنى وأورو�ا ال)�ق�ة وآس�ا ال�س�ى ل�>ابهة ال�B*�ات في م>ا
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ج��ب �اح��اجات -وال�ائي والB* م3 الفق� في ال��اdH ال�Jف�ة، ت�^ م�افاة مW�m األمF ال��B*ة لل�عاون ج��ب
ت�ن[ م3 ال�>ارب ال�اجBة ال�ي حقق�ها �ق�ة ال2ل*ان ال�)ارCة في هOه ال�2ادرة إضافة إلى تB*ی* ال��ادی3 ال�ي 

  . ن[ بل* مc*6 لل��2ةس�i�ن ف�ها ت� 
 3 االتفاق��Bان�ا ت�Jر��� Fة لل��اعة وال��اج��H�ة الC�(ن6�ة لل�عاون الف�ي وال�الة ال�C�ال��2م ب�3 ال  cفي ف�ف�

  . وKعادة إم�ائه 2009
 ق�ع�ة وال����ة  تJgCالالم� Fي ال��*مج ل*ع�H�ن6�ة لل�عاون الف�ي وال�2نامج ال�الة ال�C�ب�3 ال cارHاتفاق إ

وJه*ف هOا االتفاق إلى تB*ی* إHار وم2اد� ال)�اكة ب�3 ال��ف�3 في م>ال . ال�Bل�ة وت)غ�ل ال)2اب ���ر�Jان�ا
 �iال*ورات ال� F�Gنة الف��ة وت��ارات ال*راس�ةت2ادل ال��2ات ومه�ات ال�عJgارات االس��الع�ة والJgة وال��J.  

     *2�ة في ال2لJق�* ت�)�� دورات ت*ر �ا فاس��Cر�ل�* لفائ*ة ب�الة ع�ض ان�*اب ف���3 سام�3 في ال�C�تلق^ ال
 .س��ة ذات�ة في االخ��اص 109وق* تF اق��اح . ال�CO�ر

 
ف في ال �ش�L= للع ل -ال,ارج -4Mال�:  

ال�عل�F وال�Bة وعل�م (ملف ت�شح ج*ی* في ال��ادی3 ال�ال�ة  4450م3 ت6>�ل  2016ت��m^ ال�Cالة س�ة         
 6145م�هF  35663و�OلN بلغ الع*د ال>�لي ل�لفات ال��شح حال�ا ...) األخ2ار واله�*سة الiه��ائ�ة واإلت�االت

 :�دة ب�N ال��شBات فق* تF ما یليوسع�ا ل�6B�3 ج    .م��شB�3 ب*ون خ�2ة م3 أصBاب ال)هادات العل�ا

 ،العالي F�2قا ل�عای�� وزارة ال�علH العالي واله�*سة F�ة وال�علB3 إخ��اصات م>االت ال���Bت  
  g�15277إعادة ت�م  cم3 ال�لفات ال�6>لة،% 43ملف أ  
 ،*م�6�ات ال)هائ W6الق ح�لة ف�ز وت���ف لل�لفات حHإ  
   3 ال����ف �ال�26ة لـ��Bاب  31629ت�قع ال�وال�6>�ل على م }B2شهادة عل��ة ل�6ه�ل ع�ل�ة ال

 .ال>*ی* لل�Cالة
  عه ق�* ال��ادقة عل�ه م3 ق2لJز�3 ال���ف ال>*ی* لل��ادی3 واالخ��اصات وت��Bاالن�هاء م3 ت

  .م��لف االدارات �ال�Cالة
       Bة لل�>اح في ام�Jال�هارات ال��ور F3 واك6ابه�Bار تأه�ل ال���شHام�اء اتفاق�ة ش�اكة مع وفي إ Fل، ت�انات الق2

ل�i�3J ف�dJ م3 ال��6)ار3J س���ل�ن ت*رWJ ال���شBRITISH COUNCIL  3�Bال��gC الuقافي ال�J�2اني 
 .ال�6>ل�3 بN�2 ت�شBات ال�Cالة ل����ة ق*راتهF على ت�J�B س��هF الOات�ة وال���ع ل�قابلة ت)غ�ل �اللغة اإلن>ل�Jgة

ج�ان  c االHار ت�F�G ثالثة ورشات ع�ل ح�ل إع*اد ال6��ة الOات�ة وKج�اء ال�قا�الت خالل شه�  هOا وق* تF في هOا
  .ون�ف��2 �ال��س6ات ال>امع�ة

 The Internationalال��uلة ال��H�ة ل�2نامج ال��ادقة SPECTOك�ا تF ام�اء اتفاق�ة مع ش�Cة         
Computer Driving License (ICDL)  ل��� cOب م3 ال�اسB3 إك�6اب مهارات في إس�ع�ال ال�Bلل���ش

  .خالل دورة ت*ر2J�ة ت��mهF م3 ال�B�ل على شهادة مع��ف بها عال��ا �أسعار تفاضل�ة
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 The International Computerال��uلة ال��H�ة ل�2نامج ال��ادقة SPECTOتF تFJ�i ال�Cالة م3 ق2ل ش�Cة 
Driving License (ICDL)  3 �اه��ة ال�2نامجل*ع�ها وح�صها�Bع�ة ال���ش�على ت.  

6Bزعات �ول��ته�~ة قاعة ال�اصة �ال� Fالة تC�زعات االعالم�ة �ال�3 ال�*مات اإلعالم�ة وح36 ال���ف في ال�
)SALLE DES SERVEURS  (ارة�Bاشف ل*رجات الCام��ا م�اق2ة وm� ها*Jوgب�.  

  :ال�و�ج ل,'مات ال��الة ال��ن��ة لل�عاون الف
ي -5

  :بــ 2016في اHار ال��اصل مع ح�فائها وال��وJج ل�*ماتها قام^ ال�Cالة س�ة 

  اليBاب ال�قع ال�ة م3 خالل مJاردة عل�ها ��فة دور�ف �ال�ارج ال���ن)� األخ2ار ال�اصة �ف�ص ال�
 .ة ال�Cالة ال�س��ة على الف�[ ب�كBوصفBات ال��اصل االج��اعي وال�فاعل معهF م3 خالل صف

   تفاعلي  صق�  اع*اد �على ف�*ی c��Bالثةل�uقع ال>*ی* في اللغات ال�ال�� �Jالة وال�ع�C�خ*مات ال F�*ق�  . 
  Nالة وذلC�خ الJل تار�5  الس�غاللهاال�6اه�ة في إع*اد وث�قة ح�COامل ���اس2ة الiي م�<Jض�3 ملف ت�و

  .ل�أس�6ها 45
  :بـ ال�Cالة�ادرت فق* ال�ع��J ��*ماتها ودعF ح��رها في ال�ل�ق�ات ال��H�ة وال*ول�ة، أما على صع�* 

  ار م)�وعHاف في ا�Hالثي األuفي ل>�ة ال��ا�عة في االج��اع ال �ع�C ةCم)ارFAIR  ف���ل ال��ح
  العادل لل���Gة ال*ول�ة للع�ل

 ة في اإلج��اعCالث�ة ل�)�وع  ال�)ارuال6ا�ع لل>�ة ال��ا�عة الIRAM  ]ن�ة اله>�ة للع�ل "ت�C�6�3 حBت
 ".  وح�ا�ة حق�ق الع�ال ال�هاج�m� 3Jل م3 ت�ن[ وال�غ�ب وم�� ول�2�ا

  م�الة في ال�C�ة الCل  اإلعالميم)ارJانة في شه� أف�Jه وال�ة أر��Gن cO3 وف�ص الع�ل الJ�iلل� c�ال>ه
 الفائ^،

 أ�ام م F�Gن6�ةت��حة �ال��س6ات ال>امع�ة ال��ف�. 
  ار م)�وعHة في ا�Gائ�ة في م>ال اله>�ة �ال�غ�ب ال���uل االتفاق�ات ال�الة في ورشة ع�ل حC�ة الCم)ار

IRAM 
 ل م)�وع  ا�ة في االج��اع حCل�)ار LEMMA اتفاق�ة O�اد ال�اص ب��فBال)�اكة م3 أجل ال��قل ب�3 االت

 األورو�ي و ت�ن[،
 Fقه�ق�ا وح�ا�ة حقJ3 في ش�ال اف�Jل ت�قل الع�ال ال�هاج��ة في ال�*وة ال)2ه اقل���ة حCال�عاون : ال�)ار

 .وال�)اور الuالثي ب�3 م�� وال�غ�ب وت�ن[
  اروفيHالة  في م)�وع إC�3 ع3 �ع* ساه�^ ال��Hا�اصل مع ال��ال� Fون�ة اإلدارة إرساء دع��iاإلل 

 في للmB�مة ت�uل^ ال��iون�ة ب�ا�ات ثالثة ت���J ع�اص�ه إح*5 ض�3 �)�ل الcO  "ال�ف��حة والmB�مة
 . ال�ع��ات ال�اصة �ال�Cالة ����ص ال�*مات االل��iون�ة ال�6*اة لل�Bفاء وت�ف�� إع*اد
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ف في ال �ارد ال�	�ة -6Mال�: 

  :مع:�ات عامة ح�ل األع�ان -
 

 106ع'د األع�ان 
�Rة ال�أ�ة الغ�ا-ات ن��االن�'ا-اتع'د  ن� 

ع'د األع�ان ال Lال�= على 
 ت
ف�U ت��� إRارات ال�قاع'

72 17 17 67% 0.2% 3 3 

  
 ال�� �ة في ال,:X ال��2ف�ة -

  رؤساء م�الح 4ی�3J وCاه�ة م*ی� وتF إس�اد خ�� و��ف�ة لuالثة م*  

  :ال 
ا2ات ال'اخل�ة
  :ال�ق�ات في األص
اف * 

Fان 6ت�ق�ة  2016خالل س�ة  ت�اآلتي أعC 3�زع�في األص�اف م:  


ف ال ع
ي -ال�ق�ةMال =�Lاج
 ع'د ال

X 1 

IX 2 

VI 2 

V 1 

 6 ال�>��ع

  
  :ال�ق�ات في الت` *

Wان>از ال��ا��ات ال*اخل�ة ال�ال�ة لل��ق�ة في ال�ت Fت:  
  

 ع'د ال,:X ال	اغة ال,:ة ال ع
�ة -ال�ق�ة

 1 م���ف عام
 1 مه�*س عام

 3 م���ف رئ�[
 1 مBلل رئ�[
 1 مه�*س رئ�[
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 ع'د ال,:X ال	اغة ال,:ة ال ع
�ة -ال�ق�ة

 8 م���ف م�6)ار
 3 م���ف

 1 ملdB إدارة
 1 م�زع هاتف درجة اولى

 1 سائd م�mان�mي
 

ائ�ة - 
اس�ة اإلحالة على ال�قاع'*cق�ة االس�  :ال�

�ال��ق�ة االس��uائ�ة ���اس2ة  أع�ان) 06(م3 ال�Gام األساسي لل�Cالة ان�فع س�ة  44ت�2�قا ألحmام الف�ل 
  .اإلحالة على ال�قاع*

 :ال 
ا2ات ال,ارج�ة 
  ال ال��ا��ات ال�ارج�ة ل�6ة�iار اس�H2012في إ  ���ها في شه� أك�Bالة ف�C�ل^ ال�2013ال�ي ت 

Fت:  
 ةBح ب�>اح ال���شJال��� Fأس�اء  إت�ام إج�اءات ال��ا��ة ال�ارج�ة الن�*اب م���ف اخ��اص ت��ف وت

  .2016الغ��ي ال�ي �اش�ت ع�لها �ال�Cالة في غ�ة مارس 
  ]ح ب�>اح ال���شح ال�امJال��� Fة وتJg�إت�ام إج�اءات ال��ا��ة ال�ارج�ة الن�*اب م���ف اخ��اص انقل

 .2016ب�ل�فة والcO �اش� ع�له �ال�Cالة في غ�ة أوت 
  اإلعالن في Fان  13ت�ا 2016ج�وت�� ال���  2016-2015-2014ن ع3 ف�ح م�ا��ات خارج�ة �ع�

 :ال�ال�ة
- �Jإدارة اخ��اص م�6)ار ح� dBمل 
 تق�ي سامي اخ��اص ص�انة ص�اع�ة -
 م6اع*c م*ی�Jة -
 عاملة نGافة -

 :وفي هOا اإلHار
-  c*ح ب�>اح ال6�*ة نادرة ح�Jال��� Fافة وق* تGال إج�اءات ال��ا��ة ال�اصة �ان�*اب عاملة ن�iاس� Fت .  
مي اخ�اص ص�انة ص�اع�ة فق* تF إج�اء االخ�2ارات ال�iاب�ة وتF تB*ی* قائ�ة الع)�ة �ال�26ة ل��ة تق�ي سا -

 .األوائل الOی3 س��F اس�*عائهF إلج�اء االخ�2ار ال)فاهي
 .�2017ال�26ة ل2ق�ة ال��� فق* تF ف�ز ال��شBات وس��F ات�ام �ق�ة االج�اءات خالل شه� جانفي  -

 :ل�'رجا -
  :م�زع�3 حW6 ال6لC Nاآلتي ع�نا 59ان�فع �ال�*رج 
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Nق�ة في ال'رجة ال6ل ع'د ال 
�فع�= -ال�

O�13 ال��ف 
 7 ال�6���
 39 اإلHارات
 59 ال 5 �ع

  

                          ص
'وق ال �اع'ة االج� اع�ة

  :2016تF إس�اد ال��افع  ال�ال�ة خالل س�ة  

-ال'ی
ار/ ال �لغ  ع'د ال 
�فع�= القض  

 40352.525 26 ب�اتW ون�فق�ض ق�ض 

 30900 23 ق�ض اس��uائي

 21600 23 ق�ض حاس�ب

 6123.868 4 م�Bة ال�قاع*

 200 2 م�Bة وفاة

 cت*او �J2042.112 3 م�ار 

 101218.505 81 ال 5 �ع

 

   :ال���0=

 لفائ*ة أع�اندورات تi��J�ة  7تF ت�F�G  2016إHار رفع مهارات م��في ال�Cالة وت���ة ق*راتهF تF خالل س�ة  في      
 :وHKارات ال�Cالة �Cا یلي
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 تار�خ ان5ازها م�ض�ع ال'ورة ر/ع      
ع'د األع�ان ال 
�فع�= 

 -ال���0=

1 
Passage à la Norme Iso 9001 

version 2015 
 10 2016اف�Jل  15إلى  13م3 

2 Administration serveur 2012  3إلى  31م  cان  3ما�4 2016ج 

 12 أك���� 06س�2��2 إلى  05م3  اللغة االنقل�Jgة 3
 9 2016أك����  14إلى  12م3  ال���ف اإلدارc الB*ی{ 4
 4 2016أك����  28إلى  26م3  ال�*ق�d ال*اخلي 5

