
 

 خطة عمل

 لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي

3102- 3102 
 

 ؛اسم "الطرفين"باالتحادية، المشار إليهما الحقًا روسيا وزارة خارجية و األمانة العامة لجامعة الدول العربية إن 

، منتدى التعاون العربي الروسي بشأن إنشاءالمبرم بينهما التفاق التعاون  ا وفقاً متطوير عالقاتهنحو في إطار سعيهما 
 ؛1002ديسمبر  12في  بين جامعة الدول العربية وروسيا االتحادية والذي تم توقيعه

في  روسيا االتحاديةوزارة خارجية و بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية الموقعة تفاهم المذكرة االعتبار  بعينأخذين 
 ؛1002سبتمبر  12

 .1022-1022رة من لفتخطة عمل ل اعتمدا
 

 أولاً: التعاون في المجال السياسي:

 :، وذلك في إطاروالدولية ذات االهتمام المشترك اإلقليميةالقضايا  حولسيقوم الطرفان بتبادل اآلراء بصورة منتظمة 

 ؛الدوليةالدور الرائد لألنظمة القانونية  قائم على ،وديمقراطي إقامة نظام عالمي عادل -

 م واألمن الدوليين؛السل /دعم إرساءقالعمل على تحقي -

والمبادئ التي  ألمم المتحدة ذات الصلة،اإلى قرارات  عادلة وشاملة في الشرق األوسط، استناداً و  ةدائمسلمية تحقيق تسوية  -
 مبادرة السالم العربية؛خارطة الطريق، و و  ،اعتمدها مؤتمر مدريد للسالم

من األسلحة النووية خالية شرق أوسط منطقة م االنتشار بما في ذلك إنشاء زع السالح وعدنأنشطة ب فيما يتعلق تنسيقال -
تحسين التعاون الدولي في مجال االستخدامات السلمية للطاقة وكذلك  ،وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها

 النووية؛

 ؛الحضاراتتحالف مبادرة أهداف وقيم  استنادًا إلىمواصلة تطوير الحوار بين الحضارات،  -

 ... وغيرها.مكافحة التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك خطر اإلرهاب، واالتجار بالمخدرات، والفساد، القرصنة -

المنظمات الدولية األخرى. و في إطار األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  وتحركاتهم توجهاتهمتنسيق بسيقوم الطرفان 
على هامش اجتماعات الجمعية  سنوياً  ا االتحاديةام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية روسياألمين الع بين ستعقد اجتماعاتو 

على بصورة دورية  كبار المسؤولينللسياسة الخارجية في إطار اللجنة المشتركة لستعقد مشاورات كما  .المتحدة لألممالعامة 
 األقل مرة كل ستة أشهر.

الحكومية واألكاديمية ومؤسسات المجتمع  الهيئاتبمشاركة ممثلين عن منتديات و  ومؤتمرات ذلك، ستعقد ندوات وفي سبيل
 المدني.

لوضع في اب الصلةذات  والقضايا ،حول العالقات بين روسيا والعالم العربيبحثي  مؤتمرالجانب الروسي تنظيم يقترح 
 .الشرق األوسط

 الاقتصادي:في المجال التعاون  ثانياً:



زيز التعاون المتبادل في مجاالت التجارة واالقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والمال واالستثمار... وغيرها يهدف الطرفان إلى تع
 من مجاالت التعاون.

لذلك، يشجع األطراف عقد دورات عادية للجان الحكومية بين روسيا االتحادية والدول األعضاء بجامعة الدول العربية التي 
 ات.اتفاقات خاصة بين الحكوم وقعت

وغيرها من  ،وورش عمل ،وندوات أعمال،معارض تجارية وصناعية، ومنتديات بالتنسيق من أجل تنظيم  سيقوم الطرفان
التجارة  لغرفالنشاطات في روسيا االتحادية والدول األعضاء بجامعة الدول العربية، اعتمادًا على إمكانات االتحاد العام 

 على ما يلي: والتي سترتكز باألساسالروسي، -جلس األعمال العربيوم العربية والصناعة والزراعة في الدول

تجهيزات إنتاج التطوير (، و ...وغيرهاالنفط والغاز الطبيعي والكهرباءات، و قطاع)قد ندوة حول الشروط المسبقة لتطوير 
ستثمرين ذوي االختصاص ، في الدول العربية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والمنظمات والشركات والموالخدمات ذات الصلة
 .(1022)النصف الثاني لعام 

 الفرص لتطبيق تقنيات الطاقة النووية الروسية، وكذلك التدريب المهني للموظفين. إتاحة

 .حماية البيئةالمتعلقة بالقضايا  حولندوة في موسكو عقد م تسي

للقاء العربي الروسي المشترك  22دورة سيقوم الطرفان بتقديم المساعدة للمؤسسات والمنظمات ذات االختصاص لعقد ال
-20/2)سانت بطرسبرج،  "1022إكسبو -"أرابيالمجلس األعمال العربي الروسي، وكذلك المعرض الدولي الثالث 

2/6/1022.) 

للقاء العربي الروسي المشترك  21سيقوم الطرفان بتقديم المساعدة للمؤسسات والمنظمات ذات االختصاص لعقد الدورة 
في إحدى الدول العربية، والتي ستحدد خالل انعقاد اجتماع مجلس األعمال  1022لمجلس األعمال العربي الروسي عام 

 العربي الروسي في سانت بطرسبرج.

