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2018

عقد المؤتمر العالمي للمجتمعات المية بعنوان "القرص والتهديات** وذلك تحت الرعاية

الميمة لمعالي الشيخ يهيان بن مبارك آل نهمحان ،ؤنيرالسامح بدولة الأمارات الولية السمية
وذلكوذلك يومي  9-8مايو  2018في العاصمة أبوفلبي .وقد شارك في هذا اضؤتمر العالمي أكثر
من  550شخصية علمية وسياسة وممظين عن انحؤسسات الأسلامية ،ورحال اعمال وشخصيات

اعتبارية جازوا من أكثر من  140دولة حول العالم.
وبعد جلسات النقاش والتداول المثمرة على مدار يومي اكؤئمر ،والتي كانت موزعة على 2,ل
فيها أوراق علميةوبحئية عديدة ،وشارك بها العدد من الباحممن من مختلف
جلسة علمية

المجتمعات المسلمة في العالم ،ولقد تناولت هذه الأبحاث العلمية المحاور الأتية^

أولأت وضع الوجود الأسلامي في الدول غير الأسلامية في المياق العامي.
ثانيا؛ من فقه الصيرورة إلى فقه امواهلئة وذلك نحوحهلوات تاسسية لفقه التعارف.

ثالثا :تنامي ثئاهرتي التهلرف الديني والأسلأموفوبيا ودورهمافي تقويض استراتيجيات الاندماج

المجتمعي للمجتمعات المسلمة وأثرهما على الملم المجتمعي.
رابعا؛ يور المجتمعات المسلمة في تعزيز أشكال التعددية القثافية في الدول غير الأسلامية.
خامسا؛ الذذل١م العالمي الجدد ومستقبل المسكين في المجتمعات غير الأسلامية.
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وتوصل المقارٌ في المؤتمرإلى النتائج والهوصهات التالية.

اولأت أكد المؤشرون ش ط ش؛
ل .الإلتزام يالميادئ الواردة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والمؤدمرات والإعلانات

والقرارات الدولية المضلقة بحئوق الأهليان الدينية والتي تشمل المجتمعات المسلمة في الدول
غير الإسلامية ،ولاسيما تلك التي تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والتي تمئع التمييز

المنصري والديني والتهلهير المرقي ،نهلرأ لما في ذلك من تقويض لأهم الأسس التي قامت
عليها الأمم المتحدة وهي حققل السلم والأمن الدولممن والديمقراهلية واحترام حقوق الإنسان.
 .2تسجيع اندماج أبناء المجتمعات انمسلمةفي مجتمعاتهم التي يعشون فيها ،واحترام قوانين
دولهم ووحدة أراضيها والممل معها شراكة على تفعيل القيم افؤسماة للعقد الاجتماعي،

يمعصورضوأشكالها،وإدانةكل
.3
الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية وانمتهلرفة ،باعتبار أن الإرهاب
والتهلرف aل١هر ٥عالمية سللب تضافر جهود كافة المجتمعات والدول في التصدي لها،

ثائيآة اتفق المشاركون على أن الهدف الأساسي من هذا المزتمر هو الدعوة الصريحة لاندماج
المجتمعات المسلمة ولتيبير العش المشترك بأمن وأمان وسلام ،واحترام التعددية الثقافية
وتتس^سما

ثالثا؛ اعتماد "الميثاق انمالمي لكثعات المسلمة" الصائر عن المزتمر مرجعية عملية
ومعتدلة تتناسب مع روح وجوهر الدعوة .للعمل المشترك ،والدي يدعو؛

 .1الأمم انمتحدة الى ابرام اتفاق دولي ملزم لحماية حقوق الأهليان وحرياتها الأساسية
كمجموعات دممية وعرقية ولغويه ،ومتع كل أشكال الكراهية والتمييز الرقي والدممي،
ومتع الإساءة إلى الأحر وإلى الأديان ،ومتع وتحريم كل أنواع جرائم التْلهير العرقي
أوالدمحني.
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 .2دعوة دول العالم اجمع إلى تبني مقتضيات هدا الاتفاق والالتزام به وتنمل مبادئه
وتفصيلها وتوضيحها في قوانينها الداخلية بشكل اكثر دقة ،وذنملوير قانون خاص معني
بحثوق الأهليان الدينية.