6 
Communication et prise de parole 

en public 
 23 2016ن�ف��2  03الى  02م3 

7 
Système Management Qualité 
norme ISO 9000-9001-

9004 
 21 2016ن�ف��2  30إلى  28م3 

 

  الMفقات

وق* تF اس��iال   2019-2018-2017اإلعالن ع3 صفقة حافGة تأم�3 ال�Cالة لل�6�ات  2016تF خالل          
  ". اس��c "ج��ع اإلج�اءات القان�ن�ة وأس�*ت هOه ال�فقة ل��س6ة ال�أم�3 

 

 :ال �mان�ة
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ن	ا� مnات` ال��الة -ال,ارج 
  2016ل�
ة 
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  ال  ل0ة الع�oة ال�ع�د�ة
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  ال
�ائج في م5ال االن�'اب.1
في  13في م>ال ال�Bة و 22م�ها ع�ض ان�*اب م�زعة حW6 ال�>االت  61تلقى مW�m ال�Jاض  :ع�وض االن�*اب
  .في ال�6�dJ 14ال�عل�F العالي و
  .ل>�ة ان�*اب م3 ال��لiة إلى ت�ن[  29تB�ل^  :ل>ان االن�*اب

في  156في ال�عل�F العالي و 168في ق�اع ال�Bة و 218م�هF م�عاونا  763ان�*اب  2016تF خالل س�ة  :االن�*ا�ات 
  .ال�عل�F العام وال�Jاضة

، وJع5g 2015مقارنة ��6ة %  32.7ت�اجعا ب�26ة  2016ق* شه* نd6 االن�*ا�ات �ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة خالل س�ة ل
�)mل 2C�� �ان�فاض أسعار ال�ف� م�O 6ع�د�ة خالل هOه ال�6ة، إذ تأث�ت ال��لiة ذلN إلى ع�امل م�ت�2ة �6�ق الع�ل ال

، ف2ع* االس�فادة ل�6�ات م3 إی�ادات ال�ف� ال��تفعة، وت>��ع إح��اHات أج�2�ة وف�ائ� ض��ة في ال��ازنات، 2014ج�ان 
�اض�ة، مع وص�لها للOروة في ال�لW ن��ًا م��دًا في ال�لW على ال����ف على م*5 ال�6�ات ال��[ الم�mها م3 ت6>�ل 

ن��>ة الع*ی* م3 االج�اءات ال�ي ات�Oتها ال��لiة  ل�قف ت*ه�ر   2016، ل���اجع �ع* ذلN خالل س�ة 2015خالل س�ة 
  .االح��اH�ات ال�ال�ة والB* م3 تفاقF الع>g في ال��ازنة العامة

  :في م5ال اإلحاRة -ال �عاون�=.2
في م>ال  2149م�عاونا م�هF  4032 بلغ الع*د ال>�لي لل��عاون�3 �ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة  2016د��2�6  31ب�ارJخ 

  .في ق�اع الiه��اء 403في ق�اع ال�Bة و  754م3 ال�>��ع العام و %   53ال�عل�F وال�Jاضة أc ما ��uل ح�الي 
  : ل على تأH��هF وKرشادهF واإلحاHة بهF وذلN ع�2و6Jعى ال�W�m إلى ال��اصل مع ال��عاون�3 ق�* الع�

  3اج* بها أع*اد هامة م�ة ال�ي ت�iال��ل dHم�ا Fها ال6فارة إلى أه�Gار ال*ورات الق��ل�ة ال�ي ت�Hارات في إJز F�Gت�
Fة بهHال�*مات واالحا WJل�ق� Nوحائل وال���قة ال)�ق�ة، وذل F�ال��عاون�3 على غ�ار م��قة الق�.  

 اقم�ا�عة اBة وضع�ات االلJ�6ب� dة لل��عاون�3 ف��ا ی�علJل�لفات االدار.  
  ات ال�قل وق�اراتCن[ ال��علقة �ال��ا��ات ال*اخل�ة وح��األصل�ة ب� Fم* ال��عاون�3 �ال��اش�� ال�ادرة ع3 م�س6اته

  .االلBاق وشهائ* الع�ل
 في ال��ا Fوم6اه�اته Fضع�اته�ب dاالج��اع�ةم�ا�عة وضع�ات ال��عاون�3 ف��ا ی�عل dدی.  
 Fقه�على حق Fله�على في ح� Fال��عاون�3 وم6اع*ته cاوmتلقي ش.  
  3�م)اكل مع ال��عاون Fی3 ل*یهOاب الع�ل الBلها، م3 خالل االت�ال �أصBس� ل�م�ا�عة الق�ا�ا الع�ال�ة وال�

  .ال��ن6��3
 ة في ال�>االت ذات العiاج*ی3 �ال��ل�ج�ه لل��عاون�3 ال���ال��ح وال� F�*ةتقiالقة �الع�ل وال�)غ�ل واإلقامة �ال��ل. 
      2016لالق�Mاد ال  ل0ة الع�oة ال�ع�د�ة خالل س
ة  الئ���ة ال المح.3
  ^انC ائ� ال�ال�ة ال�ى�ة حال�ا ف��ا ��� الفi5 ن�ج ع�ه آثار اق��اد�ة س�~ة تعانى م�ها ال��لO' أسعار ال�ف� وال�ه2

تع��* عل�ها �)mل اساسى فى اق��ادها، م�ا دفعها الت�اذ ع*ة إج�اءات ل��ش�* تBققها م3 العائ*ات ال��2ول�ة وال�ى 
  .اإلنفاق
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  ازنة�ال�الى فى م g<ازنة  2016الع�قع فى م�ال�� g<الع NلOCما ق* ی*فع  198وال�ق*ر بـ  2017، و �ال، وهJمل�ار ر
  .ال��لiة لالس�غ�اء ع3 الui�� م3 الع�الة األج�2�ة ت�ش�*ا لل�فقات

  �افة الق�اعات، وهC ع فىJمى م3 خالل ت�ف�� مع*ل اإلنفاق على ال�)ار�mBة م�خ�ا ل��ش�* اإلنفاق الiات>اه ال��ل
  .ما ��عW على �ع� ش�Cات الق�اع ال�اص االس���ارJة فى ال��سع �أع�الها، و���Jها ل�قل�� ع*د الع�الة بها

 ة وزارة الع��G3 �أن�Bد5 وال��ح العامل ال6عJ�6ة ت��ح�* �ال��ح�ل صع�ما �>عل العامل األج�2ى ال�ه*د ال �ل، وه
  .واالس�غ�اء ع�ه فى الق�اعات ال�ى ت�اجه م)mالت اق��اد�ة حال�ا �ال��لiة

  امGدی�3، وال�ع�وف ب��ف ال6ع���الق�اع ال�اص ل� g�فBة حال�ا ل�iدة"ال6�اسات وال�2امج ال�ى ت�>ه إل�ها ال��ل�ال6ع" ،
فى ح�3 أن الع�الة األج�2�ة بهOا الق�اع ت�ل إلى % 10ال6ع�د�ة �الق�اع ال�اص ال ت�>اوز الـخاصة أن ن26ة الع�الة 

  .مالی�3 عامل تق�2Jا 9
  ،م ال�أش��ات�ادة رسJل زuات، مC�(لفة العامل األج�2ى ل*5 الC 3ة م�خ�ا، وال�ى رفع^ مiتها ال��لOالق�ارات ال�ى ات�

فى ال�6ة %  6*�ة ال�ى �>�Jها العامل�ن األجانW ال�ق���ن �ال��لiة ت2*أ بـإضافة إلى ف�ض رس�م على ال�B�Jالت ال�ق
  .األولى للعامل

  .وات5اهات ال���2ف بها 2016الع ل  -ال  ل0ة خالل س
ة  ل��ق  الئ���ة ال المح .4
فعة، وجاء إنفاقها حقق^ ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة، خالل س��ات العق* ال�اضي، عائ*ات هامة ن��>ًة ألسعار ال�ف� ال��ت

Fر الق�اع العام وال*ع�ة وأجBوال� F�ة وال*فاع وال�عل��Bال�2�ة ال�C ه العائ*ات في م��لف ال�>االتOه F<5 ح�على م�6.  

و�ع* االس�فادة ل�6�ات م3 إی�ادات ال�ف� ال��تفعة، وت>��ع إح��اHات أج�2�ة وف�ائ� ض��ة في ال��ازنات، و�االن�قال إلى 
م3 %  �70ت ال6ع�د�ة وهي أك�2 م��ج لل�ف�، �)mل 2C�� �ان�فاض أسعار ال�ف� الcO فق* أك�u م3 ، تأث2016س�ة 

  .2014ق���ه م�O ج�ان 

لiة وخ��ها اإلس��ات�>�ة، وKعادة تق��F م�ادر �كل ذلC Nان حافgا ل�غ���ات جOرJة وه�mل�ة في ال6�اسات االق��اد�ة لل�
�Cا ل>أت ال��لiة إلى خف� ال*عF وتقل�� ح>F اإلنفاق على ال�)ارJع ال5�2i والف�ع�ة، وه� ما أد5  ال*خل واإلنفاق ،

   .ب*وره إلى ت2ا�H ن)ا' الق�اع ال�اص

وم3 ثFَّ أصB2^ ع�ل�ات   وفي ضل هOا ال�اقع ال>*ی* ب*أ أصBاب األع�ال ات�اذ ت*اب�� ج*ی*ة ت��اسW مع واقع ال6�ق،
  :�ال��ائ� ال�ال�ة 2016والOBر، وات�6^ هOه الع�ل�ة خالل س�ة  ل�2ءال����ف ت�Jg�� F* م3 ا

 ح�  :ارتفاع مع'الت ال��

أد5 إلغاء ع*د م3 ال�)ارJع االس��uارJة في ع*ی* ال�>االت، إلى اس�غ�اء ع*ی* ال)�Cات ع3 خ*مات م��ف�ها ��ع*الت 
�اء وال�)��* وال��س6ات ال���ف�ة تB^ ش�Cات ال2 وضع ك�ا تW26 خف� اإلنفاق الmB�مي في. ك2��ة غ�� م26�قة

  .وم3 ال���قع أن ت���6 هOه الGاه�ة خالل الف��ة القادمة �W26 ت�*ی* ن�اق إج�اءات ال�ق)ف ال�ي تF ات�اذها .ال�غ�

ك�ا �الحv مقاومة الع*ی* م3 ال)�Cات م�جة خف� ع*د ال��ائف، رغF ت�اجع ع�ل�اتها إلى مع*الت ال ت��لW اس���ار 
  .الع�ل الiاملة، وذلN في مBاولة م�ها لل��m� N6�ادرها ال�����ة على أمل تعافي ال6�ق في ال��6ق2ل الق�WJح>F ق�ة 
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 ات�  إعادة اله�nلة داخل ال	

إذ أصB2^ الع*ی*   اله�mلة داخل ال��س6ات خالل الف��ة األخ��ة إج�اًء م�2ًعا على ن�اق واسع �ال��لiة، أصB2^ إعادة
ك�ا تق�م ب*مج األدوار ال���ف�ة وتB2{ ع3 م�شB�3 . ت�ف�O الع*ی* م3 ال�هام  م�ها ت�لW م��ف�3 قادر3J على

  .��هارات وخ�2ات م���عة، إضافة إلى إعادة ت�زJع ال�هام وال��6ول�ات للعامل�3 ف�ها ی���ع�ن 

 `وات  ت�اR< مع'الت ز�ادة ال

 2014س�ة   %  6.7ت�اجع م��س� زJادة ال�واتW م�ا مع*له  لB* م3 نفقات ال)�Cات،مع ان�فاض ح�Cة ال����ف وا
، �Cا أص2ح أر�اب الع�ل أك�u م�ل إلى ت�d�2 س�اس�ة 2016خالل س�ة   %  5، وأقل م3  2015س�ة  %  5.7 إلى

  .األج� ال��غ�� ب�اًء على أداء ال���ف

ل�[ هائًال، إال أن تأث��ه س�m�ن 2C�ً�ا، خاصة على 2Hقة  2016م ورغF أن ال�2ا�H الcO ت)ه*ه زJادات ال�واتW في عا
الmB�مي على الع*ی* م3 ال��اد  ال�لB�e في تiلفة ال�ع�)ة ال�اجF ع3 إلغاء ال*عF ال�ه���3 ال�اف*ی3 ن�Gا لالرتفاع

  . كال��Bوقات والiه��اء وال�اء

 =�Rادرات ال���م   أث

ق�ة الع�ل جgءًا رئ�6�ًا في ب�نامج الmB�مة لل�i�ف مع أسعار ال�ف� ال���ف�ة وخلd ال�Jg*  أص2ح تui�ف ال>ه�د ل6ع�دة
 3mائف ال>�*ة في الق�اع العام، ت���ل على ال��Bم3 ف�ص الع�ل في الق�اع ال�اص، ومع تقل� ف�ص ال

خل ش�CاتهF، األم� الcO لF والBفاe عل�هF دا أصBاب األع�ال في الق�اع ال�اص �ال��لiة م3 ت���ف ال��ا�H�3 �ع� 
dدی�3 في ال6اب�ب اه��ام ال6عO<� 3m�.  

