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 يه الملليت يرَسٌا تاريخچً
 

ظ يتبؿ ٔبَ ؿٚف ٘ب ىّبؿٖ 

  ينٛيػ

 ي٘زـ ظيتبؿ

  يىّن

 يمبٌٙب

 ت يتَٛ

فثبْ  يؿٚف رٙبٔ  .1

 يِبػؿ

21 – 

 يفجـٚؿ

   1999  صٛت – 2

  1977 صٛت – 17 ِبؿچ – 8 فْ يؿٚف رٙبٔ  .2

ِضٛ  يؿٚف رٙبٔ  .3

 يِ ٔژاػيتجؼ

21 – 

 ِبؿچ

 1966 صًّ – 1

 – 22 آة يؿٚف رٙبٔ  .4

 ِبؿچ

 1992 صًّ – 2

کتبة  يؿٚف رٙبٔ  .5

 کٛػک
2 – 

 ً ياپـ

 1953 صًّ  – 13

 – 7 ٍضت يؿٚف رٙبٔ  .6

 ًياپـ

 1948 صًّ  -18

 – 23 کتبة  يؿٚف رٙبٔ  .7

 ً  ياپـ

 1995 حٛؿ  – 3

 يؿٚف رٙبٔ  .8

 کبؿگـ

  حٛؿ  – 11  يِ – 1

 يؿٚف رٙبٔ  .9

 ِٖجٛػبت 

  1991 حٛؿ  – 13  يِ – 3

ت يٍٍ يؿٚف رٙبٔ  .10

 مـط
 1864 حٛؿ – 18 يِ – 8

  حٛؿ  – 24  يِ – 14 ِبػؿ  يؿٚف رٙبٔ  .11

 يؿٚفرٙبٔ  .12

 عبٔٛاػٖ

  1993 حٛؿ – 25 يِ – 15

 يؿٚف رٙبٔ  .13

 يإفبي لـثبٔ

 ىؼٖ

 1983 رٛفا – 14 رْٛ – 4

ٔ يِض يؿٚف رٙبٔ  .14

 نتيف
 1972 رٛفا – 15 رْٛ – 5

 يؿٚف رٙبٔ  .15

 پٕبٕ٘ؼٖ 

 2000 رٛفا – 30 رْٛ – 20

 يؿٚف رٙبٔ  .16

ِٛاػ  ِجبؿفٖ ثب

 ِغؼؿ

 1987 مـٕبْ -10 رْٛ  – 26

 – 11 ٔفٛك يؿٚف رٙبٔ  .17

 يرٛال

 1989 مـٕبْ – 20

 يؿٚف رٙبٔ  .18

 رٛأبْ

12 – 

 آگنت

 1999 امؼ – 21

 – 8 مٛاػ يؿٚف رٙبٔ  .19

 مپتّجـ

 1965 مٕجٍٗ – 17



 1 

 – 21 ٍٍش يؿٚف رٙبٔ  .20

 مپتّجـ

 2001 مٕجٍٗ – 30

 – 5 ِؼٍُ يؿٚف رٙبٔ  .21

 اکتٛثـ

 1994 قاْيِ – 13

 – 8 کٛػک يؿٚف رٙبٔ  .22

 اکتٛثـ

 1954 قاْيِ – 16

 – 16 غؾا يؿٚف رٙبٔ  .23

 اکتٛثـ

 1996 قاْيِ – 24

ِضٛ  يؿٚف رٙبٔ  .24

 غـثت

17 – 

 اکتٛثـ

  1992 قاْيِ – 25

 – 24 ؿٚف ًٍِ ِتضؼ  .25

 اکتٛثـ

 1945 ػمـة – 2

 – 16 تضًّ يؿٚف رٙبٔ  .26

 ٔٛاِجـ

 1995 ػمـة – 25

 – 20 ٕفً يؿٚف رٙبٔ  .27

 ٔٛاِجـ

 1954 مـةػ – 29

ِضٛ  يؿٚف رٙبٔ  .28

 عيٛٔت
25 – 

 ٔٛاِجـ

  1999 لٛك – 4

 – 1 ؼفيا يؿٚف رٙبٔ  .29

 ػمّجـ

  1988 لٛك – 10

 يؿٚف رٙبٔ  .30

 ٓيِؼٌٍٛ

3 – 

 ػمّجـ

 1992 لٛك – 12

صمٛق  يؿٚف رٙبٔ  .31

 ثيـ
10 – 

 ػمّجـ

  1948 لٛك – 19

 فثزَري( 12رَس جٍاوي ستان مادري )

