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دييأحة

الإسلامية;غير الدول في انمتواجدون اثمسثمون، نحن 

تعارفدار هى المسلمون فيها يعيش التي مئة الأسانغير الدول آل الاعتبار في ناخذ إذ  ٠٦
وأمانأمن في العيش بامكانية يسمح بما و ، الاجتماعي'' "العقد أساس على مشترك وعيش 
بناءفي المساهمة المواطنون بموجبها يقبل التي المبادئ من أسس على العقد لهدا طبقا وسلام 

أوالثقافة أو اللغة أو العرق أو الدين في سواء تمييز دون الجميع فيها يتساوى مجتمعات 
الجنس؛

اتالمكونو الأخرى الدينية الطوائف مع يعيشون المسلمين أن التاريغ يشهد وحيث 2ء 
علميةمساهمات قدموا المسلمين وان عديدة، قرون مند الدول هده في المتعددة الاجتماعية 

والقاسيةالنازية مواجهة في أرواحا قدموا كما المعاصيرة، للمدنية مهدت وثقافية، وحضارية 
والثانية,الأولى العالميتين الحربين ابان 

سلبياعاملا يمثل وتهميشه، وإقصاءه المجتمعات، هده في مكون اى ضد التمييز إن وحيث 3. 
الدول,و المجتمعات واستقرار سلم وتهديد الإنسان حقوق تقوييس عنه ينجم وخطيرا 

منسبب لأي للاديان ينسب متيلرف فكر كل او يقترف ارهابي عمل كل من لتبرأ وحيث 4, 
أوأهدافه، كانت وأيا أرتكب، وأينما ارتكبه، من يكن مهما وأشكاله صوره جميع ومن الأسباب، 

ارتكبتهاالتي الجسيمة الانتهاكات وكل المسكين، أو الأسلأم باسم التنويهبه أو إليه الدعوة تتم 
"تذذلدمفيها؛ بما الحصر لا المقال سبيل على المتيلرفة الارهابيةو والتنظيمات الجماعات 

وغيرها,سفيان" وارأبو حرام" "بوكو و و"القاعدة" ياعش" 



البلدانبعض في المسلمون لها يتعرض التي الانتهاكات كل تجاه الشديد قلقتا عن نعبر وأن 5, 
والنحريملالتطرف أشكال وكل الأنسانيه، صد لجرانم بعضها يرقى والتي تمييزية، لأسباب 

غيرهم٠ضد أو المسلمين ضد الضسري والتمييز والعنف الكراهية على 

طرفمن اعتمدت التي الإرهاب لمكافحة انمالخية المتحدة الأمم باستراتيجية ننوه وحيث 0ٍ 

في 62/272قرارها في تأكيدها واعيد ، 2006سبتمبر في ١كتحده للأمم ١لامة الجمعية 
الإرهابربط عدم على يوقدان اللذين ، 2010سبنمبرفي  64/297وقرارها ، 2008سبتمبر 

السلامثقافة بنشر الالتزام على الئأكيد مع عرقية، جماعة أو حضارة أو حنسية باتة آو دين باي 
الأديانءلجميع الإساءة ومنع والدينيا والفومز العرش والقسامح 

الكراهيةإلى الدعوة لمنع احراءات اتخاذ على الدول الختحدة للأمم المامة الجمعية حشتا ولطالما 
منأنه حيث المنف، آو الداء أو التمييز على تحريضا تثكل المنى الدينية أو العرقية او القومية 

الاعلاميةالمناصب سئما ولا انواعها، بمختلف الإعلامية الخنمات استخدام وشجب منع الاتزم 
وكراهيةالعنف أعمال على الثحريض فى المختلفة، الاجتماعي المواصل وسانل فيها بما الإلكترونية 

أبوفنبيدعا"أعاتن ذلك على تأكيدا و  2010ثنفي  65/224قرارها فى جاء لما وقفا الأجانب 
لخجريمملزمة دولية اتفاقية اعتماد الى المتحدة الأمم  7201 مايو  16 ٠٠الإلكتروني الإرهاب كجريم 

مبادئهوتفاصيل الاتفاق هذا مقتضيات تبني إلى الدول ودعوة أشكاله، بكافة الإلكتروني الإرهاب 

الداخليةقوانينها فى أكثر وتوضيحها 

وجهعلمق يعود بل اللحغله، وليد ليس الأقليات بمسالة الدولي الاهتمام ايلأء أن إلى نثير وإذ 7ٍ 
(1815-1814فبينا)اتفاقيات تضمنت حينما عشر، التاسع القرن متللع إلى الخصوصل 

المداسيةِوالمساواة الدينية المرية إلى تدعو نميوصا 

العشرين،القرن من الأول الربع في اليهودية، الخركة نشاط بتكثيف تحلور الاهتمام هذا وأن 3, 
المدنيةالحقوق في المساواة ومنحها خاصية، منها اليهودية والأقليات عامة الأقليات لخماية 

الاشتراكيةالركة بمناداث تزايد ثم الخقوق، هذه عليها تنكر كانت التي الدول في والمياسية 
فرنايفي الملام مؤتمر اتفاقيات أشارت ذلك وبعد ، 1918عام الخعسير تقرير بحق المالمية 

ثمللأقليات. والقومية الثقافية الحقوق إلى الأمما'، مقللة"عصبة نحت (، ٠١ 920-1919ر
أساسعلى التمييز منع الذي ( 10/12/1948)الإنسان حقوق إعلان المتحدة الأمم وضعت 

ومتساوينأحرارا يولدون الماس جميع أن وأعلن المياس، الاتجاه أو اللون أو الدين أو المرق 
المنصّوصوالحريات المقوق بجميع يتمتع أن في الخق شخص لكل وأن والحقوق، الكرامة في 

كان.سبب لأي تمييز دون الإعلان فى عليها 



إعلانيحسدر ان وبعد قبل الإسان لحقوق ملرمة دولية صعكوك عنه انبيقت الإعلان هدا وأن و. 
لغويةأو دينية أو عرقية أو قومية لأقليات السمين الأشخاص بحثوق الخاص السحيق الأمم 

. 1992نسير  10في والصائر 

وحرياتهالإنسان لحقوق بالميشاق الالتزام تحقيق ضرورة على دولى اجماع هناك كان ولما , 10
والأمنالملم تهدد التي الأسباب وإزالة ومنع تمييز، دون للجميع بالنسبة ومراعاتها الأساسية 

عنالنظر بغض الوهمن افراد بين المساواة وكفالة والاجتماعي، المياسي والاستقرار المام 

أقلياتإلى المنيمين الأشخاص حقوق وحماية وتعزيز اللغوية، آو الرقية او الدينية اختلافاتهم 

ولغويه٠دينية أقليات والى اثنية آو قومية 

فيمالاسيما المتحدة، الأمم ميثاق ومضامين مقاصد من على مبني الاجماع هذا إن وحيث , 11

الأساسيةوالحريات الإنسان حقوق احترام بتعزيز يتعلق فيما اكولى التعاون بتحقيق يتعلق 

تمييز٠بلا ذلك على والتشجيع 

غيراكول في المسلمة المجتمعات أن على آخر إجماع يوازيه الاحماع هذا إن وحيث , 12
سجل;حيث البلدان، بعض في الكافية والحماية اللازمة بانمناية تحغل لم الأساتمية 

الإرهابيةالمليان بسبب الأخير القد خاتل لاسيما المسلمين ضد للكراهية تناميا ١. 