ك�ا أنه في ال�ق^ الcO ت6عى ف�ه الmB�مة للBفاe على االس�ق�ار االج��اعي واالق��ادc واإل�قاء على ال6��لة وس� 
3 ب�3 ال��ادر األك�u ه2�H '�Jل األم* في أسعار ال�ف� وعائ*اته أصB2^ ال�*ف�عات للع�الة األج�2�ة وح�ى و�ائفها م

  .إغ�اء لل��ف��

 ات اإلقل� �ة  ال��ت

ساه�^ ح*ة ال��ت�ات ال6�اس�ة في ال���قة خالل الف��ة األخ��ة م3 ال��ف�� م3 سقف Hل2ات العامل�3 ال��6ق*م�3 م3 
��5 ال�واتW دول ال��ت� ال6�اسي ن��>ة اوضاعها االق��اد�ة ال���د�ة وال�2الة الgائ*ة، م�ا أث� �)mل واضح على م6

 .ال����حة �ال��لiة
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  : ال�عاون في م5ال ال�'ر�`.5
�ع��2 االن�فاض الBاد في أسعار ال�ف� وت2ا�H ال�)ا' االق��ادc، ع���3J هام�C 3ان له�ا تأث�� م�ع*د األوجه على 

ففي الف��ة األخ��ة تF ت6>�ل ان�فاض ش*ی* في ح>F ال�لW على خ*مات  .س�ق ال�*رWJ في ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة
 d�قBت �Bجه ن�ی*فع ال� ،Nمع ذل cاز�ال�ف، و�ال�iات ع3 ف�ص ل�قل�� ال�C�(ال }B2ات، ح�{ تC�(م3 ق2ل ال WJال�*ر

عgز ال�لW على تلN كفاءة ال�iلفة الع*ی* م3 ال)�Cات إلى اس��*ام أوسع لل�*رWJ اإلل��iوني ع�2 اإلن��ن^، م�ا �
ال�*مات، �Cا �6عى ع*د م�gای* م3 ال�ه���3 إلى ال�B�ل على ال�*رWJ وال)هادات ل�6B�3 ف�صهF ال���ف�ة في س�ق 

  . �)ه* حالة م3 ع*م ال��ق3 وال��اف6�ة ال��gای*ة

�ال��لiة ت�اع*ا �)mل  وفي ال�ق^ ذاته الcO �)ه* ف�ه ح>F اإلق2ال على ال*ورات ال�*ر2J�ة ال�ه��ة ع�2 شm2ة االن��ن^
 Nعلى تل Wاك2ة ارتفاع ال�ل�ات  في م��اجه صع�ف� ال*ورات ال��اس2ة لالح��اجات ال�ه��ة ال���لفة ی�م�6ارع، فإن ت
ال*ورات، وu�Jل ذلN تB�ًال س�Jًعا في هOا الق�اع، ح�{ Cان ال�*رWJ ع�2 اإلن��ن^ �ال��لiة ق2ل عق* م3 الgم3 غ�� 

 gعJُ2ًا، وJد تق��ج�ه مO3 في ه�C2�� �ال�26ة لل�)ارiال��ونة ال Çلفة وهامiفي ال�قام األول إلى ان�فاض ال� �ا ال��O5 ه
  .ال*ورات

وتgام�ا مع االرتفاع ال��gای* لل�لW على هOا ال��ع م3 ال*ورات ال�*ر2J�ة، فإن الع�ض ال���ف� ال ی�اكW ح>F ال�لW، و�2Jز 
في حالة ال2احu�3 ع3 ال*ورات ال�*ر2J�ة �اللغة الع���ة، ح�{ أن معFG  ات6اع الف>�ة ب�3 الع�ض وال�لm(� Wل أك�2

ال�ه���3 ال�ه���3 ب�لN ال*ورات غ�� قادر3J على إ�>اد االخ��ارات ال��اس2ة في ال6�ق ال�Bل�ة، و�ال�الي ی�F الل>�ء إلى 
  .مق*مي خ*مات ال�*رWJ ع�2 اإلن��ن^ على ال��6�5 ال*ولي ل�ل2�ة هOه االح��اجات

  :شnال�اتالMع�oات واإل.6
م�ه، تحد من التطور المرجو ی�اجه ق�اع ال�عاون الف�ي مع ال��لiة الع���ة ال6ع�د�ة �ع� االشmال�ات وال�ع��ات ال�ي  

  :وال���uلة أساسا في
 *ه  معادلة ال)هائHا الرت2ا�Gن6ي ن�د�ة �ع��2 غ�� م��ف إج�اال لل��عاون ال��ن6�ة م3 ق2ل ال6ل�ات ال6ع�العل��ة ال�

  .ال�2اش� �ال����ف ال���في  وأث�ه على م�6�5 األج�ر ال����حة وخاصة في ق�اع ال�Bة
 حة م3 الق�اع ال�اص�ال��� Wت*ني ال�وات.  
 ة��ات ل2ع� الع�وض ال��لBنق� ال��ش.  
 د�ال�*ارس العال��ة ال�اصة تع��2  ع*م وج� ]Jا أن ال�*ر�C ،ن6ي�م*ارس تق��ب ف�ى م�اه>ها م3 ال��هج ال�عل��ي ال�

 .ذات تiلفة م�تفعة
  -عt ال ق�حات ل�:�� ن	ا� ال�عاون الف
ي.7
 ة��ات�ة في ال�>االت ال��لOات �ال6�� الBال��ش Nإث�اء ب� *Jgم 
 3�Bعلها في م��اول ع*د أك�2 م3 ال���ش<Jم3 م�افعها و *Jgی �Bج واإلعالن ع3 ع�وض ال)غل  على نJ6�3 ال��وBت. 
  ع ج*ی*ة، مع أع�اءJز�ات ت�رتها واس�غالل ق��ص gJgن6�ة  م3 خالل تع�فاءات ال�iج أف�ل للJوت�و dJ�6ف�� ت�ت

 .ال���ات ال��ت�2ة �اإلن��ن^أول�Jة لل�6�dJ اإلل��iوني وشm2ات ال��اصل االج��اعي و 
  ق ال)غل�ل�ل سBآل�ات رص* وت Fف ودع���ع3 ف�ص ال� W�ال��ق gJgتع.  
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 ات�ةOال Fة، واإلع*اد ال>�* ل6��هJg�في اللغة االن>ل FاتهJ��66�3 مBار ال�عاون الف�ي ل�H32 للع�ل في إBة ال���ش�دع.  
 ف �ال�ارج وال�����ة في م>ال ال�Hسا�ق�اع ال F�Gت� *Jgا ال�>ال م3 مOن�ة في ه�إلى ال��*خل�3 ��فة غ�� قان c*

جهة وال�>اوزات ال�ي تق�م بها هOه ال��س6ات م3 جهة أخ�5، ن�Gا ل�أث��ها على م>ال ال�عاون الف�ي وص�رة ال��عاون 
 .ال��ن6ي ��فة عامة

 ف�ة في األ�الغ�� م� WJعلى ب�امج ال�*ر g�Cع3 �ع* وال�� WJم>االت ال�*ر g�Cأه��ة ت� �J�ل�ة مع م�اعاة ال��Bاق ال��س
 .ال����6 لهOه ال�2امج ل�الئ�ة ال����J ال����6 في م>االت ال����ف الB*یuة

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  دولة ق:
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

24 

1- `�n 5اعة ال,اصة -ال
 م<شات ال

  الق� ة ال 
	�دة  اله'ف
  

  ن��5ة س
ة
2015  

  ن��5ة س
ة
2016  

  ال الحuات

  الع�وضع*د 
30  30  27  

  لF ی�F بل�غ ال�26ة ال��)�دة
  

  االن�*ا�ات ال�6�Jة
600  530  213  

  تF بل�غ ال�26ة ال��)�دة
  

  ال�)غل�3 ال>*د
  14  15  على األقل 10

  تF بل�غ ال�26ة ال��)�دة
  

WJال�*ر  
  1  -  على األقل 6

تF ارسال ع�ض  ���        
  ت*رWJ قا�الت ب�رC��افاس�

  ان�*اب خ�2اء
  -  -  األقل على 6

  

  

  تLل�ل ن	ا� م�n` ال��الة -ال'وحة 

  ال2�ان  ر/ع
  ع�ض ان�*اب 27شه* مW�m ال�Cالة ورود   1
  14ع*د ال�)غل�3 ال>*د الcO تF ال�عامل معهF بلغ   2
  ل>ان ان�*اب إلى ت�ن[ 4تB�ل^   3
   213ع*د االن�*ا�ات   4

   

و�Jجع ذلN لع*ة أس2اب اق��اد�ة أه�ها ت�اجع سع� ال��2ول  ت�اجعا ملB��ا في ع*د ال���*ب�3،  2016شه*ت  س�ة 
وس�اسة ال�ق)ف ال�ي ت��ه>ها ج��ع دول ال���قة وخاصة دولة ق�� وذلN م3 خالل ال�قل�� في م�gان�ة ج��ع ال��س6ات 

ل��J{ ال�ي و �Cا سd2 أن ذ�Cته  وضع�ة ال��قW و ا.  2017وKرجاء اف��اح �ع� ال��س6ات ال�عل���ة وال�B�ة الى س�ة 
م�ت بها ال2الد في ان�Gار ص*ور قان�ني الع�ل وال��ارد الJ�(2ة واال�ائح ال��ف��Oة ل�ع�فة اإلج�اءات ال>*ی*ة خاصة في 

و�J�قع أن  �)ه* واقع ال�عاون الف�ي ب�3 دولة ق�� و ال>�ه�رJة ال��ن6�ة  �ع� ال���رات م3 . ضل الغاء نGام الiفالة
  .�2ئ بOلN و ��3m ��6ها في ال�الي حW6 م>االت ال�عاون خالل �ع� ال�ع��ات ال�ي ت
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  ق:اع الLMة 

  ، اه��ام ال*ولة و ال�ي ت�ع ف�ه اه��اماتها األول�ة Wال�>االت ال�ي ت�6ق� Fة في دولة ق�� م3 أهBی2قى ق�اع ال�
وال��سعة ال�ي م�اكg رعا�ة صB�ة  3ح�{ تF اف��اح م�س6ات اس�)فائ�ة ج*ی*ة على غ�ار م�6)فى س*رة ال>امعي و

، وذلN 2017ش�ل^ م�6)فى ح�* ف�ال على ال��6)فى الع�الي الcO س�ف�ح أب�ا�ه �ال���قة ال��اع�ة خالل س�ة 
ل��ان ال�*مات ال�2�ة آلالف الع�ال الOی3 س��F ان�*ابهF للع�ل في  م)ارJع ال�2�ة ال��B�ة ال�gمع ان>ازها اس�ع*ادا 

2C اض�ةJ3  . �5 الح��ان دولة ق�� فعال�ات ر�J�m6ة للعg�ة م���Bخ*مات ص F�*ك�ا ت>*ر اإلشارة إلى أنه في ن�اق  تق
  .س�)ه* دولة ق�� إن)اء م�6)فى عc�m6 ج*ی*

وح�ى ن�اكW هOه االن>ازات وح�ى ن��3m م3 تفع�ل و ت*ع�F ت�اج* الiفاءات ال��ن6�ة  �ال��س6ات ال�B�ة الق��Jة ،ی�ع�3 
ي اإل�عاز للiفاءات ال��ن6�ة ال�اغ2ة في الع�ل في ن�اق ال�عاون الف�ي م3 اج��از ام�Bان على ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�

ال�2وم��C NJل حW6 اخ��اصه وO2BJ أن �m�ن ذلN ق2ل تB�ل ل>ان االن�*اب إلى ت�ن[ رغF أن�ا ن�الW �اج��ازه �ع* 
  .االن>ل�Jgة ل*یهF ك�ا ی�ع�3 ح{ ال���شB�3 على ت6B�3 م�6�5 اللغة .إج�اء ال�قا�الت الف��ة

  : ق:اع ال
قل

تع��2 ش�Cة ال���' الق��Jة م3 أهF ال��س6ات االق��اد�ة ب*ولة ق��،و تق�م بJgارات وان�*ا�ات م��iرة م3 ت�ن[ على 
ال)�Cة ف�ال على أنها ت�FG ال�قا�الت الف��ة دون  م*ار ال�6ة و ل3i ال تق2ل ال��شBات م2اش�ة بل عdJ�H 3 م�قع واب

وعل�ه أق��ح إب�ام اتفاق�ة ش�اكة مع ال)�Cة ال�CO�رة وذلN ل�أH�� ع�ل�ات االن�*اب  و تفادc .الل>�ء ل��س6ات ال����ف
  �ع� اإلشmال�ات ال�ي ت�Bل �ع* تB�ل ال���*ب�3 ال>*د للع�ل �ال)�Cة �ال*وحة

  :ق:اع ال��احة

ف�ادق ج*ی*ة و ذلN ل��اك2ة و تغ��ة ال�لW اإلضافي الcO س��>� ع3 ت�F�G دولة  10دولة ق�� إن)اء أك�u م3  شه*ت
 5�2C اض�ةJا الق�اع وال�ي تع��2 .ق�� لع*ة فعال�ات رOال�ق��حة في ه Wا ال�>ال ت*ني ال�واتOح�* في ه�ال dی2قى العائ

  .ضع�فة ج*ا

 vة و ال�عل��o  :ق:اع ال�

ح�{ اق���ت وزارة ال�عل�F وال�عل�F العالي على االن�*ا�ات ال*اخل�ة،  2016>�ة ان�*اب الى ت�ن[ خالل س�ة لF ت�B�ل ل
و��فة  و�ال�الي لF ت�B�ل أc ل>�ة ان�*اب الى خارج  536وذلN �ع* أن ألغ^ خ�ة م�d6 مادة م�ا جعلها ت�ف� ح�الي 

الى ت�ن[ الن�*اب م*رس�3 وخاصة في اخ��اص الBاسW  2017وم3 ال����G أن ت�B�ل ل>�ة ان�*اب س�ة .  ال*وحة 
  . اآللي واللغة االنقل�Jgة وال�Jاضة وم*رسي اللغة الع���ة

ال��ة ن�CO م�ها على س2�ل وح�ى تف�ح اآلفاق أك�u في هOا الق�اع ی�ع�3 على ال���شB�3 ال�B�ل على شهادات ع
  :ال�uال
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 ال�اصة �الغة االن>ل�Jgة  IELTSشهادات  -
 ق�ادة ال2�i��ت�  شهادة -
 
عل�ا أن هOه ال)هادات ض�ورJة لل�B�ل على رخ�ة مgاولة ال�ه�ة ، وه�ا م3 م��ل2ات س�ق الع�ل الق��c في م>ال  

  F�ال�عل.  

