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  2014 شهر يناير فياخبار نشاط البعثة                             
   

على متابعة ) يناير(تركز نشاط بعثة جامعة الدول العربية خالل شهر كانون الثاني 
ت مكثفة مع الجانب الروسي تطورات المواقف الروسية حيال القضايا العربية واجراء اتصاال

 وتحضيرات  والملف الفلسطينيخصوصا ما يتعلق باالزمة السوريةلمناقشة الملفات البارزة، 
وسنستعرض اهم .  الروسي– الروسية في اطار منتدى التعاون العربي –اللقاءات العربية 

  . التقرير التفصيليالنشاطات على ان نتناول التقارير التي ترسلها البعثة والنشاطات االخرى في
اجرى رئيس البعثة لقاءا مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في فقد 

لتسوية االزمة السورية، " 2جنيف" بحث خالله رؤية الحكومة الروسية من مؤتمر 28/01/2014
واكد االخير على ان الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الوضع الحالي واشار الى الصعوبات 

تي تعترض استئناف عملية المفاوضات وعلى رأسها الموقف االميركي من مشاركة ايران، ال
وشارك . والمسائل المتعلقة بالخالفات حول تشكيل الحكومة االنتقالية ومصير الرئيس بشار االسد

 الذي زار موسكو، والتقى به ودار  الرئيس الفلسطيني محمود عباسرئيس البعثة في استقبال
  .محادثات الرئيس الفلسطيني مع المسؤولين الروسالبحث عن 

 السفير والعيد للسابق لالكاديمية الدبلوماسيةكما اجرى رئيس البعثة لقاءا مع االديب 
       ، تركز البحث خالله على العالقات اوليغ بيريسيبكين الروسية االكاديمية الدبلوماسيةفي

  . الروسية- العربية
  

  2014) فبراير(هر شباط اخبار نشاط البعثة في ش
 

تنظيم سلسلة من اللقاءات التي ب بعثة جامعة الدول العربية في موسكو قامت
حضرها السفراء العرب المعتمدون لدى روسيا، مع مسؤولين وشخصيات بارزة روسية منهم 
رئيس مجلس االعمال العربي الروسي فالديمير يفتوشينكوف ورئيس جمهورية تتارستان رستم 

  .وفمينيخان
كما اجرى رئيس البعثة لقاءات منفصلة مع كل من رئيس لجنة الشؤون الدولية في 

بحث خالله مساعي الجامعة العربية لتطوير عالقاتها مجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف 
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كما .  الروسي–الدولية بما في ذلك مع روسيا االتحادية وتعزيز التعاون في اطار المنتدى العربي 
صائب عريقات الذي كان في زيارة الى موسكو وبحث .عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دالتقى 

  . معه التطورات على الصعيد الفلسطيني ونتائج زيارته الى روسيا
وارسلت البعثة عددا من المذكرات التي تناولت ابرز التطورات في روسيا 

لعراق، باالضافة الى ملف وخصوصا على صعيد الموقف الروسي من التطورات في سورية وا
االزمة االوكرانية والزيارات العربية الى روسيا وابرزها زيارة وزيري الدفاع والخارجية في 

  . جمهورية مصر العربية، باالضافة الى زيارة رئيس االئتالف السوري المعارض احمد الجربا
     بدعوة في موسكو" معرض االتحاد االوروبي"كما شارك رئيس البعثة في افتتاح 

  .من سفير االتحاد
       واجرى لقاءا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما اليكسي

        الروسية في اطار جهود–بوشكوف بحث خالله الطرفان خطط تطوير العالقات العربية 
  . جامعة الدول العربية

الوروبيين وشارك واستقبل رئيس البعثة مجموعة من الدبلوماسيين االميركيين وا
    في ندوة في جامعة العالقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية، تطرق الحديث خاللها الى العالقات