 
ػأيزٛي  ۵ ثٗ ِٕبمجت يبػثٛػ  ظب٘ـا ايٓ ؿٚف

ػؿ صبٌي کٗ اف ثٗ 2841ثٕگالػىي امت کٗ ػؿ مبي 

( ثٗ ػٕٛاْ Banglaؿمّيت ىٕبعتٗ ىؼْ فثبْ ثٕگال )

   ،فثبْ ؿمّي ايبٌتي ػؿ پبکنتبْ  ػفبع ِيکـػٔؼ

 کيتٗ ىؼٔؼ. 

 12ِـػَ ثٕگالػه ّ٘ٗ مبٌٗ ؿٚف  2841پل اف مبي 

فجـٚؿي ؿا گـاِي ػاىتٗ ٚ ايٓ ؿٚف ؿا ثٕبَ ؿٚف 

اؿي ّٔٛػٔؼ ٚايٓ اِـ ثٗ تٛرٗ عبً ِـػَ ىٙيؼ ٔبِگؾ

 .ثٕگالػه ٔنجت ثٗ فثبْ ِبػؿي ىبْ أزبِيؼ

ٕـصي پييٕٙبػي اف کيٛؿ ثٕگالػه ثٗ  ثٗ امبك اؿائٗ

تَّيُ ثٗ اعتَبً ػاػْ يک  يٛٔنکٛ،  ايٓ مبفِبْ

فجـٚؿي  ۱۲ؿٚف ثٗ ػٕٛاْ ؿٚف رٙبي فثبْ ِبػؿي )

 .ِيگيـػ( 2888
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ٕگي مبفِبْ ًٍِ  فجـٚؿي اف مٛي يٛٔنکٛ ثغو فـ12٘

ثٕبَ ؿٚف فثبْ ِبػؿي تؼييٓ ىؼٖ امت. ػؿ ايٓ ؿٚف 

٘بي ِغتٍف، اّ٘يت  ٘ب ٚ ثـٔبِٗ ثب ثـگقاؿي ّٔبييگبٖ

 ىٛػ. فثبْ ِبػؿي ٔيبْ ػاػٖ ِي

ايٓ ؿٚف ؿا  2888، مبفِبْ رٙبٔي يٛٔنکٛ ػؿ مبي 

٘بي فـٕ٘گي رٙت صفظ  ثٗ ِٕظٛؿ گنتـه فؼبٌيت

 .ٛػٖ امت٘بي گٛٔبگْٛ رٙبْ تؼييٓ ّٔ فثبْ
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 مارچ( 7) سن يرَس جٍاو
 

