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ورؤساء وفود وزارات التنمية والشؤون االجتماعية والعدل نحن الوزراء العرب 

املجتمعون برعاية جامعة الدول العربية، لدى والشباب والرياضة، واملندوبون الدائمون 

رئيس جمهورية مصر العربية، في أعمال املؤتمر الوزاري  -فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس ي

، في 2017فبراير /شباط  28و   27يومي  معالجاتحول اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أسباب و 

 لقرار ، شيخالمدينة شرم 
ً
(، وقرار مجلس 654نواكشوط رقم )العربية في قمة الاملنعقد تنفيذا

وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية، (، 807وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم )

ان العربي، ومنظمة املرأة العربية، والبرملورؤساء وممثلي مجلس وزراء الداخلية العرب، 

واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واملكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشؤون 

 ،االجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة

الهما وصورهما، بكافة أشكإذ نؤكد العزم على القضاء على اإلرهاب والتطرف 

العمل العربي الجماعي، على جميع  يز والتصدي لجميع التنظيمات اإلرهابية من خالل تعز 

 ،املستويات وبتنسيق بين كافة قوى املجتمع

إرهاب  ملمارساتالناجمة عن مواصلة االحتالل االسرائيلي  االجتماعيةآلثار باووعيا منا 

منه أ، و في تحقيق التنمية املستدامة الفلسطينيعب شال تطلعات على   وتأثيرهالدولة، 

 ،املجتمعي

معدالت الفقر والبطالة،  تزدادالعمليات اإلرهابية، واستمرار مع تزايد  وإذ ندرك أنه

االجتماعي والثقة املتبادلة بين والتضامن ذلك على التفاعل  انعكاسوتفكك النسيج املجتمعي، 

حتمية القضاء على التطرف واإلرهاب للمض ي قدما في األمر الذي يؤكد أفراد املجتمع، 

 ،ات التنمية االجتماعية وبرامجهاسياس
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 تهديداتشكله من يوما  الفكر املتطرف لإلرهابمواجهة ضرورة على  نشددوإذ 

 للكيانات الوطنية، وسعي
ً
إشاعة الفوض ى هبية، و ذالصراعات الطائفية واملوتعميق إلى خلق  ا

 ،االقتصاد وإعاقة التنمية وضربواإلخالل باألمن 

محاوالت تجريده من هويته  منحماية الشباب العربي أهمية وإذ نؤكد مجددا على 

 ،التنظيمات اإلرهابية الغاشمة فيوانتمائه الوطني وتحصينه من عمليات استقطابه والزج به 

 ،من خالل الوسائل املختلفة بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيات الحديثة

 
ً
تحقيق األمن والوئام املجتمعيين في الدول للسعي لتوجيهات القادة العرب من  وانطالقا

  ،في إطار من العدالة االجتماعية ،العربية
ً
من الدور الهام للتنمية االجتماعية في  وإيمانا

 ،ثاث اإلرهاب من جذورهتاجو  مكافحة

 نؤكد على:

 ال يرتبط بجنسية أو حضارة.أن اإلرهاب ال دين له، و  -1

 .ز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديانيمواصلة الجهد لتعز  -2

 .الحكومية وغير الحكوميةن القضاء على اإلرهاب مسؤولية جميع قوى املجتمع إ -3

 .االلتزام باالتفاقيات واملواثيق العربية والدولية، الرامية إلى القضاء على اإلرهاب -4

جالسها ومنظماتها م، و جامعة الدول العربية وقرارات دة من آلياتتعظيم االستفا -5

ومع البرملان العربي، وبتعاونها مع األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة، املتخصصة، 

 املنظمات اإلقلوشراكتها مع 
 
 طر التعاون العربي الدولي.يمية وأ

6-  
ً
بناء  هاوغايات هاتحقيق أهدافو ، 2030في تحقيق خطة التنمية املستدامة  املض ي قدما

مع التركيز على  ينة األعباءامتب ولويات العربية، ووفقا للمسؤولية املشتركةعلى األ 

 .واملهمشة الهشةالفئات 
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العربية وتمكين الشباب العربي، حتى يقوما بدورهما في حماية األمن دعم حقوق املرأة  -7

القومي العربي وحفظ النسيج االجتماعي وتنشئة األجيال على روح املواطنة واملساواة 

 وتجنبهم الوقوع في براثن التطرف واإلرهاب

 في مسيرة التنمية االجتماعية بماتعزيز دور منظمات املجتمع املدني كشريك رئيس ي  -8

 لقضاء على اإلرهاب وإشاعة فكر التسامح.يعزز جهود ا

لتنمية اإلرهاب وا" ناالعالقة بمؤتمر ذات أوراق العمل  االستماع ومناقشةوبعد 

 وما قدمته من تحليل وما اقترحته من معالجات، وكذلك، ": أسباب ومعالجاتاالجتماعية

العامة لجامعة الدول العربية  األمانةمبادرات وتصورات التجارب الرائدة للدول األعضاء، و 

