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هنج الإمارات يف تعزيز قمي التسامح واملواطنة العاملية واحرتام التعددية.
زايد أيقونة التسامح واملواطنة العاملية.
أمه نصوص دس تور الإمارات اليت تؤكد عىل مبادئ التسامح واحرتام التعددية.
الإمارات الوىل عامليا يف التسامح جتاه الجانب.
الإمارات الثالثة عامليا يف مؤرش الثقافة الوطنية املرتبط بدرجة التسامح ومدى انفتاح الثقافة احمللية لتقبل الآخر.
أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي التابعة للمم املتحدة – عام .2009
أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي التابعة للمم املتحدة – عام .2017
الإجراءات اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام التعددية والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش.
الربانمج الوطين للتسامح.

أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• إان احرتام التعددية والتعايش والتسامح
واملواطنة كقمي اإنسانية رفيعة حرص علهيا
ادلين الإساليم احلنيف ،وأكد علهيا يف
الكثري من الآايت الكرمية والحاديث
الرشيفة اليت جاءت يف السرية النبوية
املطهرة ،يف إاطار الفهم الصحيح لعتدال
ووسطية وسامحة وعظمة الإسالم ورقيه
يف إاثراء التواصل بني خمتلف الجناس
والعراق.
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(اتبع) أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• لقد أرىس مؤسس دوةل الإمارات العربية
املتحدة وابين هنضهتا احلديثة املغفور هل ابإذن
هللا تعاىل الش يخ زايد بن سلطان أآل هنيان
(طيب هللا ثراه) دعامئ القمي ا إلنسانية املشرتكة
اكحلوار والتعايش والاحرتام والقبول والتعاون
والتضامن ،فقد أسس (رمحه هللا) بنياان صلبا
بُنيت قواعده عىل الإخاء واحملبة والتآآزر واملودة
والتعاضد والوحدة.
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(اتبع) أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• حترص قيادة دوةل الإمارات العربية املتحدة
برئاسة صاحب السمو الش يخ خليفة بن زايد أآل
هنيان – رئيس ادلوةل (حفظه هللا) – عىل
تآصيل قمي التسامح والتعايش واحرتام التعددية،
إاذ تنطلق ادلوةل من ثوابت راخسة تعمل عىل
تعزيز العالقات مع الآخرين عىل أساس الاحرتام
املتبادل والتفامه واحلوار والتعاون ،ونبذ اكفة
أشاكل الإرهاب والعنف والتطرف.
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(اتبع) أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• تعمل حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو
الش يخ محمد بن راشد أآل مكتوم – انئب رئيس
ادلوةل ،رئيس جملس الوزراء ،حامك ديب (رعاه
هللا) – عىل بلورة تكل الثوابت الوطنية من
خالل برامج وأنشطة رائدة تؤصل قمي التسامح
واحرتام التعددية الثقافية والقبول ابلآخر فكراي
وثقافيا وطائفيا ودينيا ،فدوةل ا إلمارات اكنت
ومازالت داعية سالم ورمز التسامح بني
الشعوب.
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(اتبع) أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• دلوةل الإمارات العربية املتحدة العديدة من املبادرات ا إلنسانية العاملية
الرائدة يف س ياق تعزيز الخالق الرفيعة اكحرتام التنوع والقبول
ابلآخر والتسامح والوئام ،لس امي مبادرة مادة الرتبية الخالقية،
إاحدى املبادرات اخلالقة جتس يدا لتوجهيات صاحب السمو الش يخ
محمد بن زايد أآل هنيان – ويل عهد أبوظيب ،انئب القائد العىل
للقوات املسلحة – إاذ هتدف هذه املبادرة إاىل تآصيل قمي التسامح
والتعايش واحرتام التعددية الثقافية وقبول الآخر عند النشء،
ابلتوازي مع احملافظة عىل القمي والعادات والتقاليد ا إلماراتية الصيةل
اليت تؤكد عىل الاحرتام والتعاون واحملبة واملودة والبذل والانامتء
والتضحية والعطاء لرض الإمارات.
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(اتبع) أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• يتسم الشعب الإمارايت الصيل بدماثة الخالق وحسن املعامةل وإاجيابية التواصل مع الآخرين،
واحرتام التنوع الثقايف اذلي يرثي اجملمتع الإمارايت يف ش ىت اجملالت ،ويعزز املاكنة الرفيعة لدلوةل يف
ميادين التواصل احلضاري والإثراء املعريف والإسهام الإجيايب خلدمة البرشية ،وحتقيق سعادة وازدهار
ورخاء اجملمتعات.
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(اتبع) أول :هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة:
• تعترب دوةل الإمارات العربية املتحدة من أكرث دول
العامل تساحما ،إاذ حتتضن أكرث من  200جنس ية
يعملون ابحرتام ويعيش يون بوئام وانسجام ،وينعمون