الدينسماحة ا اختهلفو مجرمون اقترفها التي 

التيوالجماعات والخنفلمات الياسية والحركات اث٠حزاب عدد في حائد زياده و ب

عدمالاعتبار بعين الأخذ مع الكراهية، على والتحريض الأجانب كره تتبنى 
النصّرية،الممارسات مع الديمقراطية مفهوم جوهر توافق 

اللازمةالحماية لتوفير الدول من الكثير في الوطنية والتدابير القوانين في قصور هناك أن كما 
المواثيقمعظم على توقيعيا رغم الحقوق، وإهمال الأسالامية غير الدول في المسضة للمجتمعات 

الإنسان.بحقوق الصلة ذات والإقليمية الدولية 

العامةالحياة في الأسلامية غير البلدان بعضر في وتمثيلهم المسكين مشاركة ومحدودية ٠ 1 3 
الدينيبالانتهاء تتعلق لأسباب ضدهم بالتمييز متصلة أخرى مشاكل مع والمياسية 

الصكوكهده في الواردة الخبادى وأعمال والحضاري الأخاتقي الملوك تعزيز في نرغب وإذ . 14
تضمنتهوبما جماعة، أو كان فردا ومسلمة، مسلم كل وواجبات الإسلام روح مع ينسجم بما 

الصكوك؛هذه مقدمة وفي، ضمني، او صريح بشكل للأقليات حقوق من 
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العملمنظمة أقريها ]التي والعهنةا الاستخدام مجال في بالتمييز المنعلقة الاتفاقية ١. 

ا.1958اكولمةشظم 

للتربيةالمتحدة الأمم منغنمه أقرنها إوالتى التعليم، في التمييز مكافحة واتفاقية بٍ 
[.1960عام واللمو١لiقافةفي 

للتوقيعوعرض اعتمد ]الذي والسياسية، المدنية بالحقؤق الخاص الدولي والعهد تِ 
الق 2200المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق 

([.1976مارس  23النفاذ: بدء )تاريخ ، 1966ديسمبر  16فى بتاريخ (، رد-12

اعتمد]الذي والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية بالحقؤق الخاص الدولي والعهد ث. 
المتحدةللأمم العامة الجمعية قرار بموجب والانضمام والنضذيق للئوقيع رصل عو 

3نفاذ: الدء ب)تاريخ ، 1966ديسمبر  16بتاريخ ( )د-12اك  2200

أ(ا.976ذاير

اعتمدت]التي العنصري، التمييز أشكال حميع علي للقضاء الدولية والأتفافية ج. 
المتحدة^٠٣ العامة الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيم رضغنن عو 

(أ.41969ينايرالنفاذ: بدء )تاريخ ، 1965دبمبر21)د-02( الق  2106

أساسعلى القاذمين والتمييز التعصب، اشكال جميع على القضاء بشان والاعلأن ح. 
ناذممالعامة الجمعية قرار بموجب الماذ على ونشر اعتمد ]الذي المعتقد، أو الدين 

[.1981نوفمبر  25في بتاريخ  36/55المتحدة 

اوالقاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة واتفاقية خِ 
التوقيعاب بوفتحت العامة الجمعية عتمدبا ١ رالتي المهيلة، أو اللأادساندة 

التننمن;بدء )تاريخ ،  1984ديسمبر  10في اليها والانضصام عليها والتصديق 

ديسمبر 18في بها]اعتمد الملحق الاختياري والبروتوكول أ(ا، 987يونيو26

القرارراربموجب المتحدة ^٠٣ ١١العامة للجمعية والخمسين السابعة الدورة في  2002

57/199/RES ، ا،2006يونيو  22النفاذ: بدء تاريخ

افلياتوالى اثتية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص حقوق بشان والاعلأن د. 
للأممعامة الالجمعية قرار بموجب ونشر اعتمد رالذي ونعوية، دينية 

أا.992دسمبر 18بتاريخ  47/135المتحدة



والانضماموالشدبق للتوقبع وعرضث اعتمدت ]م الطفل، حفؤق واتفاقية ذ. 
النفأذ;بدء رتاريخ ٦،  989ذوقمبر 20بتاريخ  44/25العامة الجمعية قرار بموجب 

(ل1990سشبر

وهنها:الإقليمية، الصكوك وكذلك 

ضإجازته تمت ]الذي ، 1981لعام والشعوب الإنسان لحقؤق الأفريقي الميثاق ر. 
نيروديركنداافي  18رقم العادية بدورته ارقة الأفالرؤساء مجلس قبل 

[.1981دوندو

الذي 30رقم ]القرار ، 1948لعام الإنسان وواجبات لحقؤق الأمريكي والإعلان ز. 
أا_ 948عام فى الأمريكية للدول التاسع الدولي المؤتمر اتخذه 

22/11/1969فيخوب ]ز ، 1969لءامالإنسان لحقؤق الأمريكية والأتفاقية 
الأمريكيةاا_الدول منفنمة اتئار فى النمر راعي 

الحقوقمجال في الإنسان لحقوق الأمريكية بالاتقاقية الملحق سلفادور سان وبروتوكول 
[.1999نوفسر 16في اكقيذ حيز دخل ] ، 1988لعام والثقافية والاجتماعية الاقتصادية 

؛1948لعام الأساسية والحريات الإنسان حقؤق لحماية الأوروبية والأتفافية ص, 
[.31953ثدرفي: النفاذ حيز ]يحلن 

رقمبالبروتوكولين ]معدلة ، 1950لعام الإنسان لحقؤق الأوروبية والأتفاقية ض. 
12وو7 و6 رقم4 والبروتوكولأت الإضافي البروتوكول بوشنة ، 14و11

و3أأ.

عشلسافل أ 961ءام]اعتمد ، 1961لعام الأوروبي الاجتماعي والميثاق ط. 
النفاذحيز ردحل ، 1996مايو 3 ش وعدل الأساسية، الاجتماعية المعايير 

([.1999في
]دخلت، 1977لعامالمهاجرين للعمال القانوني الوضع بشان الأوروبية والأتفاقية ظ. 

[.11983مايوفي: النفاذ حيز 

ديسمبرفي به العمل بدأ الذي الأوروبي، للاتحاد الأساسية الحقؤق وميثاق ع. 
2000.

النفاذحيز ]دخلت ، 1992لعام الأهليان لغات او الإقليمية للغات الأوروبي والميثاق خ. 
[.1998ْارص10في;



النفاذحيز ردحلت ةوو1، لعام الوهلتية الأقليات لحماية الأوروبية الإطار واتفاقية ف. 

