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 البيــان المشتـرك
 الروسي-العربي الدورة األولى لمنتدى التعاون عن الصادر

 على مستوى وزراء الخارجيــة

 موسكو، روسيا االتحادية

(02/20/0202 ) 

 
  .في موسكو 02/20/0202ُعقد االجتماع األول لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 

لي السيد/ سيرجي الفروف وزير الشؤون الخارجية بجمهورية روسيا االتحادية )الدولة المضيفة(، ترأس االجتماع معا
ومعالي الدكتور/عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية )الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة الوزاري(، ومعالي 

السادة أعضاء آلية المنتدى في جامعة الدول  لعربية، كما شارك في االجتماعالدكتور/ نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول ا
)الرئاسة السابقة لمجلس الجامعة الوزاري(، ومعالي سعادة السيد/ ناصر المزين سفير دولة الكويت لدى روسيا االتحادية ، العربية
ادمة لمجلس الجامعة الوزاري(، ومعالي السيد/ )الرئاسة الق  جمهورية مصر العربية خارجيةمحمد كامل عمرو وزير السيد/ 

 هوشيار زيباري وزير خارجية جمهورية العراق )رئاسة القمة العربية الحالية(.

القضايا الدولية الملحة وبعض الموضوعات الهامة التي تتعلق بالوضع في الشرق األوسط ذات االهتمام  ناقش الوزراء
ادة المشتركة لتحقيق مزيد من التقدم لتقوية العالقات والتعاون بين الدول األعضاء في المشترك في مناخ يتسم باالنفتاح واإلر 

جامعة الدول العربية وروسيا االتحادية، انطالقًا من األسس والمبادئ الواردة في مذكرة منتدى التعاون العربي الروسي الموقعة 
 إليها لبناء شراكة حقيقية تخدم مصالحهما الحيوية. يسعياالتي بين جامعة الدول العربية وروسيا االتحادية، وتحقيق األهداف 

 القضايا اإلقليمية والدولية:

للقانون الدولي  لسلم واألمن الدوليين وفقاً ا ىفي الحفاظ عل على تمسكهم منتدىالأعمال في  الوزراء المشاركونأكد 
سياسة حسن الجوار واحترام ية العالقات بين بلدانهم وفق ة تقو ى أهميوأكدوا عل .والدور المحوري لألمم المتحدة ومجلس األمن

 مصالح كل دولة.

في الحصول على حياة أفضل ومزيد من الحقوق السياسية واالقتصادية  لشعوبلدعم الوزراء التطلعات المشروعة 
حقوق اإلنسان المعترف وأهمية الحفاظ على  ،واالجتماعية مع مراعاة الحفاظ على الخصوصية التاريخية والحضارية لكل دولة

تسوية  ىدعوا إلتدخل األجنبي في شؤونها الداخلية، و بها عالميًا. وشددوا على مبدأ احترام سيادة الدول، وأدانوا كافة أشكال ال
 .القضايا العالقة واألزمات من خالل الوسائل السلمية

ددوا على أنه ال يجب الربط بين اإلرهاب أو وش ،بغض النظر عن دوافعه ومظاهرهأدان الوزراء اإلرهاب بكافة أشكاله  
ديانة أو مجموعة عرقية بعينها. وأكدوا مجددًا عزمهم على تعزيز التعاون للتصدي لمواجهة خطر اإلرهاب العالمي. ثقافة أو أية 
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إنشاء المركز ، وبإلرهابا لمكافحة الدولي التعاون في المتحدة لألمم المركزي الدور تعزيز إلى الرامية الجهود مواصلةب كما رحبوا
 .مظلة األمم المتحدة بالرياضالدولي لمكافحة اإلرهاب تحت 

على أن تكون تسوية قضية النزاع العربي اإلسرائيلي قضية محورية  الوزراءوفيما يتعلق بمناقشة األمن اإلقليمي؛ اتفق 
مبادئ وأحكام وعادل ودائم لهذا الصراع، في إطار بمعزل عن أية تطورات إقليمية أخرى. وأكدوا على التزامهم بإيجاد حل شامل 

