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 قطاع الشؤون االجتماعية
 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

 األمانة الفنية لمجلس وزراء 

 الشؤون االجتماعية العرب

 مفاهيم مشروع ورقة

  "اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أسباب ومعالجات" حول الوزاري لمؤتمرا

 :تمهيدأواًل 
وزيادة لبؤر التوتر  ،من أحداث إرهابيةإن ما شهدته ومازالت المنطقة العربية 

بالغة  ا  أثار  كلش  رقعة اإلرهاب لتمتد إلى دول العالم،  واتساعواإلحساس بعدم األمان 
 مسارات التنمية وضمان استدامتها. الخطورة على

األموال  رؤوسفمع تزايد العمليات اإلرهابية تراجع نصيب المنطقة من تدفقات  
وبالتالي  ،على مستويات االستثمار ونوعيتها ر سلبا  األجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما أث

وهو  ،معدالت الفقر، وتفكك النسيج المجتمعي زيادة، فضال  عن زيادة معدالت البطالة
الركيزة  ،األمر الذي انعكس على التفاعل االجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع

في سياسات  دما  ضي ق  المتعذر الم  من جعل األمر الذي األساسية للتضامن االجتماعي، 
 .التنمية االجتماعية وبرامجها، دون القضاء على هذه اآلفة وأسبابها في المجتمع

العنف أوضحت الدراسات االجتماعية أن العالقة بين التنمية االجتماعية و وقد 
ائص المجتمع المعني بهذه العالقة، خاصة وأن ال تتم بمعزل عن فهم خص ،اإلرهابو 

هي  ،عالحقائق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية والديمغرافية للمجتم
ويساهم فهم  ،التعصبالعنف و التي تكشف مدى وجود مخاطر لنمو اإلرهاب والتطرف و 

هم أيضا  في تحديد سأو قلة هذه الظاهرة، وبما ي   في توقعات زيادةتلك الخصائص 
واحترام ضعف احترام سيادة القانون و  ،األمنية في المجتمع العربيالمخاطر والتهديدات 

حقوق اإلنسان، فضال  عن عدم الوصول إلى الخدمات االجتماعية بالشكل المطلوب بما 
ساسية، فضال  عن من الخدمات االجتماعية األ في ذلك الغذاء والصحة والتعليم وغيرها



 

                                                          2             T.N                                                        

 

 قطاع الشؤون االجتماعية
 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

 األمانة الفنية لمجلس وزراء 

 الشؤون االجتماعية العرب

جنوح إلى التطرف للعوامل التي تدفع البعض التربية والثقافة في المجتمع، وغيرها من ال
 وندرةواإلرهاب والعنف، إضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية تتمثل في الفقر والضغوط 

وأن عدد سكان الوطن  خاصة ،الفرص المتاحة أمام الشباب للعمل واإلحباطات الدائمة لهم
، ويشكل الناشئة ( دولة عربية22مليون( نسمة موزعة على ) 380العربي يقارب )

 %( من عدد سكانها.55والشباب فيها أكثر من )

اإلرهاب،  يأتي في مقدمتهاالتي تواجه الوطن العربي والتي إن التحديات الكبرى 
 وتسعى إلى خلقوما يتصل به من أفكار تكفيرية تشكل تهديدا  للكيانات الوطنية، 

شاعة الفوضى و  عاقة  وانهياراألمن بخالل اإلالصراعات الطائفية والمذهبية وا  االقتصاد وا 
من خالل وسائل االتصال والتكنولوجيات فئة الشباب تحديدا  واستقطابه  التنمية، واستهداف

معالجات تطلب ي كل ذلك  الوطني، ئهمن هويته وانتما تجردهباستراتيجيات خاصة الحديثة 
 للقضاء على هذه اآلفة. حديثة وشاملة

رئيس  – وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسيمما تقدم  انطالقا  و 
ي نظم مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب هذا المؤتمر  -جمهورية مصر العربية

لجهود الرامية إلى امواصلة في ته امن مسؤولي ا  المجلس انطالق ٌيعده ،الثالث من نوعه
 .لظاهرة اإلرهاباالجتماعية  األسبابمعالجة 

 أهمية المؤتمر ومبرراته:ثانيًا 
قيام الدول العربية باتخاذ خطوات عملية للتصدي لظاهرة اإلرهاب على الرغم من  

نذ العقد األول من القرن الحالي )الواحد وعشرين(، وذلك من خالل اتخاذ عدد من م  
الدولي،  –العربي أو العربي  –االجراءات الوقائية واالحترازية سواء على المستوى العربي 