تفع�ل ال�عاون في هOا الق�اع ��� ق�ع�ا ب��F�G ن*وات تع�Jف�ة �الiفاءات ال��ن6�ة      وخاصة م�ها ال�ي ت�)� حال�ا 
�C ، ارات م>املة إلى ب*ولة ق��Jgللق�ام ب �Hة ال�اJز�ال6�*ة ف F�ات إلى ال�*ی�ة العامة لل�عل�ج�ه دع�ت Fا �ق��ح أن ی�

  .ت�ن[ و ال�ع�ف على ال��اهج ال�عل���ة ال��2عة 

   w���ق:اع ال�  

�س6ة إلى أخ�5 ��6ق�W هOا ال�>ال أع*اد هامة م3 ال��عاق*ی3 في م>ال م�*و�ي ال�2�عات، إال أن ال�واتW ت��لف م3 م 
ولOلN تO2B ال)�Cات ان�*اب ال��ن6��3 ال���اج*ی3 �ق�� وخاصة م�3 تع�ض�ا لع�ل�ات .وتi�ن ضع�فة في �ع� ال)�Cات

  .ال�B�ل ع�2 ال�أش��ات ال�ه��ة لق2�لهF �الع�وض ال���ف�ة ضع�فة األج�

وحة ق��ات اإلت�ال مع �ع� ال)�Cات اف��اح م�الت ج*ی*ة وق* ر�� مW�m ال�Cالة �ال* 2017س�)ه* ال*وحة خالل س�ة 
 F�الت ل�*ع�ه ال�Oال�ي س�ف�ح نقا' ب�ع به  

   .ی2قى العائd اللغة األنقل�Jgة، وال��2ة في م>ال ال�6�dJ �ال)�Cات العال��ة.م>االت ال�عاون معها

  في ن:اق ال�عاون ج
�ب ج
�ب  

أث�ت س�اسة ال�ق)ف سل2ا في م>ال ال��ارد الJ�(2ة وت2عا لOلN اق���ت م>االت ال�عاون الuالثي م3 ت*رWJ وخ�2اء  
  .ع�2 آل�ة معه* اإلدارة العامة ال�اجع �ال��G ل�زارة ال����ة اإلدارJة والع�ل وال)�ون االج��اع�ة.وت���ات على ال*اخل

* مع ش�Cة Cه�ماء �Cا س��F ال�6�dJ لل�عاون الuالثي في م>االت ال��* �6عى مW�m ال�Cالة الى ر�� ال�لة م3 ج*ی
  الc�B2 وال2�~ة واإلن�اج الgراعي مع وزارة ال2ل*�ة وال2�~ة

  اإلحاRة -	<ون ال �عاون�=

�ع� ال�ع��ات في ما ی�عل�B� d�ل ال��عاون�3  ، غ�� أنه ت�ج*ل مع ال��عاون�3 إج�ال�ا مق2�لفي هOا اإلHار، ال��اص
ل�اجع�3 �ال��G ل2ع� ال��س6ات  على ق�ارات ت�*ی* اإللBاق ل*5 ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي �W26 ع*م اص*ار ا

  .ال��س6ات األصل�ة لهOه الق�ارات

 -  Fة وضع�اتهJ�6ائ�ة ل��u3 ال��عاون�3 م3 ف��ة اس��mة اإلج��اع�ة ل����Bي لل�قاع* وال�H�ق��ح ال�*خل ل*5 ال��*وق ال�
  .�اع�ة وت6*ی* ال���ل* بOم�هFاالج�
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  الMع�oات 

  :، ح�{ تF 2016ق ت�ف�O س�اسة ال�ق)ف مع ب*ا�ة س�ة ان�ال -

  3ل م�Bزارات ل���عة م3 ال�ة والع�ل وال)�ون وزارة ال����ة اإلد: وزارات إلى ثالث فق� وهي 6دمج م>�Jار
 وزارة ال2ل*�ة وال2�~ةو  الuقافة وال�Jاضةوزارة االج��اع�ة و 

   3م �uاف*ی3 بلغ أك�2�� م3 الC ألف واف* 50إنهاء ال�عاق* مع ع*د. 
  ة  ا�قافJم�ة الق���mBع�ل�ات اإلن�*ابلج��ع ال��س6ات ال . 

�اإلضافة الى ذلN، ضل^ ج��ع ال��س6ات ت��قW ص*ور الالئBة ال��ف��Oة لقان�ن ال��ارد الJ�(2ة ولقان�ن الع�ل ال>*ی*ی3 
iام الGی3 �ق�عان مع نOة والع�ل وال)�ون والJس�ع��*ه وزارة ال����ة اإلدار cOوني ال>*ی* ال��iف�ل ف�ال على العق* االل

  . االج��اع�ة
  .ت*ني ال�واتW ال�ق��حة في �ع� ال��ادی3 خاصة الف�*قة -

ال�ارCات   ضعف اللغة األنقل�Jgة خاصة لل���شB�3 في الق�اع ال�اص و�ال�B*ی* في م>ال ال�6�dJ وقلة ال��2ة في  -
  .العال��ة

وال)�ون االج��اع�ة ع3 أول�Jة ال����ف للق��J�3 وم�ال�*  اإلدارJةس�اسة ال�ق��� ح�{ أعل�^ وزارة الع�ل وال����ة  -
م3 ج*ی*  إدماجهF أع�* 3000ك�ا أن ع�ل�ة ال*مج ب�3 ال�زارة وال�ي ت226^ في فائ� 2C�� م3 ال���ف�3 بلغ ع*د . ق��

  .في م�س6ات أخ�5 
  

ك�ا ت�>ه ن�ة ال*ولة الق��Jة الى تi�3J م�G�رJها  وارسالهF لل*راسة �ال�ارج �ال��d�6 مع وزارة ال����ة االدارJة ح�{ تB*د 
هOه األخ��ة  اح��اجات ال*ولة  م3 ال��ارد الJ�(2ة وت�سل م�G�رJها ع�2 م�G�مة االب�عاث لل*راسة �ال*ول االرو��ة وخاصة 

  .وذلN به*ف ال�قل�� م3 ال�عاق*ات ال�ارج�ة.ال�اHقة �اللغة االنقل�Jgة

 .دخ�ل الالئBة ال��ف��Oة لقان�ن الع�ل الق��c ح�g ال��ف�O ووض�ح معالF قان�ن الغاء الiفالة الcO ال یgال ض2اب�ا -
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 االمارات الع�oة ال �L'ة
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  ال
�ائج ال �5لة
ت�اجعا 2C��ا على م�6�5 ع�وض االن�*اب وع*د  2016ال�عاون الف�ي مع دولة اإلمارات الع���ة ال��B*ة خالل س�ة  شه*

م�عاونا  1944 ع*د ال��عاون�3 ارتفاعا ل��2ح ب���ا س>لّ ) 2016م��*�ا س�ة  40إلى  2015س�ة  347م3 (ال���*ب�3 
  .2015م�عاونا س�ة  1917هOه ال�6ّة مقابل 

 :ات ال 
m5ة االن�'ا-

شmل ان�*ا�ات داخل�ة وذلN لع*م ق*رة ال��س6ات اإلمارات�ة على م��*�ا أغل2هF في  40بلغ ع*د ال���*ب�3 خالل هOه ال�6ة 
هOا وق* ش�ل^ هOه االن�*ا�ات  أساسا ق�اعات ال����ة  .ت�ن[الق�ام �ان�*اب خارج�ة وخ��صا م3 �ع� ال2ل*ان م3 ب��ها 

 .ان�*ا�ات 4ان�*ا�ات وال�عل�F العام ب 6بن�*اب یل�ها ق�اع ال�عل�F العالي ا 17ال2*ن�ة وال�Jاضة ب

ت�m�3 مW�m ال�عاون الف�ي �اإلمارات م3 ال�B�ل على ف�ص  ع*م وت>*ر اإلشارة إلى أن ع*ی* الع�امل Cان^ س22ا في
  : ان�*اب أب�زها

مّ�ا جعل أغلW ال>هات الmB�م�ة وال�اصة ت�u�6ي ت�ن[ م3 ح��  ع*م ت�m�3 ال��ن6��3 م3 تأش��ة ع�ل ، -
ب���ا لF ی��3m ع*د م3 ال�زارات وال��س6ات م3 إص*ار تأش��ات . ان�*ا�اتها و���Jع م�6ول�ها ع3 مقابلة م�*وب ال�Cالة

 ) �ا، ب�N دبي ال�>ارc وزارة ال����ة وال�عل�C ، Fل�ة اإلمارات لل��i�ل�ج(  2015ع�ل  لل��ن6��3 وقع  ان�*ابهF س�ة 
ت�اجع االن�*ا�ات في م>ال ال����ة وال�عل�F وال�ي تع��2 م3 األس�اق ال�قل�*�ة لل�عاون الف�ي ح�{ لF ی��*ب م>ل[ أب��2ي  -

لل�عل�F م�O ثالثة س��ات أc اخ��اص م3 ت�ن[ واع��* في س�اس�ه على االن�*ا�ات ال*اخل�ة أو ال��ّجه إلى األردن وال*ول 
 .�اللغة اإلن>ل�Jgة ال�اHقة 

ت*ّني الّ�واتW في �ع� الق�اعات ال�اّصة، �قابله إق2ال 2C�� م�H 3ف ال>�6�ات األخ�C 5الف�ل�2���ة واله�*�ة  -
 Fون ان�*ابهOّ2B� 3�ر زه�*ة ّج*ا م�ا جعل ال�)ّغل�ة وال2اك�6ان�ة عل�ها و�أجJوال���. 

تi�ن على ملN �ع� ال�افOی3 في (مmاتW ال����ف اإلمارات�ة اع��اد أغلW ال��ّس6ات اإلمارات�ة على االن�*اب ع�2  -
وال�ي تع��ي �mل تفاص�ل االن�*اب م�O تلّقي الع�ض إلى م2اش�ة اُل���*ب مهامه ��ا أو ال�mاتW األج�2�ة ال�اصة ) ال*ولة

 .ف�ها ذلN إج�اءات تأش��ة الع�ل وت�COة سف�
  
الcO ) إح*اث ال�>ل[ األعلى لل��H�3 �أب��2ي ووزارة ال��ارد الJ�(2ة وال��H�3 ب*بي(س�اسة ال��H�3 ال�ي ت2�ّعها ال*ولة  -

م3 ذلN ی�F س��Jّا إن)اء معارض .�6عى إلى اس�2*ال ال�اف*ی3 العامل�3 �ال��ائف اإلدارJة وال�عل���ة ���ا�H�3 إمارات��3 
م3 ال��ا�H�3  خاّصة في ال��اصW اإلدارJة ، وق* الح�Gا أن أغل2�ة م*ی�c ال��ارد ل����ف ق�* اس�ق�اب أك�2 ع*د 

 .الJ�(2ة في ج��ع ال��س6ات الmB�م�ة م3 االمارت��3  وذلN ل�)�ف�ا على أول�Jة ان�*اب ال��ا�H�3 في Cل ال�>االت
* و��واتW زه�*ة م�ا ی�ث� على س�ق الع*ی* م3 ال>�6�ات ت6عى إلى الق*وم ب�أش��ات س�احّ�ة  للB2{ ع3 ع�ل في ال2ل -

 الع�ض وال�لW خاصة في الق�اع ال�اص 
 



 

30 

  م�ا-عة ملفات االن�'اب
 vة و ال�عل��o  :وزارة ال�

ال�زارة م3  لع�ل �ال�زارة  ، لF ی��3m م�6ول�اأس�اذة ت���ة ب*ن�ة  ل 32وال�يّ  تFّ خاللها ان�*اب  �2016ع* ت>��ة س�ة 
في �ّل ع*م م�ح ال��ن6��3 ل�أش��ات   2016وس�ة  2015اس�ق*ام Cّل األع*اد ال��2ق�ة وال��2م>ة لالل�Bاق في أواخ� س�ة 

 Fاألك�*ة له Fم3 حاج�ه Fن6��3 على إقامة . ع�ل �الّ�غ�الة إلى ال�ّ*خل ل2ع� ال�ق���3 ال�C�ال W�m2*یل سعى مCو
  .ي أزواجهF لل�B�ل على عق* داخل

 م<س�ة �ارف�ر :   

حافv ال�عاون مع م�س6ة Cارف�ر في ال�6�ات االخ��ة  على نف[ ال�d6 رغF عgوف ال>هة اإلمارات�ة على إص*ار  
  .تأش��ات ل��ن6��3 وذلN م3 خالل  تع���هF في دول خل�>�ة م>اورة Cق�� والi�J^ وال3J�B2 وع�ان 

�*ا�ات في ال��ّس6ة ع�2 �ع{ وح*ات ان�*اب داخلي في Cل م�C gCارف�ر ،  تF تغّ��� إس��ات�>�ة االن2016مع ب*ا�ة  س�ة 
و قّل�  2015في دول ال�ل�ج  ق�* ت)>�ع االن�*ا�ات ال*اخل�ة ، ال)يء الcO أر�N اس��iال ع�ل�ة اس�ق*ام م��*بي س�ة 

  .في  ح>F ال�عامالت ال��6ق2ل�ة

 ي�ة -أب�2x��ة الxه� : 
 ّFائف ال)اغ�ة في  ت��ا م3 �ع� ال��mعالقة ج�*ة وحاول�ا أن ت� W�mة وال�ي ت���ها �ال�J�(2ارد ال�االت�ال ��*ی�ة ال�

  .اله�~ة واس�>ا�ة إلى Hل�2ا ل3i مع إعالم�ا أن م�افات�ا �الع�ض ال یلgمها �االن�*اب م3 ت�ن[ خاصة في الف��ة الBال�ة
    
 ل�ج�ا�
 : كل�ة اإلمارات لل�0

ل��اصل �)mل دورc مع Cل�ة اإلمارات لل��i�ل�ج�ا �FmB عالقة ال�W�m �ع�*اء الiل�ات ورئ�[ م>ل[ اإلدارة ، ورغF ی�F ا
حاجة الiل�ة ����لف ف�وعها إلى إHارات عل�ا لل�*رJ[ ، �ات^ م)mلة ال��افقة األم��ة حاجgا �Bاول�ن ت>اوزه ع�2 �ع� 

  .) 2016أساتOة جامع��3 س�ة  3تFّ اس�ق*ام ( ��ن6��3ال�*خالت الس�ق*ام ع*د ض~�ل م3 ال>امع��3 ال

ك�ا حاول مW�m ال�Cالة االت�ال �الع*ی* م3 ال>هات األخ�5 الmB�م�ة وال�اّصة م3�ّ سd2 ال�عامل معهF أو م3 ال�ّ)غل�3 
، ش�Cة أدن�ك ،م*ارس م>ل[ أب��2ي لل�عل�F ، م�س6ة الق*رة ، ـ>هاز أب� �2ي لل�قا�ة الغOائ�ة ، وزارة ال2�~ة ب*بي( ال>*د 

م>�ع Cل�ات ال�ق��ة  ش�Cة م�ارات أب��2ي، ش�Cة أب��2ي لل�*مات الB�ّ�ة، ش�Cة أب��2ي ال��H�ة لل�عارض، خاصة،
ق�* الB2{ ع3 ت��ّ�ات ج*ی*ة  في م>ال ال����ف ، ل3i ت2قى .....)  ال��gC ال��Hي لل�ثائd ولألرش�ف الخ العل�ا،

  .ق2ّل اق��احات�ا  ره�3 اإلرادة ال6�اس�ة ال�ع��*ة في بل*هFع*م اس�>اب�هF ل�قابل��ا أو ت

  اإلحاRة -ال �عاون�=

في إHار و . م�عاونا  1944 2016غا�ة س�2��2 بلغ م>��ع ال��عاون�3 العامل�3 ب*ولة اإلمارات الع���ة ال��B*ة إلى
، Fات ال�ي تع��ضه��ل ال�عC ل�لOة والع�ا�ة �ال��عاون�3 وتHر�� صلة �ع*ی* م3 ال>هات أه�ّها  اإلحا W�mواصل ال�
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شهادة عل��ة ت�� ال��عاون�3 عdJ�H 3   186وزارة ال�عل�F العالي والB2{ العل�ي ح�{ قام ال�W�m ��عادلة أك�u م3 
  .  ال�عاون الف�ي وغ��هF ، إلى جانW ال6عي لل�*ّخل ل*5 م)غّل�هF ل�6ه�ل معامالتهF على ج��ع ال��6�Jات 

ال�ضع�ات اإلدارJة و ال�Bص على ت6�Jة م�ال2هF في اآلجال س�اء ���اسل�هF عdJ�H 3 اإلرسال�ات الق���ة م�ا�عة  -
Fاتفه�م2اش�ة على ه Fواالت�ال به.  