قرارات الجمعية العامة و  ،223و 040رقم  وبخاصة القرارين مجلس األمن اتقرار وتنفيذ  وميثاق األمم المتحدة القانون الدولي
د الوزراء رفضهم . أكومبدأ األرض مقابل السالم وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية ومرجعية مؤتمر مدريد، ذات الصلة

المطلق لجميع اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشرعية، وكافة اإلجراءات أحادية الجانب التي تستهدف طمس هوية القدس وتغيير 
وتجنيب  ،اإلسالمية والمسيحية اتالمقدسللمحافظة على إلى بذل جهودها ودعوا منظمة اليونسكو  ،واقعها الجغرافي والديموجرافي

 .، منوهين بجهود المملكة األردنية الهاشمية في رعاية تلك المقدساتالمتكررة عتداءاتاال هذه المقدسات

الغية  واعتبروهامن تغييرات جغرافية وديموغرافية في األراضي العربية المحتلة  إسرائيلأدان الوزراء بشدة ما تقوم به 
بشدة الخطط اإلسرائيلية المعلنة  واأدانكما  .ولقرارات األمم المتحدةللقانون الدولي وللشرعية الدولية  صارخاً  وباطلة وتمثل انتهاكاً 

باعتبارها عائقًا أمام إقامة دولة بما فيها القدس الشرقية  الفلسطينية المحتلةتوسيع المستوطنات غير الشرعية في األراضي بناء و ل
وفقًا  اإلسرائيلية-الفلسطينية المفاوضاتالستئناف  يليةاألنشطة االستيطانية اإلسرائ بوقف كافة وافلسطينية قابلة للحياة، وطالب

 4 خطهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتصلة الحدود على أساس ب ،المشار إليها آنفاً  للمرجعيات
وفي هذا  .ي أمن وسالمعيشان جنبًا إلى جنب فتالدولتين ل ح وذلك في إطار، ، وعاصمتها القدس الشرقية0691يونيو/حزيران 

تفعيل الدور  أهميةاإلطار، نوه الوزراء بالدور الذي اضطلعت به روسيا االتحادية في إطار اللجنة الرباعية، مع التاكيد على 
 .بهذه للجنةالذي أنيط 

وباقي والسورية  بما فيها األراضي الفلسطينيةاألراضي العربية  افةإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لك ضرورةعلى  أكد الوزراء
 -الحدود -األمن -للنزاع العربي اإلسرائيلي )المياه العالقةتسوية كافة قضايا الوضع النهائي كما دعوا إلى ، اللبنانيةاألراضي 
سرائيل بتاريخ كما القدس(.  -الالجئين نوفمبر/تشرين ثان  00رحب الوزراء بقرار وقف إطالق النار بين السلطات في غزة وا 
 في هذا الشأن. ، وعبروا عن تقديرهم للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربيةالوساطة المصريةعبر  0200

طالق و  ،نساني على قطاع غزةغير اإلاإلسراع في رفع الحصار الوزراء طالب   األسرى والمعتقلينراح كافة سا 
للسلطة الوطنية المستحقات المالية  عن كافة والمنتظم اإلفراج الدائموكذلك  ،ين والعرب في السجون اإلسرائيليةالفلسطيني
 .الفلسطينية

دولة غير عضو بصفة مراقب في  وضعيةبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لحصول فلسطين على  الوزراءرحب 
  كخطوة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة. األمم المتحدة،

الستضافة مؤتمر دولي حول الشرق األوسط في موسكو بعد أخذ موافقة جميع االتحادية  استعداد روسياب الوزراء رحب
 لقاءاتالبما في ذلك  م الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية،دعالأعربوا عن و  .األطراف المعنية

