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:هنج الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح واملواطنة: أ ول  

ن• امحوالتسوالتعايشالتعدديةاحرتاماإ
نسانيةكقميواملواطنة علهياحرصرفيعةاإ

يفعلهياوأ كداحلنيف،الإساليمادلين
وال حاديثالكرميةالآايتمنالكثري

نبويةال السريةيفجاءتاليتالرشيفة

طاريفاملطهرة، تداللع الصحيحالفهماإ
هورقيالإسالموعظمةوسامحةووسطية

ثراءيف جناسال  خمتلفبنيالتواصلاإ
.وال عراق
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:املواطنةو الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح هنج : أ ول  ( اتبع)

العربيةالإماراتدوةلمؤسسأ رىسلقد•
ذنهلوراملغفاحلديثةهنضهتاوابيناملتحدة ابإ

آلسلطانبنزايدالش يختعاىلهللا يانهن أ
املشرتكةةالإنسانيالقميدعامئ(ثراههللاطيب)

لتعاونواوالقبولوالاحرتاموالتعايشاكحلوار

صلبا  اان  بني(هللارمحه)أ سسفقدوالتضامن،

آزروالتواحملبةالإخاءعىلقواعدهبُنيت واملودةآ
.والوحدةوالتعاضد
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:املواطنةو الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح هنج : أ ول  ( اتبع)

دةاملتحالعربيةالإماراتدوةلقيادةحترص•
آلزايدبنخليفةالش يخالسموصاحببرئاسة أ

عىل–(هللاحفظه)ادلوةلرئيس–هنيان
التعددية،مواحرتاوالتعايشالتسامحقميتآ صيل

ذ ىلعتعملراخسةثوابتمنادلوةلتنطلقاإ
حرتامالاأ ساسعىلالآخرينمعالعالقاتتعزيز

اكفةبذون والتعاون،واحلواروالتفامهاملتبادل
.والتطرفوالعنفالإرهابأ شاكل
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:املواطنةو الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح هنج : أ ول  ( اتبع)

السموصاحببرئاسةالإماراتحكومةتعمل•
آلراشدبنمحمدالش يخ يسرئ انئب–مكتومأ
اهرع)ديبحامكالوزراء،جملسرئيسادلوةل،

منةالوطنيالثوابتتكلبلورةعىل–(هللا
سامحالت قميتؤصلرائدةوأ نشطةبرامجخالل

فكراي  خرابلآ والقبولالثقافيةالتعدديةواحرتام
اكنتماراتالإ فدوةلودينيا ،وطائفيا  وثقافيا  

بنيالتسامحورمزسالمداعيةومازالت
.الشعوب
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:املواطنةو الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح هنج : أ ول  ( اتبع)

العامليةانيةالإنساملبادراتمنالعديدةاملتحدةالعربيةالإماراتدلوةل•
والقبولعالتنو اكحرتامالرفيعةال خالقتعزيزس ياقيفالرائدة
خالقية،ال  الرتبيةمادةمبادرةلس اميوالوئام،والتسامحابلآخر
حدى الش يخموالسصاحبلتوجهياتجتس يدا  اخلالقةاملبادراتاإ

آلزايدبنمحمد ال عىلالقائدانئبأ بوظيب،عهدويل–هنيانأ
ذ–املسلحةللقوات ىلاملبادرةهذههتدفاإ التسامحقميتآ صيلاإ

لنشء،اعندالآخروقبولالثقافيةالتعدديةواحرتاموالتعايش
ال صيةلماراتيةالإ والتقاليدوالعاداتالقميعىلاحملافظةمعابلتوازي

والانامتءلوالبذواملودةواحملبةوالتعاونالاحرتامعىلتؤكداليت
.الإماراتل رضوالعطاءوالتضحية
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:املواطنةو الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح هنج : أ ول  ( اتبع)

جيابيةاملعامةلوحسنال خالقبدماثةال صيلالإمارايتالشعبيتسم• الآخرين،عمالتواصلواإ
يفلدلوةلالرفيعةاملاكنةويعززاجملالت،ش ىتيفالإمارايتاجملمتعيرثياذليالثقايفالتنوعواحرتام
وازدهارسعادةقيقوحت البرشية،خلدمةالإجيايبوالإسهاماملعريفوالإثراءاحلضاريالتواصلميادين
.اجملمتعاتورخاء
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:املواطنةو الإمارات يف احرتام التعددية وتعزيز قمي التسامح هنج : أ ول  ( اتبع)

دولأ كرثمناملتحدةالعربيةالإماراتدوةلتعترب•
ذتساحما ،العامل جنس ية200منأ كرثحتتضناإ

وينعمونوانسجام،بوئامويعيش يونابحرتاميعملون
وتقدهماوةلادلتطوريفبفاعليةويسهمونوأ مان،بآ من

.والقطاعاتاجملالتخمتلفيف
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:زايد أ يقونة التسامح واملواطنة العاملية: اثنيا  