 ت، والتجارة.، واالستثماراتعزيز التعاون في مجاالت المال بهدف مشتركة أخرىعقد نشاطات  إمكانيةالطرفان  سيبحث

 

 الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية:ثالثاً: التعاون في المجالات 

ومعارض  ،والمهرجانات الفنية ،الوطنية الثقافية االحتفاالتتيسير التعاون الثقافي، بما في ذلك تنظيم بسيقوم الطرفان 
في مختلف المجاالت الثقافية والفنية )المسرح، ، وذلك بالتناوب، وكذلك تشجيع تبادل المتخصصين والمعارض ،باالكت

 والموسيقى، والسينما، والمتاحف، والمكتبات(.

التعليم العالي والمعاهد،  من مؤسسات المساهمة في تطوير العالقات والتعاون بين الجامعات وغيرهاإلى الطرفان  يتطلع
 بالتناوب. يةاالتحادروسيا في الدول العربية و  المدراءبين  دوريةبما في ذلك عقد اجتماعات 

 تشجيع مشاركة ممثليها في االجتماعات الدولية العلمية والثقافية في روسيا والدول العربية.بسيقوم الطرفان 

ب اتالك   إصداراتالروسية كلغة أجنبية في المناهج التعليمية وكذلك ترجمة و العربية ع تدريس اللغتين يشجبتن االطرف سيقوم
 .والعكس الروسيةإلى  العربية من اللغة

 في مجالالعربي والروسي، وتعزيز التعاون الثقافي والتاريخي الحفاظ على التراث  من أجل سيقوم الطرفان بالعمل معاً 
 هذا التراث.لصيانة والحفاظ على األشياء المادية و ترميم إعادة 



ا على ممشاركة ممثليهي ذلك خلق فرص لب والطالب، بما فبين الشبا التواصلسيقوم الطرفان بإنشاء برامج لتشجيع 
 والدول األعضاء في جامعة الدول العربية. يةاالتحادروسيا في مهرجانات الشباب واألحداث الدولية األخرى في  متبادلأساس 

حول  ة بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا االتحاديةمنفصل اتفي التوقيع على اتفاق األطرافنظر سي
 .المقدمة على أساس المنحالروسية مؤسسات التعليم العالي للدراسة في الدول هذه منح الدراسية لمواطني ال

 المدنيالمجتمع  غير الحكومية ومنظمات منظماتالالمساهمة في أنشطة جمعيات الصداقة وغيرها من بسيقوم الطرفان 
 ا.روسيو  عربيةالدول المن أجل تعزيز التفاهم المتبادل والعالقات بين شعوب 

والمنظمات األخرى ذات الصلة في المعارض  السياحتسهيل مشاركة  ومن ثم ة المتبادلةالسياحبتشجيع  الطرفان سيقوم
 من قبل إدارة السياحة الوطنية. المدعمةالسياحية الدولية واألحداث األخرى ذات الصلة 

 

 رابعاً: التعاون في مجال الإعلام:

روسيا. وسيتم تحديد أحكام وشروط هذا و الدول العربية تعاون المباشر بين وسائل اإلعالم في تشجيع الباألطراف  سيقوم
 المعنية. الجهاتمشتركة بين اتفاقات  عن طريقالتعاون 

 

 أحكام عامة:خامساً: 

عالميةوثقافية وعلمية و  ةاقتصادي إعداد وتنظيم فعاليات أخرىدون خطة العمل  لن تحول أو رياضية  أو أحداث وبرلمانية ا 
 تخضع التفاق مبدئي بين الطرفين. التبادالت

الزيارات والفعاليات التي ستعقد خالل فترة تنفيذ خطة العمل في اتفاق بالجوانب المتعلقة الجوانب المالية وغيرها من تحدد 
 .األطرافالمشاركين من خاص بين 

تقارير عن تنفيذ بدورها التي تقدم و ، ية تنفيذ خطة العملالرقابة على عملمهمة  إلى لجنة كبار المسؤولين المشتركة يفَوض
 .ةالوزاريالجتماعات المنتدى  لدورات العاديةلسياسية البيانات ال، باإلضافة إلى صياغة عمللاخطة 

 .1022ديسمبر  22حتى و  اخطة العمل من تاريخ التوقيع عليهيبدأ سريان 

 .الطرفين وافقةوبم بالتراضيالعمل خطة  علىتعديالت  إدخاليمكن 

أو المشاريع التي  ،تفاقاتاالو تبادالت و  فعالياتالكافة طبق على ت ا سوفأحكامه فإن ،خطة العملسريان بعد انتهاء 
 .انتهاء سريان هذه الخطةتاريخ لم تستكمل حتى  والتي، خطة العمليجري تنفيذها في إطار 

 تزامات ينظمها القانون الدولي.حقوق أو ال ةأي تفرضخطة العمل ليست اتفاقية دولية، وال 

جميع و  ،العربية والروسية واإلنجليزيةبثالث نسخ،  من 1022فبراير  10في موسكو في على خطة العمل  تم التوقيع
 يعتمد النص اإلنجليزي.سيتم  حول تفسير إحدى الفقرات،في حالة االختالف و  الحجية. لها نفسالنصوص 

 


