
 

 بوكوفا إيرينا السيدة رسالة
 لليونسكو العامة المديرة

 لتسامحلالدولي  اليومبمناسبة 

 ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦

 

التسامح إىل احرتام تنوع  ويدفعنا .مضى من أي وقتاليوم أكثر حنتاج إليها التسامح فكرة جديدة 

ضرورياً من شروط وميثل التسامح شرطاً  ميزة كوننا بشراً.عن  التعبريو أساليب العيش تنوع الثقافات و 

 . أكثر فأكثرالرتابط فيه ويزداد تنوع يتسم بال ها يف عاملسالم الشعوب كافة وتقدم

تشرين الثاين/نوفمرب عام  السادس عشر منبالضبط يف  عاماً  ٧٠قبل منذ إنشائها  ،اليونسكو قامت

ما تعلمت الشعوب أن  إذاتفادي احلروب  أنه ميكنعلى فكرة وهو اليوم الدويل للتسامح، ، ١٩٤٥

 .أقوى مما يفرقها تنوع ققافاتا املثمريف  ما فهمت أن ما جيمعها وإذاتتعارف على حنو أفضل 

الذي اعتمدته  إعالن املبادئ بشأن التسامحيف  عاماً  ٢٠مرة أخرى منذ هذه املبادئ  وأُكدت

 تدفقنتيجَة  تسود فيه العوملة يف عامل املستدامةالتسامح ركيزة املواطنة وميثل  .١٩٩٥اليونسكو عام 

 .عديدةوأصول ققافات مرت به عاٍمل يف و  الصور واملعلومات عن اآلخر

عن احرتام حقوق ال ينفصل  وإمنا ميثل موقفاً  بسكون أو صمت،قبول االختالف التسامح  وال ميثل

مواقف واحلوار رغم الصعوبات و  املبادالتبتوقيق عرى والتسامح التزام يومي  نسان األساسية.اإل

األفكار املسبقة جتاه ناقدة نظرة  العتمادوهو نداء االنطواء على الذات.  تغذيعدم التفهم اليت قد 

ينشر  عندما واحلازمةاملنفتحة  التسامح رسالةوأن ُنسمع  اً خمتلف اً أن نعتمد خطابعلينا و . واملوروقة

الكراهية القائم على منطقه ، التواصل االجتماعيشبكات  وعلى ميدانياً ، التطرف العنيف

 انتمائهم على أساسأفراد البشر حبق أو التمييز أو االستبعاد ارس االضطهاد ميُ  والتعصب، وعندما

ومن صعوبة قبول  الديين أو أصوهلم، وعندما تزيد األزمات االقتصادية من حدة الشروخ االجتماعية
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وأوجه دروس املاضي  مبزيد من الوضوح أن نبني أيضاً . وعلينا الالجئنياآلخر واألقليات والغرباء و 

 .السامية ومعاداة العنصريةو اآلخر  نبذ يفضي إليهااليت قد  التطرف

وجتدر اإلشارة مالئمة حمورها التسامح. وأوجه سلوك  سياساتٍ  صياغة دعونا إىلأمر واقع يالتنوع و 
 فضاءولتبادل جتاربنا املاضية وإقامة على حنو أفضل  تفاهمللفرصاً كبرية  يتيح لنا العامل احلايلإىل أن 

تعزيز إىل دعوة  وهذه. ناومقارنة وجهات نظر  إىل األمور نظرتناإلقراء  العامليعام على الصعيد 
تبادل و الثقافات بني الشعوب من خالل التعاون الرتبوي واحلوار بني  واألخالقي التكافل الفكري

السالم وعامل مسرع أيضًا لالبتكار لبناء احلر للمعلومات. والتسامح وسيلة والتداول املعارف 
على هذه املهمة التأسيسية لليونسكو  تقوموال  العامل. لرؤيةليب أخرى اعلى أس يطلعنابداع واإل

بثقافة  يرتقونالذين  ، فهمإرادة مواطين العامل وجهودهم اليوميةإىل القوانني والتصرحيات وإمنا تستند 
 .ملساندتمهذا اليوم مناسبة وميثل التسامح، 
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