 .القاهرة في الفلسطينية الفصائل بين األخيرة

 القتلىلقلق إزاء المنحى الخطير الذي وصلت إليه األزمة السورية، وما خلفته من آالف أعرب الوزراء عن بالغ ا
حجم الدمار البالغ الذي أصاب البنية التحتية داخل وخارج سورية، إضافة إلى  والالجئين والجرحى وتزايد في أعداد النازحين
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 بشدة استمرار القتل وتصعيده. وأدانوا االستقرر اإلقليميلجوار واألمن و والمرافق الحيوية السورية، وتداعيات ذلك على دول ا
ل إلى الوقف الفوري إلطالق لعاجلة من أجل التوصواودعوا كافة األطراف إلى بذل الجهود الضرورية حقوق اإلنسان.  اتوانتهاك
ماسة للوصول الفوري لوعلى الحاجة ا ،، وأهمية اتخاذ مواقف جدية إزاء استمرار تدهور الوضع اإلنساني في سوريةالنار

من هذه المساعدات إلى أعداد متزايدة وصول تأمين وكذلك  ،يينر لسو من ا ينالمتضرر  المدنيين للمساعدات اإلنسانية إلى
 .سوريةخارج داخل و جئين لالالنازحين و ا

في سورية، والذي  بالنتائج اإليجابية التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للمانحيين لدعم الوضع اإلنساني أشاد الوزراء
للشعب السوري المتضرر من  مقدمةالاإلنسانية الروسية  بالمساعداتكما أشادوا  .22/1/0202استضافته دولة الكويت بتاريخ 

الهادفة للتخفيف من األحداث باإلضافة إلى كافة المساعدات المقدمة من الدول العربية والدول األخرى والمنظمات الدولية 
 .ة للشعب السورييالمعاناة اإلنسان

، ورفضهم ألي تأكيدهم على احترامهم الكامل لسيادة سورية واستقاللها ووحدتها الوطنية وسالمة أراضيها الوزراءجدد 
جهود المشتركة لحقن دماء الشعب السوري، ووضع هذه األزمة على التضافر و  ضرورة مواصلة العملعلى  واأكدو  تدخل أجنبي.

جنيف في الصادر في  البيان الختاميوفق الل تشجيع جميع السوريين على بدء عملية الحوار وذلك من خمسار الحل السياسي، 
صالحيات تنفيذية كاملة لتسيير المرحلة ي انتقالي بحكومجهاز من خالل عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل ، 22/9/0200

تحقيق الحرية والديمقراطية و  استعادة الحياة الطبيعية واألمن واالستقرار بغية متفق عليهإطار زمني  وفقاالنتقالية ونقل السلطة 
  لة االجتماعية والكرامة اإلنسانية.واإلصالح السياسي والعدا

ألمم المتحدة وجامعة ألمين العام للجهود السيد األخضر اإلبراهيمي الممثل المشترك لالمستمر أكد الوزراء تأييدهم 
 حل سلمي لألزمة في سورية.ى التوصل إلالدول العربية من أجل 

نووية وأسلحة الدمار خالية من األسلحة الإلى منطقة الشرق األوسط  لتحويلالجهود  أكد الوزراء على ضرورة بذل كافة
 افالدول األطر  الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر النتائج الواردة فيأهمية تنفيذ ووسائل إيصالها. وأكدوا األخرى الشامل 

وأكدوا  .لشرق األوسطا لحو  0661 عام قرار ، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ0202عام ة النووي األسلحة انتشار معاهدة منع مراجعةل
خضاع كل منشآتها النووية لن ظام الضمانات الشاملة التابع على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشاء األسلحة النووية، وا 

 حقيق عالمية المعاهدة.لذرية، وكذلك أهمية اإلسراع في تاالة الدولية للطاقة للوك

حول  0661 عام دول المنطقة على اتخاذ الخطوات ذات العالقة للمساهمة في تحقيق أهداف قرار كافةحث الوزراء 
ار، عبروا عن وفي هذا اإلط إجراءات تعيق تحقيق هذا الهدف. ةالشرق األوسط، وطالبوا كل دول المنطقة باالمتناع عن اتخاذ أي

من األسلحة النوية  خالية منمنطقة بالغ القلق من البيانات الوطنية التي أصدرها بعض المنظمين بتأجيل المؤتمر حول إنشاء 
على  0202وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. وأكدوا التزامهم بمنهج جاد وبناء بهدف عقد المؤتمر في إبريل 

واتفق الوزراء  ا عن توقعاتهم بأن تقوم الدول األخرى المعنية بتبني نفس النهج نحو المشاركة في المؤتمر.أقصى موعد، وعبرو 
هدة منع انتشار لمراجعة معا 0202راره في مؤتمر على بذل جهودهم المشتركة لتنظيم المؤتمر طبقًا لإلطار والتخويل الذي تم إق

 األسلحة النووية.