  .  الروسية–العربية 
  

  2014) مارس(اخبار نشاط البعثة في شهر اذار             
 

تركز نشاط البعثة على مواصلة االتصاالت مع الجانب الروسي لعرض وجهات 
    ر العربية حيال القضايا الملحة وابرزها قيام وفد من السفراء العرب المعتمدين لدى روسياالنظ

نبيل . رسالة االمين العام لجامعة الدول العربية دبتسليم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف 
          قدسالعربي الموجهة الى وزير الخارجية سيرغي الفروف حول االنتهاكات االسرائيلية في ال

  .والمسجد االقصى
كما شاركت البعثة في مؤتمر خصص لمناقشة ملف القدس نظمه مركز القدس 

وشارك فيه ممثلون عن وزارة " القدس من وجهة نظر القانون الدولي"الروسي تحت عنوان 
  . الخارجية واحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني واكاديميون وباحثون

 مدير ادارة الشرق االوسط وشمال افريقيا في الخارجية والتقى رئيس البعثة
الروسية السيد سيرغي فيرشينين وتركز البحث خالل اللقاء على تحضيرات اجتماع كبار 

 .  الروسي–في اطار التحضير لالجتماع الوزاري  للمنتدى العربي المسؤولين 
الجهود وتطرق البحث مع المسؤول الروسي الى الوضع حول سورية في اطار 

  . الروسية لدفع عملية الحوار التي اطلقت في جنيف
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 الروسي المخصص –جتماع مجلس االعمال العربي ا البعثة في وشارك رئيس
  . لمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه

وفي اطار دفع النشاط العربي في موسكو شاركت البعثة في احياء اليوم العربي في 
ا القى رئيس البعثة كلمة في افتتاح تمثال للشاعر محمود درويش جامعة الصداقة بين الشعوب، كم

  .في مدرسة روسية اطلقت بالتعاون مع البعثة برنامجا لتدريس اللغة العربية ضمن مناهجها
  

  2014) ابريل(اخبار نشاط البعثة في شهر نيسان            
 

ات للقاء كبار ع الجانب الروسي في اطار التحضيراجرت البعثة اتصاالت مكثفة م
 بمشاركة رئيس 16.04المسؤولين من الجانبين العربي والروسي الذي جرى في القاهرة في 

طار اجرى رئيس البعثة عدة لقاءات مع المسؤولين في دائرة الشرق االوسط البعثة، وفي هذا اال
ق البحث في الخارجية الروسية، كما التقى نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف وتطر

 الروسية،  الى –باالضافة الى تحضيرات لقاءات كبار المسؤولين وشؤون العالقات العربية 
  . الملفات الساخنة وعلى رأسها الموضوع السوري

كما اولت البعثة اهتماما خاصة لمواصلة البحث مع المسؤولين في الخارجية حول 
  . وسيا االتحاديةاتفاقية لرفع مستوى تمثيل جامعة الدول العربية لدى ر

           كما اجرى رئيس البعثة محادثات مع مدير دائرة الشرق االوسط وشمال
افريقيا في الخارجية الروسية تركزت حول نتائج الزيارة التي قام بها الى روسيا العاهل االردني 

  . الملك عبد اهللا الثاني
 على هامش زيارة سمية والتقى رئيس البعثة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

  . لالخير الى موسكو ودار البحث عن نتائج الزيارة
وفي اطار نشاط البعثة على صعيد تعزيز العالقات العربية الروسية، اجرى رئيس 

والرئيس السابق لمجلس " روسيا العادلة"البعثة لقاءا مع السيد سيرغي ميرونوف رئيس حزب 

ابرز اربعة احزاب روسية رئيسية لها تمثيل في مجلس الشيوخ الروسي، وهذا الحزب واحد من 

  .النواب

 

  2014) مايو(اخبار نشاط البعثة في شهر ايار            
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شارك رئيس بعثة جامعة الدول العربية في اعمال مؤتمر نظمته وزارة الدفاع 
ن وحضره قطاع واسع من المسؤوليي" المؤتمر العالمي الثالث لالمن"الروسية حمل عنوان 