:هوزايدالش يخعندالإسالم

،للعنفورفضاحلس نة،للموعظةودعوةومودةوعطاءورمحةتسامح•
.واملغالةالتطرفعنوبُعد

أ مرهذام،عقيدهتمنيغريواأ نعىلال داينولالآخرينيرمغلالإسالم•
مبدأ  تنىبي منلكوليسعقد،بدونسامحةدينالإساليمفادلينمعلوم،

رادتهحسبالواجباليشءحيققأ نيس تطيع لبرشانظرايتل ناإ

..للبرشغضا  بولحقدا  حيملولالسامحةهواحلقيقيوالإسالمختتلف،
هووهذا،بقناعةلكهاللبرشيةمسحذاتهيفمسحهومثلاموالإسالم

..الصحيحالإسالم
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:زايد أ يقونة التسامح واملواطنة العاملية: اثنيا  ( اتبع)

:زايدعندوالصداقةالتعاون

ننا• بيننا،وساوىوتعاىلس بحانههللاخلقناقدال رضهذهعىلمجيعا  اإ

نخمتلفة،ودايانتأ جناسا  خيلقناأ نمش يئتهواكنت متيلدينناعالميتاإ
نسانلكمعالتعاونعلينا .داينتهاكنتهماماإ

.مجعاءبرشيةال خريفهيال نالعاملبنيوالتعاونالصداقةجبدوىنؤمن•

ننا• ىلالصداقةيدمنداإ ننا،بآ رسهالعاملوشعوبدولاإ س تطيعن لناإ

أ وشعبداقةصعنلالبتعادمربردليناوليسالعامل،عنمبعزلالعيش
.دوةل
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:زايد أ يقونة التسامح واملواطنة العاملية: اثنيا  ( اتبع)

:زايدعندالاحرتام

خيتلفونمنفيحرتم..فضيةلالرأ ييفالاختالفأ نعىلأ كد•

أ نمنيؤ واكن..ذكلعىلواملسؤولنيالوزراءويشجعمعه،
القرارنعوتص الشوائبتنقياليتاخلاماملادةهوالاختالف

.السلمي

نسانلكحيظىأ نجيب• .مابلحرتاال رضهذهفوقاإ
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:زايد أ يقونة التسامح واملواطنة العاملية: اثنيا  ( اتبع)

:زايدعندالتسامح

نسانالإنسانل ن،واجبالتسامح• نهللاخلقهاإ اإ
نسان،مسمل،غريأ ومسلام  اكن .برشاإ

ىليؤديالبرشبنيالتسامح• الإنسانف،الرتامحاإ
..نسانالإ أ خيهمعومساملا  رحامي  يكونأ نجيب
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:زايد أ يقونة التسامح واملواطنة العاملية: اثنيا  ( اتبع)

:زايدعندالإنسايناملبدأ  

ينظرأ نيهعل كاممعل،منبهيقوممالكيفالإنسانيةالإنسانيراعي..•

ىل .والإخوةاحملبةعنيواحدة،بعنيالبرشاإ

:زايدعنداحلوار

آخر،لرأ يومغايرخمتلفرأ يهلمنالك..• صهرهاون الآراءهذهنتبادلأ
.اجلوهرمهناونس تخلصواحدةبوتقةيف

:زايدعندللجميعاخلريحب

ذاسعيدا  يكونأ نالإنسانيس تطيعل• .حمروما  جارهاكناإ
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:رتام التعدديةأ مه نصوص دس تور الإمارات اليت تؤكد عىل مبادئ التسامح واح: اثلثا  

ن• مبينرادوال فاملؤسساتمنمكوانهتامبختلفالإماراتدوةلتعاملأ ساساإ
ولالقانونأ ماممتساووناجملمتعأ فرادومجيعالآخرين،معاملتبادلالاحرتامعىل
ابحلقوقال جانبمتتعوي ابلقانون،مصونةادلينبشعائرالقياموحريةبيهنم،متيزي

عليهنصماوهذاوالتفاقيات،واملعاهداتادلوليةللمواثيقوفقا  واحلرايت
ذالإمارات،دس تور :اإ

:الإماراتدس تورمقدمةأ ومتهيديفجاء•

صديقةالوادلولالشقيقةالعربيةادلولمعمتعاونةالإماراتدوةلتكونأ ن•
الاحرتامأ ساسعىلمعوما  ادلوليةال رسةومناملتحدةال مممنظمةيفال عضاء
.املتبادل
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امح واحرتام أ مه نصوص دس تور الإمارات اليت تؤكد عىل مبادئ التس: اثلثا  ( اتبع)
:التعددية

:العامةوالواجباتواحلقوقاحلرايت:الثالثالبابيفجاء

:25املادة

املركزأ وادلينيةةالعقيدأ واملوطنأ وال صلبسببالاحتادمواطينبنيمتيزيولسواء،القانوندلىال فرادمجيع
.الاجامتعي

:32املادة

آلعىلمصونة،للعاداتطبقا  ادلينبشعائرالقيامحرية .العامةالآدابينايفأ والعامابلنظامذكلخيلأ

:40املادة

يكوناليتوالتفاقياتهداتاملعايفأ واملرعية،ادلوليةاملواثيقيفاملقررةواحلرايتابحلقوقالاحتاديفال جانبيمتتع
.لهااملقابةلالواجباتوعلهيمفهياطرفا  الاحتاد
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:ال وىل عامليا  يف مؤرش التسامح جتاه ال جانبالإمارات : رابعا  

ال وىلاملرتبةعىلالإماراتدوةلحصول:2017عام
تقاريرثثاليفال جانبجتاهالتسامحملؤرشعامليا  

:ويهدولية،

.العامليةللتنافس يةالس نويالكتاب1.