بآمن وأمان ،ويسهمون بفاعلية يف تطور ادلوةل وتقدهما
يف خمتلف اجملالت والقطاعات.
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اثنيا :زايد أيقونة التسامح واملواطنة العاملية:
الإسالم عند الش يخ زايد هو:
• تسامح ورمحة وعطاء ومودة ودعوة للموعظة احلس نة ،ورفض للعنف،
وبُعد عن التطرف واملغالة.
• الإسالم ل يرمغ الآخرين ول الداين عىل أن يغريوا من عقيدهتم ،هذا أمر
معلوم ،فادلين الإساليم دين سامحة بدون عقد ،وليس لك من يتنىب مبدأ
يس تطيع أن حيقق اليشء الواجب حسب إارادته لن نظرايت البرش
ختتلف ،والإسالم احلقيقي هو السامحة ول حيمل حقدا ول بغضا للبرش..
والإسالم مثلام هو مسح يف ذاته مسح للبرشية لكها بقناعة ،وهذا هو
الإسالم الصحيح..
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(اتبع) اثنيا :زايد أيقونة التسامح واملواطنة العاملية:
التعاون والصداقة عند زايد:
• اإننا مجيعا عىل هذه الرض قد خلقنا هللا س بحانه وتعاىل وساوى بيننا،
واكنت مش يئته أن خيلقنا أجناسا ودايانت خمتلفة ،إان تعالمي ديننا متيل
علينا التعاون مع لك اإنسان همام اكنت داينته.
• نؤمن جبدوى الصداقة والتعاون بني العامل لن فهيا خري البرشية مجعاء.
• اإننا مند يد الصداقة إاىل دول وشعوب العامل بآرسه ،اإننا لن نس تطيع
العيش مبعزل عن العامل ،وليس دلينا مربر لالبتعاد عن صداقة شعب أو
دوةل.
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(اتبع) اثنيا :زايد أيقونة التسامح واملواطنة العاملية:
الاحرتام عند زايد:
• أكد عىل أن الاختالف يف الرأي فضيةل ..فيحرتم من خيتلفون
معه ،ويشجع الوزراء واملسؤولني عىل ذكل ..واكن يؤمن أن
الاختالف هو املادة اخلام اليت تنقي الشوائب وتصنع القرار
السلمي.
• جيب أن حيظى لك اإنسان فوق هذه الرض ابلحرتام.
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(اتبع) اثنيا :زايد أيقونة التسامح واملواطنة العاملية:
التسامح عند زايد:
• التسامح واجب ،لن ا إلنسان اإنسان خلقه هللا إان
اكن مسلام أو غري مسمل ،اإنسان ،برش.
• التسامح بني البرش يؤدي إاىل الرتامح ،فا إلنسان
جيب أن يكون رحامي ومساملا مع أخيه ا إلنسان..
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(اتبع) اثنيا :زايد أيقونة التسامح واملواطنة العاملية:
املبدأ ا إلنساين عند زايد:
•  ..يراعي ا إلنسان ا إلنسانية يف لك ما يقوم به من معل ،كام عليه أن ينظر
إاىل البرش بعني واحدة ،عني احملبة والإخوة.
احلوار عند زايد:
•  ..لك منا هل رأي خمتلف ومغاير لرأي أآخر ،نتبادل هذه الآراء ونصهرها
يف بوتقة واحدة ونس تخلص مهنا اجلوهر.
حب اخلري للجميع عند زايد:
• ل يس تطيع ا إلنسان أن يكون سعيدا إاذا اكن جاره حمروما.
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اثلثا :أمه نصوص دس تور الإمارات اليت تؤكد عىل مبادئ التسامح واحرتام التعددية:
• إان أساس تعامل دوةل الإمارات مبختلف مكوانهتا من املؤسسات والفراد مبين
عىل الاحرتام املتبادل مع الآخرين ،ومجيع أفراد اجملمتع متساوون أمام القانون ول
متيزي بيهنم ،وحرية القيام بشعائر ادلين مصونة ابلقانون ،ويمتتع الجانب ابحلقوق
واحلرايت وفقا للمواثيق ادلولية واملعاهدات والتفاقيات ،وهذا ما نص عليه
دس تور الإمارات ،إاذ:
• جاء يف متهيد أو مقدمة دس تور الإمارات:
• أن تكون دوةل الإمارات متعاونة مع ادلول العربية الشقيقة وادلول الصديقة
العضاء يف منظمة المم املتحدة ومن الرسة ادلولية معوما عىل أساس الاحرتام
املتبادل.
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(اتبع) اثلثا :أمه نصوص دس تور الإمارات اليت تؤكد عىل مبادئ التسامح واحرتام
التعددية:
جاء يف الباب الثالث :احلرايت واحلقوق والواجبات العامة:
املادة :25
مجيع الفراد دلى القانون سواء ،ول متيزي بني مواطين الاحتاد بسبب الصل أو املوطن أو العقيدة ادلينية أو املركز
الاجامتعي.
املادة :32
حرية القيام بشعائر ادلين طبقا للعادات مصونة ،عىل أآل خيل ذكل ابلنظام العام أو ينايف الآداب العامة.
املادة :40
يمتتع الجانب يف الاحتاد ابحلقوق واحلرايت املقررة يف املواثيق ادلولية املرعية ،أو يف املعاهدات والتفاقيات اليت يكون
الاحتاد طرفا فهيا وعلهيم الواجبات املقابةل لها.
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رابعا :الإمارات الوىل عامليا يف مؤرش التسامح جتاه الجانب:
عام  :2017حصول دوةل الإمارات عىل املرتبة الوىل
عامليا ملؤرش التسامح جتاه الجانب يف ثالث تقارير
دولية ،ويه:
 .1الكتاب الس نوي للتنافس ية العاملية.
 .2تقرير مؤرش الازدهار الصادر عن ليجامت.
 .3تقرير مؤرش تنافس ية املواهب العاملية الصادر
عن معهد إانس ياد.
18