[.1998افبراير في 

مؤتمرعن زالصادر ، 1990لعام الإسلام في الإنسان حقؤق حول القاهرة وإعلان ق. 
أمإ.990لعام الأسارمي المؤتمر منغلمة دول وزراء 

لعامالعربية، الدول جامعة إطار في أعد الذي الإنسان العربيلحقؤق والميثاق ك. 
العربيةالقمة قبل من اعتمد وميثاق4هه2،رالذي م، 1997عام وميثاق ، 1945

[.2004مايو في3ة تونس اضإ استينالتي عشرة السادسة 

منملزمة غير روئيقة والشعوب" الأسان لحقؤق الأسيوي "الميثاق ومقترح ل. 
فيحكومية غير منفلمات قبل من أطلاقها تم مبادرة إلى ترجع القانونية، الناحية 

[.1998مايو  17ش الجنوبية كوريا ش كوانكجو 

اتبالالتزامنية بحسن تفي بان خاصية بصفة الدول على المتحدة الأمم هينة تشدد وإن , ٦ة 
أطرافهي التي الدولية والاتفاقات المعاهدات بموجب، عاتقها على أحذتهّا التي والتعهدات 

الأقليات.إلى اكنتمين بالأثخاص يتعلق فيما الدولية التزاماتها فيها بما قيها، 

بهدهبها المعترف والحريات الحقوق ومراعاة تعزيز إلى المعي مسؤولية علينا أن ندرك وإذ , 16
الصدكوكِ

المدنيةبالحقوق الخاصية اكولية العاهدة من  27المائة لأحكام وفقا يجوز، لا إنه وحيث , 17
الأشخاصيحرم أن لغوية، آو دينية أو ائنية أقليات فيها توجد التي ١كول فى والياسية، 

وإقامةبدينهم هرة ١لخج١ او الخايمة بثقافتهم التميع حق من المذكورة الأقليات إلى المنتسبون 
جماعتهم,في الأحرين الأعضاء مع بالاشتراك لغتهم، استخدام أو شعانره 

انماشرة،دورته في بالأقليات، المعني انمامل الفريق تعليق في جاء ما الاعتبار بعين ئاحد وإل , 18
والىإثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص بحقوق التعلق المتحدة الأمم إعلان على 

[.2/2001/5AC/4.CN/E]رقم الوثيقة في والوارد ، 1992نمام ولغويه دينية اقليات 

حاءما وفق ادوام على كان كما ملحا أمرا يظل الإعلان هذا لمواد الحاسم التنفيذ إن وحييث، , 19
الإعلانلهذا الفعال التعزيز حول المتحدة الأمم عام أمين تقرير أوردها التي الأستنتاجات في 

الوئيئة]/امفي والوارد ، يوليو  27في والمورخ  166/70العامة الجمعية بقرار عملا 

واحترامالإدماجوالمساواة عن الإعلان في الواردة الرسائل أن إلى أشار والذي [، 72/219
منذلك وغير والتمييز بالكراهية المفعم ب١لخ۵لاب تجابه فتنت ما التي الختلفة الثقافات 
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ألتشرسةأطرها مواءمة نحو قوبأ التزاما تبدي ان الأعضاء الدول داعيا السلبية، التيلورات 
وآثرهابعناية ترصد وآن الاعلأن هدا فى الواردة انمبادى مع وممارمأتها وسياساتها 

علىالأقليات.

الواحدةوالثقافية الدينية الهوية ذات المجتمعات قضايا إثارة شانه هن ما كل ندعم وإذ , 20
لاميهاإلبمثوم^م، والنموص 

13/12الماريين نحو الأقليات، بخصوص الإنسان حقوق مجلس قرارات ا_ 

اشفيهما نطلب اللذين (، 2013عامض )الصائر  22/4و( 2010عامفي )الخائر 
حقوقمجلس إلى سنوي تثرير تقديم الإنسان لحفوق السامي المتحدة الأمم مفوض 
إلىالمنيمين الأشخاص بحقوق الصلة ذات التيلورات عن معلومات يتضمن الإنسان 

الإنسانحقوق واليات هينان عمل في ولغويه دينية اقليات وإلى إذ-ذية آو قومية اقلي'ات 
لحقوقالسامية المفوضية بها اضطلعشتط التي الأنشتتله وعن الختحدذ، للأمم التابعة 

حقوقإعلان احكام واحترام تعزيز في للاسهام الميدان وفي المقر في الإسان 

ولغويه)الإعلان(دينية آقليات وإلى إثنية آو دينية اقليات ألى ١لمسيان الأشخاص 

طلبالذي لهذا"الإعلان"، الفعال التعزيز بشان  70/166العامة الجمعية وقرار ب. 
الأعضاء،الدول بها نضطلع التي الأسيلة عن تقريرا بقدم آن العام الأمين من فيه 

الأقليات،بقضايا المعنية الخاصة والخثررة الإنسان، لحقوق المتحدة الأمم ومفوضية 

الإعلانتنفيذ لتعزيز الأخرى، المعنية والجهات الصلة، ذات المتحدة الأمم وكيانات 
به.المعنيين الأشخاص حقوق إعمال وضمان 

آنشاهاالتي الأقليات، وحماية المنصري بالتمييز المعنية المتحدذ الأمم شبكة وعمل ت_ 

.2012ءامفي الخام الأمين 

التيالأقليات" وحماية العصري التمييز بشان التوجيهية العام الأمين و'امذكرة ث_ 
حقوقانتهاكات منع إلى الدعوة لتعزيز مهما مرجعا توقر توصية عثرة تسع تتضمن 

لها.والتصدي الأقليات 

عامفي الصادرة الإنمانية، المتحدة الأمم مجموعة عن المعايرة الإرشادية والخدكرة جِ 
أجلمان الإنسان حقوق بشان القطرية المتحدة الأمم وفرق المقيمين للمنسقين ، 2016

القطريالمعيد على المتحدة الأمم عمل في الإنسان حقوق الماج تيطير 



،6/15قراوه في الأسان حقوق مجلس ه أنشأالذي الأقليات، بقضايا المعنى والخنتدى ح

سنويامنبرا باعتباره ، 2012مارس  23ض المؤرخ  19/23قراره في دورته وجدد 
أوقومية أقليات إلى الميتمين بالأسخاص الصلمة ذات القضايا بشان والتعاون للحوار 

ولغويه.دينية أقليات والى اثنية 

أعلنتهالذي  2024-2015أفريقية أصول من للمنمدرين دوى الالعقد و خ
موضوعهقمنل والذي الإنسان، لحقوق السامي المفوض ونسفه العامة الجمعية 

نصل.خطة شكل في والتمية'ا والخيالة الاعتراف أفريقي؛ أصل من "المتحيرون 

الأسخاصبحقوق تتعلق قضايا من الإنسان حفوق بمجلس أعضاء دول تثيره ما و ر
المجلس.هذا يجريه الذي الشامل الدوري الاستعراض خلال أقليات إلى المنتمين 

منالحية الضمائر اصحاب و الفاعلين مختلف قبل من بذلت التي بالجهود التنويه يلزم فانه . 21
حقوقها.وضمان الأقليات حماية اجل 

للجميعالأمن وتوفير بسلام المشترك والخيش القانون دولة ضمان في الدول جهود نقلو وإذ . 22
عرقي.أو ديني أساس على لمييز بدون 

ومآنفيهم، أصيلة كرامة من البشرية الأسرة أعضاء لجميع بما الإقرار بأن منا واقتناعا . 23
الختحدة.الأمم ميثاق في المعلنة للمبادى وفقا يشكل، وثابتة، مناوئة حقوق 

الوطنيةوالتشريعات الدولية المواثيق كفلتها التي الحقوق بكافة التمتع ضرورة على نوكد واذ . 24
العلميةوالتطورات الاجتماعي، التقدم والأخلاقيوميايره الروحي وتراثنا ديننا على للحفاص 

والتكنولوجئة

الحقوق.هذه لإعمال جادة تحديات هناك تزال لا وحيث . 25

الذيالبلد ونحو غيرنا نحو وواجبات مسؤوليات يستلزم الحقوق بهذه التمتع بان متا وإدراكا . 26
المستقبل.وأجيال الإنساني المجتمع تحو وكذلك فيه نتواجد 

من؛روحها تستلهم المكي للتعايس مشتركة عالمية لأرضيه نؤسر آن على; اتفقنا فقد . 27
الأساتية.الإسلامية المبادى ١. 