فٔبْ کبؿگـ ٔيٛيٛؿک ٚ ىيکبگٛ  2895ػؿ ٘يتُ ِبؿك 

ثٗ ثـگقاؿي تظب٘ـات آؿاِي ػمت فػٔؼ، اِب ثب 

ثـعٛؿػ ىؼيؼ پٍيل ِٛارٗ ىؼٔؼ. ايٓ فٔبْ، ػّؼتًب 

اف کبؿگـاْ کبؿعبٔزبت ٔنبري ٚ ّ٘چٕيٓ فٔبِْ 

ْ کبؿ ػؿ مبٌٕي فػٖ ثٛػٔؼ کٗ پل اف پبيب رٕگ

ارتّبع کـػٔؼ. صٍّٗ پٍيل ثنيبؿ عيٛٔت آِيق ثٛػ ٚ 

تؼؼاػ فيبػي اف فٔبْ کيتٗ، فعّي ٚ ػمتگيـ ىؼٔؼ، 

ّ٘چٕيٓ گـٖٚ فيبػي ُ٘ اف کبؿ اعـاد گيتٕؼ. مبي 

ثؼؼ اف آْ، ػؿ مبٌگـػ صٍّٗ پٍيل ٔيٛيٛؿک ثٗ 

فٔبْ، تظب٘ـات ٚميؼي ػؿ ٔيٛيٛؿک أزبَ ىؼ کٗ ٕي 

ّٓ يبػثٛػ آْ ؿٚف، ثٗ فيبػي آْ فٔبْ کبؿگـ ّ

مبػبت کبؿ، ثٙـٖ کيي اف کٛػکبْ ٚ ٔجٛػْ صك ؿاي 

ٔيق مـکٛة  2896ثـاي فٔبْ اػتـاُ کـػٔؼ. تظب٘ـات 

٘بي ثؼؼ  ٘بيي ِبٕٔؼ آْ ػؿ مبي گـػيؼ. اِب صـکت

 اػاِٗ ػاىت ٚ اف ِـف٘بي اِـيکب ثٗ اؿٚپب ؿميؼ. 

 کبؿگـ فٔبْ يالػيِ 2897ػؿ ٘يتُ ِبؿچ مبي 

ثٗ اػتَبة   بؿکيٛيػؿ ٔ يکتبْ ثبف  ٗءکيفبثـ

ِتًٍٛ ىؼٔؼ. صٛاػث ثگٛٔٗء أکيبف ّٔٛػ کٗ، ِبٌک 

 ياف ّ٘جنتگ يـيکٗ، ثغبٕـ رٍٛگيٚ ٔگٙجبٔبْ فبثـ

يبْ، يـ کبؿگـاْ ثب ايٚ مب يٗ ٍٕفياتضبػ ياػْب

کٗ يػؿ ػاعً فبثـ  کبؿگـاْ أبث اػتَبة کٕٕؼٖ ؿا

ؼ، يـػکٗ ِؼٍَٛ ٔگ ئّٛػٔؼ. ثٕب ثٗ ػٍٍ  ِضبٍـٖ

ؼ. ٍـف يت گـػيگـفتٗ ٚ کبِاًل تغـ  کٗ ؿا آتويفبثـ

ٓ کبؿگـاْ أبث ِٛفك ثٗ فـاؿ ىؼٔؼ. ياف ا يػؼٖ کّ

ىبْ ؿا  يآْ ٘ب ػؿ آتو ربْ ٘ب  تٓ 218  زٗيػؿ ٔت

 .اف ػمت ػاػٔؼ

ثٗ کٕگـٖ  يفْ آٌّبٔ ،کالؿا فتکيٓ» 2829ػؿ مبي 

 7پييٕٙبػ ػاػ تب ٘ـمبي ؿٚف  فٔبْ  يٓ اٌٍٍّيث
ٔبِيؼٖ ىٛػ. ايٓ « ؿٚف رٙبٔي فْ»ٗ ٔبَ ث چِبؿ

پييٕٙبػ يک مبي ػؿ ِضبفً ِغتٍف ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿ 

٘ب ٚ کيٛؿ٘ب  گـفت ٚ مـأزبَ ثٗ تَٛيت ّ٘ٗ گـٖٚ

« ؿٚف رٙبٔي فْ»ِبؿك  7ؿمًّب  2822ؿميؼ. ٚ اف مبي 

  ٌمت گـفتٌق ٕـف کيٛؿ ٘ب 

يبعچ عا  8ؿبػيبٌ يهم يتذض  7711ثبالسغِ صع ؿبل 
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  .کغص يػٌ َبيگظاع يعٔػ جٓبَ
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 مارچ( 12) يض وژاديمحُ تثع يجٍاواس رَس 
 

 .گـػػ يًِ يِبؿچ تزٍ 12ظ يثٗ تبؿ ٓ ؿٚف ٘ـ مبييا

تٓ ؿا  ػؿ  58ل ي، پ2859ٌٛػؿ مبي  ،ِبؿچ 12 ػؿ ؿٚف

ک ِظب٘ـٖ ٍٍش يػؿ  يىّبٌ يمبيً افـيٛيىٙـ ىبؿپ

ق ثٗ لتً ؿمبٔؼ اٌجتٗ ثـعالف لبْٔٛ ٔفبق ٚ يآِ

 يمبيبٖ پٛمتبْ افـيؼ پٛمتبْ ٚ ميٓ مفيث ييرؼا

، اؿبيجهّ 7711صع ؿبل ٓ ؿٚف ي. ثب اػالْ ايرٕٛث

اػالٌ ًَٕص  کّ تالف  يٍ انًههيصع اَجًٍ ث يػًٕي

لتغ يعا صٔ چُض ٔ ث يط َژاصيعفغ ْغ َٕ تجؼ يثغا

 ُض.يًَب
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 مارچ ( 22) آب يرَس جٍاو

