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 إن الحوار مع المسلمين يجب أن يكون إقليمي ومحلي 
 

. الكانتونال والبلدية والمجتمعية وذلك بحضور النائبة من المجلس الفدرالي السويسري سيمونيتا سمارغواإلتقى ممثلي 
يجب ". حوار مع المسلمين"وكان الغرض من هذا اإلجتماع هو مناقشة المسائل المحددة في إطار البرنامج الفدرالي 

 . قعوإيجاد حلول ملموسة في الم
 

 اإلعتراف بالجاليات الدينية: لخمسة مواضيع كانت في مركز اإلهتمام في إطار اإلجتماع تم التطرق
اإلسالمية، ضروريات اإلعالم المتبادل للجالية اإلسالمية وللجاليات الدينية األخرى، تحضير وتحسين المستشارين الدينيين وطريقة 

 . ت الخاصة بالصالة وقطع األرض للمقابرمعاملية العالمية الدينية في المدارس، وعنصرية الدينية والحاجة إلى المساحا
 

 ترويج التعايش في سالم 
على نطاق  –إن المشاركين المسلمين في النقاشات وممثلي الدولة إتفقوا أنه في المرحلة األولى يجب القيام بحوارات في المواقع 

لدستورية من ناحية، ومن ناحية أخرى إن هذا الشيء مفيد بسبب الواجبات ا. بخصوص هذه المواضيع الخمسة –كانتولي وبلدي 
 . الواقعية وقدرة تكييفهابسبب وجود الحلول 

يجب اإلستمار في الحوارات والمنصات الموجودة  على المستوى اإلقليمي والمحلي والروابط بين الجاليات المسلمة وبين السلطات 
 . المحلية

 
إن الهدف من هذه الجهود هو ضمان التعايش السلمي مع سكان .  لإن اإلتحاد يواصل جهوده لمكافحة العنصرية وترويج التكام

 . متنوعين وهم في نمو مستمر
 

إنهم يتداخلون على الصعيد اإلقليمي لضمان عالقة : إن المسلمين يبرزون بكونهم يحترمون الدستور والتقاليد والتاريخ السويسري
أملهم بإن المسؤولين من جميع أنحاء سويسرا يقدموا لهم المزيد من اإلهتمام وأعربوا عن . جيدة مع الجالية الدينية والمجتمع والسكان

 .  بخصوص طلباتهم لممارساتهم الدينية
 

 مكافحة التطرف والعنصرية
سيمونيتا سمارغوا قّدرت جهود تكامل المسلمين والمشاركات القّيمة التي يحققونها يومياً كونهم جزء من المجتمع إن النائبة 
أكدت في القوت نفسه أنها تنتظر من كافة سكان الدولة مكافحة التطرف والعنصرية من أي نوع في إطار بيئتهم  .السويسري

 . المعيشية
 

 ، والنائبة ريجين)KdK(إن الدولة تم تمثيلها من قبل المستشار الدولي باسكال بروليس بصفته رئيس مؤتمر حكومات الكانتونال 
، مارسيل كويمنارد، بصفته رئيس المجلس المحلي )EDK(أيبلي بصفتها نائبة رئيس المؤتمر السويسري لمدراء التربية الكانتونالي 



 نشرة إعالمية التحاور مع المسلمين مستمر على مستوى إقليمي
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باالضافة إلى هانيس جيرمان، عضو في المجلسي الفدرالي ورئيس اإلتحاد البلدي  )SSV(آراو ورئيس اإلتحاد السوسري للمدن 
 ) . SGV(السويسري 
شخص، نساء ورجال من كافة اقاليم سويسرا وهم يمثلون أغلبية المسلمين في  18ف المسلمين فقد حضر اإلجتماع أما من طر

 ". حوار مع المسلمين"سويسرا واللذين ساهموا في البرنامج الفدرالي 
 

المنشور بتاريخ " 2010لمسلمين حوار مع ا"إن اللقاء كان ناتج هذا الحوار والمبرم رسمياً في السنة األخيرة وهو مدون في التقرير 
 . 2011كانون األول / ديسمبر  16
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