الإساني.الدولي والقانؤن الإنسان لحقؤق الدولي القانون قواعد ومن ب. 

المواطنة,لقيم الفضلى الإنسانية الممارسات، ومن ت. 



لنكفلمئة الأسان غير الدول في المسلمة للمجشعات العالمي الميثاق اعتمدنا ذلك، كل ولأجل . 28
بالالتزاماتنية، بحس بموجبه، ونفوم مقتضياته، عن المرتبة والمزايا الحقوق جميعا لأنفسنا 

عاتقنا.على اخذناها التي 

الدوليالصعيدين على فعالية اكثر تدابير الى ينمي ان شانه من الميثاق هدا اعتماد ولأن . 29
العالميرالمجئس يسمى عالميا مجلسا بمقتضاه وينقى جهودنا، نوحد أن قررنا ففد والويلني، 

المحافلفي عنه ويدافع الميثاق هدا ومقاصد آغراض تحقيق على يعمل ا الملمةللمحتمعات 
الدولهذه لميادذ تام احترام في مسلمين تحتضن التي اسلامية غير الدول ولدى الدولية 

الوطنيةوتشريعاتها 



الأول:الباب 
عامةأحكام 

رقمة٦; الفصل 
نفسهالميثاق من ينجزا لا جزءا الخيثاق ديباجة تعد 

القصل2:
ص1يه1ةارمفاهيم 

مفاهيمي،جدل في الخوض ودون ومتنه، الميثاق ديباجة في المفاهيم بعض وردت 
يآتي؛كما مقاصده وفق تحديدها يمكن فانه 

المسلمة؛المجتمعات ١, 

الدولياأالقانون الاصطلاح وفق الأقلية راو المسلمة المجتمعات 

حمايةقانون بتورينو المركزية الأوروبية الخبادرة عن صدر و٦ 94عام من نوفمبر ٦ 8 ئى 
تفلجماعة يعني القومية الأقلية اصعئاتح >ران التالي; منه الأولى المائي في وجاء الأقليات، حقوق 
أودينية، او اثنية، خصانص ولهم مواطنيها، من اعضاوها ويكون الدولة، محكان بقية عن عددا 

تقاليدهمعلى الخحاففله في الرغبة لديهم أن كما المكان، ببقية الخاصية تلك عن مختلفة لغوية، 
مندولة محكان من بشرية مجموعة كل هي المسلمة المجتمعات تكون بهيا و والدينيةاا الثقافية 

وتعيسكدين بالأسلأم نومن و راودينها، لغتها راو الرقية اصولها في الأغلبية عن تختلف الدول 

مواطناالأفراد- من جماعة أو - فردا أكان سواء لولأيتها، ويخضع اسلامية غير دولة اقليم داخل 
كافةفي مبعثرين كانوا وسواء لا، أم جنسيتها على حاصلا كان وسواء البلد، هذا في مقيما أو كان 

الأقليةكانت صغيرة منه، جزء في منحصرة مستقرة جماعات في يعيشون أو البلد أنحاء 
حديثةأو كانت قديمة أقلية كبيرة، أو المسفة 

ومجموعةالأصليين، المسلمين مجموعة الخفهوم; هذا اطار في يدخل أن يمكن المعنى وبهيا 
غيربلدان في يقيمون للإسلام، الجدد المعتنقين و المولودين ومجموعة المهاجرين، المسكين 

الإسلامي٠التعاون منفلمة في أعضاء 
الأسلامية؛غير اليلدان ب_ 

آومسكون فيها يتواجد أن ويمكن لها رسميا دينا الأسلأم تعتبر لا دولة كل اطارها ضمن يدخل 

التعاونبمنغلمه المضوية- كامل - عضوا ليست وهي سكانيا، أغلبية المسكون فيها يشكل لا 

الإساض.

'*الأسلأموفوبيا'*؛ت, 
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أوالخوف بها يقصد لاحقة وهي وفوبيا، اساتم كلمتي من تتكون ثة، ممتحنكلمة الأيلأموفوبيا 

هىالنفس علم قي الفوبيأ و المفترض الفعلي خيلره يتجاوز شيء من عقلاني الغير الرهاب 

هيالأساتموفوبدا تكون وهكذا منه. يعاني الذي الأسان وجدان علمى يسيطر مرضي خوف 
أكسفوردقاموس في جاء كما الإساتم هاب ر آو المسلمين من أو م الأساس من آوالتخويف الخوف 

تحديدأ،سياسية كقوة الإسلام، ضد الموجهة والكراهية ب'االحوف الإساسموفوبيا يعرف الإنجليزي 
المسلمين''ضد والتمييز والتحامل 

الروحي:الأمن ث. 
وممارسه،اعتقادا دينهم يخص فيما عليه هم لما وطمأنينة وراحة ثقة في الناس عيش ضمان 

تدينهمعلى يشوش أن يمكن ما كل دون والحيلولة جامعةوموحدة، قواعد حول والتقانيم 
والاعتدال;الوسطية ج, 

الجمودآفات من الأسلامية الأمة ويفي تفريهل، ولا فيه إفراط لا مسلمك التزام على يقوم منهاج 
وهوثانية، جهة من الدين قى والغلو والتنهلم التطرف مخاطر ويجنيها جهة ماز والركود والتخلف 

الئاسعلى شهداء لتكوئوا وسطا أمة جعلناكم "وكيلك تعالى؛ قوله من قوته ويستمد النبوة، منهاج 
أ{؛43جمحداجمئ:ويكون 
فىالغلو قبلكم كان من اهلك فانما الدين، في والغلو "إياكم وسلم; عليه اس صلى وقوله 

{.3075اكالي:اكين"}ا>جه 

الوطن؛ح. 

ولدسواء لها انتماوه وينسب القضائية، لأحكامها ويخضع بها ويستقر بها الفرد يقيم التي الدامد 

فيها.يولد ^١ ١٠١فيها 
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المواطنة;خ. 
ومحله،الإنسان موطن وهو به، تقيم الذي المنزل أي الوطن، من المربية في مأخوذة الواطنة 

يولد,لم أم فيه ولد الإنسان، إقامة منزل أوطان; الوطن وحمع وطنأ، اتحده اي البلد؛ وطل ويقال 
المواطنبين نميز لا بحيث الخكم، وحدات بعتض في أو دولة في كاملة عضوية هي المواطية 

كماودولة فرد بين "الخلاقة بأيها؛ المواطنة اليريطانية المعارف دائرة يعرف كما مثلها، والجنسية 
وتؤكدالدولة", تلك في وحقوق واجبات من الخلاقة ننلك يتممنه وبما الدولة، تلك قانون يحددها 

المواطنعلى تسبغ الخموم وجه على الخواطية بال للمواطلمة، مفهومها البر المعارف دانرة 

العامة,"المناصب وتولى الانتخاب حق مثل سياسية، حفوقا 

الاندماج:د. 