 .ت6B�[ ال��عاون�3 ���ورة ت6�Jة وضع�اتهF ایgاء ال��ادیd االج��اع�ة و مّ*هF �آخ� ال��6>*ات في هOا ال)أن -
ال��عاون�3 على قاع*ة ال2�انات وخاصة أرقام ه�اتفهF ذلN أّن الع*ی* م�هF �غّ�� أرقام ه�اتفهF تB��3 ال�عل�مات ال�اصة � -

 .دون إعالم�ا
ت6B�[ ال��عاون�3 ���ورة االHالع على م�اقع االن��نات ال�ا�عة ل��س6اتهF ل�ع�فة آخ� ال��6>*ات ����ص   -

أن أغلW ال�زارات ت�اسل�ا في هOا ال)أن في م*ة زم��ة غ�� Cاف�ة  خاصة.... ت�ق�اتهF أو ال�)ارCة في ال��ا��ات الخ
Fإلعالمه.  

 :على الMع�' ال'اخلي وعلى م���G ت��2ف ال0فاءات  الMع�oات
 ن6��3 تأش��ات ع�ل �ال*ولة�اه�ة ع*م م�ح ال�� 
  م�ة وال��س6ات ال�اصة�mBص على ت�2�قها في ج��ع ال*وائ� ال�B3 وال�H�ل (س�اسة ال�C ة ت��حJائف اإلدار��ال

لل��ا�H�3 �ال*وائ� الmB�م�ة ،مع إلgام ال)�Cات ال�اصة ت���ف ن26ة مع�ّ�ة م3 م��*ب�ها م3 ال��ا�C  3��Hا تF ت)m�ل 
  .ال�>ل[ ال��Hي لل��H�3 ل��d�2 هOه ال6�اسة وال�Bص عل�ها وم�اق�2ها

  أقارب أو أص*قاء �ال*و -ق*وم الع*ی* م3 ال>�6�ات األج�2�ة Fارة أو س�احة في ف��ة ال�قا�الت  -لةم�3 لهJب�أش��ات ز
الف��ة داخل ال*ولة وال�ي �قع ن)�ها ع�2 م�اقع االن��نات ال�اص �ال��س6ات ال���*�ة ، الج��از االخ�2ارات ال*اخل�ة و 

 .ل ل>�ة ان�*اب ل6ّ* ال)غ�راتو��فة ونقل ال�أش��ة م3 س�احة إلى إقامة مع ت�ف�� ت�قّ 
  اق �ع� ال��عاون�3 أو ال���*ب�3 ع*م تفاعل �ع� الBاق في ال2ل* و رف� ت�*ی* أو إلBزارات مع مع��ات اإلل�
 ..)..ال��ن6�ةال���' ال>�Jة ال��ن6�ة �ع� ال>امعات (
  3�mني ل���6mس�ي أو انقلmJام األم�Gعلى معای�� عال��ة م6ّ��*ة م3 ال� Wتع��* دولة اإلمارات في تق���ها لألجان

اخ�2ار (  3HAAD م�ارسة ن)اHاتهF ال�ه��ة  وذلN ع�2 اج��ازهF الخ�2ار Cل في اخ��اصه Cاخ�2ار الـال�اف*ی3 عل�ها م
 .�ال�26ة ألع�اء ال�*رTOEFL ]Jو IELTSو) اله�~ة ال�B�ة ل�gاولة ال�ه3 ال�2�ة

 *الف�ل�2���ة واله�C 5ف ال>�6�ات األخ��H 32�� مC في �ع� الق�اعات �قابله إق2ال Wة ت*ّني ال�واتJة وال����
ال ی�ع*5 راتW ال�*ّرس ( وال2اك�6ان�ة على نف[ ال��ائف و�أج�ر زه�*ة ما �>عل ال�)غل�3 ُ�ق2ل�ن على ان�*اب هOه الف~ات 

  .)دره�ا �1600ع� ال�*ارس ال�اصة   ال���c في
  :على الMع�' ال,ارجي 

هOا ما جعلها ت2�ّع س�اسة ال�غ� على ال��ار�J وذلN ع�2  ت�اجع أسعار ال�ف� وتأث��ه سل2ا على م�gان�ة دولة اإلمارات،
م��ف �)�Cة أدن�ك س�ة  5000االس�غ�اء ع3 ق�ا�ة ( االس�غ�اء ع3 ع*د 2C�� م3 ال�اف*ی3 م3 م��لف ال>�6�ات

2016(. 
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 ، مة�mBان�ة الg�تأث�� ح�ب ال��3 وت*اع�اتها على ال�  �Jاهل ال*ولة وجعلها تّغ�� إس��ات�>�ة  ال��ارC أثقل cOال)يء ال
 . )ف م3 خالل غلd �اب االن�*ا�ات ال�ارج�ة وKنهاء عق�د ع*د م3 ال�اف*ی3ال��2ّعة ع�2 تع��F س�اسة ال�قّ 

  ما ودولة�ق ال�ل�>ي ع��ل ال6�م واالل�فاف ح�ال� Fع�)ه العال� cOال cف األم�ي واالق��اد�Gة ال��اإلمارات صع
الع���ة خاصة وال�ي أصB2^ مBل أنGار و�*یل س�ق شغل أمام م~ات ال>�6�ات م3 م��لف دول العالF وخاصة األورو��ة 
واألم�mJ�ة إلى ّح* 2C�� في ال��6�3 األخ��ت�3 وال�ي ت6عى لل�B�ل على و��فة �ال2ل* خاصة أمام ت�ف� م�اخ األم3 

  . لةواالس�ق�ار و رّقي م�6�5 ال�ع�)ة �ال*و 
      5 ال*اخلي�ة على ال��6*Bال�عاون الف�ي ب*ولة اإلمارات الع���ة ال�� W�mف ( ال��اف6ة ال�ي �ع�فها م���ال� Wاتmم

مmاتW ال����ف ( وعلى ال��6�5 ال�ارجي) اإلمارات�ة الmB�م�ة �C>ل[ أب��2ي لل��H�3 وال�اصة وال�mاتW األج�2�ة
أسال�W ت�ل�ل�ة لل��وJج ل�)اHها ومغال�ة ال���شB�3 عdJ�H 3 تق*�F معل�مات ال�اصة ب��ن[ وال�ي تع��* أح�انا على 

غ�� دق�قة أو مغل�Hة أو وه��ة ����ص ع�وض أو عق�د ال����ف والcO ی�ث� سل2ا على العالقات ال��ن6�ة اإلمارات�ة 
 ) .في م�*ان ال����ف

 ال ق�حات
ل�فع�ل ع�ل ال�Cالة ��ا �عgز مmان�ها على ال��6�J�3 ال*اخلي  على ض�ء هOه ال�ع��ات وسع�ا ل�Jg* الع�ل على تOل�لها

 : �ق��ح ، يوال�ارج

اج��اعات دورJّة مع رجال األع�ال ومع الّ)���ات ال��ن6�ة الفاعلة وال�ي تع�لي م�اصW ق�ادّ�ة �الّ)�Cات  عق*  -
 Fفي آل�ات فعل�ة ل*ع Fمعه �Gر ال��*وب وال���Bال6فارة و� dJ�H 3ة ع*Bم�ة وال�اصة ب*ولة اإلمارات الع���ة ال���mBال

 . ال�عاون الف�ي
ى ب�امج ال�ل�ق�ات وال���*�ات اإلقل���ة والعال��ة ال�ي ُت�FGّ ب��ن[ ودع�ة �ع� ال��d�6 مع ال�زارات لل�B�ل عل -

 .ال���ّ��3 اإلمارات��3 أو ال��6ول�3 لل�)ارCة وح��ر فّعال�اتها وذلN لل�ع��J ب�>ار��ا ال��H�ة ون>احات �الدنا
ل��س6ات اإلمارات�ة وذلN وضع ب�امج زJارات إلى ت�ن[ ل)���ات فاعلة وأصBاب م�اصW س�اد�ة �ال�زارات وا -

وز�J ال��ارد الJ�(2ة وال��H�3، (م3 ن>احات في ع*ی* م3 ال��ادی3 لل�ع��J �الiفاءات ال��ن6�ة و��ا ت�صل^ إل�ها �الدنا 
 F�ال����ة وال�عل �Jوز ، F�2ي لل�عل��م*ی� م>ل[ أب....(  

اإلمارات��3 لJgارة ت�ن[ ح�ى في ن�اق م>املة  لإلHالع عWuC 3 على  تui�ف ت2ادل الJgارات وخاصة دع�ة ال��6ول�3 -
 .ت>ار��ا في م��لف ال�>االت مع اخ��ار ال��ق�^ األنW6 ل�uل هOه ال*ع�ات والع�ل على س�عة االس�>ا�ة 

-  �uات�ة لل2�انات وجعلها أكOدة �ال6�� ال�ج�مة ال��الة م3 ح�{ مالئ�ة ال�علC�لة ( دقة م�اجعة قاع*ة ب�انات الuكأم
م*ّرس مع ثالث س��ات خ�2ة ل3i خ�2ته ل�6^ في م>ال ال�*رJ[ ، س��ات ال��2ة �>W أن تi�ن �ع* ح��له على شهادته 

 .....)العل��ة ح�ى و إن شغل خ�ة ما أث�اء دراس�ه الخ
  .وخاصة أسل�ب و�Hق ال��ا2Hةال���شB�3 علي إتقان اللغة االن>ل�Jgة  ح{ّ  -
ل��iون�ة تع�Jف�ة لل*ورات ال�*ر��2ة ال�ي تق�م بها ال�زارات أو ال��س6ات ال��ن6�ة        وج�ب ت�ف�� وثائd ا -
)POWERPOINT OR WEBDESIGN(  dثائ�رسالها �اع�2ارها  واالب�عاد ع3 الKن�6ها و Fج  ال�ي ی�Jغ�� قابلة لل��و

 .مقارنة ��ا تق*مه م�س6ات ال�*رWJ األج�2�ة �ال2ل*
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الع�ل على وضع اتفاق�ات مع �ع� ال��س6ات الmB�م�ة والع�ادات ذات ال�لة ل��ع على ذّمة ال�Cالة �ع�  -
ال��شBات وال�لفات في اخ��اصات وم>االت م�ع*دة �قع ت*ارسها ��فة م26ّقة ��ا ال ی�ّث� على م�لBة وأه*اف 

تق*��ها لل>هات العارضة واالس�>ا�ة ل�2�عة الع�ض ال��ّس6ة في ّح* ذاته ول���3m ال�Cالة م3 إث�اء ب�N ال��شBات وم3 
�الق*ر الق�اسي ال��ل�ب الcO نع�ل على تBق�قه ح�ى نعgز دورنا ومmان��ا C>هة رئ�6�ة وفاعلة في ع�ل�ة ال����ف ح�ى 

  . ال ت�>ه ال>هات العارضة إلى أس�اق ب*یلة

  اآلفاق
B*ة واع*ة ن�Gا لإلمmان�ات ال�ال�ة ال���ف�ة ل*یها  وال���ر الJ�6ع ت2قى آفاق ال�عاون الف�ي مع دولة اإلمارات الع���ة ال��

الcO ت)ه*ه على ج��ع األصع*ة واإلرادة ال6�اس�ة في ال*ولة ل�6B�3 وت���J وال�قّي على م�6�5 الgاد الc�(2 وعلى 
اتها أك�u فأك�u لل�* العاملة وه� س�*ّعF اح��اج 2020هOا إلى جانW اس��اف�ها ل�)�وع  ا�26m�ا . م�6�5 ال�2�ة ال��B�ة  

في ج��ع ال�>االت خاصة م�ها الف�*ق�ة وال�2�عات واله�*سة ،وم3 أهF ال��ادی3 ال�ي ��3m أن ت�6�عW إHارات ت�ن6�ة 
�COوالع�ل عل�ها ن:  

- F�ال����ة وال�عل  

  ال�عل�F العالي -
 : ال�Bة -
 )م2�عات، ف�*قة وس�احة( ق�اع ال�*مات  -
 ت���ة ب*ن�ة ورJاض�ة -
 ق�اءال -
 م�*و�ي وم�*و�ات م2�عات  -
 اله�*سة -

ی2قى ال�عاون الف�ي مع دولة اإلمارات الع���ة ال��B*ة  في حاجة إلى مJg* ال*عF لالرتقاء إلى غ* أف�ل  ع�2  إس��ات�>�ة 
 دعF س�اسي ل��C 3�mفاءات�ا ال��H�ة م3 ف�ص ان�*اب  ل�2قى اإلرادة ال6�اس�ة ب�3 ال2ل*ی3 هي الف��ل ل�عال>ة هOه

  .اإلشmال�ات وع�دة ال�Cالة ل6الف ن)اHها 
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  دولة ال��0}
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  : واقع ال�عاون الف
ي/ 1

 ^J�iم�عاونا  994ی2لغ الع*د االج�الي لل��عاون�3 ب*ولة ال) W6مع االشارة ان ع*د  )2016اح�ائ�ات شه� د��2�6 ح
وه� راجع الى ع*م ت�ف�  2015س�ة  240مقابل  2016س�ة  161شه* ت�اجعا ح�{ بلغ  2016ال���*ب�3 �ال�26ة ل�6ة 

ال��شBات �الع*د الiافي م3 جهة وت�اجع �ع� ال�)غل�3 على اال�فاء ب�عه*اتهF  وال�غ��ات ال6�اس�ة ال�ي شه*تها دولة 
^J�iال.  

  .2015س�ة   24مقابل  2016ع�ض ان�*اب خالل س�ة  23د ع�وض االن�*اب م3 جهة اخ�5  بلغ ع* 

ر�� ال�لة مع ع*د م3 ال��س6ات الى جانW  على تui�ف االت�االت ال�2اش�ة العادة 2016تFّ ال��g�C خالل س�ة  
اس�i)اف م�س6ات ج*ی*ة و ذلN في إHار ال��وJج وال�ع��J �ال�Cالة وخ*ماتها وOCلN ال�ع��J �الiفاءات ال���ف�ة ب2الدنا 
م3 جهة   و اس�i)اف اح��اجات هOه ال>هات م3 اإلHارات والف���3 في م��لف ال�>االت ق�* اس�ق�ابها وحuّها للق�ام 

  .ب2ع� االن�*ا�ات م3 �الدنا م3 جهة أخ�5 

ك�ا ش�ل ن)ا' ال�W�m اإلحاHة �ال��عاون�3 وخاصة ال>*د م�هF م3 ح�{ م�ا�عة أوضاعهF اإلدارJة وال�*ّخل لفائ*تهF ق�* 
Fات ال�ي ق* تع��ضه��ل�ل ال�عOت.  