نشاء عدد من األجهزة واآلليات التي تعنى بمكافحة الظاهرة، إال أن اإلرهاب والتطرف ال  وا 
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يزاال يهددان الدول العربية وشعوبها، األمر الذي يتطلب المزيد من الدراسة ألثر اإلرهاب 
 عوالمه المتصلة بالتطرف والعنفأسبابه و على التنمية االجتماعية العربية، والكشف عن 

شاعة الفوضى وتهديد األمن واالقتصاد والهوية واالنتماء، إلى  والقتل والتعصب والتكفير، وا 
في صياغاته العالمية واإلقليمية والعربية وجماعاته دوافعه جانب العمل على معرفة 

مكافحته ، فضال عن الخيارات المتاحة لطرق تمويل أنشطتهم ، ومصادروأيدولوجياتهم
وذلك من خالل تبين الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ،والقضاء على جذوره

 ما يشكله من إعاقة للتنمية.ب، و بهوالدينية والقانونية والتربوية والتعليمية المتصلة 
بين تصاعد ظاهرة اإلرهاب وتفاقم تدني أن هناك عالقة طردية  أكد الواقعلقد و  

يصعب تصور حدوث اإلرهاب دون كلفة على معدالت التنمية االجتماعية العربية، وعليه 
األصعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، فالصلة وثيقة بين تنامي اإلرهاب 

 نتائجها على أفراد مجتمعها. توزيعية التنمية االجتماعية وعدالتها في كيوانكماش دينام
اليوم أمام تحديات ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر، فالوطن العربي يقف  

كبرى تهدد كيانه وأمنه وهويته القومية والذي يحمل اإلرهاب والعنف والتطرف عنوانه 
التكفيرية بمختلف أنواعها وأشكالها وتهديدها  باألصولالرئيسي في التحدي األول المتصل 

للكيانات الوطنية، خصوصا  وانها ال تعترف أصال  بهذه الكيانات وحدودها وسيادتها 
 أنظمة الحكم الحديثة.و 

أما التحدي الثاني فيتمثل في مخططات تفتيت الكيانات العربية من الداخل، من  
خالل األمن وانهيار  خالل الصراعات الطائفية والمذهبية التي تهدف إلى إشاعة الفوضى وا 
عاقة التنمية، فاألمن هو الذي يحمي ويحرس االقتصاد وفي المقابل االقتصاد  االقتصاد وا 

 هو أيضا  الحامي والحارس ألمن المجتمعات وتنميتها.



 

                                                          4             T.N                                                        

 

 قطاع الشؤون االجتماعية
 إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

 األمانة الفنية لمجلس وزراء 

 الشؤون االجتماعية العرب

حمله من تباشير حضارة الثالث بكل ما ت   يالتحد آخرمثل العولمة من جانب كما ت   
للتغير االقتصادي  وضغوطاتهاجديدة تتجاوز الكيانات الوطنية ومسائل أسواق المال 

ن العولمة تفرض نمط من العالقات  ا  جديد ا  الهيكلي وتغيير وظائف الدولة، خصوصا  وا 
 ،والتفاعالت بين األوطان وداخل كال منها وبآلياتها واشتراطاتها في االقتصاد واإلعالم

 الفوضى والتطرف والعنف واإلرهاب.تسهم في إشاعة وهي 

 :أهداف المؤتمرثالثا: 
فددي القضدداء  تلعددب دورا  يهدددف المددؤتمر إلددى المسدداهمة فددي وضددع مقترحددات عمليددة  

على األسباب االجتماعية المؤدية إلى التطرف واإلرهاب من جميع الزوايا المتصلة بالثقافة 
والسياسة والدين والقيم والمبادئ االجتماعية، واالقتصاد واالعالم والتربية والتعلديم والسدلوك، 

تدددده اوكشددددف مصددددادره الحديثددددة وجماع ،وذلددددك مددددن خددددالل تحليددددل الواقددددع الددددراهن ل رهدددداب
تدده، وصددوال  إلددى وضددع تصددور للقضدداء علددى تلددك اآلفددة يشددارك فيدده كافددة الجهددات اوأيدولوجي

، وبما يحقق األمن والوئام ةالدولي – ةاإلقليمي – ةذات الصلة على كافة المستويات: الوطني
 في الدول العربية. المجتمعيين

 :ويمكننا القول أن المؤتمر يسعى إلى
الحديث في الوطن العربي،  والعنف لمفهوم اإلرهابالتحديد المنهجي واإلجرائي  -1

ه اتوتأثيراته على مسيرة التنمية وانعكاس وأسبابهورصد حجمه ومعدالته وأشكاله 
 على األوضاع االجتماعية في الدول العربية.

