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  2012اخبار نشاط البعثة في العام 
 

 

 

 

تركز نشاط بعثة جامعة الدول العربية في موسكو في بداية العام على التحضير للقاء الوزاري 

رئيس البعثة بنائب وزير الخارجية الروسي التقى  الروسي، و –لمنتدى التعاون العربي 

انوف لمناقشة هذا الموضوع، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق األوسط ميخائيل بوغد

كما تبادل معه وجهات النظر حول القضايا اإلقليمية الحيوية، وسبل تطوير وتعزيز عالقات 

التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية وروسيا، إضافة إلى مناقشة االجراءات المتعلقة بتوقيع 

 سية، اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الرو

 16  وشارك رئيس البعثة في مؤتمر نادي النقاش الدولي فالداي، الذي عقد خالل الفترة من 

 في مدينة سوتشي الروسية، بتنظيم من كل من وكالة األنباء الروسية الرسمية 19/02/2012إلى 

سة ريا نوفوستي، ومعهد االستشراق التابع ألكاديمية العلوم الروسية، والمجلس الروسي للسيا

الخارجية والدفاعية، والذي كرست النقاشات خالله الستخالص وبلورة وصياغة توصيات 

االختصاصيين المشاركين فيه، حول التحوالت الجارية في المنطقة العربية وتأثيراتها على 

  . المصالح الروسية

ونظمت البعثة لقاءات على صعيد العمل العربي المشترك وخطط تعزيز التواصل مع 

ين والباحثين واالكاديميين سات الروسية، بينها فعالية سياسية حضرها عدد من المسؤولالمؤس

، ومن بين أبرز الشخصيات الروسية التي حضرت هذه التظاهرة السياسية واالعالمية كل الروس

من نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط السفير 

نوف، ورئيس رابطة الدبلوماسيين الروس السفير بوغوس أكوبوف، ورئيس مركز ميخائيل بوغدا

الشراكة بين الحضارات السفير بنيامين بوبوف، وعدد من رؤساء الجامعات واالكاديميين وعدد 

من ممثلي منظمات المجتمع المدني وغيرهم من االعالميين، وقد جرى خاللها تبادل لوجهات 

بحاث ووسائل اإلعالم في صياغة الرأي العام وصناعة القرار، إضافة النظر حول دور مراكز اال

إلى تسليط الضوء على طريقة تناول وسائل اإلعالم الروسية للقضايا العربية، وطريقة تعاطي 

  .الجانب الروسي مع التحوالت الجارية في المنطقة العربية

امعة الروسية للصداقة بين اسبوع الثقافة العربية في الج   قامت البعثة برعاية فعالية 

، تخللها عروض ثقافية وفنية ورياضية بمشاركة الطالب العرب الدارسين في هذه الشعوب
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الجامعة، إضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية وسياسية وعلمية بمشاركة عدد من السفراء 

  . العرب والخبراء واالكاديميين الروس

رك رئيس البعثة في اللقاء الذي استضاف خالله مجلس السفراء العرب في موسكو رئيس   شا

  .السيد الكسي بوشكوف) البرلمان(لجنة العالقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي 

اجرى رئيس البعثة لقاءات منفصلة مع كل من نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف 

ال افريقيا سيرغي فيرشينين تركز البحق خاللها على ومدير دائرة الشرق االوسط وشم

وفي هذا السياق جاءت زيارة .  الروسي–التحضيرات لعقد الدورة االولى لمنتدى التعاون العربي 

  .لبحق ترتيبات اللقاء الوزاري) انحزير(وفد االمانة العامة الى موسكو في يونيو 

اث العالمي، التي عقدت في مدينة سانت للجنة التر) 36(شارك رئيس البعثة في الدورة    

 .  بطرسيورغ الروسية بتنظيم من مركز التراث العالمي باليونسكو ووزارة الخارجية الروسية

  كما شارك رئيس البعثة في اللقاء السنوي لوزير خارجية روسيا االتحادية السيد سيرغي 

 .الفروف مع مجلس السفراء العرب في موسكو

عثة في الدورة التاسعة لمؤتمر مجلس أوروبا للوزراء المسئولين عن   وشارك رئيس الب

 .  الشباب، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

نظمت بعثة الجامعة في موسكو بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في موسكو وبرعاية و 

اء اليوم العالمي للتضامن وزارة الخارجية الروسية والمكتب االعالمي لألمم المتحدة، احتفاال إلحي

  .مع الشعب الفلسطيني 

  
 