العامالقانون وحكم المعاملة في المساواة فيه تسود مسترك مجال تنمية يستهدف فعل كل 

منبوجه بأي الاندماج، يعني ولا والدينية؛ واللغوية الثقافية التعددية ويراعي عليه، والمحافظه 
هوالأقليات حماية من الخريش لأن المهيمنة، الثقافة في الأقليات استيعاب أو الاسئتيسال الوجوه، 
الذينللاشخامل الجماعية الهوية يقومر أو فيه مرغوب غير استيعابا الاندماج يممبح ألا ضمان 

الدولة.إقليم ش يعيشون 
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3:الفصل 
ومقاصدرأغراض 

الإنسانيةالممارسات ومن ومقاصدها، الإسلامية السريعة روح من محتوياته يستلهإ الميثاق هدا كان لما 
الدوليةالمواثيق ومن والقانون، الحق دولة ضمان مجال في الدول جهود ومن المواطنة، لقيم الفضر 

المنيمينالأشخاص حفوق بشان  1992لعام المتحدة الأمم إعلان وبالأخص الإنسان لحقوق والحيوية 

ولغويه،دينية ممي'ت وإلمح، اثية او قومية اقليات الي 

الأسلامية؛غير الدول في كمسنمين منه، ومقاصدنا آغراصنا فان 
ولأوطاننالديننا خير فيه لما أنفسنا عن للتعبير جهودنا ونوحد كلمتنا نجمع ان ٦, 
السلميالتعايس إطار في الحضاري ورقينا الاجتماعي وسفنا والروحي الفكري امننا نحقق وان 2, 

الوطنيةووحدتها فيها نعيش التي الدول سيادة سقف تحت غيرنا مع 

ظاهرةتغدي وباتت بالإسلام النصقت التي الثمحنبه والنسور الخاطنة الأفكار نححح وان 3, 
ِوالكراهية المنف ويلات المسلمين على جلبت والتي "الإسلأموفوبياا' 

والسلموالعدل والتضامن والتسامح والاعتدال والتفاهم والحوار والتعارف الخير قيم ندعم وآن 4, 
والهلوانفالشعوب مختلف بين 

أشكالكل من المية والضمائر دولنا مع بالشراكة القائمة الأجيال ويحصن أنفسنا نحمي وأن 5, 
تلكلاسيما الإنسان حقوق انتهاكات كل ومن والتهميل والإقحاء والتمييز والعنف الاضعلهاد 

الدين.على القاسة 

والحرياتالإنسان وبحقوق بالكرامة متمتعين والاجتماعية الاقشادية _أوض_ااعذا بنأيصب وآن 6, 
التطرف،اشكال كل عن بعيدا الكاملة وبالخواطنة الأساسية 

والمحتمعىا'لآهلى السلم اهداف تحقيق يخدم بما حكوماتنا وبين بيننا الثقة بناء في نساهم وأن 7, 
السعوب.بين والصداقة الاجتماعية والعدالة والعالمي 
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الثاني;الباب 
والحرياتالحقوق في المساواة باب 

الأساسية
الفصل4;

الإنسانبحقوق نتمتع ان ، الأسلامية غير الدول في مسلمة وكمجتمعأت كاشخامر لنا، ٦, 
فيالحق فيها بما غيرنا، مع المساواة قدم على عالميا بها المعترف الأساسية والحريات 

شعائرهواقامة بديننا والمجاهرة الخاصة بيقافتنا التمتع وحرية بكرامة والعيس الوجود 

لغتناِواستخدام 

القانونيفرضها اليي، للقيود الأ معتقده، او دينه إقنهار في الإنسان حرية إخضاع يجوز لا 2. 
الأدابأو العامة المحة آو العام ١لذفلام أو انمامة الملامة لمماية ضرورية تكون والتي 
الأساسيةِوحرياتهم ين لأخرا حفوق او العامة 

الفصل5:

الوطنية:وتشريعاتهأ فيها نتواجد التي الدول ولسيادة الدولي للقانون تام احترام وفي حقنا، من 

وبكاملوالاقشادية، والثقافية والاجتماعية والمياسية المدنية المفوق بكافة للتمتع نسعى أن ٦, 
وفيوالذولية الإقليمية المواثيق في بها المعترف الأساسية والمريات الإنسان حفوق 

الودننية_التشريعات 

واليسحةوالمكن العمل في التمييز سئما لا التمييز، من اللازمة الخماية بنحفلى وآن 2. 

وآكعليم.

٠الإنسانية ضد انم الجر و الإنسان لخقوق الجسيمة الانتهاكات من مأمن في نكون وان 3. 

الطيبةوالكريمة،المياه سبل عن نبحث 4.وان 

اتصالاتاستمرار على ونحاففل ونقيم ١لخود، عبر المنمية الات الاتصفي بالخق نتمتع وان 5. 
وكيلكأخرى، اقليات إلى السمين الأسخاص ومع جماعتنا أفراد يانر مع وسنمية حرة 

قوميةصلات بهم تربطنا الدين الأخرى الدول مواطني مع الخدود عبر المنمية الاتعسالأت 
لغوية،أو دينية وصلات إثنية أو 
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سراالخاصية، لغينا واستحدام اكينية، ثعانرنا وممارسة الخاصة، بثقافتنا نتسع وأن ع, 

التمييز.أشكال من شكل أي أو تدخل ودون بحرية وذلك وعلانية 

السلمي.التعايش مبدأ وفق كمواطنين اتمية الإدهويتنا على للحفاظ جهودنا نوحد وأن 7, 

استمراره.على والحفاظ الميثاق هذا بموجب حقوقنا عن للدفاع اظارآ نوسس وآن 3ٍ 
والمامة.والاقتصادية والاجتماعية والدينية الثقافية الحياة في نشارك وان وٍ 

كانحببما الإقليمي، الصعيد على أو الوطني، الصعيد على سواء فعالة مشاركة نشارك 0أ.وان 
فيها.نعيش التي بالماطق او مسلمة كاقلية بنا الخامة الفرارات في صلانما، ذلك 

التمييزومناهضه الأقليات حقوق عن للدفاع القانونية و انحقوقية اللجان في ننخرط أأ.وأن 

العنصري.

الثالث:الباب 
الواجباتباب 

القصل0;

غيرالدول في المسلمة المجتمعات على رواجبات 
الأسلامية(

علىسيادة لها يدول مسلمة شاقئيات نتواحد ولأننا كافة، للناس ورحمة سلام دين الإسلام لأن 
د\انفسنا ندعو فاتنا اوطانها، 

فيها.نعيش التي للدول العامة السلطات باحترام نلتزم آن 1. 