  . بلدا30من نحو ريين والدبلوماسيين الروس وممثلون العسك
وميزت دورة هذا العام للمؤتمر ان الموضوع الرئيس فيه ناقش الوضع في الشرق 

  . االوسط على ضوء التطورات واالحداث في المنطقة
ين ودبلوماسيين قاءات على هامش المؤتمر مع مسؤولواجرى رئيس البعثة سلسلة ل

 الخاصة بالشرق ي نعومكين الذي تولى ادارة الندوةهم رئيس معهد االستشراق فيتالوباحثين، بين
  .االوسط في المؤتمر

وفي اطار نشاط البعثة لعقد لقاءات مع الشخصيات البارزة الروسية استقبل رئيس 
البعثة في مقر بعثة جامعة الدول العربية رئيس مجلس السياسة الخارجية واالمن فيودور 

 . ليوكيانوف
 رئيس بعثة جامعة الدول العربية لقاءات مع مسؤولين في الخارجية كما اجرى

الروسية وبحث بشكل خاص مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عدة قضايا 
 .بينها الموقف الروسي من نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية

 

  2014 )نيويو(نشاط البعثة في حزيران اخبار                 

شارك رئيس البعثة في احتفال بمناسبة مرور اربعين عاما على اقامة العالقات 
 الروسية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كرم عددا من –الفلسطينيية 

وابلغ الرئيس الفلسطيني . الدبلوماسيين الروس الذين لعبوا ادوارا في تعزيز العالقات بين الجانبين
وفي .   ومباحاثاته مع المسؤولين الروس اعقب الفعالية رئيس بعثة الجامعة بنتائج زيارتهفي لقاء 

اطار نشاط البعثة لتعزيز التنسيق مع المؤسسات والشخصيات الروسية البارزة  التقى رئيس 
  . ومدير معهد افريقيا واسيا اليكسي فاسيليف. البعثة مدير معهد الشرق االوسط فيتالي نعومكين

 17/06/2014بوغدانوف عقد بتاريخ نائب الوزير الروسي ميخائيل وفي لقاء مع 
" الدولة اإلسالمية في العراق والشام"اشار المسؤول الى قلق بالده لتصاعد النشاط اإلرهابي بقيادة 

 .في األراضي العراقية، وندد بارتكابها جرائم واسعة النطاق ضد الجنود والشرطة والمدنيين
جهود تعزيز العمل العربي المشترك ساهمت بعثة الجامعة في تنظيم لقاء وفي اطار 

السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما اليكسي 
وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا من بينها التطورات التي يشهدها العالم العربي والمتغيرات . بوشكوف

  .لوضع في أوكرانيا والموقف األمريكي تجاه القضايا العربية وخاصة سوريافي مصر وسوريا وا
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واسهمت البعثة في تنظيم زيارة السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الى جمهورية 
 . تتارستان حيث عقد لقاء مع الرئيس رستم مينيخانوف والمسؤولين في الجمهورية

ى ابرز التطورات في الموقف كما وجهت البعثة عددا من المذكرات ركزت عل
الروسي حيال القضايا العربية والوضع الداخلي واالزمة في اوكرانيا، باالضافة الى مذكرة بشأن 
الرسالة التي تلقتها البعثة في موسكو والموجهة إلى األمين العام من الجمعية الدولية للطب واإلبداع 

ل العربية مثل مصر والعراق وفلسطين والمملكة التي ستُصدر ألبوماً يضم أعماالً لفنانين من الدو
العربية السعودية وذلك في إطار المشروع اإلقليمي لليونسكو عن المنطقة والمشروع الدولي 

وقد  ". التراث العالمي لليونسكو في إبداعات الفن التشكيلي والديكور والفن التطبيقي"المعروف باسم 
  .مين العام بكتابة مقدمة األلبومأعربت الجمعية عن تطلعها بأن يقوم األ

 