خامسا :الإمارات الثالثة عامليا يف مؤرش الثقافة الوطنية املرتبط بدرجة التسامح:
• حصول دوةل الإمارات عىل املرتبة الثالثة عامليا يف مؤرش الثقافة الوطنية املرتبط بدرجة
التسامح ومدى انفتاح الثقافة احمللية لتقبل الآخر ،إاذ صعدت الإمارات من املرتبة الثامنة
عام  2015إاىل املرتبة الثالثة عام  ،2016وذكل حبسب تقرير الكتاب الس نوي للتنافس ية
لل
ت
ي
مل
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ي
اذل
و
ا،
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و
س
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ية
العا
ية
العاملية  ،2016الصادر عن املعهد ادلويل
َم
اقتصادا متقدما.

19

سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي التابعة
للمم املتحدة – عام :2009
• قُ ِد مم التقرير للجنة القضاء عىل المتيزي العنرصي التابعة ملنظمة المم املتحدة ،ويآيت مضن التفاقية ادلولية للقضاء
عىل مجيع أشاكل المتيزي العنرصي.
• أشار التقرير إاىل أن دوةل الإمارات العربية املتحدة انضمت لالتفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي
العنرصي يف عام .1974
• مت إاعداد التقرير إابرشاف وزارة اخلارجية وفقا للمبادئ التوجهيية اخلاصة بلجنة القضاء عىل المتيزي العنرصي.

