
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 مبناسبة اليوم الدولي للتسامح

 

 م4162نوفمرب  61 يف املنامة

يوم كـ " 6991يف عام  اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي اليوم نوفمرب 61 دف اليوميصا

وذلك مبناسبة العيد اخلمسني ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  ،"للتسامحدولي 

مجيع أعضائها إىل االحتفاء به يف )اليونسكو( الذي يصادف نفس اليوم، ودعت اجلمعية العامة 

 كل عام.

والذي  عتمد املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة والعشرين إعالن مبادئ بشأن التسامحاوقد 

أوضح أن التسامح يعين االحرتام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عاملنا وألشكال التعبري 

وللصفات اإلنسانية لدينا ويتعزز هذا التسامح باملعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمري 

ل وعدم التحيز يف الدولة يقتضي ضمان العد ىمستو ىقد. ويضيف اإلعالن أن التسامح علواملعت

التشريعات ويف إنفاذ القوانني واإلجراءات القضائية واإلدارية وهو يقتضي أيًضا إتاحة الفرص 

 ل استبعاد أو تهميش إمنا يؤدي إىلاالقتصادية واالجتماعية لكل شخص دون أي متييز، فك

  .اإلحباط والعدوانية والتعصب

املديرة العامة ملنظمة اليونسكو يف رسالتها مبناسبة اليوم السيدة "إيرينا بوكوفا"  وقد أكدت

من احرتام  اوهو ينشأ طبيعي للعيش يف اجملتمع، أساسيالدولي للتسامح، بأن التسامح هو مبدأ 

بل هو سلوك  التسامح ال يقتصر على الكالم فقط، كما أن حقوق اإلنسان وحفظ كرامته

نفتاح على تنوع الثقافات واملعتقدات، ويف احرتام حرية ُيكتسب على مقاعد الدراسة، ويتجسد يف اال

منظمة اليونسكو بتوجيه وأضافت بالتزام  الرأي والتعبري املتجذرين يف التمسك حبقوق اإلنسان.

 ا الرتبوية والثقافية.كافة جهودها يف إرساء ونشر وتعزيز مبدأ التسامح من خالل براجمه

والتمسك وتشاطر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان دعوة األمم املتحدة لالحتفاء بهذه املناسبة 

ثقافة التسامح عن طريق تعزيز وأهمية رعاية مببادئ التسامح الواردة يف إعالن اليونسكو، 

نمية ضرورة العمل على تو، حالة عدم املساواةيف اجملتمع ، والعمل على معاجلة التفاهم واالحرتام 

والقبول بالتنوع الثقايف والديين  والتعايش اجملتمعي الديين والسياسي الوعي بثقافة التسامح

 واللغوي واإلثين يف عاملنا اليوم.

ن خالل إدماج هذا اليوم مالدول ومنظمات اجملتمع املدني االحتفاء بوتأمل املؤسسة الوطنية من 

فبدون التسامح ال ميكن أن يكون عملها،  طضمن رؤيتها وبراجمها وخطقيم ومعاني التسامح 

 هناك سالم، وبدون السالم ال ميكن أن تكون هناك تنمية أو دميقراطية.

*  *  * 


