
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 مبناسبة اليوم الدولي للتسامح

 

 م2016نوفمرب  16 يف املنامة

 املفدى البالد عاهل خليفة آل عيسى بن محد امللك اجلاللة صاحب حضرة به تفضل ملا استلهاما

 اليوم مبناسبة البحرين مملكة يف واملقيمني للمواطنني وجهها اليت السامية الرسالة يف اهلل حفظه

 بقيمنا تذكرنا مناسبة وهي للتسامح، العاملي باليوم العامل حيتفل: "قال حيث للتسامح العاملي

 اإلخاء فيها تعلمنا قيم طويلة، قرون منذ جد عن أبًا توارثناها قيم وهي األصيلة، البحرينية

: بأن جاللته موضحا ،"املشرق ومستقبلنا الزاهر وحاضرنا اجمليد مباضينا تذكرنا قيم والتعايش،

 الذين البحرين أهل ثقافة من أصيل جزء البحرين به وحتتفي العامل، به حيتفل الذي التسامح"

 الشعب هذا ُهوية عن بعيدة يومًا تكن مل اليت النبيلة القيم هذه ملثل حّيًا مثااًل ومازالوا كانوا

 ".الفريدة مكوناته مبختلف األصيل

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

 ضمن التسامح معاني إلدراج وحملية وطنية أهلية ومؤسسات مدنيا وجمتمعا وحكومات وأمما

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

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

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

 .واالكتشاف والتجديد واالبتكار لإلبداع حافز أيضا هو بل والعنف،

 باليوم عام، كل من الثاني تشرين/ نوفمرب 16 يف حتتفي املتحدة االمم فأن اخلصوص وبهذا

 االحتفال إىل األعضاء الدول 1996 عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية دعت حيث للتسامح الدولي

 خالل من وذلك واألديان الثقافات خمتلف يف باإلنسان الئقة وحياة السالم حتقيق بهدف اليوم بهذا

 وهو واملصاحلة للسالم أساس أقوى هو التسامح باعتبار البشر، بني املتبادل والتقدير االحرتام

 بعملية تؤمن متطورة مدنية جمتمعات بناء اجل من كبرية أسس على بنيت اليت القوية األرضية

 .واحدة ارض وعلى معا بسالم اجلميع عيش

 يكون بأن( 48/126) رقم قرارها يف 1993 عام يف العامة اجلمعية إعالن أعقاب يف اإلجراء هذا وجاء

 العام املؤمتر من مبادرة على بناء السنة هذه وأعلنت للتسامح، املتحدة األمم سنة 1995 عام

 بالتسامح املتعلقة املبادئ إعالن األعضاء الدول اعتمدت حيث ،1995 نوفمرب 16 يف لليونسكو

 .للتسامح املتحدة األمم سنة متابعة عمل وخطة
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