
 

 

  2220 ��ف�� غا�ة  إلىه ن�ائ�في و الن
ا	 ال�عاون 

ال%1الة �ل() ل#0 ال* ح(. بلغ ع#د ال*��#ب()  99% ت&%را �ق#ر ب� �ة، 2022��ف��  28الى غا�ة س�ل� ن�ائج ال�عاون الف�ي 

  . 2021س�ة م��#4ا  270م��#4ا مقابل 538  ،ال�%ن �ة لل�عاون الف�ي

م) م�*%ع  %52أ� مـــا �عـادل إBارا  279 ال�:(A األك<� م) ح(. االن�#ا4ات ح(. س�ل ان�#ابال:9ة  ق&اع وق# اح�ل

 . م��#4ا 46بــ ال���Mة وال�عل�K م��#4ا ثK  101بــ اله�#سة ق&اع  االن�#ا4ات یل�ه

 ثKم��#4ا  195في ال*�ت�ة الQان�ة بـ  ال(ل'ان األور&�ةوتأتي % 47.5أ� ب� �ة م��#4ا  256ال(ل'ان الع�&�ة  اس�ق&<�هNا وق# 

 .م��#4ا 18 بـتل(ها ال<ل#ان اإلف��VSة  م��#4ا 57 ال<ل#ان األم��USة واآلس(%Sة بـ

اBارا  109م��#4ا م) ب(�هK  115مع  وذل] ب�عاق#ها ال*�Z1 االول م) م�*%ع ال<ل#ان ال*��#4ة للYفاءات سل/ة ع-انت�:#ر و 

ثK م�ال االعالم�ة  خاصة في م��#4ا 64 وذل] بــ ف�ن5اوم�ال ال12ة  خاصة في م��#4ا 65 بــ اا�/ال�تل(ها  ص9ي،ش�ه 

م��#4ا  49 ك'اتل(ها �عل�K ال أساتNةو  ال:�9ة اإلBاراتإBارا، أغل<هK م)  55مع  وذل] ب�عاق#ها  ال--ل;ة الع�&�ة ال5ع:د�ة

أغل<هK م) إBارا  27ب�عاق#ها مع  ق/� ودولة، والd#مات وال*ه) الQان%�  ال�عل�Kو وتb*ل هNه االن�#ا4ات م�االت الb�ه ص9ي 

   .م�ال ال�قل والل%ج ��]في  أغل<هK إBارا ، 25ب�عاق#ها مع  اإلمارات دولةثK  ش�ه ال:�9ة اإلBارات

قام� ال%1الة ال�%ن �ة لل�عاون الف�ي  ،ون�kا لل%ضع ال%Mائي وتأث(�ه على العالK ول�*U() ال*��ش9() م) ف�ص ت%g�h 4الdارج

ب��K�k ع*ل�ات ان�#اب اف��اض�ة ب() ال*��ش9() ال�%ن (() وال*bغل() األجانA ق:# ان�#اب الYفاءات ال�%ن �ة  2022س�ة خالل 

 K�kت� Kع) 4ع#، ح(. ت ABاd�ع*ال تق��ات ال�ارات  مقابلة 05وذل] 4اس��اض�ةاخ��امقا4ال 03و #ع) 4ع افSر%pت ح.  K1*ا ت

 K�kة م) أ�ام 1(<�] لل� �ج ت�QالQة الd م)ال� r%ن�ف��  25إلى  21 ب�� ،وزارة اله��ة U94%مة الY(<�]4ال�عاون مع  2022

اخ�:اصات في م�ال ال� �ج وذل] 4ع# ن�اح ال#ورت() ال ا4ق�() في  08ته#ف هNه ال�kاه�ة ل�%g�h 1فاءات ت%ن �ة في 

 ال%1الة 4ع# االعالن ع) شغ%ر ال%hائف، تلق�ق# و  .و�hفة 70 هNا وSع# ع#د ال%hائف الbاغ�ة لهNه ال �ة. 2021و  2020

س(�ة ذات�ة وyرسالها إلى ال*bغل() ال�Y#ی()، وق# قام� ال�هات ال�Y#�ة 4اخ��ار ما  1431 ت�ش9ا تK ان�قاء 5400

%مً�ا م��ش9ا ی  80 اس�#عاء ما �قاربوتK  .م��ش9ًا إلج�اء ال*قا4الت ع) 4ُع# في مق� ال%1الة ال�%ن �ة لل�عاون الف�ي 450 �ق�ب

إلج�اء اخ��ارات ت&<��Vة ال�ي نk*� 4ال�عاون مع ج*|�ة ت%ن �ة 1*ا تK إخpاع ال*��ش9() الى اخ��ارات نS�kة ومقا4الت 

  .اف��اض�ة



 

 

 #SZ*9.ول�ال (#اب 1فاءات ت%ن �ة  ع�ة ف�ص تعاون ج#ی#ة النYارة الى ال**لSال<�ني صال9ي م#ی� عام ال%1الة ز #) أد0 ال

المسؤولين السعوديين في القطاعين  معوعق# الع#ی# م) اللقاءات  2022مارس  04فيفري إلى  26الل الفترة من خالع��Mة ال ع%د�ة 

 –ال�قل والd&%� ال9#ی#�ة  –ال:�اعة وال�ع#ی)  –ال�عل�K (في م�االت مd�لفة ق:# ت�اح. ودراسة ال�عاون  العام والخاص

ق# ب�ه�� b4هادة ع#ی# ال* �ول() ال ع%دی() على 1فاءة مه��ة عال�ة وأك#ت  س�*ا وأّن اإلBارات ال�%ن �ةال ...)الق&اع الdاص 

 .ج#ارتها في ش�ى ال*�االت

 20لفائ#ة اف��اض�ة ت#رS<�ة  دورات*SZ# تعZSZ عالقات ال�bاكة ب() دول ال��%ب تK ت�K�k لوفي إBار ال�عاون ال�Qائي والQالثي و  

م�bوع تعاون ب() في اBار  ال*�#رج 19-ل*قاومة جائ9ة 1%ف(#" ال*ع�وف"ق#رات مd<� م �bفى � ل#عK *م) جZر القإBار 

على إث� إBالق  19-ج�%ب ل*قاومة 1%ف(#- ت%نr وجZر الق*� وال<�] اإلسالمي لل��*�ة ومU�A األمK ال*�9#ة لل�عاون ج�%ب

. سل لة ت#رS�ات على ال�dجانفي في  17، ان&ل� ف��S م) خ<�اء معه# 4اس�%ر ب�%نr م��b*2021 Nوع في شه� ن%ف*<� ال

وم) ال*���k أن ی�%اصل هNا ال�S%Y) في م�االت ال�:�ف في ال*dا�B ال<(%ل%ج�ة وم�اد� وم�ه��ات ال���db ال�Zئي 

�>d*ة ال&b:�ف في أن�ف(# وال%Yلف(�وس ال.  

ع#ة م�االت 1ال�عل�K ق:# تق#�K ال*ع%نة الف��ة في  ال-'Hوم�:س/ة   لل�Gام E-ه-ات ق�C2ة ءخ(�ا 437إ�فاد  ك*ا قام� ال%1الة

 .وال�قلوه�#سة ال�S%Y) والفالحة واله�#سة واإلعالم�ة 

  م�عاونا 21273 -��2022ف��  28 وت�#ر اإلشارة إلى أن الع#د ال�*لي لل*�عاون() والd<�اء ال�%ن (() بلغ إلى غا�ة

 

 


