
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم الدولي للتسامح

 3162نوفمرب  61املنامة 

من كل عام، باليوم الدولي للتسامح حيث دعت اجلمعية العامة  نوفمرب 61 حتتفى األمم املتحدة يف

الدول األعضاء إىل االحتفال بهذا اليوم بهدف حتقيق السالم وحياة الئقة  6991لألمم املتحدة يف عام 

باإلنسان يف خمتلف الثقافات واألديان وذلك من خالل االحرتام والتقدير املتبادل بني البشر، باعتبار 

أقوى أساس للسالم واملصاحلة وهو األرضية القوية اليت بنيت على أسس كبرية من التسامح هو 

 اجل بناء جمتمعات مدنية متطورة تؤمن بعملية عيش اجلميع بسالم معا وعلى ارض واحدة.

( بأن يكون 84/621يف قرارها رقم ) 6991وجاء هذا اإلجراء يف أعقاب إعالن اجلمعية العامة يف عام 

األمم املتحدة للتسامح، وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من املؤمتر العام سنة  6991عام 

، حيث اعتمدت الدول األعضاء إعالن املبادئ املتعلقة بالتسامح وخطة 6991نوفمرب  61لليونسكو يف 

 عمل متابعة سنة األمم املتحدة للتسامح.

املتحدة على أن التسامح هو وحده  وقد أكد إعالن املبادئ الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم

الذي يضمن بقاء اإلنسانية طاملا كان التنوع واالختالف هو أمر مالزم للوجود اإلنساني وسنة 

كونية ال مناص عنها، وقد حرص إعالن املبادئ على تعريف التسامح بنفي الفهم املغلوط عنه 

حتفظ، بل هو يعين احرتام التنوع  فهو ال يعين عدم املباالة وهو ال يعين قبول كل شيء دون أي

 الذي يزخر به هذا العامل وقبوله والتصاحل معه، وهو يف جوهره اعرتاف حبقوق اإلنسان لآلخرين.

وبهذه املناسبة، تأمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أن يكون هذا اليوم فرصة للجميع شعوبا 

وحملية إلدراج معاني التسامح ضمن وأمما وحكومات وجمتمع مدني ومؤسسات أهلية وطنية 

أنشطتها وبراجمها وخططها من أجل عامل أفضل ترجح فيه فرص السالم والتعاون والتحاور 

 -وقبول اآلخر وتتقلص فيه مساحات اإلقصاء والتعصب، وليكن حاضرا يف أذهان اجلميع أن التسامح

ليس جمرد مانع للحروب والعنف،  -وهو القيمة اليت ما خال منها مذهب أو معتقد أو دين أو ثقافة 

 بل هو أيضا حافز لإلبداع واالبتكار والتجديد واالكتشاف.

وتطالب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اجلميع أن يكون التسامح ضرورة لبقاء اإلنسانية 

وتطورها، وهو مطلوب يف هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى الن قيمة التسامح هي اليت جتعل 

ت تعيش مع بعضها بأمن واستقرار وسالم وحمبة ووئام بعيًدا عن أي اجتاهات ثقافية أو اجملتمعا

 دينية أو سياسة.
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