العالقات الثىائية
البلذ :إوذوويسيا
 - 1لمحة تاريخية:
إٌ انؼاللاخ انرَٕظٛح اإلَذَٔٛظٛح يرجذرج ف ٙانرارٚخ ٔذؼٕد إنٗ أٔائم انخًظُٛٛاخ يٍ انمزٌ
انًاظ ٙػُذيا اطرعافد إَذَٔٛظٛا تؼط انشخصٛاخ انٕغُٛح ف ٙطٛاق انكفاح يٍ أجم االطرمالل.
ٔأػزب انًؤذًز األفزٚم - ٙاٜط ٕ٘ٛانذ٘ ػمذ ف ٙتاَذَٔغ ف ٙأفزٚم  1955ػٍ ذأٛٚذِ انكايم نمعٛح
ذَٕض انر ٙكاَد آَذان ذمأو يٍ أجم َٛم اطرمالنٓا.
ف 15 ٙفٛفز٘  ،1960ألًٛد انؼاللاخ انذتهٕياطٛح رطًٛا ت ٍٛانثهذٔ .ٍٚافررذد اَذَٔٛظٛا طفارذٓا
فٗ ذَٕض طُح  ،1967ف ٙد ٍٛافررذد ذَٕض طفارذٓا فٗ جاكزذا فٗ طثرًثز .1987
ٔأػزتد إَذَٔٛظٛا صزادح ػٍ ذأٛٚذْا نًظار االَرمال انذًٚمزاغ ٙف ٙذَٕض ٔػٍ اطرؼذادْا
نرماطى انرجزتح اإلَذَٔٛظٛح فْ ٙذا انًجال.
 2تبادل الزياراتأ .الزيارات رفيعة المستوى
*مه الجاوب التووسي:
 :2006سٚارج ٔسٚز انشؤٌٔ انخارجٛح انظاتك ػثذ انْٕاب ػثذ هللا إنٗ جاكزذإَ 24 - 21 ،فًثز
 ،2006دٛس ذزأص تًؼٛح ٔسٚز انشؤٌٔ انخارجٛح اإلَذَٔٛظ ٙاألطثك ،دظٍ ٔٚزإٚدا ،أشغال انذٔرج
انثايُح نهجُح انًشرزكح انرَٕظٛح-اإلَذَٔٛظٛح.
 :2011سٚارج انظٛذ يٕنذ٘ انكافٔ ،ٙسٚز انشؤٌٔ انخارجٛح ،تًُاطثح يشاركرّ ف ٙانًؤذًز
انٕسار٘ انظادص ػشز نذزكح ػذو االَذٛاس  ،تان 27-23 ،ٙيا٘ .2011
 :2015سٚارج انظٛذ انطٛة انثكٕعٔ ،سٚز انشؤٌٔ انخارجٛح ،تًُاطثح يشاركرّ ف ٙانمًح
األفزٚمٛح اٜطٕٚٛح انر ٙاَؼمذخ تجاكزذا فٕٚ ٙي 23ٔ 22 ٙأفزٚم ٔ ،2015االدرفال تانذكزٖ انظرٍٛ
نًؤذًز تاَذَٔغ ترارٚخ  24أفزٚم .2015
 :2016يشاركح انظٛذج ٔداد تٕشايأ٘ ،رئٛظح االذذاد انرَٕظ ٙنهصُاػح ٔانرجارج ٔانصُاػاخ
انرمهٛذٚح ف ٙانذٔرج انراطؼح نًُرذٖ تان ٙنهذًٚمزاغٛح ،تثانٕٚ ،ٙي 9 ٔ 8 ٙدٚظًثز .2016
 :2017يشاركح انظٛذ انٕسٚز ف ٙانذٔرج انؼاشزج نًُرذٖ تان ٙنهذًٚمزاغٛح ،جاكزذا8-7 ،
دٚظًثز .2017
*مه الجاوب اإلوذوويسي:
  :1964سٚارج رطًٛح نزئٛض انجًٕٓرٚح اإلَذَٔٛظ ٙطٕكارَٕ.َٕفًثز  :1993سٚارج دٔنح نزئٛض انجًٕٓرٚح اإلَذَٔٛظ ٙطْٕارذٕ. -طثرًثز  :2003سٚارج رئٛظح انجًٕٓرٚح انظاتمح انظٛذج يٛغأاذ ٙطٕكارَٕ تٕذز٘.