 بناءة خطوات اتخاذتقدم في حل مسألة البرنامج النووي اإليراني، وطالبوا إيران ب عدم إحراز ءإزاعبر الوزراء عن قلقهم 
لجميع الدول  للتصرف القابل غير الحقعلى  كما أكدوا. النووي لبرنامجها السلمية الطبيعة حول الدولي المجتمع ثقة استعادة نحو
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األسلحة  االنتشار عدم معاهدةللحقوق والواجبات المنصوص عليها في  طبقاً  السلمية لالستخدامات النووية القدرات تطوير في
 .النووية

االنتقال  حول العربية الخليجلدول  التعاون مجلس مبادرة لتنفيذ اليمنية الجديدة ادةيالق بذلهات التي بالجهود الوزراء أشاد
نحو  ةالجاري باإلجراءات رحبواكما . 0200 ثان/تشرين نوفمبر 02 في الرياض في عليها التوقيع تم والتي ،السلمي للسلطة

عادة تنظيم البالد، في الوطني الحوار عملية إطالق تسهيل  والقضاء ،الحادة اإلنسانية األزمة على والتغلب المسلحة، القوات وا 
تخذ مزيدًا من ، ينبغي أن تالرياض في الموقعة لالتفاقات ةضامنال الدول أن على التأكيد تمكما . والتطرف اإلرهاب على

 الخطوات الفعالة لتعزيز هذه األهداف األولية.

نشاء تهطبيعل الداخلي السياسي المناخ إلعادة نو الليبي التي يبذلها والجهود ليبيا في الجارية السياسية العمليةب الوزراء رحب  مؤسسات وا 
التعجيل  أهمية على أعادوا التأكيد ،اإلطار هذا فيو . شعبي دبتأييتحظى  والمساواة الحريةو  القانون سيادة مبادئ أساس علىللدولة  جديدة

 وسالمة سيادتها تعزيز عن فضالً  البالد، في واالستقرار األمن ضمان بهدف ليبيا في القانون إنفاذهيئات و  الوطنية المسلحة لقواتبتأهيل ا
 .أراضيها

 وطنب الصغرى وطنب موسى أبو الثالث جزرال حول المتحدة بيةالعر  اإلمارات ودولة إيران بين سلمي حل يجادإل دعمهم الوزراء أكد
 .الطرفين بين المباشرة المفاوضات خالل منأو  وبخاصة ميثاق األمم المتحدة الدولي للقانون وفقاً  الكبرى

 الحتمية األهمية على واوشدد السودان، جنوب وجمهورية السودان جمهورية بين واالقتصادية األمنية االتفاقات توقيعب الوزراء رحب
لحل للقضايا  وصللتللمساعدة الدولتين  الجاد العمل وضرورة ،البلدين لكال ومزدهر مستقر مستقبل نحو رئيسية كخطوة بشكل كلي لتنفيذها
 التوصل من أجل المتحدة واألمم األفريقي واالتحاد العربية الدول جامعة التي دعمتها الدولية الجهودب وزراءال وأشاد. أبيي منطقةما فيها بالعالقة 

 واوطالب ،UNAMID روالتنويه بالدور الذي تقوم به البعثة المشتركة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفو  دارفور سالم اتفاق إلى
 .صددفي هذا ال رقط لدولة الرائد دورالاإلشادة بو  ،سرعة االنضمام إليه الدوحةاتفاق سالم  على بعد توقع لم التي الفصائل

 .رحب الوزراء بانتهاء المرحلة االنتقالية في الصومال، وأعربوا عن تقديرهم للتقدم المحرز من قبل قيادة وشعب الصومال في إنهائها
، مؤكدين ن أجل إتمام جهود المصالحة الوطنيةم المختلفةاالقتصادية جددوا التزامهم بمساعدة الحكومة الصومالية على مواجهة األعباء كما 
 ى أهمية وحدة واستقالل الصومال وسالمة أراضيه.عل