الخامةالقوانين باحترام مقيمين، أو مواطنين باعتبارنا علينا، الملقى بالواجب نخل لا وأن 2. 
فيه.نعيش الذي بالمجتمع 

وحشمنالكي والتعايش والتعارف والاعتدال الوسيليه على الفانمة هويتنا على نحافحن وان 3. 
الجزار.
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الوهإن_سقف تحت ١^"؛^؛، التنوع نحترم وأن 4. 

للأسلأمءحقيقيين وممثئين لغيرنا حسنة قدوة نكون وان 5. 

مناٍفردا يكون أن يريد لا شخص أي على الخاصة وعقيدتنا قواعدنا نقرض لا وأن 6. 

الدين.في والغلو اكلرف سد وأن 7. 

وأموالهم.أعراضهم على نعتدي ولا الأخرى الطوائف صد التحريض عن نهتنع وأن 8. 

وكيلكالأراضي سلامة ضد باستخداط التهديد أو العنف لاستعمال اللجوء عن نمتنع وأن 9. 
هداومقاصد يتفق لا آخر وجه أي على أو الأم الدولة عن الانفصال دعاوي عن نمتنع 

الميثاق.

والأمنالسلم يجعل لا وجه على السلمية بالوسائل غيرنا وبين بيننا المنازعات نفض .وأن 10
للخطرعرضية الدوليين أو الوطنيين 

سياقاتهاعن أخرجها مفاهيم تطبيق أو أحكام إصدار حق لنفسه أعتئى من كل من نتبرأ .وأن  11
بالأخرين.الضرر لإلحاق الإسلام مقاصد وعن 

،^^٠١في نعيش اللذين والبلاد وللمجتمع لديننا المفيدة والأعمال للخير دعاة نكون .وأن 12
دذميذي(ّاٍفى وفعالية بايجابية ونشارك 

الماداتونتجاوز العليمة الإسلامية واكبادى للقيم وفقا التعامل على بيننا فيما نتعاون .وأن 13
منه.ليست وهي للأسارم تسيء التي الموروثة والتقاليد 

الذيالمجتمع في ونندمج والمنبئة والملانفية والمذهبية الرقية حول التمحور نتجنب ه1اوأن 
علىالمغاظ من ذلك يمنع ولا فيه، المياه وجوه مختلف على وننفتح لته، ونتعلم فيه، نعيش 
المعتدلة.الإسلامية هويتنا 

الإسلاميةوالمجتمعات فيها نعيش التي الدول في مجتمعاتنا بين للتواصل جسورا نكون .وأن 1ة 
العلاقاتينمي وبما الإسلامية والبلاد لبلداننا المسزكة المصالح يحقق بما الأخرى 

بينهمو١لدقافية والاجتماعية الاقتيسادية 
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الفصل7:

الإسلأسةاالموسمات على رواجبأت 

آس;على الميثاق، هذا ومقاصد اغراض مع يتوافق بما تعمل، أن الإسلامية المؤسسات على 
الخواطنةفقه اصعيل ت ٦

التعارففقه تاصيل 2ء 

التعايش,فقه تأصيل 3ٍ 

الواقع,معالجة في الأولويات فقه اصيل ته 

دولة,كل اراضي ووحدة سيادته واحترام للويلن الولاء تاصيل جٍ 

عنالحرج يرفع بما لديهم الفاعلة المواهلنة قيم وتعزيز لمسلخين الإيجابي الانخرايل تشجيع 0ٍ 
والدينية,الثقافية وهويتهم كرامتهم على الخحاففنة مع بالتوازي المحلية الخجتمعات في اندماجهم 

الخير.على اكعاوف تثجيع 7. 

الدذوخ_واحترام والتسامح والاعتدال للويحليه الداعمة اليبيلة الإسلامية القيم دعم 8. 

والأديان,والنقافات الحضارات مختلف بين المتبادل والاحترام و١لتك١هم التواصل قيم ننمر وء 

وغيرهم.المسلمين بين سواء كفة الى والسعي الأديان بين الحوار .دعم 10

والقيمبالتعاليم وتستنير تسترشد سليمة تنشية المسلم والشباب الطفولة تنشية برامج ودعم خلق  ٩٩

السمحة,الإسلامية 

طرفمن استقهنابهم امكانية من للحد المسلم الشباب ستهدف التي التوعوية الأنشحله دعم , 12
الاجتماعيالتواصل انعل ويعبر لاسيما المتطرفين 

الدينيةبالسائل المتعلقة الأراء أو الئيلرف من مخاوفهم لمناقشة للشباب أمنة قنوات اتشاء  3٠٦
والسياسية,

التميزلتحقيق السامية الإسلام قيم مع ينسجم بما واثاعتها العلمية المعرفة اكتساب تشجيع 4آ, 

الفكري.

الأسلامية,غير الدول في للمسلمين الحضاري الشهود لتحقيق ومدارس ومعاهد مراكز إيجاد . 15

والاعتدال,الوسحلية على الشباب وتاهيل تدريب فرص توفير . 18
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والاعتدال،الوسطيه منهج على الدينية القيادات تكوين , 17

المؤهلات.عظات والوا المؤهلين والأئمة الجمهور بين الاتصال قنوات تسهيل , 18

الفصل8;
١لأسلأميةاغير البلدان في الإفتاء شان على والقائمين والخهلباء الأئمة على رواجبات 

الروحي،الأمة أمن حفظ في أساسي دور لهم الأفتاء شأن على والقائمين والخطباء الأنمة لأن 
أرضه،على سيادة له بلد في مجتمع من جزء الأسلامي المكون ولأن وعلماءها، أنمتها تتبع الأمة ولأن 
خطباءو كاتمة علينا فينبغي المسلمين؛ أمن مقومات من واستقراره وأمنه المجتمع هذا وحدة ولأن 

للمفاسد;ودرء؛ للممالح جلبا الأفتاء، شأن على وقانمين 

الدين.من بالصحيح والاشتغال للمسلمين والروحي الفكري الأمن تحقيق فى الإسهام 1. 

قيمويعزز الجيران حقوق ويراعي الوطنية الدولة سيادة يحترم معتدل وسطي بحطأب الالتزام 2, 
المحتكبالأخر والقبول الاجتماعي والتكافل والتراحم والتعاون والتوادد والمشاركة الخواطتة 

الأحر.كراهية على التحريض دون الحجة وبقوة الحسنة والخوعنلة بالحكمة الدعوة 3, 

غيرهموبين وبينهم أنفسهم المسلمين بين والفتنة الفرقة نوازع يثير ما اجتناب 4. 

الدينيةالمفاهيم المميلين جموع تلفين مع يتناسب بما الجمعة حطق اخراج حسن على الحرص 5ء 
الأسلاميةغير الدول في مسلمة كمجتمعات لوضعيتهم الملاسة الشرعية والأحكام 

رسالةيخدم الذي والاندماج الخيرية الأعمال في وترغيبهم المسلمين نفوس في الأمل بعث 6. 
الإسالأم.

علم.بغير الأفتاء عن الامتناع 7. 

المنابر.فوق من الفتوى إعلان تجف 8. 

دليل.بلا الفقهية الأقوال على الاعتراض عدم 9. 