 أفزٚم  :2012سٚارج انظٛذ َٕر دظٍ ٔٚزإٚدا ،انًظرشار انذتهٕياط ٙنهزئٛضاإلَذَٔٛظ ،ٙف ٙإغار انًشاركح فَ ٙذٔج َظًرٓا انظفارج اإلَذَٔٛظٛح ف ٙذَٕض تانرؼأٌ يغ
انٕسارج دٕل يٕظٕع انرذٕل انذًٚمزاغ ٙف ٙإَذَٔٛظٛا ٔذثادل انخثزاخ يغ ذَٕض.
–  25 -23أفزٚم  :2013سٚارج ٔسٚز انشراػح اإلَذَٔٛظ.ٙ
 َٕ 30فًثز  :2016سٚارج انظٛذ ػهٕ٘ شٓاب ،انًثؼٕز انخاص نزئٛض جًٕٓرٚح إَذَٔٛظٛاانًكهف تانشزق األٔطػ ،ف ٙإغار انًشاركح ف ٙيؤذًز "ذَٕض ."2020
 أكرٕتز  :2017سٚارج ٔسٚزج انشؤٌٔ انخارجٛح اإلَذَٔٛظٛح تًُاطثح اَؼماد انذٔرج انؼاشزجنهجُح انًشرزكح انرَٕظٛح اإلَذَٔٛظٛح ،ترَٕض ف 02 ٙأكرٕتز .2017
التعاون الثىائي
*اإلطار القاوووي :أتزيد  37اذفالٛح ذؼأٌ يغ إَذَٔٛظٛا يُذ طُح .1983
 - 1آليات التعاون:
*انهجُح انًشرزكح :ػمذخ انذٔرذاٌ األخٛزذاٌ نهجُح انًشرزكح انرَٕظٛح اإلَذَٔٛظٛح ف 9 ٙجٕاٌ
ٔ 2008ف 02 ٙأكرٕتز .2017
*فزٚك انذراطاخ االلرصادٚح انرَٕظٛح  -اإلَذَٔٛظٛح :اَؼمذ اجرًاػّ األٔل ف ٙذَٕض ف ٙجٕاٌ
ٔ 2009أفعٗ إنٗ انشزٔع ف ٙذذذٚذ يذأر انرؼأٌ االلرصاد٘ انثُائٔ .ٙيٍ انًُرظز أٌ ٚؼمذ اجرًاػّ
انمادو خالل طُح .2018
*يجهض األػًال انرَٕظ ٙاإلَذَٔٛظ :ٙافررخ انًجهض ف 10 ٙجٕٚهٛح  2014ف ٙجاكزذا تانرُظٛك
ت ٍٛانظفارج ٔيجًٕػح "يٛذكٕ إَزج ٙإَذَٔٛظٛا"ٔ .أدذز فزع نهًجهض ترَٕض ف ٙجٕاٌ  ،2014تًُاطثح
سٚارج ٔفذ ذجار٘ إَذَٔٛظ.ٙ
َٔظّى يجهض األػًال انرَٕظ - ٙاإلَذَٔٛظ ٙخالل طُح َ 2015ذٔج أػًال تًمز يزكش انُٕٓض
تانصادراخ ذذد ػُٕاٌ "فزص االطرثًار ٔانرصذٚز إنٗ إَذَٔٛظٛا" ْٕٔ ،يا طاػذ انفاػه ٍٛااللرصادٍٛٚ
يٍ انثهذ ٍٚػهٗ رتػ ػاللاخ ذثادل ذجار٘ فًٛا تُٓٛى.