.ليجامتعنالصادرالازدهارمؤرشتقرير2.

الصادرةالعاملياملواهبتنافس يةمؤرشتقرير3.
نس يادمعهدعن .اإ
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:درجة التسامحالثالثة عامليا  يف مؤرش الثقافة الوطنية املرتبط بالإمارات : خامسا  

بدرجةاملرتبططنيةالو الثقافةمؤرشيفعامليا  الثالثةاملرتبةعىلالإماراتدوةلحصول•
ذالآخر،لتقبلاحملليةالثقافةانفتاحومدىالتسامح الثامنةاملرتبةمنالإماراتصعدتاإ

ىل2015عام نافس يةللت الس نويالكتابتقريرحبسبوذكل،2016عامالثالثةاملرتبةاإ
61قمَيم يواذلسويرسا،يفالعامليةللتمنيةادلويلاملعهدعنالصادر،2016العاملية

.متقدما  اقتصادا  
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 العنرصي التابعة ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزيأ مه : سادسا  
:2009عام –لل مم املتحدة 

للقضاءادلوليةالتفاقيةمضنيآ يتو املتحدة،ال ممملنظمةالتابعةالعنرصيالمتيزيعىلالقضاءللجنةالتقريرقُِدمم •
.العنرصيالمتيزيأ شاكلمجيععىل

ىلالتقريرأ شار• المتيزيأ شاكلمجيعىلعللقضاءادلوليةلالتفاقيةانضمتاملتحدةالعربيةالإماراتدوةلأ ناإ
.1974عاميفالعنرصي

عدادمت• رشافالتقريراإ .العنرصيالمتيزيعىلاءالقضبلجنةاخلاصةالتوجهييةللمبادئوفقا  اخلارجيةوزارةابإ
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

:العنرصيالمتيزيمناهضةبشآ نادلوةلاختذهتااليتوالإجراءاتالس ياساتمضن•

لتصالابلإشارة":يهوف لدلوةل،القانوينالنظاميفالعنرصيالمتيزيأ شاكلمجيعحظراتفاقيةوضع•
ابملبادئالعنرصييزيالمت حظراتفاقيةعلهياتنصاليتالعنرصيالمتيزيوحظرالإنسانحقوقمبادئ

هناادلوةلدلس تورادلس تورية املبادئهذهبوصفادلوةلقواننييفومزدوجةمضاعفةحباميةحتظىفاإ
نصأ يوجودمعهوزجيلمماالوطينوضعهايفقانونالتفاقيةوبوصفدس توراي ،علهيامنصوص

."ال حاكملهذهخمالف

منالثالثالبابىلاإ الإشارةوفيهالعنرصي،المتيزيومنعالإنسانحقوقمحلايةالعامالقانوينالإطار•
–25)أ رقاماملوادنصوصذكرمتوحتديدا  ،(العامةوالواجباتواحلرايتاحلقوق)ادلوةلدس تور

26–29–30–31–32–33–34–35–36–37–38–39–40–41).
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

تطبيقا  املتحدةالعربيةاتالإمار دوةلاختذهتااليتالتدابري:لالتفاقيةاملوضوعيةال حاكمعىلالتعليقمضن•

:التفاقيةل حاكم

ن"فهياوجاءادلاخيل،القانونيفالعنرصيالمتيزيتعريف:1املادة• وقوانيهنااتالإمار دس توراإ
مبدأ  عىلوتنص،التفاقيةل حاكمالعامةالقواعدتتبىنوالاقتصاديةواملدنيةواجلنائيةالوطنية
."العنرصيالمتيزيأ شاكللكوحظرالعامة،والواجباتاحلقوقيفاملساواة

من16املادةصتن"فهياوجاءالعنرصي،المتيزيأ شاكلمجيععىلللقضاءالعامةالس ياسات:2املادة•
جيوزل:العامالنفعذاتواملؤسساتامجلعياتشآ نيف2008لس نة2رمقالاحتاديالقانون

اثرةاأ عضاهئوعىلعلهياوحيظرال سايس،نظاهمايفاحملددةال غراضعناخلروجللجمعية املنازعاتاإ
."ادلينيةأ والعنرصيةأ والطائفية
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

ىلالإشارة• التسامحميبقاملتحدةالعربيةالإماراتدوةلشعبيمتتع":وفهيا،2املادةمن(د)الفقرةاإ
آيخوالرتابط الإساليمادلينميتعالقميمنانبعوذكل،ال زلمنذوال جناسالشعوبخمتلفمعوالتآ