البلد.وثفافات المصر علوم على الانفتاح . 10

علىبينهم التعارف أساس التقوى وجعل الناص بين الاجتماعية العلاقات تمتين على العمل . 11
والدينية.الثقافية والتعددية الوطنية الوحدة قاعدة 

المام.والأمن الاجتماعي السلم يهدد ما كل تفادي . 12

الخلاف.مساتل فى الأفق بسمة التحلي . 13

19



ازدراءوعدم والدينية الثقاقية الخصوصيات واحترام الإيجابي التواصل على الناس حض , 14

الألبان.

المسلمينِبين والتعاضد الأخوة مبالي زرع . 15
ِالاجتماعي ومحييله المسجد بين المسلة توثيق , 10

تحيز.او تمييز بلا المتخاصمين بين والإصلاح سلميا النزاعات فض في السعي  ٠٦7
الأحكام.تطيق ئى التدرج وشرح والإصلاح التوجيه فقه في الأولويات ترتيب 3أّ 

المحليةِالمجتمعات مع والمتواصل الفعال التواصل . 19

المحلية.مجتمعابم في حسنة قدوة يمثلون لخسلمين النجاح قميص ونثر تعزيز ، 20
والتيلرفالدين في الغلو افتي من التواصل قنوات ومختلف المساجد خلال من التحذير أةٍ 

ِالإسلامية الأمة على المفاسد جلبتا اللتين العنيف 

النشءوإرشاد والإرهاب التينرف جماعات من وتحصينهها والثياب الطفولة مراكز تنشيط ععٍ 

والاعتدالالوسطية لقيم 

بمكارميتعلق فيما لاسيما للأسلأم الأساسية بالمبادئ للتعريف عامة دروس وتقديم تحضير  23
القويم.الأسلامي السلوك لترسيخ وسلم عليه ك صلى الرسول أخلاق 
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الرابع;الباب 

التعاونباب 

الفصل9

الحقوق(حماية على رالتعاون 
فيحاسمأ دورأ والوطنية والاقليمية الدولية الفاعلة الجهات وبين بيننا التعاون توطيد يودي 1. 

بها.واكهوتض حقوقنا حماية 

الدول،عاتق على الأقليات بحماية الرئيسي القانوني الالتزام ويبقى 2. 

الفصلهأ:

الحكومات؛مع رالتعاون 
عهدانفسها على قهلعت والتي سملمة، مجتمعات فيها تعيش التي الأسلامية غير الدول ندءو■٠ ان لنأ 

ئ;الأساسية، وللحريات الأسان لحقوق الفعلي العالمي الاحترام المتحدة الأمم مع بالتعاون نومن بان 
الميثاق_هدا بتأييد اعلأن إصدار 1, 

المسلمةللمجتمعات العالمي بالمجلن الاعتراف عٍ 

أجلها.من حلق التي والغايات الأغراض لتحقيق جهوده دعم 3. 
الأقلياتحقوق بحصيوصر المقدمة الدولية التوصيات تنقيذ 

خصوصياتها.وابراز التعددية احترام سياسة انتهاج 5. 

الغاءاو ولنعديل والمحلمية، القومية الحكومية السياسات في النفئر لإعادة فعالة اجراءات اتخاذ 0ء 

مكوناتمن مكون آي ضد التمييز إقامة إلى مودية تكون الثلمة آو قوانين اية إبينال او 

المحتمعات

21



سماسثةوطنية هوية على الحفاظ تضمن التي والاقلبمية والإدارية القانونية الترتيبات اتخاذ 7ٍ 

يمكنبحيث الهوية، على القانمة التوترات معالجة تتيح بناءي بطريقة الديني التنوع تستوعب 

تيسيرمع وتنميتها الدينية هويتهم على الحفاظ المختلفة الجماعات إلى ينتمون الذين للأسخاص 

للحميع_والحقوق الكرامة في المساواة أساس على وسلمي بناء نحو على شؤونهم 

الخحلر.عوامل اهم على وتركز الثقافي البعد تراعي وقانية تدابير اعتماد 3, 

Q قافتها الأكثرية دين عن المختلف الإخر على التعرف مبادرات شجيع تJوحضارتهاِو
المكونات.من وغيرها المسلمة والمجتمعات الأكثرية بين والصيداقة والتسامتء, التفاهم تعزيز  ٦٠

أساس.آي وبدون زورا بالإسلام تلصق التي الغير بمعاداة والاتهام الإرهاب دعاوي كل اسقاط  ٠٩٦

والمسلمينالإسلام ضد انمنف آو التمييز او الكراهية على التحريض تحرم صئارمة قوانين سن 2م 
عامة.بصفة الأديان ازدراء وححلر الإلكترونية، الاتصال ونائحل عبر لأسيما 

تخويفهآو الغير إرهاب يمارس فمن غيره؛ بجريرة مؤاخذته وعدم غيره بجرم أحد معاقبة عدم  3٠١
لكسلمدنٍأو للأسلأم الاتهام يمتد ان دون نياته العقاب يستحق الإسلام باسم 

الإعلامئ أجهز في محددة مدد خلال عقيدتهم وعن آنضهم عن التعبير بحرية للمسكين السماح  4٠٦
الحضارية.وقيمه بالإسلام نعرف اللي، البرامج بائامة وكذلك الرسمية 

الدعانية،النشاطات وسانر المنظمه الدعائية النشاطات وكذلك المنظمات، شرعية عدم إعلان ولإ 

والنشاطاتالمنفلخات هذه وحفلر عليه، والنحريعش العنصري للتمييز بالترويهو تقوم التي 
القانون.عليها يعاقب جريمة منيا أي في الاشتراك واعتبار 

تسوقاو إرهابية مضامين ح ترو أو الكراهية إلى تدعو جمعية أو موثمسة كل حل  0٠٦
الاقتياتأبناء عموم ومصالح للدين مجافيه حزبية أغراض إلى الإفتاء 

الصملمية

الخلفيةذات التهديدات و والاعتداءات الانتهاكات حول البيانات لجمع رسمية آليات وضع  7٠٦
الأسلأم.من التخوف عن الناتجة الحوادث أو المسلمين ضد التمييزية 

والأعياد.الجمعة ولدساتة اليومية للحملاذ المناسبة الأماكن وتحصّيصب المساجد بناء تيشمير  ٠٦8

المتطرفين.اعتداءات من للمسلمين المقدسة والأماكن المساجد حماية وآ. 

