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 التعريف  

التعبتر  " التسامح وأشكال  عالمنا  لثقافات  ي 
الغن  التنوع  وتقدير  وتقبل  ام  احتر هو  التسامح 

ا ً ويتعزز ذلك من خالل المعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر  .  وطرق كوننا بشر
والمعتقد ي االختالف  .  والضمتر 

ف  االنسجام  قبل كل  ][  التسامح هو  التسامح هو، 
ء، موقف   ي

اف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية العالمية    فّعالشر يحفزه االعتر
 (. 5، 1995اليونسكو )لآلخرين 

 

ي 
 . يشمل التسامح منع البلطجة وموقف منفتح تجاه تنوع التعبتر الثقاف 

ي موضع اآلخر ونجّرب  "  تم تعريف التعاطف عىل أنه   التعاطف 
 ما يحدث عندما نضع أنفسنا ف 

 (. 269، 2003ليبمان " )مشاعر ذلك الشخص اآلخر كما لو كانت خاصة بنا

 

 . التعاطف يشمل التفاهم المتبادل

ي تقوم عليها مشاركة الفرد   االحتواء 
يمكن تعريف االحتواء عىل أنه المواقف واإلجراءات النر

ي الحوار عتر التنوع
موا  .  ف  يحتر وأن  يقدروا التنوع  ي لألفراد أن 

ينبغ  لتيستر التعاون، 
والتنازالت   ات  التحتر  عىل  للتغلب  استعداد  عىل  يكونوا  وأن  لمان )اآلخرين،  التر

ي   ، مجلس االتحاد األوروبر ي  (. 2006األوروبر

 وهذا يشمل التعلم . االحتفاء باالختالفات الثقافية االحتفاء بالتنوع العيش مًعا 

 . أجل معرفة ثقافة الشخص، وتقديره وتطوير الهوية الثقافية الخاصة بهمن 

ي جميع مناحي حياة البشر  حقوق اإلنسان
 (. CofE 2010, 8 )الحقوق والحّرّيات األساسّية ف 

األبعاد اإلجرائية واالجتماعية  الديمقراطّية ي كل من 
ف  ة  مباشر للمشاركة  الفرصة  المواطنير   منح 

 . القرارلصنع 

 السغي بنشاط لتحقيق المساواة  المساواة 

ّ أو الحقوق أو الفرص ي الوضع االجتماعي
 . خاصة ف 

واألعباء عىل قدم المساواة  (  أي االزدهار)العمل مًعا، وتقاسم كل من األفضلّيات   التضامن

ا هذا . وبالعدل  . بالتعاطفيستدعي الشعور بالمسؤولية االجتماعية ويرتبط ضمنيًّ

ي جميع أنحاء العالم العولمة 
كات والحكومات ف   . عملية التفاعل واالندماج بير  الناس والشر

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

المسؤولية  

 االجتماعية 

المستدامة   / التنمية 

ر المناخ  تغتر

تلبية احتياجات األجيال  " يتعلق هذا بالقضايا االجتماعية واالقتصادية ويعرف بأنه  
الخاصة احتياجاتها  تلبية  عىل  القادمة  األجيال  بقدرة  المساس  دون  )الحالية  أي  " 

القادمة ولألجيال  اآلن  للجميع،  أفضل  حياة  جودة  جوانب  (.  ضمان  أحد  يتمثل 
ّ ا  ي التصدي لتغتر

 .لمناخالتنمية المستدامة ف 

ب عىل عضوّيته المواطنة
ّ
ت ي دولة وله حقوق ومسؤوليات تتر

يعتتر أي مواطن  .  أن تكون عضًوا ف 
ي  ي االتحاد األوروبر

ا ف 
ً
ي مواطن ي  .  من دول االتحاد األوروبر ال تحل جنسية االتحاد األوروبر

 .  إنها إضافة إليها: محل الجنسية الوطنية

 
بأنها   النشطة  المواطنة  تعريف  والديمقراطية، مع  بالتسامح  المواطنة  بناء " ترتبط 

 (.CofEU & EC 2015, 25" )مجتمع منفتح وديمقراطي 

الكفاءة االجتماعية  
 والمدنية 

وهي تشمل الكفاءة الشخصية والشخصية والمتعددة الثقافات وتشمل جميع أشكال  
ي الحياة  

ي تمكن األفراد من المشاركة بطريقة فعالة وبناءة ف 
االجتماعية السلوك النر

العملية سيموالحياة  وال  التنوع،  ايدة  المتر  المجتمعات  ي 
ف  عند  ا  اعات  الت   وحل   ،

ورة  .الض 

 
ا إىل المعرفة  

ً
ي الحياة المدنية، استناد

الكفاءة المدنية تجهز األفراد للمشاركة الكاملة ف 
ام بالمشاركة الفّعال والديمقراطية    بالمفاهيم والهياكل االجتماعية والسياسية وااللتر 

(EP & CofEU 2006.) 

ي المجاالت المدنية، شتر إىل مشاركة الفرد فيما يتعلقي المشاركة الفعالة 
 ف 

ي المجتمع
 . السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية ف 

ي مجموعة متنوعة من المستويات،  .  العمل مًعا من أجل الصالح العام التعاون 
هذا يحدث ف 

 .من مستوى  األفراد إىل مستوى الدول

كة    أدوات لتصورعضوية االنتماء ي مجتمعات محلية مشتر
مثل األش والمدارس والنوادي  )ف 
باالنتماء إىل المجتمع(  والفّعالّيات المحلّية ،  .  أو الشعور  ي

وهذا يشمل اإلرث الثقاف 
ي طورها مجتمع ما وانتقلت من جيل إىل جيل، والشعور  

ات طرق المعيشة النر وتعبتر
ي 
كة النر  عن الروايات المشتر

ا
ك، فضًل ا، مثل  بالموروث المشتر

ً
 تشكل مجتمًعا معّين

 سواء
ّ
 .أشكال الهجرة القشية والطوعية عىل حد