تطوير السياسات والبرامج والمبادئ التوجيهية للوقاية من اإلرهاب والتطرف والعنف  -2
والعمل على تعزيز الخطط األمنية والتنموية في إطار العالقة في الدول العربية 

 بين التنمية واستدامتها، وبين اإلرهاب والجريمة في السياقات العربية وتحدياتها.
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التأكيد على أن التنمية االجتماعية هي مسؤولية الجميع، الدولة بمؤسساتها الرسمية  -3
 ة اإلرهاب.والقطاع الخاص والمجتمع المدني: الكل في مواجه

الكشف عن المخاطر االجتماعية المهددة للتنمية االجتماعية العربية وكيفية  -4
مواجهتها في ظل اإلرهاب، وتحصين المواطن العربي منه، مع وحدة الخطاب 

 الديني واإلعالمي والثقافي والتربوي العربي في مواجهة اإلرهاب.
والعنف واإلرهاب على األمن  تحديد تأثير العولمة كأحد المحددات الدافعة للتطرف -5

 واالقتصاد العربي.
 تشخيص تداعيات األنشطة اإلرهابية على التنمية االجتماعية ومواردها. -6
 لمواجهة متغيرات األنشطة اإلرهابية. استرشاديهالمساهمة في صياغة خطة تنموية  -7
 تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالعنف والتطرف واإلرهاب. -8
ألدوار والمسؤوليات الجديدة ل عالم والدين والتعليم في حماية المجتمع تحديد ا -9

 العربي من اإلرهاب والتطرف وضمان استدامة التنمية واألمن القومي للجميع.
 وتطوير استراتيجياتها. مراجعة االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  -10
في االعتبار الدور  أخذا  تحديث آليات جامعة الدول العربية لمكافحة اإلرهاب،  -11

الهام لوزارات التنمية والشؤون االجتماعية ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
 العرب.

 ثالثا محاور المؤتمر:
 أثر اإلرهاب على التنمية االجتماعية، والحفاظ على النسيج المجتمعي. -
 العلوم االجتماعية والخطاب الديني في مواجهة اإلرهاب. -
 والقطاع الخاص كشريك رئيسي للقضاء على اإلرهاب.المجتمع المدني  -
 .المتطرفدعم الشباب واألسرة لمواجهة الفكر  -
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 جامعة الدول العربية: منظومة إقليمية لمواجهة اإلرهاب. -
 تجارب الدول العربية لمواجهة التطرف واإلرهاب. -
آلية عربية لمعالجة األسباب كء الشؤون االجتماعية العرب، مجلس وزرادور  -

 االجتماعية ل رهاب.
 الجهات المشاركة: :رابعا

الجهات الحكومية وغير الحكومية التي ي مكن أن  كافةمشاركة بالمؤتمر يرحب  
وبناء عليه من المنتظر أن  ،ومتناسقة للقضاء على اإلرهاب شكل منظومة متكاملةت  

 يشارك في أعمال المؤتمر:
 وزراء التنمية والشؤون االجتماعية العرب. -1
ورؤساء الدورات  ةرؤساء المكاتب التنفيذيو  مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، -2

 .(الداخلية، اإلعالم)العدل، الحالية لمجالس 
 أعضاء فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب. -3
 العربي.البرلمان  -4
 مجلس وزراء الداخلية العرب. -5
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. -6
 منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.ممثلي  -7
 وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة. -8
 المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة. -9

  خامسًا: تنظيم أعمال المؤتمر:
يترأس كل منها أحد سيناقش المؤتمر محاوره من خالل جلسات عمل  -

الوزراء من الدول العربية، ويقوم الخبير الذي أعد ورقة عمل حول 
فتح باب النقاش يتبع بستعراض أبرز نقاطها، ثم باالمحور محل النقاش، 
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لما دار في الجلسة إعداد خالصة مقرر كل جلسة بيليه  ،حول الموضوع
 .وما تم اقتراحه من توصيات

يات مختصرة إلى سكرتارية مقترحات بتوصتقديم بن و المشاركيقوم  -
 المؤتمر.

الستعراض نتائج أعمال المؤتمر  ةص الجلسة األخير يتخصيتم س -
 وتوصياته.

 سادسا الجهات المنظمة :
القطاع االجتماعي )إدارة التنمية والسياسات  –جامعة الدول العربية  -

 عرب(.االجتماعية، األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية ال
 وزارة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية. -


