
                     

  

 

 
 

 

  المؤتمـر الـوزاري
 حول

 "عاجلاتمسباب وأاإلرهاب والتنمية االجتماعية: "
 

 تحت رعاية
 رئيس جمهورية مصر العربية –السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  

 

 بينبتنظيم مشترك و
 

 جمهورية مصر العربية )وزارة التضامن االجتماعي(
 (قطاع الشؤون االجتماعية)ة جامعة الدول العربيو 

 

 الربنامج الزمنيمشروع 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قطاع الشؤون االجتماعية
 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

 2017فبراير / شباط  28 – 27شرم الشيخ: 
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 2017 شباط/  فبراير 27 االثنيناليوم األول: 

 التسجيل 09:15 - 08:30

 وصول معالي الوزراء ورؤساء الوفود 9:30 – 09:15

 :الجلسـة االفتتاحيـة 10:00 – 09:30

 كلمة تقديمية  - 

ر إدارة التنمية والسياسات االجتماعية، مدي –النابلسي  نبيل المستشار طارق
 مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

 كلمة معالي األستاذة غادة فتحي والي -

رئيس المكتب التنفيذي  –وزير التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية 
 لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

 محمد الطرابلسيكلمة معالي األستاذ  -
 السادسةرئيس الدورة  – الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسيةوزير 

 والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.

 أحمد أبو الغيط السيدكلمة معالي  -
 .األمين العام لجامعة الدول العربية

 دولة المهندس شريف إسماعيلكلمة  -
 .لعربيةرئيس مجلس وزراء جمهورية مصر ا

 ةــاستراح 10:30 – 10:00
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10:30 – 12:00 
   : جلسـة العمـل األولـى

وزير العمل والشؤون  -محمد شياع السوداني/ المهندس معالي رئيس الجلسة:
 االجتماعية في جمهورية العراق.

 ورقة عمل حول اإلرهاب والتنمية 10:45 – 10:30
  جمهورية والشؤون االجتماعية وزارة العمل  –السيد/ كاظم شمخي عامر

 .العراق
تحديات اإلرهاب في مواجهة النسيج االجتماعي للهوية واالنتماء ورقة عمل حول " 11:00 – 10:45

 "والمواطنة في المجتمعات العربية
 مملكة  –باحثة وكاتبة  –دكتوراه في التربية  –منى عباس فضل  الدكتورة

 .البحرين
اإلرهاب والعنف وتداعياته على التنمية االجتماعية وكيفية مواجهته ل "ورقة عمل حو 11:15 – 11:00

 "لضمان السلم األهلي واألمن المدني
  الجامعة اللبنانية – أستاذ علم االجتماع –الدكتور شفيق شعيب. 

 نقاش عام 11:50 – 11:15

 ة. ختام أعمال جلسة العمل األولى وبدء أعمال جلسة العمل الثاني 12:00 – 11:50

12:00 – 13:00 
 : جلسة العمل الثانية

 المجتمع الدولي في مواجهة اإلرهاب
 رئيس الجلسة:

12:00 – 12:20 
 دور األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية في مكافحة اإلرهاب".ورقة حول "

  أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة –شهاب  مفيدالدكتور. 

 نقاش عام 12:40 – 12:20

 استراحــــــــــــــة 13:00 – 12:40
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 في مواجهة اإلرهاب جامعة الدول العربية:  الثالثة جلسة العمل  15:00 – 13:00
 رئيس الجلسة :

 

 ورقة عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 13:10 – 13:00

13:10 – 13:20 
 .فريق الخبراء العرب لمكافحة اإلرهابمداخلة 
  رئيس الفريق –عبد الكريم طبيشات العميد محمد. 

االتفاقية العربية في مواجهة اإلرهاب من زاوية قانونية: بين الواقع ومتطلبات التنفيذ  13:30 – 13:20
 لحماية المجتمع وأفراده ومؤسساته":

 قطاع الشؤون القانونية. 
دور مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، كآلية عربية لدعم القضاء على  13:40 – 13:30

 األسباب االجتماعية لإلرهاب
  مدير إدارة التنمية والسياسات  –السيد المستشار طارق نبيل النابلسي

االجتماعية بجامعة الدول العربية، )مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون 
 االجتماعية العرب(.

 دعم الشباب لمواجهة الفكر المتطرف 13:50 – 13:40
  مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة  –عبد المنعم الشاعري المستشار السيد

 الدول العربية )مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب(.

 المرأة العربية في مواجهة اإلرهاب 14:00 – 13:50
  مسؤولة التخطيط في منظمة المرأة العربية. –الدكتورة هند مصطفى 

 عامنقاش  14:30 – 14:00

 ة رؤساء الوفود والمشاركينغداء على شرف معالي الوزراء والساد  30: 14
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 2017شباط /  فبراير 28 الثالثاء: الثانياليوم 
  : الرابعةجلسـة العمـل  11:15 – 10:00

وزير الشباب والرياضة في  –العزيز  المهندس/ خالد عبدمعالي  رئيس الجلسة:
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة  –جمهورية مصر العربية 

 .العرب
وينمي فكر ورقة عمل حول "نحو خطاب ديني معاصر يسهم في مواجهة اإلرهاب  10:15 – 10:00

 ":التسامح لدى الشباب

 سالمية والقانون، جامعة األزهر.أستاذ الشريعة اإل -الدكتور عبداهلل النجار 
ورقة عمل حول "دور المجتمع المدني ومؤسساته في مواجهة اإلرهاب واإلسهام في  10:30 – 10:15

 التنمية االجتماعية العربية واستدامتها":

  جامعة قطر. –أستاذ علم االجتماع السياسي  –الدكتور فؤاد الصالحي 
 م التنموي في مواجهة اإلرهاب"ورقة عمل حول "اإلعال 10:45 – 10:30

  األمين العام المساعد  لجامعة الدول  -معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة
 .رئيس قطاع اإلعالم واالتصال -العربية 

 نقاش عام 11:15 – 10:45

 استراحة 11:45 – 11:15

  
 : تجارب الدول العربية الخامسةجلسة العمل  13:00 – 11:45

 جلسة: رئيس ال
 دولة فلسطين 12:00 – 11:45
 جمهورية مصر العربية  12:15 – 12:00
 الجمهورية التونسية  12:30 – 12:15
 نقاش عام  13:00 – 12:30

 استراحة 13:15 – 13:00
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13:15 – 13:45 

 :الجلسة الختامية

 "دعم التحرك العربي للقضاء على اإلرهاب"  القاهرة حول إعالن
 اعي لجامعة الدول العربية.القطاع االجتم 

13:45 – 13:55 

 اختتام األعمال:

وزير التضامن االجتماعي في جمهورية مصر  -معالي األستاذة غادة فتحي والي 
 رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب. –العربية 

 .ركينة رؤساء الوفود والمشاغداء على شرف معالي الوزراء والساد 14:00
 