بين الشعوب،  واحترام الخصوصية الدينية والثقافية المتبادلأكد الوزراء على الحاجة الماسة لتشجيع مزيد من التفاهم 
وا دعمهم ألنشطة وأكد .المبادرات اإلقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات واألديانوعلى أهمية 

"أسبوع الوئام كما رحبوا بمبادرة  ،للمنتدى الخامس للتحالف الذي سيعقد في النمساو مبادرة األمم المتحدة لتحالف الحضارات 
بإنشاء مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز العالمـي كذلك ، و ها الجمعية العامة لألمم المتحدةالديني" التي أطلقتها األردن وتبنت

التطرف مكافحة الدولي ل التميز بإنشاء مركزو ، 09/00/0200بتاريخ  فييناوار بين األديان والثقافـات الذي تم افتتاحه في للح
 .04/00/0200في ي وظبوالعنف بأب

 فهومم أن معربين ،يعرق أو يدين أساس على والتمييز التعصب أشكال كافة على القضاء هدفب فعالة تدابير اعتماد إلى الوزراء دعا
 .مجتمعاتنااالجتماعي ل نسيجال تشكل التي األساسية الركيزة كوني أن يجب المواطنة

 التعاون الثنائي:
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 اجتماعات عقد أهمية على واوأكد ،الهامة والدولية اإلقليمية القضاياحول  المواقف تنسيقرغبتهم في بذل مزيد من  عن وزراءال أعرب
 .الخارجية السياسةللتشاور حول القضايا ذات االهتمام المشترك و  ،وبالتناوب بين القاهرة وموسك المشتركة المسؤولين كبار للجنة دورية

 ،العربي الروسي التعاون منتدى وأهدافوغايات  مبادئ تنفيذ أجل من 0201-0202 من للفترة مشتركة عمل خطة الوزراء اعتمد
 العمل خطة تنفيذ متابعة لجنة كبار المسؤولين تتولىعلى أن  بين الطرفين، اهمالتف ومذكرة التعاون التفاق وفقا معالقاته تطويرنحو  ساعين
 .فيها المحرز التقدم حول دورية تقارير وتقديم

 إمكاناتأن هناك  وأكدوا. االتحادية روسياو العربية  الدول جامعة في األعضاء الدول بين المتنامي االقتصادي التعاونب الوزراء رحب
 والنقل، النووية، الطاقة عن فضالً  المتجددة، والطاقة الطاقةو  الصناعة تمجاال ذلك في بما ،واالستثمار الثنائي جاريالت للتبادل هائلة

 وغيرها. ...والزراعة ،البيئةوالتعاون في المجاالت المختلفة مثل  واالتصاالت،

وروسيا االتحادية، مؤكدين العربية  الدول جامعة في األعضاء الدول بين السياحةالروابط في مجال  تنمية أهمية على الوزراء شدد
 .االختصاص ذات والوكاالت المنظمات بين التعاون تعزيز مواصلةعلى ضرورة 

 في األعضاء الدول في الصلة ذات المؤسسات بين العالقات تعزيز ذلك في بما الثقافي، التعاون لتطوير دعمهم عن الوزراء أعرب
والتاريخي  الثقافي التراث على الحفاظ أهمية على وشددوا. بشكل متبادل والمعارض المهرجانات وعقد ،االتحاديةوروسيا العربية  الدول جامعة
 .والروسي العربي

 التعليم مؤسسات من وغيرها الجامعات بين العالقات تعزيز ذلك في بما تعليم،في مجال ال لتعاونمزيد من ابذل إلى  الوزراءدعا 
طوير التعاون العلمي في الدول العربية وروسيا االتحادية. كما أشاروا إلى أهمية ت الدولية والثقافية العلمية الفعاليات في والمشاركة العالي،
قامة المشاريعوالتقني  ، وكذلك التعاون في مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا، بما في ذلك تبادل الخبرات والزيارات والبحوث العلمية المشتركة وا 

 .ةالتكنولوجي

 في إحدى العواصم العربية. 2114 عام فيعلى عقد الدورة الثانية للمنتدى  الوزراءوافق 


