
 

 

  2120 خالل سةالفي ن�ائج ال�عاون 

س�ة  ال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون الف�ي�ل�� ل�& ال �ح�$ بلغ ع�د ال ���ب��  59% س�ل� ن�ائج ال�عاون الف�ي ت�را 
ق�ر ب���ة

  . 2020س�ة م���/ا  1562م���/ا مقابل 2486  ،2021

م� م� �ع  %39أA مـــا 
عـادل إ=ارا  978 ال�4�> األك89 م� ح�$ االن��ا/ات ح�$ س�ل ان��ابال34ة  قاع وق� اح�ل

االج�)ا'#ة و ال&قا$#ة  ألن! ةف م���/ا 334ال�Jمات وال ه� بــ م���/ا ثF  409قاع ال�G8'ة وال�عل'F بــ  االن��ا/ات یل'ه

 . م���/ا 123  وذلL بــ عالم واالت4الاإلاإلعالم#ة و ثF م���/ا  155 بــ اإلدارةثF  م���/ا 231 بــ وال-,اض#ة

 ال:ل8ان األور7#ةوتأتي % 40أA ب���ة م���/ا  1004بـ  االن��ا/ات على ال�4�> األك89 م�ال:ل8ان الع-7#ة هNا وق� ت43ل� 

 .م���/ا 127 بـتل�ها ال9ل�ان اإلفWT8'ة  م���/ا 347 ال9ل�ان األمVT8'ة واآلس��Tة بـ ثFم���/ا  940في ال 8ت�ة الRان'ة بـ 

ا=ارا ش�ه  368م���/ا م� ب��هF  394مع  وذلL ب�عاق�ها ال 8)] االول م� م� �ع ال9ل�ان ال ���/ة للZفاءات أل)ان#ات��4ر و 

ثF  وال8Fمات وال)هC واإلدارة وال�?BB-وم@ال الA4ة م@ال االعالم#ة  خاصة في م���/ا 336 وذلL بــ ف-ن?ا تل�هاتل�ها  ص3ي،

ة �عل'F ال أساتNةال34'ة  اإل=اراتإ=ارا، أغل9هF م�  319مع  وذلL ب�عاق�ها  ال))لIة الع-7#ة ال?عHدGةbال األن�وفي م

 ودولة، ال�عل'F وال�Jمات وال ه�و م���/ا وتb ل هNه االن��ا/ات م�االت ال�bه ص3ي  314بـ ك8االRقاd'ة والT8اض'ة تل�ها 

م� اال=ار ش�ه  إ=ارا ،أغل9هF 205ب�عاق�ها مع  ق - دولةأغل9هF م� اال=ارات ال�T�G8ة ثF إ=ارا  250ب�عاق�ها مع  اإلمارات

   .ال34ي

�� ال �8ش3��V ول� F8ه على العال�ائي وتأثG�8ا لل�ضع الfارج ونJال/ h'i�ف8ص ت �قام� ال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون الف�ي  ،م

ب��F'f ع ل'ات ان��اب اف�8اض'ة ب�� ال �8ش3�� ال��ن���� وال bغل�� األجان> ق�4 ان��اب الZفاءات ال��ن�'ة  2021س�ة خالل 

 F'fت� F$ ت�ع�، ح/ � 07اف�8اض'ة و T8ة وتW'9'ةاخ��ارات نf 08و ع� /ع� مقابلة 27وذلL /اس�ع ال تق�'ات ال�Jا=> ع

  .ع8ض ان��اب في م�Jلف ال�44Jات 131 ك ا ورد على م4الح ال�)الة. ت حp�رTامقا/ال

                 133لفائ�ة ت�ر9T'ة  دورات�T[  09 تع]T] عالقات ال8bاكة ب�� دول ال���ب تF ت�F'f لوفي إ=ار ال�عاون ال�Rائي والRالثي و 

ال=الع اق�4  ال�)الة الغ��'ة لل�عاون الف�يم�  إ=ارا 13 دراس'ة لفائ�ة تزTارا م� ب��هFوالعG8'ة  اإلفWT8'ةم� ال�ول  امbار)

ال�ع8ف ق�4  ا=ارات م� ج]ور الق �ر 04دراس'ة لفائ�ة  اتزTار  03) ا تF ت�F'f على ال��G8ة ال��ن�'ة في م�ال ال��4ی8 

في م�ال ا=ار  �عF ق�راتوزTارة دراس'ة لعلى ت�G8ة ت�نx في م�ال ال�عاون الف�ي م� خالل ال�)الة ال��ن�'ة لل�عاون الف�ي 

  .ال�84ف في ال�y'ات

 

 



 

 

 

ع�ة م�االت ق�4 تق�
F ال ع�نة الف�'ة في  ال)P8وم�Hس ة   للO#ام N)ه)ات قB4-ة ءخ:-ا 124/إ
فاد  ك ا قام� ال�)الة

� والفالحة واله��سة ال �ن'ة واله��سة الyT8'ة وال��دة واإلعالم'ة وال�عاون الف�ي واالت4الT�Zوه��سة ال� F'ة وال�عل'G8كال� 

م�f ة الع ل ال�ول'ة ل��� )الL�9 اإلسالمي لل�� 'ة و وذلL في إ=ار ال�عاون مع م�Jلف ش8)ائها وال  �ل�� ال�و  ...وال9�}ة

وال�)الة األل ان'ة لل�عاون  و8Gنامج األمF ال ��3ة اإلن ائي وال �f ة العG8'ة لل�� 'ة ال]را|'ة وال �f ة العال 'ة لله�8ة


ة وال]راعة لألمF ال ��3ة و ب8نامج األمF ال ��3ة اإلن ائي و الL�9  ال�وليNة األغ fقيوم�T8لل�� 'ة  اإلف... 

  م�عاونا 21030  -2021 دG?):- 31 ال��ن���� بلغ إلى غا
ةوت��ر اإلشارة إلى أن الع�د ال� لي لل �عاون�� وال89Jاء 

 

 