   .م�هF �ق�اع ال�عل�F وال�Jاضة  700 م�عاونا   994 ، 2016بلغ م>��ع ال��عاون�3 العامل�3 ب*ولة الi�J^ س�ة 

  : االن�'ا-ات ال 
m5ة/2

ع�ض ان�*اب على م�الح ال�Cالة وت�علd اساسا �ان�*اب Cفاءات ت�ن6�ة لفائ*ة  ع*ی*  23احالة  2016تF خالل س�ة 
ق�اع في  62م�عاونا م�هF  161ال)�Cات وال��س6ات م3 الق�اع�3 العام وال�اص وق* اث��ت هOه الع�وض ان�*اب 

  .ال2ق�ة في اخ��اصات م�ف�قةفي ق�اع ال����ة ال2*ن�ة و  38ال�عل�F و

4 / ��o  ال�عاون الف
ي في ال 5ال ال�
على ال��B�� ال>�*  �2016ع��2 ق�اع ال����ة وال�عل�F م3 أهFّ ق�اعات ال�عاون مع الi�J^ وق* تF ال��g�C خالل س�ة 

االت�االت مع م�6ولي وزارة ال����ة ق�* م�اق)ة وازالة الع�ائd ال�ي  وذلN ب�ui�ف 2016/2017وال�FmB لل�6ة ال*راس�ة 
ت��ع تBق�d ع*دا ق��ا م3 ان�*ا�ات أساتOة ال�عل�F الuان�c وهي اش��ا' م�6�5 ال�ق��F ، اش��ا' شهادة االس�اذ�ة و اش��ا'  

  .س�ة 36C ق6�5 لل���شح �ال�26ة  الس�اذة ال����ة ب*ن�ة 30

وال�ي قام بها ال6�* ال6ف�� لل�B�ل على اس��uاء لألساتOة ال��ن6��3  تF  ال�W�m  بها قامع*ی*ة ال�ي و �ع* ال�Bاوالت ال
اس�اذ في م��لف االخ��اصات  76ال�>اوز والل��نة في ال2ع� م�ها و اث��ت اع�ال الل>�ة ع3 ان�*اب 

  .م��قع 110م3 ع*د )  االنiل�Jgة،الف�ن6�ة وال����ة ال2*ن�ة(
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ت�س�ع ال�عاون وت��Jعه ل�)�ل ) 2016ب*ا�ة م3 د��2�6 (مBاوالت ال6�* ال6ف�� مع ال�ز�J ال>*ی*  ك�ا نأمل ان
وال6عي ال���اصل ل�>اوز اشmال ) االنقل�Jgة،الف�ن6�ة وال����ة ال2*ن�ة(اخ��اصات ج*ی*ة إلى جانW االخ��اصات ال�ع�ادة 

  . اش��ا' ال��6�5 ال>�*

  ال�عاون الف
ي في م5ال الLMة/ 5
 : وزارة الLMة -

تuiف^ االت�االت ���6ولي وزارة ال�Bة الi��J�ة ل�فع�ل اج�اءات ان�*اب HاقF ال���ض�3 الcO ت�ل^ ل>�ة االن�*اب 
الى جانW ال��لع الى اح��اجات ال�زارة في ان�*اب اHارات 2H�ة و ش2ه 2H�ة للع�ل  2015س�ة  الi��J�ة ت�ش�Bه ب��ن[

  . ة  م�6)فى جاب� االح�*�ال��6)ف�ات ال��)~ة ح*یuا وخاص

ع�ل اخO الق�ار ل�فع�ل ) تغ��� الmB�مة ( 2016اال ان ال�غ��ات ال�ي شه*تها ال6احة ال6�اس�ة ب*ولة الi�J^ خالل س�ة 
   .رغ2ة ال�زارة في ان�*اب الiفاءات ال�2�ة وال)2ه 2H�ة وم��ض�3

  :ال ��	ف�ات ال,اصة -
ع�ض C ��Cل��N  ، م�gC دار ال�2اء (غF م3 ع*ی* الع�وض لهOه ال�6ة ف��ا ی�علd �ال��س6ات وال��Bات ال�اصة وال�2 

فانه لF ی�F تBق�d ) ال�2ي ، م�gC فJg�ف�رJ� ، م�Bة الف��ل ال�2�ة،م�Bة امانة لالس�ان،م>��عة جل��ال ال�2�ة
او تiاد تi�ن م�ع*مة  ان�*ا�ات  في هOا ال�>ال و�Jجع ذلN في غال2�ة االح�ان الى ع*م ت�ف� ال��شBات �اإلع*اد الiاف�ة

الى جانW ضعف )   ا2Hاء االخ��اص وخ��صا جل*�ة وج�احة  ت>��ل  االكH �uل2ا(�ال�26ة لع*ی* االخ��اصات
  . ال�واتW ال����حة وOCلN لع*م اتقان ال���شB�3 للغة االن>ل�Jgة

  ال�عاون الف
ي مع م<س�ات ح�nم�ة في م�ادی= م,�لفة /6
  :ان�*اب  تF ت�ف�O وم�ا�عة  ع�وض

  ا االخ�� ع3 ان�*ابOمالي وق* اث�� ه WاسBوم cن ادار�ع3 وزارة ال)�ون االج��اع�ة الن�*اب م�6)ار قان
10 3�Bم��ش. 

  ^اضي ت�Jن ال��ن6�ة  في م>ال القان�فاءات ال�iاضة  ورغ�2ها في االس�عانة �الJع3 اله�~ة العامة لل)2اب وال�
  . 2016اب م��شBة وهي على رأس ع�لها م�O شه� اك���� احالة ع*د م3 ال6�� الOات�ة وتF ان�*

  ال�عاون الف
ي مع الق:اع ال,اص /7

ش�Cة األوج (ت�ف�O ع�وض ان�*اب ل)�Cات وم�س6ات م�ها ال)�Cات ال����ة في ال�>ارة وال�6�dJ  2016تF خالل س�ة 
 م�عF دار ح�*، ش�Cة ال��م�ك،ك�J^ ج�اف��ي،ال)�Cة ال*ول�ة ال��B*ة لل�>ه�gات الغOائ�ة،( ،الف�*قة) لألزJاء واألك66�ارات

الى جانW اخ��اصات اخ�5 م��لفة م3 ) فالك[(وOCلN ال��ادc ال�B�ة )   ،نgل آدام[CROWE PLAZA نgل
 38 ان�*اب 2H�2ة واح*ة  لC ��iل���N، اث��ت جلها ع). ال)�Cة االهل�ة ال��iاملة لل�>ارة العامة والقاوالت(مه�*س�3 و ف���3

Fع�له� Fا ج��عه�قB2ة ال��H ج�اف�ي و ف��ة ل��6)فى ^J�C ةC�(ل Fع�لة اخ��اص م�اع .  
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ف��ات ت>��ل ل��gC او6C�>ان  2ع�لة اخ��اص م2�عات ل)�Cة األوج لألزJاء واألك66�ارات و  6ك�ا تF ان�*اب 
�iر على جهة االن�*اب اس�Oجي وق* تع�ل��iم�ة ال�ع��ة اص*ار ت�mBرف� ال>هات ال W66� ال اج�اءات االس�ق*ام

تاش��ات ل>�[ االناث م3 حاملي ال>�6�ة ال��ن6�ة،هOا و احاول ش���ا �ال��d�6 مع م�الح ال6فارة حل هOا االشmال 
  .في اHار ما ��6ح �ه القان�ن الi��Jي

ه�ها ضعف ال�واتW ال����حة وال�ي التiفي ل�غ��ة مل�gمات ی�جع ضعف ع*د االن�*ا�ات الى ع*ی* الع�ائd االخ�5 وال�ي ا 
  .الع�Ç �ال�26ة لل��ن6��3، ع*م ت�ف� ال��شBات و ع*م ال�gام ال�)غل �الع*د ال��ل�ب م3 ال��� ال)اغ�ة

  : اإلحاRة -ال �عاون�=/ 8

ل�6ه�الت وال�*مات اإلدارJة الالزمة في إHار اإلحاHة والع�ا�ة �ال��عاون�3 ، واصل ال�W�m ر�� ال�لة �ال��عاون�3 ل�ق*�F ا
 dول6��ا ف��ا ی�عل Fله:  

  .اس�ق2ال ال��عاون�W�m�� 3 ال�Cالة واالس��اع ل�)اغلهF و�K>اد حل�ل لها -        

 ).إحالة م�الW اإللBاق ، ت�*ی* اإللBاق ، إنهاء اإللBاق( م�ـا�عة ال�ضع�ات اإلدارJة لل��عاون�3  -        

        - ]�6Bة ت��Bي لل�قاع* وال�H�إزاء ال��*وق ال Fة وضع�اتهJ�6ة ل�Jاالج��اع�ة ال��عاون�3 ��فة دور.  

ت6�Jة وضع�ة ل*5  م�لW ت6�Jة وضع�ات إدارJة  ل��عاون�3 ملBق�3 وم�عاق*ی3، 359إحالة ما �قارب ع3  -        
  .ص�ادیd ال�قاع* و ت�ق�ة اس��uائ�ة

   : الMع�oات/ 9

  : ت�لّ�� أهF ال�ع��ات في 

�W26 ال�غ��ات ال�ي شه*تها   2016تعل�d ع�ل�ة االن�*اب �ال�26ة لل�زارات وال��س6ات الmB�م�ة لل6*اسي الuاني ل�6ة  - 
 ^J�iمة ال>*ی*ة(ال6احة ال6�اس�ة ب*ولة ال�mBل ال�m(وال�ي ت226^ في ع*م تفع�ل   )ان��ا�ات أع�اء م>ل[ األمة  وت

  .�ال�26ة لله�~ة العامة لل�Jاضة ووزارة الiه��اء وال�اءاالن�*ا�ات 

  ال�ق��F �ال�26ة لل)هادات ال�)��' م3 ق2ل وزارة ال����ة الi��J�ة -

  ال�واتW ال��*ن�ة ال����حة في الق�اع ال�اص -

أ2Hاء االخ��اص،ف��ات خاصة في م�*ان الع�ا�ة �ال2)�ة للع�ل في ال�>ال (�ال�26ة  ال�ق� في ت�ف�� ال��شBات -
  ..)ال�Bي 

 .رف� ال>هات الmB�م�ة ال�ع��ة اص*ار تاش��ات ل>�[ االناث م3 حاملي ال>�6�ة ال��ن6�ة -
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  ال
�ائج ال �5لة 

ع�ف^ س�ة  2015رغF ال�ع��ات ال�ال�ة ال�ي ع�ف�ها ال6ل��ة م3 خالل اله2�' الBاد في أسعار ال�ف� ومقارنة ��6ة 
ع*د ل>ان وOCلN ع�ف )  2015ع�ض س�ة  25مقابل  2016ع�ض في س�ة  31( ارتفاعا في ع*د الع�وض  2016

  .2015ل>ان ان�*اب س�ة  3مقابل  2016ل>ان ان�*اب إلى ت�ن[ س�ة  7االن�*اب ارتفاعا ملB��ا ح�{ تB�ل^ 

ع�ف ع*د ال���*ب�3 ان�فاضا 2C��ا ح�{ اث� ع*م تB�ل ل>�ة ان�*اب تا�عة ل�زارة  2015م3 جهة أخ�c ومقارنة ��6ة 
C�رة Cان^ ق* ان�*ب^ Oم�عاونا، مع االشارة ان ال�زارة ال� 80ال����ة وال�عل�F الع�ان�ة سل2ا على ع*د ال���*ب�3 الcO بلغ 

  .م*رس 190ع*د  2015م*رس وس�ة  199ع*د  2014الل س�ة خ

  :�اليوCان^ ن�ائج ال�C W�mال

 2016احMائ�ات س
ة 

 ع*د الع�وض 31

 ع*د ال��� ال��ل��ة 322

 ع*د ال���*ب�3 80

 ع*د ال�ل�Bق�3 71

 ع*د ال�)غل�3 ال>*د  21

 ع*د ل>ان االن�*اب 7                        

  

 :-ال �عاون�=اإلحاRة 

  : ت�uل ن)ا' ال�W�m في م>ال االحاHة �ال��عاون�3 في ال�*خالت ال�ال�ة 

 وزارة ال����ة إل c*امات مال�ة ت>اه ال�*خل لgعائالت وال� Fی3 ل*یهOخاصة ال Fی3 أنه�^ خ*ماتهOة الOرجاع �ع� االسات
 .ال�2�ك

  c*ة العامة لال�*خل لJّي م*ی� عام ال�*ی�u�الع�ان�ة ال6�* خلفان الغ F�زارة ال����ة وال�عل�ة بJّص ل)�ون اإلدار����
Fده�ل تغ��� عق�ن6��3 ح�ت6ائل ع*ی* ال�*رس�3 ال�.   

  ن�ر ماج* ال�ق2الي م*ی� ش~��C*وال �Jة الع�ان�ة �ال6�* صالح سل��ان م�6)ار ب*ائ�ة ال���Bاج��اع ��ق� وزارة ال�
 .ع الزمة نف6�ة وم�ال�2ه �الع�دة الى ت�ن[ال����J والق2الة ����ص تع�ض ال���ض س��� ب�ص2�
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  م�ائف  2016جانفي  18اج��اع ��ق� وزارة ال�*مة ال�*ن�ة ی��وت���ف ال F�Gائي م*ی� عام ال���B�ى ال�B� ال)�خ�
 .لإلس�اع �ان�*اب ال�2�� م��� ع�6ي�ال�زارة 

  قاتB�6ص م�زارة ال����ة الع�ان�ة  ����نها�ة ال�*مة ب W�mفاة ع2�� ب�^ ال�*خل ل*5 ال6�* ب*ر م3 م�ال�*رسة ال��
WJثام� ذو. 

  ة الع�ان�ة إلرجاع ال���ضBزارة ال��نها�ة ال�*مة ب F6دجالي وال6�* ف��ل اله�ائي م3 قgال6�* خال* ال c*ال�*خل ل
  . ال2)�� ال��ت�2 �ق�ض ب�iيالُ��ه�ة خ*ماته ال6�* الفاضل دمحم

 Fالة ��6ق� إلرجاعهC�ال W�mف م�H 3وال��ال2�3 �ال�*خل م Fمقابلة ال��عاون�3 ال��ه�ة خ*ماته.  