."العاملدولخمتلفمعالتجاريوالتعاملالتصالواقعومن

ىلالإشارة• أ وثقافيةال مجعياهتاتكوينيفاحلقاملقميةللجاليات":وفهيا،2املادةمن(ه)الفقرةاإ
."العامالنفعذاتواملؤسساتامجلعياتقانونحتتالاقتصاديةنشاطاهتا
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

تآ سيسهامنذتحدةامل العربيةالإماراتدوةلدأ بت"فهياوجاءالعنرصي،المتيزيأ شاكلمجيعحظر:3املادة•
مجيعيفالس ياس يةهامواقف يفالعنرصيةوالتفرقةالعنرصيالمتيزيأ شاكلمجيعجشبعىل1971عاميف

منانطالقا  ياساتالس  هذهتطبقدوةلأ يمعالتعاملترفضكام،والإقلمييةادلوليةوالاجامتعاتاحملافل
أ وللعملأ رضهياعىلواملقمينيادلوةلأ بناءيعيش"وأ يضا  ،"الإنسانحقوقمبادئتعزيزعىلادلامئحرصها
آيخللزايرة والثقافيةوالتعلمييةحيةالص ادلوةلمرافقاس تخداميفللمقمينياحلقالقانونيضمنكام،اتمبتآ

."متيزيأ يبدونمبواطنهياأ سوةوالرتفهيية
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

املعدل1987لس نة3رمقالاحتاديالعقوابتقانوناحتوى"فهياوجاءالعقابية،الإجراءات:4املادة•
صنكامعامة،بصورةالعنفجترماليتالنصوصمنعددعىل،2005لس نة34رمقالاحتاديابلقانون

ىلييسءمنللكالغرامةأ واحلبسعىلالقانون ال داينبسأ والإسالميةالشعائرأ واملقدساتأ حداإ
."312املادةيفجاءكامالساموية
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

نسانللكأ نعىلادلس تورمن41املادةنصت"فهياوجاءوالإنصاف،العداةليفاحلق:5املادة• ىلابلشكوىيتقدمأ ناإ اإ
."بابال هذايفعلهيااملنصوصواحلرايتاحلقوقامهتانمنالقضائيةاجلهاتذكليفمبااخملتصةاجلهات

ىل الفقرة • نازع املقررة يف ابلنس بة لل جانب من غري املسلمني فتطبق بشآ هنم قواعد الت "، وفهيا 5من املادة ( 6-د )الإشارة اإ
".القانون ادلويل اخلاص بشآ ن الإرث

ىلالإشارة• ادلينيةشعائرمهةممارسالسامويةال داينمعتنقيمناملقمينيلاكفةادلوةلتتيح"وفهيا،5املادةمن(7-د)الفقرةاإ
نشاهئااملرخصالعبادةدوريفوعباداهتم ."ابإ

ىلالإشارة• أ والعملحقيف1980لس نة8رمقالاحتاديالعملقانونيفرقل"وفهيا،5املادةمن(1–ه)الفقرةاإ
عداما،القانونأ مامونمتساو فامجليعالعقيدة،أ والاجامتعيالانامتءأ واجلنسأ وابلعرقيتعلقسببل يفيهالاس مترار

."للعملاملنظمةابملعايريوالالزتامالوظيفةمتطلبات
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

للجميعفولمكللمحمكةواللجوءالتقايضحق":فهياوجاءالقضائية،للمامرساتالعامالإطار:6املادة•

نسانللك:41ابملادةنصهيفادلس توربآ حاكمالزتاما   ىلابلشكوىيتقدمأ ناإ ذكليفامباخملتصةاجلهاتاإ
الإماراتمجعية"وأ يضا  ،"البابهذايفعلهيااملنصوصواحلرايتاحلقوقامهتانمنالقضائيةاجلهات

عالنفمجعياتبشآ نوتعديالته،1974لس نة6رمقالاحتاديللقانونطبقا  تآ سستاليتالإنسانللحقوق
عىلال سايسنظاهماوفقتعمل:2006فرباير5يفالاجامتعيةالشؤونوزارةموافقةعىلوبناء  العام،
."العنرصيالمتيزيبشآ نوالتظلامتالشاكويمتابعة
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لمتيزي العنرصي ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل اأ مه : سادسا  ( اتبع)

:2009عام –التابعة لل مم املتحدة 

ووزارةوالتعلميلرتبيةاوزارةمعلت"فهياوجاء:والتسامحاملتبادلالتفامهوتعزيزالتحزّي ماكحفة:7املادة•
وحقوقالإنسانقحبقو العالقةذاتاملوضوعاتمنابلعديدالعلميةمناجههاتدعميعىلالعايلالتعلمي
دراجالعنرصيالمتيزيومناهضةاملرأ ةوحقوقالطفل حلقوقالعامليالنوالإعاملتحدةال ممميثاقمبادئواإ