وتاهيلهم.المسلمين بين والخاملين بالدعاة النهومر , 20
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معوتنقدها الدول بين فيما والمساعدة التعاون وبرامج الوطنية والبرامج المياسات تخشتل , 21
هويةذات مجتمعات إلى منيمين ا اشخاصمبصفينا المشروعة الحنا لخصيالواجب الاهتمام إيلأء 

واحدة.دينية 

المدنأحياء وباقي الإسلامية الأقليات تجمعان احياء بين التنموية الفجوة اسباب معالجة , 22

مشتركةِومشروعات منتجة أعمال في الاندماج على المسلمين مساعدة , 23

الديذيةِأعيادهم في باجازات المسلمين للعمال الترخيص , 24

الشباب.ومراكز التعليم مناهج خلال من مبكرة سن مند الأخر تقبل ,استهداف 25

الدراسة.مراحل مختلفح في المسلمين لأبناء الدينية التربية بتدريس ,الماح 26

والحضارةالمربية واللغة الإسلامية الدراسات لتعليم المسلمون يقيمها مدارس بانشاء ,المماح 27
الإسلامي.والتاريخ الإساتمية 

يعنىالعليا والدراسات الجامعية الدراسات في متخحيصية علمية هينان بانشاء ,السماح 28
بالوظانفالالتحاق حق وتسهيل بشهاداتها الاعتراف مع فروعها، بمختلف الإسلامية بالدراسات 

والإنممافالمساواة قيم أساس على لخريجيها الأعمال مختلف وممارسة لخامليها الخامة 

التمثيليةبالهينة أسوة سولة، الإقليمية الأجهزة لدى للمسلمين تمثيلية إسلامية إقليمية هينان ,خلق 29
يتعلقفيما الرأي و١بح١ء التشاور امكانية لها يتسنى واليهود، يثح والبروتستانللكاثوليك 
المسلمينشؤون يحمل وما الأقليات بآمور الخاصية بالنشريعان 

منابتداء كاقلية فيها توثر التي والمياسات المعايير وضع في المسلمة المجتمعات ,اشراك 30
القرار.صنع عملية من الأولى المراحل 

التمتعلها يحق واحدة دينية هوية ذات كمجتمعات وبالمسلمين كدين، بالإسلام رسميا الاعتراف , 31
الأخرى.الدينية الأقليات من غيرها مع المساواة قدم على كاملة بحقوقها 
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:الفصل11

الدولي(المجتمع مع رالتعاون 
ندعو.والاقئيمية، الدولية الأنسان حقوق واليات مؤسسات مع المثمر للتعاؤن تعزيزا 

ئ;ساته خلال من الدولي المجتمع 

الميثاقهذا ئتبشي اصدار  ٠٦

الميثاقِهذا بموجب انشئ الذي المسلمة للمجتمعات العالمي بالمجلس لاعتراف ا 2

اجلها.من حلق التي والغايات الأغراض لتحقيق جهوده ودعم 3. 

الأطرتعزيز أو إنشاء طريق عن العنف من بحمايتنا الدول بالدنامات الوعي إذكاء على العمل إمحٍ 
الأقليات_حقوق بحماية الصلة ذات المياسات دعم او المؤسسية 

وتاصيلوالأمن، التعايش تحقيق أجل من المختلفة والأديان الثقافات بين الحوار مدأ ودعم 5, 
الملم,ثقافة ونثر الأسانية، الكرامة 

الواحدةوالثقافية اكينية الهوية ذات الأخرى المجتمعات من غيرها و المسلمة المجتمعات شراك ا 0

بهاِالواردئ المستدامة التنمية وآهداف  2030لعام المستدامة التنمية حطه تنفيذ في 

علىالتدريب دورات من الاستفادة من الأسالامية غير الأول فى المسلمة المجتمعات مكين ت٦ 

الصيلة,ذات الألمان استخدام على ومهاراتهم قدراتهم وتعزيز بحقوقهم المطالبة كيفية 

سواءمتنوعة سياقات في والحماية الوقاية قدرات تدعيم في الفعالة والمهارات التجارب تقاسم 3ٍ 
النزاع.بعث وما النزاع اوقات في أو الملم أوقات في 

ذاتالتوصيات ترجمة من الوطنية الفاعلة الجهات تمكن التي والأدوات الاستراتيجيات تقاسم وٍ 

إجراءاتإلى الأقليات بحقوق الصلة 

منأساسيا وهت.فا أولوية ١لأساتمية غير الأول في المسلمة المجتمعات حقوق عن الأفاع جعل , ٦٥
الإنمانية.الأهداف 

بعضفي المسلمة المجتمعات تستهدف الني القفليعة والجرائم الخنف اعمال كل ومواجهة منع  ٠٦٦

الأحرى,المجتمعية المكونات باقي تستهدف او البلدان 

الشرعيةبموجب، التزاماتها تنفيذ اتجاه في مسلمون بها يتواجد التي الأسلامية غير الأول دفع ة٦, 

بحمايةالصلة ذات لاسيما والإقليمية، الأولية المواثيق مختلف وبموجب الإنسان لحقوق الأولية 

فعالنحو على وتطبيقها اولخوية، اودينية اثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخايس حفوق 
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المسلمين.وعن الإسلام دين عن الإرهاب تهمة لفصل الإمكانيأت كل تسخير . 13

صورتهوتقديم الإسلام عن للحديث الغرب مع الحوار لغة تتقن مسلمة نخبة اعداد برامج دعم . 14
له_المشرفة 

والتمييزاللأسوائ دائرة من للخروج مكان أي في الإسلام أبناء من للمحتاجين العون يد مد . 51 
والقفر.والهشاشة الاقتصئادي والإقتساء الاجتماعي والتهميش 

النهوضخطط وضع قي الأسلامية غير الدول في المسلمة المجتمعات مشاركة دعم . 10
المراحل.جميع في المشاركة هذه نعئاق وتوسيع بلدانهم فى والاقنصادية الاجتماعية باوصاعهم 

الرابع;الباب 

حتاميةأحكام 

القصل2أ;

التي؛والبلدان المسلمة المجتمعات بين مشتركة أرضية ايجاد سبيل في اجتهاد هو الميثاق هدا 1. 
مستقبلاتيئويره ويمكن للجميع، والرفاه السلمي التعايق سبل يحقق بما فيها تعيس 

آوتفضيل على الأسلامية غير الدول في المسلمة المجتمعات حصول الى الميثاق يسعى لا 2. 

مشروع.غير تمييز 

بالتزاماتهاالأسلامية غير الدول في المسلمة المجتمعات وفاء دون يحول ما الميثاق في ليس 3. 
الدولوفاء دون يحول ما ولا الأخرى، المجتمعية المكونات تجاه أو وأوطانها لبنها تجاه 

المجتمعات.هده إلى المنتمين بالأسخاصر يتعلق فيما الدولية بالتزاماتها 

القصل3أ:

طرف؛من لاسيما تبنيه لأجل والترافع واسع نيماق على الميثاق نشر على العمل يتم 

المسلمةلجدم،ئت ا ٠

الأسلامية.غير الدول في المسلمة المجتمعات مومسات و ٠
الحكوصية.وغير الحكومية الحقوقية اته وهيئالدولي المجتمع و *
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الفهل4أ:

إالمسلمة للمجتمعأت العألمي رالمجئس 
الميثاقهذا بموجب انمسشة للمجنمعات ظثمس وجنس نقا ي ٦

الدول.لميادة تام احترام في اجئها مز انشئ والمقاصد الأغراض تحقيق ظى ويعمل 2. 

العالم.دول مختلف في له فروعا بتشئ آن ويمكن 3. 

المحليةوالمجتمعات الدول هات وحكو الدولي المجتمع مؤسسات مع للتعاون جهدا يدخر ولا 4ٍ 

للأقلياتخير فيه ما على الحسنة والنوايا الحية الصمام واصمحاب الحكومية غير والمنفئمات 

وبلد١ذه١,المسلمة 

May 2018بتاريخ ابوظبي فى حرر 
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