
 

 
 
 
 
 
 
 
 
To Iςραιλ ενιςχφει τθν οικονομικι του ςυνεργαςία με τθν Αίγυπτο και το Μαρόκο, προχωρϊντασ ςτθ ςφναψθ 
Συμφωνιϊν και ςτθν ανάλθψθ κοινϊν πρωτοβουλιϊν, οι οποίεσ εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ προςπάκεια 
αναβάκμιςθσ των ςχζςεϊν του με τισ δφο αραβικζσ χϊρεσ.  
 
Ειδικότερα, το Ιςραιλ και θ Αίγυπτοσ επιδιϊκουν τθν αφξθςθ του διμεροφσ τουσ εμπορίου ςε ορίηοντα τριετίασ, 
φτάνοντασ ςε αξία τα 700 εκ. δολ. ζωσ το 2025 (το 2021 θ αξία του διμεροφσ εμπορίου άγγιξε τα 300 εκ. δολ.). 
Κομβικισ ςθμαςίασ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου είναι θ από κοινοφ αναβάκμιςθ του μεκοριακοφ ςτακμοφ Nitzana 
ςε περιφερειακό κζντρο logistics και ςε ηϊνθ κοινισ απαςχόλθςθσ εργατικοφ δυναμικοφ. Παράλλθλα, οι δφο χϊρεσ 
κα προχωριςουν ςε projects ςυνεργαςίασ ςτθν ζρευνα-τεχνολογία και τθν πράςινθ ενζργεια, ενϊ κα αυξιςουν και 
τον αρικμό των απευκείασ πτιςεων. Φιλοδοξοφν επίςθσ να αυξιςουν τισ εξαγωγζσ τροφίμων, ιχκυθρϊν και 
καταςκευαςτικϊν υλικϊν από τθν Αίγυπτο προσ το Ιςραιλ και τισ εξαγωγζσ προϊόντων αγροτικισ τεχνολογίασ από το 
Ιςραιλ ςτθν Αίγυπτο.  
 
Παράλλθλα, θ Ι/Υπουργόσ Καινοτομίασ, Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ Orit Farkash-Hacohen υπζγραψε τθν περαςμζνθ 
εβδομάδα μείηονοσ ςθμαςίασ Συμφωνία Τεχνολογικισ Συνεργαςίασ με τον Μαροκινό ομόλογό τθσ Abdellatif Miraoui.   
Η εν λόγω ςυμφωνία καλφπτει ζνα ευρφτατο πεδίο κοινϊν προγραμμάτων και ςυνεργαςίασ ςτουσ τομείσ τθσ 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, τθσ αγροτικισ τεχνολογίασ, τθσ διαχείριςθσ υδάτων, τθσ τεχνολογίασ τροφίμων, τθσ 
βιοτεχνολογίασ, φαρμακευτικισ και ιατρικισ τεχνολογίασ, των ΑΠΕ, των ζξυπνων πόλεων, τθσ διαςτθμικισ 
τεχνολογίασ κλπ. Η υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ ανατίκεται ςε ομάδα εργαςίασ ακαδθμαϊκϊν από τισ δφο χϊρεσ, οι 
οποίοι κα αναλάβουν, εκτόσ των άλλων, τθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων, επιςτθμονικϊν ςυναντιςεων, ανταλλαγϊν 
φοιτθτϊν κλπ.  
Σθμειωτζον ότι πρόκειται για τθν τρίτθ ςυμφωνία ςυναφοφσ περιεχομζνου που ζχει υπογράψει θ Υπουργόσ Farkash-
Hacohen, ςε ςυνζχεια των «Συμφωνιϊν Αβραάμ» (προθγικθκαν αντίςτοιχεσ ςυμφωνίεσ με ΗΑΕ και Μπαχρζϊν). Τθν 
υπογραφι χαιρζτιςε θ ίδια με διλωςθ τθσ, χαρακτθρίηοντάσ τθν ςθμαντικό βιμα για τθν προϊκθςθ τθσ διμεροφσ 
ςυνεργαςίασ.  
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Eνίςχυςη τησ οικονομικήσ ςυνεργαςίασ του Ιςραήλ με την Αίγυπτο και το Μαρόκο 
 