نشاءوالهيئاترادلل فجيوز"وأ يضا  ،"الطلبةاكفةبنيوالعريقادليينالتسامحقميونرشالإنسان، اإ
."هياهتاوتوجاخملتصةالسلطاتلرقابةختضعأ نعىلالقانون،ل حاكموفقا  اخلاصةاملدارس
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 العنرصي التابعة ما جاء عن دوةل الإمارات يف تقرير جلنة القضاء عىل المتيزيأ مه : سابعا  
:2017عام –لل مم املتحدة 

:مثل،(الإماراتدوةل)طرفالادلوةلاختذهتااليتالتاليةوالس ياساتيةالترشيعيةابلتدابرياللجنةترحب•

.والكراهيةالمتيزيماكحفةبشآ ن2015لس نة2رمقاحتاديبقانوناملرسوماعامتد•

طالق• ىلالرايم2016عاميفللتسامحالوطينالربانمجاإ دليناأ والعرقأ ساسعىلالمتيزيماكحفةاإ
نشاءذكليفمباوالتعايش،التسامحوتشجيعالقويمال صلأ و وزيرةتعينيو للتسامح،وزارةاإ

.2016فرباير/ش باطيفللتسامح

عداد• .اخلاصةواحلكوميةالتعلمييةاملؤسساتيفونرشهللتسامحاملعلمنيميثاقاإ
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لتعددية والقبول اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يف احرتام االإجراءات : اثمنا  

:ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش

جراءاتعدةادلوةلاختذت جراءاتبيهنامنالتعايش،حتقيقيفهجودهالتعزيزاإ جراءاتترشيعية،قانونيةاإ جراءاتقافية،ثدينيةواإ عالميةواإ اإ
:اجامتعية

مورابلنس بة :والترشيعيةالقانونيةلل 

صدار2006عاميف• ."اجلنائيةاملسائليفادلويلالقضايئالتعاونقانون"اإ

لَكم 2009عاميف• ."الإرهابملاكحفةالوطنيةاللجنة"الوزراءجملسشم

نْشاء2013عاميف•
ِ
زيادلويلهدايةمركز"ا ِف ُماكحفةيفللتَمم رُّ نيفالتَطم مس تقةلتطبيقيةحبثيةمؤسسةلأ و وهو،"العم

.التطرفملاكحفةوالتدريبوالبحثللحواردامعة

ْصدار2014عاميف•
ِ
ةقانون"ا ."الإْرهابيةاجلرامِئ ُماكفمحم

صدار2015عامويف• ةِ قانون"اإ وجترماجملمتع،أ فرادبنياةاملساو تضمنموادعىلاش متلواذلي،"والكراهيةالتَْميزيِ ُماكفمحم
.ال صلأ واللونأ والعرقأ واملذهبأ وادلينأ ساسعىلامجلاعاتأ وال فرادبنيالمتيزي
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احرتام التعددية اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يفالإجراءات : اثمنا  (اتبع)
:والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش

مورلنس بةاب :الثقافيةادلينيةلل 

ْجِلس"2014يوليويفادلوةلأ سست• ماءمم هتدفمس تقةليةدول هيئةوهو،"املُْسِلمنيُحمكم
ىل .الإساليمالعامليفالسملتعزيزاإ

،2015و،2014لل عواماملسلمةاجملمتعاتيفالسملتعزيزمنتدىادلوةلاحتضنت•
ذ،2018و2017و2016و ىلاملنتدىيسعىاإ احلقيقيلضامناابعتبارهالسملأ ّوليةتآ كيداإ

جياديفويسهماحلقوق،لسائر يفالعلامءدوريعززكاموالتسامح؛للحواررحبفضاءاإ
.والعدلواملصلحةةواحلمكالرمحةقميوحيييللتدين،السلميةواملهنجيةالصحيحالفهمنرش
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احرتام التعددية اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يفالإجراءات : اثمنا  (اتبع)
:والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش

:والاجامتعيةالإعالميةلل مورلنس بةاب

قميوتعزيزوالتطرفرهابالإ ملاكحفةالاجامتعيالتواصلووسائلالتصالتبتوظيفاملعنيةاملبادراتمنعددا  ادلوةلتبنت
:أ برزهاالتعددية،واحرتاموالتعايشالتسامح

تسخريهبدفكيةال مري املتحدةالولايتمعابلرشاكةتآ سستتفاعليةمبادرةوهو،"التطرفضدمتحدون"صوابمركز•

.اخلاطئةال فاكرلتصويبالاجامتعيوالإعالمالتصالوسائل

قمينرشيفالإعالمدور"حولالإمارتدوةلبهتقدمتاذلياملقرتح2015مايويفالعربالإعالموزراءجملساعمتد•
."التطرفوماكحفةالتسامح

اجامتعاتأ عاملجدولنمض(زامبيايفلوسااك)مدينةيفُعقداذليادلوليني،وال منللسملال وىلادلامئةاللجنةاجامتعيف•
طالقالإماراتدوةلاقرتحتادلويل،الربملاينلالحتاد134لـالعامةامجلعية حواربرانمج"امسحتتدويلبرانمجاإ