 املتخصصة ومنظمات العمل العربي املشترك.العربية رية ااملجالس الوز و 

، ملواجهة اإلرهاب سعيا للقضاء عليه، الدول األعضاءجميع بتجارب  نشيد وإذ  

 للجهد داعيين  ث أسبابه االجتماعيةتاواجث
ً
إلى االستفادة من مختلف هذه التجارب تعزيزا

 .املشترك في مقاومة هذه اآلفة والوقاية منهاالعربي 

 نوص ي بما يلي:

 في مجال الخطط والسياسات

 التعامل مع واقع اإلرهاب ومنظماته  وتداعياته.االبعاد في  ةرؤية شاملة متعدداعتماد   -1

، للظاهرة االجتماعيوضع خطة عربية شاملة ملكافحة اإلرهاب، ترتكز على التحليل   -2

األبعاد االقتصادية والثقافية والدينية والتاريخية، وبما يدعم جهود في االعتبار  وتأخذ

 .2030الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة 

بالتشغيل ومحاربة البطالة، تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ املبادرات العربية ذات الصلة   -3

املنتجة، كأحد وزيادة املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر، ومشروعات األسر 

دعم وإيجاد العمل الالئق، و ، البطالةالفقر و ة لخفض معدالت عالوسائل الناج

 االندماج االجتماعي.
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 في مجال اآلليات والتشريعات:

تمويل التنظيمات اإلرهابية  تحول دون التشريعات التي مراجعة تحديث التدابير و  -4

لإلرهابيين، أو استخدام أراض ي استخدام قوانين اللجوء السياس ي والهجرة إلى مأوى و 

 الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط لشن عمليات إرهابية ضد دولة أخرى.

 االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، من خالل:   مراجعة -5

  فض املنازعات التي قد تنشأ عند تطبيق أحكام تتعلق بآليات إضافة مادة خاصة

 االتفاقية.

  بعاد االجتماعية فيما يتعلق باألالعربية ملكافحة اإلرهاب تحديث االتفاقية

 ، وتجريم دفع الفدية.والثقافية ذات الصلة

  لتنفيذ  ،االتصال والتنسيق مع الجهات املعنية في الدول العربيةا آلياتتحديث

في مجاالت تسليم املجرمين، واإلنابة  ،العربية ملكافحة اإلرهابت االتفاقية امتطلب

 وطلبات سماع الشهود وغيرها من املوضوعات ذات الصلة. ،القضائية

تعزيز جهود جامعة الدول العربية إلنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال  -6

 .العابرة للحدود مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة

 في مجال املجتمع الدولي:

للقضاء على التأكيد على الدور املحوري لألمم املتحدة لتوحيد مجاالت التعاون  -7

ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاقية  من خالل استراتيجية شاملة وفاعلة، اإلرهاب

التأكيد على االلتزام بتنفيذ كافة قرارات ، و دولية عامة شاملة للقضاء على اإلرهاب

 .من ذات الصلة بالقضاء على اإلرهابومجلس األ مم املتحدة الجمعية العامة لأل 

لألراض ي الفلسطينية وكافة األراض ي العربية املحتلة  اإلسرائيليحتمية إنهاء االحتالل  -8

 إسرائيل. تمارسهإرهاب الدولة الذي ، والقضاء على األخرى 

، بالطرق السلمية مواصلة السعي إلنهاء الصراعات والنزاعات الدولية واإلقليمية -9

استغالل معاناة  منمام املنظمات اإلرهابية أبما يمكن من تفويت الفرصة  والسياسية،

  الذي تشعر به نتيجة أوضاع ظاملة فرضت عليها. والضيقالشعوب 



5 
 

 في مجال الخطاب الديني:

ليكون  ،واقعها املعاصر وبناء على ،تجديد الخطاب الديني وفقا ملستجدات الحياة -10

 
ً
 صون في ضوء  ،لهعلى توصيف الواقع املتجدد، ووضع الحلول الشرعية املالئمة  قادرا

 .الضرر املصالح ودفع 

التعايش والتضامن واملحافظة على أسس  ، القائم علثقافة الحوار  دعم وتشجيع -11

 .قيم الحياة

 وفرض ،واعتماده من يقوم به وتأهيللتوصيف العمل الدعوي وضع ضوابط  -12

 خالفة تلك الضوابط.ملالعقوبات املالئمة 

 ومنظمات املجتمع املدني: ةاملجتمعياملشاركة جال مفي 

في العملية  املجتمع املدنياملجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص و  الشراكة تعزيز  -13

التنمية  على  وتداعياته إلرهاباباعتبارها ركنا أساسيا في مواجهة  ،التنموية

 التي تمكن من ذلك.وتطوير البنية التشريعية  ،املستدامة

 املدني  عمنظمات املجتم تمكين  -14
ً
إمكاناتها في نشر لالستفادة من املعترف بها قانونيا

 .النابذة للتطرف والعنف، و بث األفكار اإليجابية لدى الشباب التسامحثقافة ب الوعي

الواعية بحيث تصبح قضية القضاء على   مواصلة العمل على ترسيخ مفهوم املواطنة -15

 اإلرهاب قضية شخصية لكل مواطن.