 

ْغ ؿبل  چيبع 22بٌ يهم يتذض عٔػ ؿبػي ييجًغ ػًٕي

ٍ يٍ کغصِ اؿت. اييآة تؼ يعا ثّ ػُٕاٌ عٔػ جٓبَ

 يصع لؽؼُبيّ ا 7772صؿبيجغ  22ز يى صع تبعيتصً

ٓ لٖؼٕبِٗ يا ي. ٕضيت عؿييهم يتذض ثّ تصٕ تٕؿػ
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ٔ عبً يکيٛؿ٘ب ػػٛت ىؼٖ أؼ کٗ ثب تٛرٗ ثٗ ىـا

ِبٕٔؼ رٍت تٛرٗ افکبؿ  يِيغَ يتٙبيِٕٖمٗ عٛػ فؼبٌ

ٓ ييبْ ؿا أزبَ ػٕ٘ؼ. کيٛؿ٘ب ػؿ ايکيٛؿ٘ب يِّٛػ

ٕبؿ٘ب، يمّ يك ثـگقاؿيىٛٔؼ کٗ اف ٕـ يؿٚف ِٛظف ِ

ػَّٛ  يـٖ آة ثـايِـثٛٓ ثٗ ِٕبثغ ٚ ؽع يآِٛفىٙب

 ٓ ُِٙ ثپـػافٔؼ.يثٗ ا

 (UN) اف ِإمنبت مبفِبْ ًٍِ ِتضؼ يکي٘ـ مبٌٗ 

 آة يؿٚف رٙبٔ يـاِٛٔيپ يؿعؼاػ٘ب يّ٘بٕ٘گ يثـا

(W.W.D) يىٛػ تب رٕجٗ ٘ب يب أتغبة ِيّبَ ػٔػؿ ت 

 .بْ ِٕؼکل مبفػياف ِٕبثغ آة ؿا ثٗ رٙبٔ يؼيرؼ

آة ثب ػٕٛاْ آة  يؿٚف رٙبٔ ،1994 چِبؿ  11ػؿ 

( ػؿ مٖش 1924-1994ٕؼٖ )يک ػ٘ٗ آي يبت ثـايٗ صيِب

 ؼ. يً گـػيتزٍ يٓ اٌٍٍّيث

 يفغُْگ ي،تٕؿػ ؿبػيبٌ ػهً ۶۰۰۲آة ؿبل  يعٔػ جٓبَ

 يؼيثغَبيّ ع (UNESCO) يهم يتذض ؿبػيبٌ ئ آيٕػك

  .ٍ كضيتؼ " آة ٔ فغُْگ آٌ  "ٔ ػُٕاٌ كؼبع 
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 ل(ياپز 2) کتاب کُدک يرَس جٍاو

 

٘بٔل کـينتيٓ  يِيالػ 2794ػؿ مبي  يػؿ چٕيٓ ؿٚف

ػيؼٖ ثٗ رٙبْ  يآٔؼؿمٓ ٔٛينٕؼٖ ِيٙٛؿ ػأّبؿک

عٛػ  يگيٛػ. ايٓ ٔٛينٕؼٖ کٛػکبْ ػؿ کبؿٔبِٗ اػث

 يٚ لَٗ ثـا يزبٖ احـ ػامتبٔثيو اف يکَؼ ٚ پٕ

رؾاة  يکٛػکبْ ثٗ يبػگبؿ ٔٙبػٖ امت. آحبؿ اٚ ّ٘گ

کٛػکبْ  يثٗ ٔگبؿه لَٗ ثـا يٚ .أؼ يٚ عٛأؼٔ

ٚ « مٛفْ»، «فىت يِـغبثرٛرٗ »ؼ. يِيغٛي گـػ

  .اف رٍّٗ ِّٙتـيٓ آحبؿ اٚيٕؼ« فـٚه گٛگـػ ػعتـک »

