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 عمان
ای مشترک وترای دفاع و اطالعات و  های دوره برگزاری نشسز

های  افزایش همکاری باهدفای منطله فرماندهان ارشد کشوره
 اطالعاتی و امنیتی

 تعریف واحد ات تروریسم و رویکرد واحد در مبارته با  ن
 فارس یجخل ی مخدر در حوتهملابله با قاچاق کاال و مواد

 حمایز ات حلوق مردم فلسطین
مسائل یمن، بجرین، سوریه و  ی ینهدرتممذاکره و حل اختالفات 

 عراق

 یهای ملّ گیری تصمیم
 های مخالف حاکمیز بر ورده کردن مطالبات قومی و مذهبی اقلیز

های تروریستی و تشکیل نیروی ویژه  سو و هماهنگ با گروه مبارته هم
 مبارته با تروریسم در سطح منطله

 انی و ترانزیز انرژی نفز و گاتامنیز کشتیر ینتأمهمکاری در 
 ای امضای پیمان عدم تجاوت و دوستی و حسن نیز در سطح منطله

اتخاذ رویکرد واحد در مسیر فرایند صلح خاورمیانه و تشکیل دولز 
 مستلل فلسطین

 و مناطق پیرامونی  ن فارس یجخل
 فارس یجخل حوتهدر  یکشتارجمعات پیمان کنترل تسلیج

تشکیل نیروی نظامی مشترک برای ملابله با تهدیدات علیه 
 و دریای عمان فارس یجخلمنافع کشورهای منطله در 

گیری تروریسم در  های شکل کنی عوامل و شبکه ریشه
 منطله
نامه کنترل تسلیجات  تالش برای امضای توافق

 در خاورمیانه یکشتارجمع
 ل دولز مستلل فلسطینکمم به تشکی

 حوته
-فرهنگی
 دینی

گردشگری  ی ینهدرتم اتجملههای دینی و فرهنگی  همکاری
 مذهبی

 انداتی و تلویز نهادهایی برای گفتگوی مذاهب اسالمی راه
 اقداماتای و مذهبی و ملابله با  احترام به تنوعات علیده

 ای و مذهبی در سطح منطله افکنانه فرقه تفرقه

مندی ات ظرفیز فرهنگی اسالم در مسیر  بهره باهدفهمکاری 
 های کشورهای اسالمی همکاری

 و مدارا تسامحنهادینه کردن فرهنگ 
ای و  حل مناتعات فرقه باهدفکمم به ساتمان کنفرانس اسالمی 
ای و  های قومی، مذهبی و فرقه مذهبی و به رسمیز شناختن اقلیز

 ها  نگو و تعامل و هایی برای گفز ایجاد مکانیسم

های جهان اسالم در  ائتالف برای همبستگی دولز
 های جهانی در قبال مسائل و چالش یریگ موضع

تالش برای همگرایی هرچه بیشتر جهان اسالم در 
کمم به صلح  باهدفچارچوب ساتمان کنفرانس اسالمی 

 ای و جهانی و امنیز منطله

 حوته
 مجیطی یسزت

 باهدفای  دورههای  تشکیل کمیسیونی برای برگزاری نشسز
 مجیطی منطله مسائل تیسز ی ینهدرتم نظر تبادل

 گردوغبارملابله با پدیده 
 مدیریز کمبود  ب و تولید  ب شیرین ات دریا ی ینهدرتمهمکاری 

 ها ملابله با  لودگی دریایی ناشی ات کشتی
های  جلوگیری ات  لودگی ناشی ات فعالیز ی ینهدرتمهمکاری 

 فارس یجخلصنعتی و عمرانی کشورهای منطله در سواحل 

 و انتلال  ب شیرین ینتأمساتی اقدامات در مدیریز و  هماهنگ
کاهش عوارض  باهدفها در بخش صنایع نفتی  ساتی فعالیز هماهنگ

  ن مجیطی یسزت
ها در سواحل  ملابله با انواع  الینده ی ینهدرتمها  ساتی فعالیز هماهنگ

 کشورهای منطله
 باهدفمنطله در دریا و خشکی  تیسز یطمجحفظ، احیاء و تلویز 

 تیسز یطمجملابله با پیامدهای تخریب 
 های پاک گذاری در انرژی سرمایه ی ینهدرتمهمکاری 

در منطله و تالش برای ایجاد  ی ب کمملابله با بجران 
ری مسائل مربوط به  ب در سطح ساتمانی برای پیگی

 ای منطله
انداتی نهادی برای پیگیری  ایجاد ساتکارهای سیاسی و راه

 منطله مجیطی یسزتمسائل 
حفظ و احیاء  باهدفهای مشترک  گذاری در پروژه سرمایه

 منطله تیسز یطمج

 حوته علمی
 های مختلف همکاری دانشگاهی و  تمایشگاهی در حوته

 و در بین کشورهای منطلهتبادل استاد و دانشج
 های علمی و تجلیلاتی مشترک برگزاری همایش

های  های علمی و تجلیلاتی مشترک در خصوص حل چالش پروژه
 فارس یجخلاساسی منطله 

ای و خورشیدی و  دانش انرژی هسته ی ینهدرتمهمکاری علمی 
 های مشترک انداتی پروژه راه

های  های علمی و تجلیلاتی در تمینه فعالیز ی توسعه
 صنعز نفز، گات، دریا

های علمی و تجلیلاتی در خصوص صنعز  همکاری
 ساتی کشتی

 های مربوط به بستر دریا فعالیز ی ینهدرتمهمکاری علمی 

 