 في مجال التعليم والثقافة:

 بدءمواصلة إصالح منظومة التعليم ومناهجه   -16
ً
بما يمكن من  من مراحله األولى، ا

م معتقداته ر وتحت ،لك سمات شخصية سوية ومتزنة، تستوعب اآلخرتإعداد أجيال تم

 ،القيم واملباديء اإلنسانيةوبما يمكن من تعزيز  اعية والثقافية،تمالدينية واالج

 ن والحضارات والثقافات كافة.اابط القوي الوحيد بين األديالر بوصفها 

مواصلة العمل على تصحيح مسار  التنشئة االجتماعية من خالل وضع تدابير وقائية  -17

املعنية بتوجيه  األخرى وعالجية بالتنسيق والتكاتف بين مؤسسة األسرة واملؤسسات 

 . والتربوية املناهج الدراسيةالناشئة، وإصالح التعليم وتنقيح 
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 في مجال اإلعالم:

تنسيق السياسات اإلعالمية التنموية بين وسائل اإلعالم املختلفة فيما يتعلق  -18

.  والتطرفاإلرهاب بمكافحة بالقضايا املتعلقة 

، والتعامل معها لألحداث اإلرهابيةالتغطية اإلعالمية عدم الوقوف موقف الحياد عند  -19

 
ً
آثارها السلبية على التنمية  على الدولة واملجتمع، والتركيز على على أنها عدوانا

 .االجتماعية واالقتصادية

في كيفية  واإلذاعية البرامج التلفزيونية ملعديقات نقاشية وبرامج تدريبية تنظيم حل -20

 القضايا املتعلقة باإلرهاب واألمن القومي.  تناول 

 تداعياتها.االمتناع عن إعادة بث انتاجات وسائل إعالم املنظمات اإلرهابية و  -21

الرسمية عالم الى استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومواقعهم دعوة وسائل اإل  -22

 إلقامة الحوارات مع الشباب حول املوضوعات االقتصادية واالجتماعية.

 في مجال الشباب واملرأة:

، لدعم روح التماسك االجتماعي، الشعوبقافي البناء والهادف بين ثتشجيع الحوار ال -23

 إلى األوطان. ودعم االنتماء

وتعزيز مشاركتهم تعزيز فرص الشباب ملعرفة حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم،  -24

االجتماعية والسياسية والتنموية والبيئية، وإزالة العقبات التي تؤثر في مساهمتهم 

 الكاملة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة واملتوازنة.

 –دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي للشباب والرياضة العربي املوحد تحت عنوان "حماية  -25

 .39تنمية"، الذي أقره مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته  –تمكين 

الجامعات ومراكز البحوث واملؤسسات الدينية  تجمع فتح األبواب لشراكة   -26

، وتجديد الخطاب التعليمية واملناهج الثقافي"الوسطية" واإلعالم، لتنقية التراث 

مجمل التغيرات الثقافية  إرساء رؤية جديدة للمرأة ال تنعزل عنبهدف الديني، 

 واالقتصادية والسياسية.
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، والتمييز مواجهة التطرف واإلرهابفي في املنطقة العربية،  تعزيز دور املرأة العربية  -27

العمل الحثيث على تنفيذ خطط واستراتيجيات تمكين املرأة، وإدماجها من خالل 

 اجتماعيا كمواطن مسؤول يتمتع باألهلية واملساواة الكاملة.

دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية رفع إعالننا هذا إلى القمة العربية 

مجلس وزراء الشؤون قرار القادمة إلقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه، وذلك بناء على 

في هذا ، (2118) املجلس االقتصادي واالجتماعي (، وقرار807رقم ) االجتماعية العرب

 الشأن.

، أسمى آيات الشكر نحن املشاركون في أعمال املؤتمر نرفعوفي نهاية أعمالنا، 

رئيس جمهورية مصر العربية، على  –والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيس ي 

 لدور مصر الريادي للدفع بمسيرة التنمية العربية، 
ً
رعايته ألعمال املؤتمر، التي أتت تأكيدا

هاب، كما نتقدم بخالص الشكر إلى دولة ودعم الجهود العربية الرامية للقضاء على اإلر 

، املهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح أعمال املؤتمر

مقدمين كل التقدير للحكومة والشعب املصري الشقيق على كرم الضيافة وحسن 

 الوفادة. 