."والتطرفالإرهابملاكحفةاحلضارات 32



احرتام التعددية اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يفالإجراءات : اثمنا  (اتبع)
:والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش

ىلالهادفة،(2018عام)السلميوالتعايشللتسامحالإماراتمجعيةتآ سيس :اإ

نشاء• .التسامحخطابدمعأ وجهمبختلفتعىنتطبيقاهتاذكيةمنصةوتطويراإ

نشاء• .واحلوارالتسامحةثقافنرشيفالعاملنيوتآ هيلتدريببغرضامجلعيةداخلتدرييبمركزاإ

أ طيافبنيالتسامحلغةوتعزيزاخملتلفةالثقافاتبنيوالتعايشللتسامحك رضادلوةلماكنةتكريس•
.والتعصبوالتطرفالكراهيةخطابنبذعنفضال  مكوانته،مبختلفاجملمتع

براز• .السملوالتعايشللتسامحوعنوانكواهجةاحلضاريةالإماراتصورةاإ

صداريفاملسامهة• .لميالسوالتعايشابلتسامحاملعنيةواملنشوراتواجملالتالكتباإ

جراءدمع• .والتعايشالتسامحجماليفوادلراساتالبحوثاإ
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احرتام التعددية اليت اختذهتا دوةل الإمارات لتعزيز هجودها يفالإجراءات : اثمنا  (اتبع)
:والقبول ابلتنوع وتعزيز قمي التسامح والتعايش

الإماراتدلوةلاحلضاريةالرساةلمنانطالقا  ،(2018عام)املسلمةللمجمتعاتالعاملياجمللستآ سيس•
ىلالهادفة قميترس يخجماليفالرائدةيةادلول ملبادراهتاواس تلهاما  اجملمتعي،ال منلتحقيقالسملثقافةنرشاإ
واحلوارالاعتدالميقتعزيزعىلاجمللسويعملالعامل،شعوببنياملتبادلوالاحرتاماملشرتكالعيش

.للآخروالكراهيةادليينالتعصبنبذمعونرشهاللوطنوالانامتءوالتسامح
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  

الربانمجاعامتدمت2016يونيو8بتارخي•
زراء،الو جملسقبلمنللتسامحالوطين
ىلعامبشلكالربانمجهذاوهيدف اإ

ديةالتعدواحرتامالتسامحقمياس تدامة
وطائفيا  ودينيا  وثقافيا  فكراي  ابلآخروالقبول

متيزيوال والعصبيةالعنفنبذمعهجة،من

.أ خرىهجةمنوالكراهية
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:ويهتسامح،ال بقمياملتحدةالعربيةالإماراتدوةلجممتعمتدأ سسس بعةعىلللتسامحالوطينالربانمجيستند

:الإسالم•

.واخلصاماهيةوالكر والتطرفالعنفنبذعىلوشددتوالوئام،والتعايشوالاحرتامالتسامحعىلالإساليمادلينحث

:الإماراتدس تور•

متيزيفالادلينية،شعائرابل القيامحريةعىلوأ كدوواجباهتم،مسؤولياهتموحددحقوقهمال فرادمجليعمضنالإمارايتادلس تور

.القانونأ مامسواس يةولكهمال فراد،بني

رث• :الإماراتيةوال خالقزايداإ

ال خالقودماثةملالتعاحسنعىلتؤكدالقائدخليفةوهنج(ثراههللاطيب)زايداملؤسسوسريةاخلادلالإمارايتالإرث
ىلالنظردونوالعطاءاخلريوحبالعرشةوطيب .الطائفةأ واملةلأ والعرقأ واجلنسأ وادلينأ واللوناإ
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:ادلوليةاملواثيق•

ن وحقوقالتسامحقميكرستاليتوالتفاقياتاملواثيقمنابلعديدملزتمةاملتحدةالعربيةالإماراتدوةل حمتيةعىلونصتسان،الإ

.والعنرصيةوالتطرفوالكراهيةالعنفونبذال وطان،ومتاسكالتعايش

:والتارخيالآاثر•

والتعاونوالتسامحلتعاضدل ُمثىْلبقصصزاخرةالإماراتأ بناءوذاكرةاملاكن،اترخيحتيكادلوةليفاملوجودةوالآاثرالإمارايتالتارخي
.والتصاحل

نسانيةالفطرة• :الإ

آلفالناسواحرتامالتعارفعىلالإنسانيةفطرتناجبلتنا .متيزيولكراهية  ولتعصب  دونوالتآ

:املشرتكةالقمي•

وتؤصلللجميع،والسعادةرياخلحتققومصاحلغاايتتكسوهامشرتكةقميةيدول ك رسةوجتمعنااملبادئ،منالكثرييفالشعوبتتشارك
.والتنامغوالانسجامالتفامه 37



:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:ويهحماور،مخسةللتسامحالوطينللربانمج