  يu�ال6�* خلفان الغ c*الع�ان�ةال�*خل ل F�زارة ال����ة وال�عل�ة بJة العامة ل)�ون اإلدارJ40إلرجاع  م*ی� عام ال�*ی� 
 .ة وأنهF ال �)�غل�ن ب��ن[ وم�ت�2�ن �ال�gامات عائل�ة وق�وض ب�i�ةم*رس تF إنهاء خ*ماتهF خاص

  c*اف~ة ال�*مة ال�*خل لmة الع�ان�ة ل��ا�عة ص�ف نها�ة مBة ال�2اشي م3 وزارة ال��Cال6�* ع�6ى الهاش�ي وال6�*ة ز
  2016ف�ف�c  19لل���ض ول�* دمحم ع�6اوc م��اج* ب��ن[ أُنهي الBاقه ی�م 

  ال�*خل c*وقيال6�* ل�Bي م*ی�   ماج* ال�u�الع�ان�ة وال6�* خلفان الغ F�ة العامة م3 وزارة ال����ة وال�علJعام ال�*ی�
لالع��اف �)هادة االس�اذ ع2* ال�>�* الف�جاني وت�m��ه م3 مgاولة ع�له ،  ل)�ون اإلدارJة ب�زارة ال����ة وال�عل�F الع�ان�ة

  .�ة ال ت��ل ل�اح2ها ال�*رJ[ �ال6ل��ةح�{ تF رف� شهادته ب*اعي ان شهادة C���اء ص�اع

 ارة لJة ال��عاون زBان على ص�~�Hلة لال�له ع�ل�ة ج�اح�ة �ع* االس�اذ ��6)فى خ ^Jاج� cOعلي ب3 أح�* سال�ي ال
  2016ن�ف��2  21تع�ضه الى حادث م�ور ��*ی�ة ق�Jات ی�م 

 ة ومال�ة ص�Bعاني وضع�ة ص� cOال cال2*و cع2ة ن��>ة ا�قافه ع3 الع�ل ورفع ق��ة م�ا�عة وضع�ة ال��عاون هاد
  .رش�5  ض*ه م�H 3ف وزارة الق�5 العاملة

 ص�الة في ال��C�اردة م3 ال�ال��اسالت ال dوف Nوذل Fة وضع�اتهJ�6االت�ال �ال��عاون�3 م3 أجل ت. 

 عJز�ال�قاع* ت dال��عاون�3 خاصة ال��علقة ���ادی Fان�3 ال>*ی*ة ال�ي ته�ال��اش�� والق NلOCن6خ م3 الق�ارات و.  

  ال�*رساتلإلس�اع �ال�*خل Wف روات��. 

 3��6ن�ات ال��عاون�3 ال��C�م�ا�عة ال�)اكل ال��ت�2ة �6ل. 
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  :  ز�ارات الع ل

نائW م*ی� عام م*ی�Jة ال����ة وال�عل�B�� FافGة �فار ، و مقابلة رئ�[ بل*�ة �فار تF خاللها   زJارة ع�ل إلى مBافGة �فار -
 Fن6�ة �ال��مقابلة ك�ا ت�ل�3 ع3 ال>ال�ة ال�uقة �م�Fورص* ت�ّلعاته Fق�* االس��اع إلى م)اغله. 

احالة في اج��اعه ب�ز�J ال�Bة ح�{ تF  خاصة م�افقة سف�� ت�ن[ �ال6ل��ة في اج��اعاته �2mار ال�6~�ل�3 الع�ان��3  -
ال*�C�ر ح�* ب3 سالF ال2ل�شي ج*ول ی���3 ت�زJع ال���شB�3 م3 االHارات ال�2�ة وش2ه ال�2�ة �قاع*ة ب�انات ال�Cالة علي 

�Jز�ال W�m�� ةBال� FGال� �J�م�6)ار ت�.  
  .في ملف ال�عاون في ال�>ال ال����c  خاصة لل��G م�افقة ال�ف* ال��ن6ي ع�* زJارة وز�J ال�ارج�ة ل6ل��ة ع�ان -

  :ج
�ب-على م���G ال�عاون ج
�ب

  :�ع�ف ال�عاون ج��ب ج��ب صع��ات 2C��ة ن��>ة

  �J3 ال*اخلي لل�غ� على م�ارJ�iال� �Bجه ن�ارات الع�ان�ة خارج ال6ل��ة وال�H3 االJ�iد تعل��ات عل�ا �إلغاء ت�وج
 .ال6ف� واإلقامة

 مة�mBف ال�H 3مي ن��>ة س�اسات ال�ق)ف ال���ه>ة م�mB3 في الق�اع الJ�iب�امج ال� Wت>��* أغل 

  3 الع�ان�ةJ�iال� Wاتmالة ��6ق� ��� ع�2 مC�ال W�m3 م�ا جعل مJ�iم�ة لل��mBل في ال��اق�ات ال�ض�ورة ال*خ
WJد ل�*مات ال�*ر�ي الع�اني ومعه* ال���H�ال WJل معه* ال�*رuال�اصة م. 

هOا وق* تF على م�6�5 مW�m ال�Cالة �ال6ل��ة احالة HلW اس�ق*ام خ2�� ل�الح وزارة الgراعة وال�uوة الm�6�ة وHلW زJارة 
�ل لفائ*ة ال*�C�ر قاسF الع>�ي نائW ت�ف�O زJارة ع 2016أك����  04تF ب�ارJخ دراس�ة ل�الح معه* ادارة ال�غ��� ،ك�ا 

لإلHالع على آل�ات الع�ل �ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي ق�* اس�ق*ام أساتOة تعل�F  �اCل�ة ع�ان لإلدارة وال��i�ل�جع��* 
  .عالي لل�*رJ[ �الiل�ة

وة ال� �nةاس�ق'ام خ�� لMالح  -cراعة والmوزارة ال  

م*ی� دائ�ة �B�ى الB*ی*c �ال6�*  2016ف�ف�c  11على ض�ء االج��اع الcO تF ��ق� وزارة الgراعة وال�uوة الm�6�ة ی�م 
في دورات ت*ر2J�ة  4ع2* هللا الع�في م6~�ل قF6 ال�*رWJ ����ص اس�ق*ام خ2�� ل��)��  ت�F�G األس�اق الm�6�ة وال6�*

لل6فارة ال��ن6�ة  2016ف�ف�c  17م>ال ال2���ة وال��اق2ة ال�B�ة لألس�اك ، و�ع* خ�اب وزارة ال�ارج�ة الع�ان�ة ی�م 
لل�عاون مع ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي ل��ف�O ورشة ع�ل ت*ر2J�ة ح�ل ال�قا�ة ال�B�ة �ال6ل��ة ����ص رغ2ة ال�زارة 
  .س�� ذات�ة تهF ال��2اء  5ب�امج ت*ر2J�ة و 5وض�2 ج�دة االس�اك ، تF إحالة 

الgراعة وال�uوة �زارة حW�2 ب3 ع2* هللا ال�6Bي م*ی� دائ�ة ال�عاون ال*ولي بوق* ت2�3 ع�* م�ا�عة ت�ف�O ال*ورة مع ال6�* 
  .الm�6�ة تأج�لها ألجل الحd ن��>ة نق� االع��ادات ال�ال�ة
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-  ت
ف�U ز�ارة دراس�ة لMالح معه' ادارة ال�غ��

 Fت cOم �ع* االج��اع ال�افي م*ی� ال�عه* وال6�*ة ان�6ة  �ال6�* 2016مارس  ��28ق� معه* ادارة ال�غ��� یiر ع2* الOم�
إلHالع ت�ف�O زJارة دراس�ة ق�* اب�^ صالح ال�ئ�6ي صاح2ة ال�عه* وع��ة م>ل[ ادارة غ�فة ت>ارة وص�اعة ع�ان ح�ل 

  .ال�*مات والB��Cة االل��iون�ة وال��اعات ال�قل�*�ة واالس�gراع وال����ع الm�6يعلى ال�>��ة ال��ن6�ة في م�ادی3 

  :c �)�ل جل6ات الع�ل ال�ال�ةOاحالة ب�نامج الJgارة علي ال�عه* وال 2016أف�Jل  F25  ب�ارJخ ت

  ة الف6ادجل6ة ع�ل معBافmة وم�C�Bم�ة وال�فة الع����وزارة ال   

  ج�ا االت�ال واالق��اد ال�ق�يجل6ة ع�ل مع�ل��iوزارة ت  

  3 ال�ه�يجل6ة ع�ل معJ�iن6�ة لل��الة ال�C�ال  

 مع جل6ة ع�ل  c�B2ارد ال�ائ�ة وال��* ال�وزارة الفالحة وال�  

 Fال6�*ة ان�6ة ب�^ صالح ال�ئ�6ي صاح2ة معه* إدارة ال�غ��� ،�اق��اح م3 ت  O�ارة ال*راس�ةالتأج�ل ت�فJg dإلى أجل الح.  

  �ل�ة ع ان لإلدارة وال�0
�ل�ج�ال'���ر قاسv الع5 ي نائ` ع �' ت
ف�U ز�ارة ع ل لل��الة لفائ'ة ا-

Fخ  تJ04ب�ار  ���ارة ع 2016أك�Jز O�ع��* ت�ف Wالع>�ي نائ Fر قاس��C*ج�ا�ل لفائ*ة ال�ل��iل�ة ع�ان لإلدارة وال�C 
   :ال����ات ال�ال�ةلإلHالع على آل�ات الع�ل �ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي ق�* اس�ق*ام أساتOة تعل�F عالي في 

  
 ةJg�اللغة االن>ل 

 اض�اتJال�  

  ب�اسBم ال�ماتعل�ال�عل FGون  

 ال*اخلي F�ال���  

 اس2ةBم ال�ال�ة وال���ف�ة وال��العل  

 دارة االع�الKو dJ�6ال� 
  

  

  

  



 

43 

  
  

ال5 ه�ر�ة االسالم�ة 
  ال �ر��ان�ة
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  ال
�ائج ال �5لة

 :على م���G االن�'ا-ات

 العوض ال�ي تvَ ت�ف�ها

 

 ال5هة

ال 	غلة   

X:,ع'د ال 

ال :ل�oة   

 ع'د

ال 
�'ب�=   

 مالحuات

ان�*اب أساتOة م�2ز3J في 
 ال�Jاض�ات والف�Jgاء والi���اء

وزارة ال�عل�F العالي 
.والB2{ العل�ي  

08 05 
 

ان�*اب رؤساء أق6ام في 
اله�*سة ال�*ن�ة 

...وال��mان�mا  

وزارة ال�عل�F العالي 
 03 04 والB2{ العل�ي

 

ن�*اب إHارJ�3 إدارJ�3 في 
 ال�Bة

وزارة ال�Bة 
)gCاني  ال���Jر�ال�

Wألم�اض القل(  
02 01 

م3 ال����G ال�عاق* خالل شه� أك���� مع 
ال�2�� في م>ال إدارة العالجات وال�عاق* مع 
ال�2�� في إدارة ال��س6ات االس�)فائ�ة مع 

.2017ب*ا�ة س�ة   
 وزارة ال�Bة ان�*اب أ2Hاء أخ�ائ��3

16 01 

ان�Gار أن ���ي ال�W�2 ال���� في  في
.ج�احة ال3�2 عق*ه  

وتF ت6>�ل ت�اجع م��شB�3 تF اخ��ارهF م3 
.ق2ل ال>انW ال��ر�Jاني  

ان�*اب ف���3 سام�3 في 
.ال�Bة  

 وزارة ال�Bة
21 07 

 

ان�*اب مm�ن�3 في م>ال 
.ال�i�3J ال�ه�ي  

".الF��6"ش�Cة   
03 01 

) 02(ال����G أن ی�F ان�*اب مm�ن�3  م3
.خالل الuالث�ة األخ��ة م3 ال�6ة الBال�ة  

".الF��6"ش�Cة  ان�*اب W�2H جَ�اح  
 

01 01 
- 

 3J�iان�*اب خ2�� في ال�
 ال�ه�ي

وزارة ال�)غ�ل 
وال�i�3J ال�ه�ي 

وت�i�ل�ج�ا 
ال�عل�مات 
.واالت�ال  

 

01 01 

.�اش� ع�له  

م���جات م��ع  ان�*اب م*ی� ان�اج
 الBل�W �ال�ع�ة

01 01  
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 العوض ال�ي تvَ ت�ف�ها
 

 ال5هة
ال 	غلة   

X:,ع'د ال 
ال :ل�oة   

 ع'د
ال 
�'ب�=   

 مالحuات

م��ع م���جات  ان�*اب م*ی� ف�ي
 الBل�W �ال�ع�ة

تFَ ت�ف�� ت�شBات وفي ان�Gار رأc ال>هة  - 01
.ال�ع��ة  

 FJ�ان�*اب أخ�ائي في تق
dال��.  

 gCآمال"م� "
 cفال ذوHلأل

 االح��اجات ال�اصة

01 - -  

ش�NJ /ال�عاق* مع م6��
 ل�*رسة خاصة

خاصة  م*رسة
 ب��اك)�'

.تF إلغاء الع�ض م3 ق2ل ال�Cالة - 01  

  

  :ج
�ب-على م���G ال�عاون ج
�ب

  :ال�'ر�` وال�mارات ال'راس�ة

  ع'د ع'د  ال5هة ال ��ف�'ة  ال:ل�ات ال�ي تvَ ت�ف�ها
ال �nن�= -ال,�اء 

  مالحuات  ال5هة ال  �لة

زJارة دراس�ة لفائ*ة م>��عة 
  م3 ال��6ول�3 ال��ر�Jان��3

  وزارة ال*اخل�ة والَالم�JgCة
وال�2نامج ال��Hي 

 Fال��*مج ل*ع
الَالم�JgCة وال����ة 

ال�Bل�ة وت)غ�ل 
  ال)2اب

  

03  

  الN�2 ال*ولي

 cارة خالل شه� ف�ف�Jgت�^ ال
2016.  