 .3لعوق المسلمين للقيام بواجبهم الويلني تجاه مجتمعاتهم ودولهم في تحقيق السلم والأمن
الاجتماعيين والعمل الدزوب على تحصين أبنائها من التيارات المتهلرفة والجماعات
الإرهابية.

رابعا؛ إيللاق "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" كمؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود
مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول عير الأسلامية ،والارتقاء بدورها الويلبمي لتحقيق

الأنموذج الحضاري سجيعا لأفراد المجتمعات المسلمة للمساهمة في نهضة دولهم ،وتصحيح
الصورة النميلية عن الإسلام والمسلمين ،وردم الهوة الفكرية واليقافية والاجتماعية بين
مكونات المجتمع الإشاني والعمل على بناء الجسور بين مواْلنيه.

خامسأت دعوة"المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" لوضع خطة استراتيجيه لللنهوض
بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة والقيام بتنفيذها ،والعمل على تجديد الضناب الديني

المعتدل ،والارتقاء بتدبير الشأن الدلiي كالامامة والإفناء والتعليم لأبناء المسلمين ،والخروج
نفتريا وتهلبيقيآ.
بفقه التعارف على نحو متكامل ومرمل
سادسا; دعوة "المجلس العالمي للمجتمعاتا المسلمة'' لوضع وتفعيل خيلة استراتيجيه
للتنسيق بين مزمساته والمؤسسات والهيئات والمنفلمات الدولية ولاسيما مؤسسات العالم
الإسلامي.

سايعآ; كما يوصي المشاركون في هذا المؤتمر باتخاذ عدد من الخيلوات العملية التالية•
ل .اتخاذ التدابير الأزمة لمعالجة الثلروف المسببة لانتشار التيلرف والإرهاب بكل أشكاله،
سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتميادية او فكرية ،بهدف استئصّ اله واجتثاثه من
جذوره.
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 .2مضاممة الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي ،لتعزيز
الحوار والتسامح والتفاهم بين الأديان والحضارات ،وعدمالإساءة إليها او ازدرائها
ولاسيما من حلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كافة منميان الإعلام الالكتروني
والممعي والبصريٍ

 ،3حث القيادات السياسية والديتية من أبناء المسلمين ،على الامتناع عن استخدام خطاب
التعصب ورسائله ،التي قد تبثها بواسعلة مواقع التواصل الاجتماعي اومن خلال أية
أداة من أدوات الإيصال ،والتي من شانها ان تحرض على الكراهية او التيلرف او
انمئف أو الإرهاب.
 ،4دعم وتشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنمعات الإعلام المختلفة لتغيلية

أخبار مسلمي البلدان عير الأسلامية ،ونشر ثقافة السلام والتسامح ،عبر إنشاء موام
الكترونية لنشر أفكار التسامح ،ومواجهة كل أشكال التيلرف ،مع القيام بتنثليم الدورات
التدريبية وورش الممل من أجل التقربب بين الحضارات والأديان.

 .5تفعيل مجموعة من برامج التدريب لمجموعة من مؤثرين وقادة رأي المجتمعات
المسلمة في الدول غير الأسلامية لنشر قافة التعايش المشترك والتسامح.

 .6حث رجال الأعمال والمؤسسات المانحة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم
التعايش المشترك والتسامح.
 .7تكوين لجنة مهنية لمتابعة توصيات المؤتمر ،والإسهام في تفيذ ما ورد فيها من قبل
الجهات المعنية.

وفي الختام؛ يتوجه المشاركون في الخزتمر بالشكر الجزيل والإمتنان المميق لدولة الإمارات
المربية المتحدة على استضافة وتنفليم هذا المؤتمر الإستئناني في الدعم المتواصل لقضايا
الإسلام والمسكين حول الخالم ،وعلى رعاية اللم والماء ،ومد يد الموز والمساعدة لتحقيق
السلم المالخي والوصول للعيش المشترك من خلال نشر قيم التعاون على الخير والسلم
المجتمعي،