:للتسامحكحاضنةاحلكومةدورتعزيز•

سنخاللمنوذكلوالعصبية،العنرصيةونبذالآخروقبولوالوسطيةالتسامحومبادئقميبنرشالإماراتدوةلحكومةتضطلع
.الوطنيةاملؤرشاتووضعوالقواننيالترشيعات

:املتسامحاجملمتعبناءيفاملرتابطةال رسةدورترس يخ•

.الثقافيةالتعدديةوحيرتمالآخرويقبلومتفهممتسامحجممتعلبناءالرئيس يةالنواةيهال رسة

:والتطرفالتعصبمنووقايهتمالش بابدلىالتسامحتعزيز•

التسامحقميلتعزيزأ دوارمهلوتفعيالفئةهبذهفائقةعنايةالإماراتدوةلوحكومةقيادةوتويلاملرشق،ومس تقبهلاجملمتععامدمهالش باب
.احلنيفالإساليمادلينووسطيةلسامحةالصحيحةالقميوترس يخوالتعايش،
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

ثراء• :للتسامحوالثقايفالعلمياحملتوىاإ

ثراء والتلفزيونيةوالإذاعيةةالصحفيالإعالميةاملنصاتخمتلفخاللمنللتسامح،والثقايفالعلمياحملتوىاإ
.الاجامتعيالتواصلومواقعوالرمقية

برازالتسامحلتعزيزادلوليةاجلهوديفاملسامهة• :متسامحكبدلادلوةلدورواإ

طالقيفرائدبدورالإماراتدوةلتقومالتسامحلتعزيزادلوليةاجلهودس ياقيف الإقلمييةادراتاملباإ
قلميينياكءرش معابلرشاكةوالمتيزيوالكراهيةالعنفونبذوالتعايشالتسامحلتعزيزوالعاملية .ودولينياإ
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:أ مثةل عىل مبادرات وطنية وعاملية يف س ياق الربانمج الوطين للتسامح•

.املعهد ادلويل للتسامح•

.جائزة محمد بن راشد للتسامح•

.رابطة متطوعي التسامح•

.رواد صوت التسامح•

طالق جائزة داخلية للتسامح • ساكن–اإ .جائزة التسامح لربانمج الش يخ زايد لالإ

.ميثاق التسامح للمعلمني•

.القمة العاملية للتسامح•

.منارات زايد للتسامح•

آيخ بني املدارس احلكومية واخلاصة• .املرشوع املشرتك للتآ
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

.اجملمتعاتيفسامحالت قميترخسش بابيةعربيةقياداتوصناعةمس تداممؤسيسلعملالتسامحقميةحتويلهولهدفا

:عىليعمالنللتسامح،راشدبنمحمدوجائزةللتسامحادلويلاملعهد

نتاجاتمعد• .والإعالميةوالثّقافيةالفكريةالإ

طالق• راساتِمنم مجموعةاإ .الاْجامتعيةادّلِ

.التّسامحجماليفالعاملينيواملتخصصنيالعرب،الباحثنيدمع•

تدام  مؤسيسلعمل  التّساُمحِ قميةحتويل• .العربيةنطقةِ امل يفشعوِبناعىلابخلرييعودُ ُمس ْ

امنة  توفريأ جلمنالعمل• صم بابفكرية  حم .العريبللش ّ

.وسلواك  وقامي  فْكرا  التّساُمحترخسشابةعربيةقياداتصناعة•

.امجلاليةوالفنونِ ال ديبوالإبداعالإنساينالفْكريفالتّسامحرموزتكرمي•

بابيةاملشاريعجماليفُمبتكر  بشلك  ُمسابقاتتنظمي• .اجلديدوالإعالمالش ّ

.والوئاموالتّعايشوالّسالمالتّسامحقميم تعززُ ومنتدايتفعالياتتنظمي•
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:التسامحمتطوعيرابطة

:التايليفالرابطةأ هدافمتحورت 

حداث• جيايباجامتعيتآ ثرياإ والمتيزيالكراهيةونبذوالساموالتعايشالوئامالتسامحقميلتعزيزاإ

.والعصبية•

.والاحرتامواحلوارالتعايشقميترس يخيفللش باباجلوهريادلورتفعيل•

.والتطرفالتعصبمنووقايهتمالش بابدلىالتسامحتعزيز•

.ادلوةليفوالثقافاتاجلالياتخمتلفبنيالتواصلتعزيز•

ثراء• .اجملمتعأ فرادمجيعبنيوالانسجامالتفامهقنواتاإ

.ابلآخرينجتمعنااليتالساميةالإنسانيةالقميلرتس يخهلموادلامعةللش باباحلاضنةالبيئةتوفري•

جيايببشلكدورمهوتفعيلالش باب،عندالتسامحقميتآ صيلودميومةاس مترار• .حياةوأ سلوبيميوسلوكالتسامحقميةجلعلاإ
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  ( اتبع)

:التسامحصوترواد

ثراءهوالهدف• مواقعخاللنمللتسامحوالثقايفالعلمياحملتوىاإ
التواصل

.الاجامتعي•

التواصلمواقععىل)اجلنس ياتمتعددي(مؤثر30اختيارمت•
.الاجامتعي

.املتابعنيمناملالينيعرشاتمؤثر30ـاللهؤلء•
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