20

(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• مضن الس ياسات والإجراءات اليت اختذهتا ادلوةل بشآن مناهضة المتيزي العنرصي:
• وضع اتفاقية حظر مجيع أشاكل المتيزي العنرصي يف النظام القانوين لدلوةل ،وفيه" :ابلإشارة لتصال
مبادئ حقوق ا إلنسان وحظر المتيزي العنرصي اليت تنص علهيا اتفاقية حظر المتيزي العنرصي ابملبادئ
ادلس تورية دلس تور ادلوةل فاإهنا حتظى حبامية مضاعفة ومزدوجة يف قوانني ادلوةل بوصف هذه املبادئ
منصوص علهيا دس توراي ،وبوصف التفاقية قانون يف وضعها الوطين مما ل جيوز معه وجود أي نص
خمالف لهذه الحاكم".
• الإطار القانوين العام محلاية حقوق ا إلنسان ومنع المتيزي العنرصي ،وفيه الإشارة إاىل الباب الثالث من
دس تور ادلوةل (احلقوق واحلرايت والواجبات العامة) ،وحتديدا مت ذكر نصوص املواد أرقام (– 25
.)41 – 40 – 39 – 38 – 37 – 36 – 35 – 34 – 33 – 32 – 31 – 30 – 29 – 26
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(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• مضن التعليق عىل الحاكم املوضوعية لالتفاقية :التدابري اليت اختذهتا دوةل الإمارات العربية املتحدة تطبيقا
لحاكم التفاقية:
• املادة  :1تعريف المتيزي العنرصي يف القانون ادلاخيل ،وجاء فهيا " إان دس تور الإمارات وقوانيهنا
الوطنية واجلنائية واملدنية والاقتصادية تتبىن القواعد العامة لحاكم التفاقية ،وتنص عىل مبدأ
املساواة يف احلقوق والواجبات العامة ،وحظر لك أشاكل المتيزي العنرصي".
• املادة  :2الس ياسات العامة للقضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي العنرصي ،وجاء فهيا "نصت املادة  16من
القانون الاحتادي رمق  2لس نة  2008يف شآن امجلعيات واملؤسسات ذات النفع العام :ل جيوز
للجمعية اخلروج عن الغراض احملددة يف نظاهما السايس ،وحيظر علهيا وعىل أعضاهئا إااثرة املنازعات
الطائفية أو العنرصية أو ادلينية".
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(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• الإشارة إاىل الفقرة (د) من املادة  ،2وفهيا" :يمتتع شعب دوةل الإمارات العربية املتحدة بقمي التسامح
والرتابط والتآآيخ مع خمتلف الشعوب والجناس منذ الزل ،وذكل انبع من قمي تعالمي ادلين الإساليم
ومن واقع التصال والتعامل التجاري مع خمتلف دول العامل".
• الإشارة إاىل الفقرة (ه) من املادة  ،2وفهيا" :للجاليات املقمية احلق يف تكوين مجعياهتا الثقافية أو
نشاطاهتا الاقتصادية حتت قانون امجلعيات واملؤسسات ذات النفع العام".
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(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• املادة  :3حظر مجيع أشاكل المتيزي العنرصي ،وجاء فهيا "دأبت دوةل الإمارات العربية املتحدة منذ تآسيسها
يف عام  1971عىل جشب مجيع أشاكل المتيزي العنرصي والتفرقة العنرصية يف مواقفها الس ياس ية يف مجيع
احملافل والاجامتعات ادلولية وا إلقلميية ،كام ترفض التعامل مع أي دوةل تطبق هذه الس ياسات انطالقا من
حرصها ادلامئ عىل تعزيز مبادئ حقوق ا إلنسان" ،وأيضا "يعيش أبناء ادلوةل واملقميني عىل أرضهيا للعمل أو
للزايرة بتآآيخ اتم ،كام يضمن القانون احلق للمقميني يف اس تخدام مرافق ادلوةل الصحية والتعلميية والثقافية
والرتفهيية أسوة مبواطنهيا بدون أي متيزي".
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(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• املادة  :4الإجراءات العقابية ،وجاء فهيا "احتوى قانون العقوابت الاحتادي رمق  3لس نة  1987املعدل
ابلقانون الاحتادي رمق  34لس نة  ،2005عىل عدد من النصوص اليت جترم العنف بصورة عامة ،كام نص
القانون عىل احلبس أو الغرامة للك من ييسء إاىل أحد املقدسات أو الشعائر الإسالمية أو سب الداين
الساموية كام جاء يف املادة ."312
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(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• املادة  :5احلق يف العداةل والإنصاف ،وجاء فهيا "نصت املادة  41من ادلس تور عىل أن للك اإنسان أن يتقدم ابلشكوى اإىل
اجلهات اخملتصة مبا يف ذكل اجلهات القضائية من امهتان احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا يف هذا الباب".
• الإشارة اإىل الفقرة (د  )6 -من املادة  ،5وفهيا "ابلنس بة للجانب من غري املسلمني فتطبق بشآهنم قواعد التنازع املقررة يف
القانون ادلويل اخلاص بشآن الإرث".
• الإشارة اإىل الفقرة (د  )7 -من املادة  ،5وفهيا "تتيح ادلوةل لاكفة املقميني من معتنقي الداين الساموية ممارسة شعائرمه ادلينية
وعباداهتم يف دور العبادة املرخص ابإنشاهئا".
• الإشارة اإىل الفقرة (ه –  )1من املادة  ،5وفهيا "ل يفرق قانون العمل الاحتادي رمق  8لس نة  1980يف حق العمل أو
الاس مترار فيه لي سبب يتعلق ابلعرق أو اجلنس أو الانامتء الاجامتعي أو العقيدة ،فامجليع متساوون أمام القانون ،ما عدا
متطلبات الوظيفة والالزتام ابملعايري املنظمة للعمل".
26

