
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعالمیهٔ جهانی حقوق بشر

المللی است  یک پیمان بین

که در مجمع عمومی 

تاریخ  بهسازمان ملل متحد 

در  ۱۹۴۸دسمبر  ۱۰

پاریس به تصویب رسیده است. این اعالمیه نتیجٔه مستقیم جنگ جهانی 

ها مستحق آن  دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان

ماده  ۳۰دارد. اعالمیٔه مذکور شامل  هستند، بصورت جهانی بیان می

قوق بشر است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد ح

پردازد.مفاد این اعالمیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی،  می

ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از  سیاسی، و اجتماعی

تصویب اعالمیه جهانی  است و آن برخوردار باشند، مشخص کرده

حقوق بشر از جمله گام های اساسی جامعه بین المللی در جریان حرکت 

محوری به سوی فردگرایی است؛ در این فرایند، اعالمیه  از دولت

جهانی نخستین سندی است که مفهوم بشر را با تکیه بر کرامت، حیثیت 

و ارزش ذاتی او بازتعریف نموده و با تمرکز بر دو اصل بنیادی آزادی 

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر فرصت  و تساوی مدّون می سازد. 

، تشنه عاری خواهان بشریت زیراتبلور یابد  مغتنمی است تا حقوق بشر

از خشونت و افراطی گری است، لذا به امید تحقق روزی که حقوق 

 .بشر دستخوش نقض نباشد

 فال امسال بنام سک حک گردیدهقرعه 
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۱۳۹۷سال(  لیندي) قوس رویداد مهم ماه  

 قوس  ۴ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان (نومبر 25)

اسیران طالبان و القاعده در داخل قلعه جنگی مزارشریف شوریدند و در نتیجه  صدها 
 نگهبان و اسیر کشته شدند

 ۱۳۸۰قوس  ۴

ربیع االول( میالد جعفر صادق ۱۷)
)ع(
 قوس ۵ امام شیعیان  

آغاز مذاکرات سازمان ملل پیرامن افغانستان در کشور المان که بنام  (2001نومبر 27)

 مشهور شد” جلسه بن”

 ۱۳۸۰قوس ۶

 قوس ۱۰ هانی بنام ایدز.ج( روز اول دسمبر )

رئیس قبلی شورای انقالبی ج د  منشی عمومی کمیته مرکزی حزب و ببرک کارمل
جسد شان  بعدآنسبت مریضی جگر در یکی از شفاخانه های شهر مسکو وفات نمود و،ا

 شهر حیرتان محترمانه بخاک سپرده شدبه  قوس ۱۳در

 ۱۳۷۵قوس۱۱

 قوس ۱۲ ( روز جهانی معلوالندسمبر 3) 

کشور « پول هاربر» تهاجم امپراطوری جاپان در بندر  (1941دسمبر  7 روز یکشنبه) 

 کشتی هایها آسیب فراوانی را به  جاپانیدر این حمالت  که صورت گرفتامریکا 
نفر از افراد ۲۴۰۳در مجموع   بوجود آوردند کهدریایی ایاالت متحده در اقیانوس آرام 

 نددیرس مریکا به قتلانیروی دریایی 

 ۱۳۲۰قوس ۱۶

روزجهانی حقوق بشر که موازین و معیارهای حقوق بشر را مشحص  (۱۹۴۸دسمبر۱۰) 
 می سازد

 قوس ۱۹

ربیع الثانی ( والدت حسن عسکری ۸)
)ع(

 قوس ۲۵ امام شیعیان 

 قوس ۲۷ روز جهانی مهاجرین (دسمبر 18) 

( وفات حضرت معصومه  هجری ۲۰۱ربیع الثانی سال  ۱۰)
)ص(

 قوس ۲۷ 

 قوس ۳۰ ( اتحاد جماهیر سوسیالیستی انحاللش را طی بیانیه اعالن داشت1991دسمبر  21)

 قوس ۳۰ مصادف است به جشن شب یلدا

  

  

  

  

  

 مرتب : سراج الدین ادیب

۱۳۹۷آذر–(  لیندي) قوس  

November – December 2018            ۱۴۴۰ ربیع الثانی –  ربیع االول 
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