زJارة دراسة في م>ال 
ال�i�3J األكاد��ي في ق�اع 

  .ال�Bة
  

م*ی�ة ال�*رسة ال��ر�Jان�ة 
  لل�Bة الع��م�ة

  
01  

  ال��ر�Jان�ة ال>هة

 cارة نها�ة شه� ف�ف�Jgت�^ ال
  .2016و�*ا�ة شه� مارس 

 cارة دراس�ة لفائ*ة م*ی�Jز
  .م*ارس تi�3J ال�عل��3

  
  
  

WیO10  وزارة ال�ه  

  الN�2 ال*ولي

  .م*ی�3J 04تFَ ال�*رWJ لفائ*ة 
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  ع'د ع'د  ال5هة ال ��ف�'ة  ال:ل�ات ال�ي تvَ ت�ف�ها
ال �nن�= -ال,�اء 

  مالحuات  ال5هة ال  �لة

تi�3J مm�ن�3 في م>ال 
  ال��ق وال��اهج ال�عل���ة

WیO60  وزارة ال�ه  

ال���ف�ة ال���Jالت 
ل*5 إدارة م)ارJع 
3J�iوال� WیOال�ه  

 W<� cOا الرتفاع م2لغ ال�Gن
رص*ه لل�Oاك�، تق�ر اس�ق�اب 

  .مm�ن�3 لل�i�3J ���ر�Jان�ا
 WلH 3ار اإلعالن عGفي ان�

  .ال��شBات
  

م>ال مقاومة اإلرهاب والف6اد 
لفائ*ة م>��عة م3 رؤساء 

  ال�BاكF والق�اة

مW�m األمF   12  وزارة الع*ل
ال��B*ة لل����ة 

  ب��اك)�'

قاض  14تFَ ال�*رWJ لفائ*ة 
  .2016خالل شه� ن�ف��2 

ت�F�G زJارة دراس�ة في م>ال 
  ال)�ون االج��اع�ة

 gCفال " آمال"م�Hلأل
م3 ذوc االح��اجات 

  ال�اصة

01   gCآمال"م� "
 cفال م3 ذوHلأل

االح��اجات 
  ال�اصة

  .تFَ تأج�ل الJgارة

  

  :ان�'اب ال,�اء

  ال ه ة
  ع'د 
  ال,�اء

  ال5هة ال  �لة  ال5هة ال ��ف�'ة

 3J�iي ل��H�ال gCن�3 م3 ال���mاس�ق�اب م
3J�iن�3 وه�*سة ال��mال�.  

02  
  "الF��6"ش�Cة   "الF��6"ش�Cة 

اس�ق�اب خ2�� في م>ال ال��ح* ل��)�� ن*وة 
  . ت6B�6�ة

01  
 gCفال م3 " آمال"م�Hلأل

  ذوc االح��اجات ال�اصة
 gCآمال"م�"  cفال م3 ذوHلأل

  االح��اجات ال�اصة

ف�صة ان�*اب مm�ن�3 ل��)�� دورات تi��J�ة 
في م>االت م��لفة م�ها ال�ال�ة وال2�~ة 

وال�*ق�d وال��اق2ة وال���ف في ال�)ارJع 
  ..إلخ

08  

مW�m ال�i�3J ال��ر�Jاني 
« EST » 

مW�m ال�i�3J ال��ر�Jاني 
« EST »  
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 .الف
يعلى م���G ال
ه�ض -ال�عاون -
تFَ ت�ق�ع اتفاق�ة تعاون ب�3 ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي وال�2نامج ال��Hي ال��*مج ل*عF الَالم�JgCة وال����ة ال�Bل�ة  -

  . وت)غ�ل ال)2اب خاصة �ان�*اب خ�2اء ومm�ن�3 وت�F�G ت*ر2Jات
- F��6ة الCالة وش�C�ة ب�3 الJارHت>*ی* االتفاق�ة اإل Fَت. 
  .2016ل��F�G تGاه�ة ب2اماك� مع نها�ة س�ة تFَ تق*�F مق��ح  -
  وأخ��ا Cان م3 ال���قع الق�ام مه�ة اس�i)اف�ة ب2�رC��افاس� -
ف في ال �عاون�=-Mال� G���على م:  

على تق*�F ال�*مات الَالزمة لل��عاون ال�لBق�3 ل*5 ال�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي  2016ال�W�m خالل س�ة  ح�ص
  :والعامل�3 ���ر�Jان�ا وذلN بـــ

 اقBل2ات ت�*ی* اإللH إحالة  
 اقBم3 ن6خ مق�رات اإلل Fه��mت�  
 ال��ا��ات ال*اخل�ة� Fإعالمه  
 ةJاإلدار Fة وضع�اتهJ�6ت  

Oوت>*ی*هاك�ا ح�ص على ت Fد ع�له�د عق�ب� d�2ی*ا ال�اصة ب��*Bها وت�ات ال�ي واجه��ل�ل ال�ع. 
  .آفاق ال�عاون ال��ن�ي ال �ر��اني-

اس��ادا على ال�ثائd ال�س��ة لل6�اسة العامة للmB�مة ال��ر�Jان�ة وتقار�J ال���Gات ال*ول�ة وم��� األع�ال ل���لف 
م�ة ال��ر�Jان�ة س�2قى س�قا یgخ� �الف�ص للiفاءات ال��ن6�ة وفي ع*ی* ال��س6ات الmB�م�ة فإَن ال>�ه�رJة اإلسال

وال�ي تهF  2019-2015ح�{ ال تgال ل*یها حاج�ات ت��لW اس�ق�اب ال��2ات األج�2�ة ل�Bق�d أه*افها للف��ة . ال�>االت
  :�األساس

ل�Jg* دعF هOا ال�>ال س����ع م�ر�Jان�ا ب���Jالت دول�ة هامة ق�* ت�m��ها االس�~�اس  :لالم��mة وال�
 �ة ال Lل�ةا/1
 gCة على غ�ار م�JgC3 في الالم�J�iت gCع{ م�� �Gق*رات الفاعل�3 في ال�>ال عل�ا أَنه م3 ال��� Fب�>ارب خارج�ة ودع

  .دعF الالم�JgCة وال�i�3J ب��ن[ ال�ا�ع ل�زارة ال*اخل�ة
الق�اة والmBام و2�Cة (3 ب�3 أول�Jات الmB�مة ال��ر�Jان�ة، دعF ق*رات األ�H العاملة في م>ال الع*الة م:  الع'الة/2

Fوغ��ه FاكBنات الف��ة). ال��مالي لل�ع Fان�ا على دع�Jر�ح�ل^ م Nذل d�قBول�.  
�ة للBاج�ات ال��ر�Jان�ة في هOا �ال�الي ��3m لل�Cالة ال��ن6�ة لل�عاون الف�ي الع�ل على إب*اء اس�ع*ادها ل*راسة واالس�>ا

  .ال�>ال وذلN على غ�ار م)�وع تi�3J الق�اة ال�gمع ت�ف�Oه خالل شه� ن�ف��2 لل�6ة ال>ارJة
ن�Gا  الرتفاع ع*د الBاصل�3 على ال)هادات العل�ا ال��ر�Jان��3 والعاHل�3 ع3 الع�ل م3  :ال�	غ�ل وoع� ال 	ار�ع /3

�عاب هOا الع*د م3 جهة ثان�ة فإَن الmB�مة ال��ر�Jان�ة س�ع�ل على مJg* دعF اآلل�ات جهة وع*م ق*رة الق�اع الع��مي اس�
ال�ي وضع�ها ل�)>�ع ال)2اب على �ع{ م)ارJع و�ع{ آل�ات ج*ی*ة م3 خالل ال�2امج وال�)ارJع ال���لة م3 ق2ل 

  .ال���Gات ال*ول�ة وال>هات ال�انBة
  .�>��ة ال��ن6�ة م3 ب�3 ال�>ارب ال�ي ��3m لل>انW ال��ر�Jاني االس�~�اس بها�ال�الي فإَنه �اإلمmان الع�ل على أن تi�ن ال
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ت���ع م�ر�Jان�ا ��>��عة م3 ال�)ارJع ال���لة م3 ق2ل ال���Gات ال*ول�ة ال�ي تع�ى �mَل ال�6ائل ال2�~�ة : ال��xة/4
ل�iها تف�ق� إلى ...) الBفاe على ال�uوات ال�2�ع�ة وال)��J ال6احلي إلخ ال�غ���ات ال��اخ�ة، الBفاe على األن�اع ال2�~�ة،(

3J�iنة الف��ة وال��ال في حاجة إلى ال�عgا ال�>ال وال تOفاءات في هiال.  
  .�ال�الي فإَن ه�اك ف�ص لل��2اء ال��ن6��3 للع�ل في هOا ال�>ال والق�ام ��ه�ات H�Jلة وق���ة ال�*5

�اصلة ال�2ادرة ال�ي ق�^ بها ل2ع{ تعاون ثالثي ب�3 ت�ن[ وم�ر�Jان�ا وأل�ان�ا ل�غ��ة م>ال ك�ا أَن ال�>ال مف��ح ل�
  .ال�اقات ال��>َ*دة

دخل^ م�ر�Jان�ا خالل ال�6�ات األخ��ة م�حلة ج*ی*ة في ت���ة ب���ها ال��B�ة ح�{ تFَ ب�اء م�ار  :ت
 �ة ال�
ى ال���Lة/5
ات و�Hقات وم��اء لل��* الc�B2 وم��ع إلن�اج الBل�W وم3 ال����G أن دولي ج*ی* وجامعة وم>�عات س�m�ة وم�6)ف�

�ال�الي فإَن ال�>ال مف��ح للiفاءات ال��ن6�ة للع�ل في إHار هOه ال�)ارJع على غ�ار . ت�اصل الع�ل على مJg* ت���Jها
  .ال�ه�*س�3 والف���3 في م>ال اله�*سة ال�*ن�ة

6/ �L�ال '�Mال :�Jر�مة ال��mBج ال��* س�ع�ل ال�3 م����uق�اع ت Fدع *Jgض ت>��ة ت���ة األس�اك وم�ان�ة على خ
 c�B2ن6�ة ال����ة. ال�ا ال�>ال �ع��2 واع*ا لل��2ات ال�Oال�الي فإَن ه�.  

تع�ى �ال2���ة وهي تف�ق� للiفاءات ال����ة ول*یها حاج�ات 2C��ة لل�i�3J ) 2014(تFَ �ع{ وزارة ج*ی*ة  :ال��:ة/7
وق* ع�ل^ على أن تi�ن ت�ن[ م3 . وهي حال�ا تع�ل على إع*اد م��� خ�اسي ل�i�3J ج��ع إHاراتها. �ةوال�ع�نة الف�

ب�3 ال2ل*ان ال�ي س���جه لها ال��ر�Jان��ن لالس�~�اس ب�>���ها في م>االت ع*ی*ة على س2�ل ال�CO وال ال��B، ال���ف 
  ...ت الJ���2ة إلخفي إن�اج الBل�W ومعال>ة ال>ل�د وال����W الB��اني وال�*ما

�ع��2 هOا ال�>ال واع*ا OCلN لل��2ات ال��ن6�ة وأق�* ه�ا ال��2اء وال�m�ن�3 واالس�)ارJ�3 الOی3 �ع�ل�ن على  :ال��oة/8
F��ها وال�����3 في ال�فق* وال�قا�ة وال�ق�J�2��ة وتق2ل اس��عاب . إع*اد ال�2امج ال�عل���ة وت�C ان�ة�Jر�اج�ات ال�Bح�{ أَن ال

  .�2ات ال*ول�ة �االع��اد على ال�2امج وال�)ارJع ال���لة م3 ق2ل ال���Gات ال*ول�ة وال2ل*ان ال�انBةال�
ت�لي الmB�مة ال��ر�Jان�ة اه��اما 2C��ا لهOا ال�>ال ح�{ س�ع�ل على ت���Jه وتi��فه مع س�ق ال)غل : ال���0= ال ه
ي/9

dن ل*یها حاج�ات خاصة ف��ا ی�عل�iن�3 و�ال�الي فإَنها س��m3 ال�J�iب�.  
أساتOة  2016و 2015عل�ا أَن وزارة ال�عل�F والB2{ العل�ي ق* ان�*ب^ خالل ال��6�3 : ال�عل�v العالي وال��L العل ي/10

  .م�2ز3J ورؤساء أق6ام فإَن إمmان�ة أن ی��اصل ال�عاون مع هOه ال�زارة مف��حا خالل ال�6�ات القادمة
م�اكg صB�ة ج*ی*ة م�زعة داخل م�ر�Jان�ا �اإلضافة إلى ب�اء م�gC ) 06({ س�ة عل�ا أَنه ت�^ ب�م>ة �ع: الLMة/11

ج*ی* ألم�اض القلW حW6 ال��اصفات العال��ة فإَن م�ر�Jان�ا س�i�ن في حاجة إلى االس�عانة �الiفاءات األج�2�ة للع�ل بها 
ل�B�ة الَالزمة  إلى جانW ع*م ت�ف� �ع� �اع�2ار أَن ل�[ ل*یها الع*د الiافي م3 األ2Hاء ال�����3 ل�ق*�F ال�*مات ا

    .االخ��اصات �ال�26ة لإلHارات ال)2ه 2H�ة �ال�الي فإَن ال�>ال �ع�OC �2لN واع*ا �ال�26ة لل�عاون الف�ي ال��ن6ي
م6ألة مه�ة أال وهي الع�ائd ال�ي ��3m أن تB�ل دون تBق�d ارتفاع نd6 ال�عاون الف�ي مع هOا  وJ>*ر االشارة إلى هOا 

  :ج��ب-ال2ل* س�اء Cان ذلN ی�علd �ان�*اب ال��عاون�3 أو �ال�عاون ج��ب
  :على م���G ال5ان` ال �ر��اني

 3��ان�Jر�مة س�اسة ت)>�ع ان�*اب ال��mBَخي ال�ت.  
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  F��ان االن�*اب سC ة مقارنة مع بل*ان ال�ل�ج خاصة إذاJام��ازات مال�ة مغ� F�*مي على تق�ع*م ق*رة الق�اع الع�
  ).ع�ض ان�*اب األ2Hاء األخ�ائ��3: مuال(على ح6اب م�gان�ة ال*ولة 

 � N3 وذل�Jل�3 الن�*اب ال��2اء واالس�)ار�ج�اءات ال��K2*أ ال��اف6ة و�� �uفأك �uام أكgاالع��اد على ع�وض االل�
  .ال�لW ال*ول�ة وع�وض ال�ع2�� ع3 االه��ام

 ان�ا�Jر�2�ة خارج مJدورات ت*ر F�Gب�� dف��ا ی�عل �Jال�غ� على ال��ار.  
 ان�ة في معال>ة ال�لفات�Jر�ء اإلدارة ال���.  

  :على م���G ال5ان` ال��ن�ي
 ن6ي د�ان�ا ح�{ �ف�ل ال��Jر�ن6�ة م3 الع�ل ���فاءات ال�iوف الgول ال�ل�جع.  
 ن6�ة�ل على إجا�ات ال��س6ات ال���B3 والJ�iع تJم)ار O�ف�� الع�وض الف��ة وال�ال�ة ل��ف�ء في ت��.  
  ل2ات ال�ع2�� ع3 االه��امHل2ات الع�وض وH ع ل�عال>ةJإدارة ال�2امج وال�)ار dJافي في ف�iف� الع*د ال�ع*م ت

  .الس�غالل ف�ص ال�B�ل على ال��اق�ات ال*ول�ة
 ود�*Bبم�ال�عاون ج� �J�ت� *Jgن6�ة لل�عاون الف�ي ل��الة ال�C�ان�ات الmع��2 ال�)ا' األول -ة إم� cOب ال�ج�

  .�ام��از مع م�ر�Jان�ا
  