(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• املادة  :6الإطار العام للمامرسات القضائية ،وجاء فهيا" :حق التقايض واللجوء للمحمكة مكفول للجميع
الزتاما بآحاكم ادلس تور يف نصه ابملادة  :41للك اإنسان أن يتقدم ابلشكوى إاىل اجلهات اخملتصة مبا يف ذكل
اجلهات القضائية من امهتان احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا يف هذا الباب" ،وأيضا "مجعية الإمارات
للحقوق ا إلنسان اليت تآسست طبقا للقانون الاحتادي رمق  6لس نة  ،1974وتعديالته بشآن مجعيات النفع
العام ،وبناء عىل موافقة وزارة الشؤون الاجامتعية يف  5فرباير  :2006تعمل وفق نظاهما السايس عىل
متابعة الشاكوي والتظلامت بشآن المتيزي العنرصي".
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(اتبع) سادسا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي
التابعة للمم املتحدة – عام :2009
• املادة  :7ماكحفة ال ّ
تحزي وتعزيز التفامه املتبادل والتسامح :وجاء فهيا "معلت وزارة الرتبية والتعلمي ووزارة
التعلمي العايل عىل تدعمي مناجهها العلمية ابلعديد من املوضوعات ذات العالقة حبقوق ا إلنسان وحقوق
الطفل وحقوق املرأة ومناهضة المتيزي العنرصي وإادراج مبادئ ميثاق المم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق
ا إلنسان ،ونرش قمي التسامح ادليين والعريق بني اكفة الطلبة" ،وأيضا "جيوز للفراد والهيئات اإنشاء
املدارس اخلاصة وفقا لحاكم القانون ،عىل أن ختضع لرقابة السلطات اخملتصة وتوجهياهتا".
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سابعا :أمه ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي التابعة
للمم املتحدة – عام :2017
• ترحب اللجنة ابلتدابري الترشيعية والس ياساتية التالية اليت اختذهتا ادلوةل الطرف (دوةل الإمارات) ،مثل:
• اعامتد املرسوم بقانون احتادي رمق  2لس نة  2015بشآن ماكحفة المتيزي والكراهية.
• إاطالق الربانمج الوطين للتسامح يف عام  2016الرايم إاىل ماكحفة المتيزي عىل أساس العرق أو ادلين
أو الصل القويم وتشجيع التسامح والتعايش ،مبا يف ذكل اإنشاء وزارة للتسامح ،وتعيني وزيرة
للتسامح يف ش باط /فرباير .2016
• اإعداد ميثاق املعلمني للتسامح ونرشه يف املؤسسات التعلميية واحلكومية اخلاصة.
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اثمنا :الإجراءات اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام التعددية والقبول
ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش:
اختذت ادلوةل عدة اإجراءات لتعزيز هجودها يف حتقيق التعايش ،من بيهنا اإجراءات قانونية ترشيعية ،وإاجراءات دينية ثقافية ،وإاجراءات اإعالمية
اجامتعية:
ابلنس بة للمور القانونية والترشيعية:
• يف عام  2006اإصدار "قانون التعاون القضايئ ادلويل يف املسائل اجلنائية".
• يف عام  2009مش َ م
لك جملس الوزراء "اللجنة الوطنية ملاكحفة الإرهاب".
• يف عام  2013انْشاء "مركز هداية ادلويل للتَ ممزي يف ُماكحفة التَ مط ُّر ِف ال معنيف" ،وهو أول مؤسسة حبثية تطبيقية مس تقةل
ِ
دامعة للحوار والبحث والتدريب ملاكحفة التطرف.
• يف عام  2014ا ْصدار "قانون ُماكفم محة اجلر ِامئ ال ْإرهابية".
ِ
ِ
جمل
ش
يزي والكراهية" ،واذلي ا متل عىل مواد تضمن املساواة بني أفراد ا متع ،وجترم
• ويف عام  2015اإصدار "قانون ُماكفم محة التَ ْم ِ
المتيزي بني الفراد أو امجلاعات عىل أساس ادلين أو املذهب أو العرق أو اللون أو الصل.
30

(اتبع) اثمنا :الإجراءات اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام التعددية
والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش:
ابلنس بة للمور ادلينية الثقافية:
• أسست ادلوةل يف يوليو  " 2014مم ْج ِلس ُح ممكماء امل ُ ْس ِلمني" ،وهو هيئة دولية مس تقةل هتدف
إاىل تعزيز السمل يف العامل الإساليم.
• احتضنت ادلوةل منتدى تعزيز السمل يف اجملمتعات املسلمة للعوام  ،2014و،2015
و 2016و 2017و ،2018إاذ يسعى املنتدى إاىل تآكيد أ ّولية السمل ابعتباره الضامن احلقيقي
لسائر احلقوق ،ويسهم يف إاجياد فضاء رحب للحوار والتسامح؛ كام يعزز دور العلامء يف
نرش الفهم الصحيح واملهنجية السلمية للتدين ،وحييي قمي الرمحة واحلمكة واملصلحة والعدل.
31