  2014 )يوليو(تموز شهر نشاط البعثة في اخبار                  

قامت بعثة جامعة الدول العربية في موسكو بجملة من التحركات لتسليط الضوء 
على الوضع في غزة على خلفية العدوان االسرائيلي، وساهمت في تنظيم لقاء حضره عدد من 

صورة كاملة تم خالله نقل ، غينادي غاتيلوف مع نائب وزير الخارجية الروسي السفراء العرب
تها لحث بتنشيط دبلوماسي الى الخارجية الروسية والطلب من موسكو عن الوضع في غزة 

وفي اطار النشاطات االعالمية المكثفة لشرح تفاصيل العدوان على . اسرائيل على وقف العدوان
في اء سلسلة لقاءات تلفزيونية ومع عدد من وسائل االعالم، كما شارك باجر رئيس البعثة غزة قام

مؤتمر صحافي مع عدد من السفراء العرب هدف الى لفت انظار المجتمع الروسي لتداعيات 
ودعت البعثة الى اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب في روسيا تم خالله . العدوان االسرائيلي

  .  روسياوضع خطة عمل للتحرك العربي في
وفي اطار جهود تعزيز الحضور العربي لدى روسيا والتعاون في المجاالت 
المختلفة ارسلت البعثة طلبا وجهته وزارة الخارجية الى االمانة العامة حول تنظيم ندوة خاصة في 
اطار معرض تنظمه موسكو لمناقشة قضايا قطاع النفط والغاز وسبل تعزيز التعاون الروسي 

  . ا المجالالعربي في هذ
  

  2014 )أغسطس(آب شهر نشاط البعثة في اخبار             

 لدى روسيا بجملة تحركات مكثفة في اطار ية قامت بعثة جامعة الدول العرب
جهود تسليط الضوء على العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، واجرى رئيس البعثة مواصلة 
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وضح خاللها تطورات الموقف الميداني عددا من المقابالت الصحافية مع اعالميين روس ا
  . ودعا الى قيام االعالم الروسي بتغطية موضوعية للحدث

ووجهت بعثة الجامعة عددا من المذكرات التي تناولت المواقف الروسية حيال 
القضايا العربية وعلى رأسها التطورات في غزة، وما يتعلق بنتائج زيارة الرئيس المصري 

  . 13/8/2014و 12الى روسيا يومي 
وشغل موضوع العدوان على غزة الحيز االهم في اطار االتصاالت التي 
اجرتها البعثة مع وزارة الخارجية الروسية، واللقاءات التي جرت مع المسؤولين في دائرة 

كما انصب االهتمام في لقاء مع نائب الوزير . الشرق االوسط وشمال افريقيا في الخارجية
 .  تطورات الموقف حول سورية وجهود احياء العملية السياسيةميخائيل بوغدانوف على

 من ا موجهاكما قام رئيس البعثة بتسليم نائب وزير خارجية روسيا خطاب
األمين العام للجامعة العربية إلى وزير خارجية روسيا بشان تصويت روسيا لصالح القرار 

للمؤتمر ) 58( تقديمه إلى الدورة والمزمع" القدرات النووية اإلسرائيلية"العربي تحت عنوان 
  .العام للوكالة الدولية الطاقة النووية

  . واجرى رئيس البعثة لقاءا مع الدكتور صائب عريقات الذي زار موسكو
  

  2014 )سبتمبر(ايلول شهر نشاط البعثة في اخبار                                
  

نجاح عدد من الفعاليات المهمة تنظيم وا العربية في شاركت بعثة جامعة الدول
 الروسي في المجاالت المختلفة، وساهمت –التي ركزت االهتمام على تطوير التعاون العربي 

البعثة في تنظيم زيارة السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الى محافظة نيجني نوفغرد حيث 
مقاطعة حكومة الندوة طاولة مستديرة على هامش قمة اقتصادية دولية  نظمتها اقيمت 

، وشارك فيها رؤساء شركات كبرى ورجال أعمال من 10/9/2014-9الصناعية، يومي 
 االستثمارات في -العالقات الروسية العربية "وركزت الندوة على . مختلف دول العالم