ساكنزايدالش يخلربانمجالتسامحجائزة :لالإ

:اجلائزةأ هداف•

وقبولالثقافيةةالتعدديواحرتاموالتعايشالتسامحوقميومبادئمفاهميترس يخ•
.والمتيزيوالعصبيةوالكراهيةوالتطرفالعنفنبذمعالآخر،

داخلوالانسجاموالتعايشوالسالمالتسامحقمينرشيفاملوظفنيأ دوارتفعيل•
.العملبيئة

.مس تداممؤسيسمعلالتسامحقميةجعليفالإجيايبالإسهام•

برازيفاملسامهة• قميترثيمكؤسساتالإماراتدوةلملؤسساتاحلضاريالوجهاإ
.الوظيفيةالبيئةيفالتسامح

ثراءعىلالعمل• الوطينربانمجالس ياقيفللتسامحوالثقايفالعلمياحملتوىاإ
.للتسامح
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:للمعلمنيالتسامحميثاق

:امليثاقبنود•

.ابدلوةلالساريةوال نظمةالترشيعاتواكفةاملتحدةالعربيةالإماراتدوةلدس تورأ حرتم•

.وخارهجادرسةاملداخلالتعلمييةاملنظومةعنارصمجيعمعوالتعاونوالاحرتاموالسالموالتعايشالتسامحمببادئأ تعامل•

.أ شاكهلباكفةوالمتيزيوالعصبيةوالكراهيةوالتطرفالعنفأ نبذ•

املركزأ والطائفةأ وينادلأ واملوطنأ واللونأ وال صلبسببمتيزيدوناملتبادلالاحرتامأ ساسعىلامجليعمعوأ ترصفأ تعامل•
.الاجامتعي

.اجملمتعيفوال منوالاس تقرارالاجامتعيالنظامعىلأ حافظ•

.اجملمتعيوال منالسملهيددفعلأ وقولأ يأ جتنب•

.املقررةادلراس يةاملناجهنطاقخارجحمتوىأ يعنأ بتعد•
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:2018نومفرب16و15للتسامحالعامليةالقمة

ىلللتسامحالعامليةالقمةيفاملشاركوندعا :اإ

ىلييؤداذليالكراهيةخطابوجماهبةالفكريوالتطرفوالهتميشالمتيزيملاكحفةاجلهودتكثيف• ضدالتحريضاإ
.والرصاعاتالآخرين

.ال خالقيةوالرتبيةال خاليقالسالمقميتضميهناوادلراس يةاملناجهحتديث•

اجلنسأ والعرقبسببمتيزيدونواحرتاهماللجميعال ساس يةواحلرايتالإنسانحلقوقالعامليالاحرتاموتشجيعتعزيز•
.ادلينأ واللغةأ و
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

:للتسامحزايدمنارات

شعاعمراكزمبثابةلتكون"للتسامحزايدمنارات"مبادرة• جبميعاحملليةاجملمتعاتتنريالتعايشجمالتيفمعريفاإ

بنيوالتعاونوالتعايشالتسامحلقمي"ثراههللاطيب"زايدالش يخاملؤسسالوادلورؤيةبفكروأ فرادهافئاهتا
ماراتيفاحملليةواحلكوماتللتسامحالوطينالربانمجبنيابلتعاونوذكلامجليعلصاحلامجليع اكفةادلوةلاإ

ماراتيفاملعنيةوالهيئاتواملؤسساتاجملمتعيةوالقيادات .ادلوةلاإ

مارةلكتضمحبيثوةلادلربوعيفتنترشالتسامح،قميتعزيزيفمتخصصةمراكزيه"للتسامحزايدمنارات• اإ
العريباثالرت وعظمةاحلنيفالإسالمتعالميجتسداليتوال نشطةالربامجتقدمأ كرث،أ وواحدةمنارة

.والسالموالتعايشالتسامحيفوالإسالمية
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:الربانمج الوطين للتسامح: اتسعا  (اتبع)

آيخاملشرتكاملرشوع :واخلاصةاحلكوميةاملدارسبنيللتآ

طالببنيالإجيايبلوالتواصالآخرواحرتامالاختالفوقبولالسلميوالتعايشالتسامحقميتعزيزعىليركز•
.واخلاصةاحلكوميةاملدارسيفاكفةالتعلميمبراحلاخملتلفةاملراحل

ىلابلتسامحتتعلقومبادئقميمنالطالبيدرسهماحيول• خاللمناقعالو أ رضعىلمعيلتطبيقاإ
.املشرتكةالطالبيةال نشطة

ومبادراتالتطوعرامجوبصفيةلأ نشطةخاللمنمعاامجليعيتعملحيث،"ابملامرسةالتعمل"مبدأ  عىليعمتد•
.شوالتعايابلتسامحاملرتبطةالسلوكوقواعدواملبادئ،القميالعامةاخلدمة
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