(اتبع) اثمنا :الإجراءات اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام التعددية
والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش:
ابلنس بة للمور الإعالمية والاجامتعية:
تبنت ادلوةل عددا من املبادرات املعنية بتوظيف التصالت ووسائل التواصل الاجامتعي ملاكحفة ا إلرهاب والتطرف وتعزيز قمي
التسامح والتعايش واحرتام التعددية ،أبرزها:
• مركز صواب "متحدون ضد التطرف" ،وهو مبادرة تفاعلية تآسست ابلرشاكة مع الولايت املتحدة المريكية هبدف تسخري
وسائل التصال والإعالم الاجامتعي لتصويب الفاكر اخلاطئة.
• اعمتد جملس وزراء الإعالم العرب يف مايو  2015املقرتح اذلي تقدمت به دوةل الإمارت حول "دور الإعالم يف نرش قمي
التسامح وماكحفة التطرف".
• يف اجامتع اللجنة ادلامئة الوىل للسمل والمن ادلوليني ،اذلي ُعقد يف مدينة (لوسااك يف زامبيا) مضن جدول أعامل اجامتعات
امجلعية العامة لـ  134لالحتاد الربملاين ادلويل ،اقرتحت دوةل الإمارات اإطالق برانمج دويل حتت امس "برانمج حوار
احلضارات ملاكحفة الإرهاب والتطرف".
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(اتبع) اثمنا :الإجراءات اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام التعددية
والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش:
تآسيس مجعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي (عام  ،)2018الهادفة إاىل:
• اإنشاء وتطوير منصة ذكية تطبيقاهتا تعىن مبختلف أوجه دمع خطاب التسامح.
• اإنشاء مركز تدرييب داخل امجلعية بغرض تدريب وتآهيل العاملني يف نرش ثقافة التسامح واحلوار.
• تكريس ماكنة ادلوةل كرض للتسامح والتعايش بني الثقافات اخملتلفة وتعزيز لغة التسامح بني أطياف
اجملمتع مبختلف مكوانته ،فضال عن نبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب.
• إابراز صورة الإمارات احلضارية كواهجة وعنوان للتسامح والتعايش السمل.
• املسامهة يف إاصدار الكتب واجملالت واملنشورات املعنية ابلتسامح والتعايش السلمي.
• دمع إاجراء البحوث وادلراسات يف جمال التسامح والتعايش.
33

(اتبع) اثمنا :الإجراءات اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام التعددية
والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش:
• تآسيس اجمللس العاملي للمجمتعات املسلمة (عام  ،)2018انطالقا من الرساةل احلضارية دلوةل الإمارات
الهادفة إاىل نرش ثقافة السمل لتحقيق المن اجملمتعي ،واس تلهاما ملبادراهتا ادلولية الرائدة يف جمال ترس يخ قمي
العيش املشرتك والاحرتام املتبادل بني شعوب العامل ،ويعمل اجمللس عىل تعزيز قمي الاعتدال واحلوار
والتسامح والانامتء للوطن ونرشها مع نبذ التعصب ادليين والكراهية للآخر.
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اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
• بتارخي  8يونيو  2016مت اعامتد الربانمج
الوطين للتسامح من قبل جملس الوزراء،
وهيدف هذا الربانمج بشلك عام إاىل
اس تدامة قمي التسامح واحرتام التعددية
والقبول ابلآخر فكراي وثقافيا ودينيا وطائفيا
من هجة ،مع نبذ العنف والعصبية والمتيزي
والكراهية من هجة أخرى.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
يستند الربانمج الوطين للتسامح عىل س بعة أسس متد جممتع دوةل الإمارات العربية املتحدة بقمي التسامح ،ويه:
• الإسالم:
حث ادلين الإساليم عىل التسامح والاحرتام والتعايش والوئام ،وشددت عىل نبذ العنف والتطرف والكراهية واخلصام.
• دس تور الإمارات:
ادلس تور الإمارايت مضن مجليع الفراد حقوقهم وحدد مسؤولياهتم وواجباهتم ،وأكد عىل حرية القيام ابلشعائر ادلينية ،فال متيزي
بني الفراد ،ولكهم سواس ية أمام القانون.
• اإرث زايد والخالق الإماراتية:
الإرث الإمارايت اخلادل وسرية املؤسس زايد (طيب هللا ثراه) وهنج خليفة القائد تؤكد عىل حسن التعامل ودماثة الخالق
وطيب العرشة وحب اخلري والعطاء دون النظر اإىل اللون أو ادلين أو اجلنس أو العرق أو املةل أو الطائفة.
36

(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
• املواثيق ادلولية:
دوةل الإمارات العربية املتحدة ملزتمة ابلعديد من املواثيق والتفاقيات اليت كرست قمي التسامح وحقوق ا إلنسان ،ونصت عىل حمتية
التعايش ومتاسك الوطان ،ونبذ العنف والكراهية والتطرف والعنرصية.
• الآاثر والتارخي:
التارخي الإمارايت والآاثر املوجودة يف ادلوةل حتيك اترخي املاكن ،وذاكرة أبناء الإمارات زاخرة بقصص ُمثْىل للتعاضد والتسامح والتعاون
والتصاحل.
• الفطرة الإنسانية:
جبلتنا فطرتنا الإنسانية عىل التعارف واحرتام الناس والتآآلف دون تعصب ول كراهية ول متيزي.
• القمي املشرتكة:
تتشارك الشعوب يف الكثري من املبادئ ،وجتمعنا كرسة دولية قمي مشرتكة تكسوها غاايت ومصاحل حتقق اخلري والسعادة للجميع ،وتؤصل
37التفامه والانسجام والتنامغ.