 عدد و والقى رئيس البعثة كامة في الندوة وعقد لقاء مع المحافظ فاليري شانتسيف". األقاليم
  .ولي المحافظة بينهم وزير السياسة االستثمارية يوري غروشينمن مسؤ

كما اجرى رئيس البعثة لقاء مع المسؤولين في وزارة التنمية االقتصادية 
  . الروسية تركز البحث خالله على التعاون االقتصادي بين روسيا والعالم العربي

ث دول هي وحضر اجتماع مسؤولي اللجنة االقتصادية االوراسية التي تضم ثال
  .باالضافة الى روسيا كل من بيالروسيا وكازاخستان
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 الروسي اجرى رئيس البعثة –وعلى صعيد تحضيرات المنتدى العربي 
محادثات مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف تطرقت الى االجتماع المقرر الشهر المقبل 

وضع حول سورية والحرب لكبار المسؤولين في القاهرة، كما تم التركيز خالل اللقاء على ال
  . على االرهاب في سورية والعراق

  
  

  

  2014 )أكتوبر(تشرين االول شهر نشاط اخبار                

الرئيس الروسي التقى رئيس بعثة جامعة الدول العربية في موسكو مع مبعوث 
، حيث أكد المسؤول 20/10/2014إلى الشرق األوسط نائب وزير الخارجية بتاريخ 

 الروسي الذي سيعقد في الخرطوم وكذلك االجتماع - على أهمية المنتدى  العربي الروسي
كما أكد أيضاً على أهمية طرح عدة قضايا في هذا االجتماع مثل . التنسيقي الذي يسبقه

 اإلسرائيلي ومكافحة اإلرهاب وتحقيق االستقرار في -القضية الفلسطينية والنزاع العربي
   .ت االقتصادية والتجارية والثقافية بين روسيا والدول العربيةالمنطقة وتطوير العالقا

،  لعدد من القادة العرب في روسيا النشاط المكثفوواصلت البعثة متابعتها
قام الملك عبد اهللا الثاني في بداية الشهر، ثم تلى ذلك زيارة زيارة العاهل األردني خصوصا 

  . المباركفترة التي تلت عيد األضحى في الحمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين بها 
  
 

  2014 )نوفمبر(نشاط البعثة في شهر تشرين الثاني اخبار 

   

 –تكثفت جهود البعثة في اطار التحضيرات الجارية لعقد المنتدى العربي 
 –الروسي في الخرطوم، واستقبل رئيس البعثة في مقر البعثة وفد مجلس االعمال العربي 

ات للمنتدى االقتصادي  الذي سيعقد للمرة االولى على هامش الروسي، لبحث التحضير
وشارك رئيس البعثة في اجتماع .  الروسي المقرر في الخرطوم–المنتدى السياسي العربي 

 نوفمبر لوضع اللمسات االخيرة على 6و5الذي انعقد في القاهرة يومي     كبار المسؤولين 
  . الوزاري في المنتدى  تحضيرات اللقاء 
ي اطار نشاط البعثة لتعزيز الحضور العربي في روسيا شاركت في تنظيم وف

زيارة السفراء العرب المعتمدين الى مدينة دوبنا حيث واحد من ابرز معاهد البحوث النووية 
وعرض تقديم المكانات مع السفراء العرب وفي االطار نفسه تم تنظيم لقاء . في روسيا

  . عاون مع المعهد الموحد للبحوث النوويةمحافظة ياروسالفيل الروسية، بالت
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وعلى صعيد متابعة الملفات العربية عقد رئيس البعثة لقاءا مع مدير دائرة 
ة الخارجية السيد سيرغي فيرشينين، تناول زيارة الشرق االوسط وشمال افريقيا في وزار

في ضوء وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصل الى موسكو وبحث الملف السوري 
   .االفكار الروسية الجديدة في هذا الشأن

 