(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
للربانمج الوطين للتسامح مخسة حماور ،ويه:
• تعزيز دور احلكومة كحاضنة للتسامح:
تضطلع حكومة دوةل الإمارات بنرش قمي ومبادئ التسامح والوسطية وقبول الآخر ونبذ العنرصية والعصبية ،وذكل من خالل سن
الترشيعات والقوانني ووضع املؤرشات الوطنية.
• ترس يخ دور الرسة املرتابطة يف بناء اجملمتع املتسامح:
الرسة يه النواة الرئيس ية لبناء جممتع متسامح ومتفهم ويقبل الآخر وحيرتم التعددية الثقافية.
• تعزيز التسامح دلى الش باب ووقايهتم من التعصب والتطرف:
الش باب مه عامد اجملمتع ومس تقبهل املرشق ،وتويل قيادة وحكومة دوةل الإمارات عناية فائقة هبذه الفئة وتفعيل أدوارمه لتعزيز قمي التسامح
والتعايش ،وترس يخ القمي الصحيحة لسامحة ووسطية ادلين الإساليم احلنيف.
38

(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
• إاثراء احملتوى العلمي والثقايف للتسامح:
إاثراء احملتوى العلمي والثقايف للتسامح ،من خالل خمتلف املنصات الإعالمية الصحفية والإذاعية والتلفزيونية
والرمقية ومواقع التواصل الاجامتعي.
• املسامهة يف اجلهود ادلولية لتعزيز التسامح وإابراز دور ادلوةل كبدل متسامح:
يف س ياق اجلهود ادلولية لتعزيز التسامح تقوم دوةل الإمارات بدور رائد يف إاطالق املبادرات ا إلقلميية
والعاملية لتعزيز التسامح والتعايش ونبذ العنف والكراهية والمتيزي ابلرشاكة مع رشاكء إاقلمييني ودوليني.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
• أمثةل عىل مبادرات وطنية وعاملية يف س ياق الربانمج الوطين للتسامح:
• املعهد ادلويل للتسامح.
• جائزة محمد بن راشد للتسامح.
• رابطة متطوعي التسامح.
• رواد صوت التسامح.
• اإطالق جائزة داخلية للتسامح – جائزة التسامح لربانمج الش يخ زايد ل إالساكن.
• ميثاق التسامح للمعلمني.
• القمة العاملية للتسامح.
• منارات زايد للتسامح.
• املرشوع املشرتك للتآآيخ بني املدارس احلكومية واخلاصة.
40

(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
الهدف هو حتويل قمية التسامح لعمل مؤسيس مس تدام وصناعة قيادات عربية ش بابية ترخس قمي التسامح يف اجملمتعات.
املعهد ادلويل للتسامح وجائزة محمد بن راشد للتسامح ،يعمالن عىل:
• دمع الإنتاجات الفكرية والث ّقافية والإعالمية.
• اإطالق مجموعة ِم من ّ ِادلراسات الا ْجامتعية.
• دمع الباحثني العرب ،واملتخصصني العامليني يف جمال التّسامح.
• حتويل قمية التّسا ُم ِح لعمل مؤسيس ُم ْس تدام يعو ُد ابخلري عىل شعوبِنا يف املنطق ِة العربية.
• العمل من أجل توفري مح مص مانة فكرية ّ
للش باب العريب.
• صناعة قيادات عربية شابة ترخس التّسا ُمح ف ْكرا وقامي وسلواك.
الفنون امجلالية.
• تكرمي رموز التّسامح يف الف ْكر الإنساين والإبداع الديب و ِ
• تنظمي ُمسابقات بشلك ُمبتكر يف جمال املشاريع ّ
الش بابية والإعالم اجلديد.
السالم والتّعايش والوئام.
• تنظمي فعاليات ومنتدايت ُ
تعزز ق ممي التّسامح و ّ
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
رابطة متطوعي التسامح:
تمتحور أهداف الرابطة يف التايل:
• اإحداث تآثري اجامتعي اإجيايب لتعزيز قمي التسامح الوئام والتعايش والسام ونبذ الكراهية والمتيزي
• والعصبية.
• تفعيل ادلور اجلوهري للش باب يف ترس يخ قمي التعايش واحلوار والاحرتام.
• تعزيز التسامح دلى الش باب ووقايهتم من التعصب والتطرف.
• تعزيز التواصل بني خمتلف اجلاليات والثقافات يف ادلوةل.
• اإثراء قنوات التفامه والانسجام بني مجيع أفراد اجملمتع.
• توفري البيئة احلاضنة للش باب وادلامعة هلم لرتس يخ القمي الإنسانية السامية اليت جتمعنا ابلآخرين.
• اس مترار ودميومة تآصيل قمي التسامح عند الش باب ،وتفعيل دورمه بشلك اإجيايب جلعل قمية التسامح سلوك يويم وأسلوب حياة.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
رواد صوت التسامح:
• الهدف هو إاثراء احملتوى العلمي والثقايف للتسامح من خالل مواقع
التواصل
• الاجامتعي.
• مت اختيار  30مؤثر) متعددي اجلنس يات (عىل مواقع التواصل
الاجامتعي.
• لهؤلء الـ  30مؤثر عرشات املاليني من املتابعني.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
جائزة التسامح لربانمج الش يخ زايد ل إالساكن:
• أهداف اجلائزة:
• ترس يخ مفاهمي ومبادئ وقمي التسامح والتعايش واحرتام التعددية الثقافية وقبول
الآخر ،مع نبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والمتيزي.
• تفعيل أدوار املوظفني يف نرش قمي التسامح والسالم والتعايش والانسجام داخل
بيئة العمل.
• الإسهام الإجيايب يف جعل قمية التسامح معل مؤسيس مس تدام.
• املسامهة يف اإبراز الوجه احلضاري ملؤسسات دوةل الإمارات مكؤسسات ترثي قمي
التسامح يف البيئة الوظيفية.
• العمل عىل اإثراء احملتوى العلمي والثقايف للتسامح يف س ياق الربانمج الوطين
للتسامح.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
ميثاق التسامح للمعلمني:
• بنود امليثاق:
• أحرتم دس تور دوةل الإمارات العربية املتحدة واكفة الترشيعات والنظمة السارية ابدلوةل.
• أتعامل مببادئ التسامح والتعايش والسالم والاحرتام والتعاون مع مجيع عنارص املنظومة التعلميية داخل املدرسة وخارهجا.
• أنبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والمتيزي باكفة أشاكهل.
• أتعامل وأترصف مع امجليع عىل أساس الاحرتام املتبادل دون متيزي بسبب الصل أو اللون أو املوطن أو ادلين أو الطائفة أو املركز
الاجامتعي.
• أحافظ عىل النظام الاجامتعي والاس تقرار والمن يف اجملمتع.
• أجتنب أي قول أو فعل هيدد السمل والمن اجملمتعي.
• أبتعد عن أي حمتوى خارج نطاق املناجه ادلراس ية املقررة.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:

القمة العاملية للتسامح  15و 16نومفرب :2018
دعا املشاركون يف القمة العاملية للتسامح اإىل:
• تكثيف اجلهود ملاكحفة المتيزي والهتميش والتطرف الفكري وجماهبة خطاب الكراهية اذلي يؤدي اإىل التحريض ضد
الآخرين والرصاعات.
• حتديث املناجه ادلراس ية و تضميهنا قمي السالم الخاليق والرتبية الخالقية.
• تعزيز وتشجيع الاحرتام العاملي حلقوق الإنسان واحلرايت الساس ية للجميع واحرتاهما دون متيزي بسبب العرق أو اجلنس
أو اللغة أو ادلين.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
منارات زايد للتسامح:
• مبادرة "منارات زايد للتسامح" لتكون مبثابة مراكز إاشعاع معريف يف جمالت التعايش تنري اجملمتعات احمللية جبميع
فئاهتا وأفرادها بفكر ورؤية الوادل املؤسس الش يخ زايد " طيب هللا ثراه " لقمي التسامح والتعايش والتعاون بني
امجليع لصاحل امجليع وذكل ابلتعاون بني الربانمج الوطين للتسامح واحلكومات احمللية يف إامارات ادلوةل اكفة
والقيادات اجملمتعية واملؤسسات والهيئات املعنية يف إامارات ادلوةل.
• منارات زايد للتسامح" يه مراكز متخصصة يف تعزيز قمي التسامح ،تنترش يف ربوع ادلوةل حبيث تضم لك إامارة
منارة واحدة أو أكرث ،تقدم الربامج والنشطة اليت جتسد تعالمي الإسالم احلنيف وعظمة الرتاث العريب
والإسالمية يف التسامح والتعايش والسالم.
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(اتبع) اتسعا :الربانمج الوطين للتسامح:
املرشوع املشرتك للتآآيخ بني املدارس احلكومية واخلاصة:
• يركز عىل تعزيز قمي التسامح والتعايش السلمي وقبول الاختالف واحرتام الآخر والتواصل الإجيايب بني طالب
املراحل اخملتلفة مبراحل التعلمي اكفة يف املدارس احلكومية واخلاصة.
• حيول ما يدرسه الطالب من قمي ومبادئ تتعلق ابلتسامح إاىل تطبيق معيل عىل أرض الواقع من خالل
النشطة الطالبية املشرتكة.
• يعمتد عىل مبدأ " التعمل ابملامرسة" ،حيث يتعمل امجليع معا من خالل أنشطة ل صفية وبرامج التطوع ومبادرات
اخلدمة العامة القمي واملبادئ ،وقواعد السلوك املرتبطة ابلتسامح والتعايش.
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