کتبة  يثٗ ػٕٛاْ ؿٚف رٙبٔ ًياپـّ٘ٗ مبٌٗ ؿٚف ػَٚ 

 يػاىتٗ ِ يِغتٍف رٙبْ گـاِ يک ػؿ کيٛؿ ٘بکٛػ

 (IBBY)َـم جٕاٌ  يکتبة ثغا يصفتغ ثيٍ انًهه .ىٛػ

صع ؿٕئيؾ آغبػ ثّ کبع کغص ايٍ  يييالص 7791صع ؿبل 

عا ثّ يُبؿجت  يصفتغ ًّْ ؿبنّ يغاؿى ثبكکْٕ

 کُض. يؿبنگلت کتبة کٕصک صع جٓبٌ ثغ گؼاع ي

ٛػکبْ کتبة تيٛيك ک يؿٚف رٙبٔ يثـگقاؿ ي٘ؼف اٍٍ

عـيؼْ کتبة  يعٛأؼْ کتبة ٚ ايزبػ فـٍت ثـا يثـا

 تٛمٔ عٛػىبْ امت.
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 ل(ياپز 12) کتاب يرَس جٍاو

 

ٔ  کتبة يجٓبَ عٔػ م عايآپغ 21 5991صعؿبل  َٕـکٕي

م اػ ياؿت تب ظًٍ تجه ت اػالو کغصِيعا يکپ

 يدمٕق فغص اعػكًُض، َـجت ثّ يْب کتبة ـُضگبٌ ٔيَٕ

 .ض کُضييٕنف ٔ َبكغ تبک

ػؿگؾىت مٗ  ؿٚف ًيآپـ 12ٛف، ئ يٍيً ػيثٗ گقاؿه 

المٛ ٚ مـٚأتل يـ، گبؿميب: ىکنپيػٔ نٕؼٖ ثقؿگئٛ

ٓ مبٌـٚف يّ٘چٕ ؿٚف ٓيثٛػٖ امت. ا 2525ػؿ مبي 

 ،ػؿْٚ ليِبٕٔؼ ِٛؿا ينٕؼگبْ ِيٙٛؿئٛ تٌٛؼ ٚ ِـگ

 .امت ٚ ِبٔٛئً ٚاٌغٛ ٔبثبکٛف، رٛفف ثال الگقٔل،
ٛٔنکٛ ػؿ يـکً يػث «ـٚ ِبتنٛؿايچيکٛئ»ٓ يّ٘چٕ

 12آٚؿػٖ امت:  کتبة يرٙبٔ ؿٚف ثٗ ِٕبمجت يبِيپ

ثٗ  ييتـيت فـٍت ثيؿا يٚ کپ کتبة يرٙبٔ ؿٚف ،ًيآپـ

ػاؿاْ ٗ يٚ مـِب يبمتگؾاؿاْ، گـػإٔؼگبْ التَبػيم

بْ، ياثقاؿ ِٕضَـ ث ػ٘ؼ تب ثٗ يِ اِـٚفيربِؼٗ 

 ....ػٕ٘ؼ يتـ ثٙبيث کتبة يؼٕيآِٛفه ٚ اؿتجبٓ 
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 ل(ياپز 6)صحت  يورَس جٍا

 
م تذت ظًبَت ياپغ  1صذت ْغ ؿبل صع  يعٔػ جٓبَ

 .كٕص يم ييجٓبٌ تجه يؿبػيب ٌ  صذ

 يٍ تجًغ صذيجٓبٌ أن يصذ " ؿبػيب7798ٌصع ؿبل "

ى يُّ تصًياَجًٍ يظکٕع صع ػي .غ ًَٕصيجٓبٌ عا صا

ز ي" ْغ ؿبل ثّ تبع7791اتشبط ًَٕص کّ ؿغ اػ ؿبل "

 .ضيم ثؼًم آيجهصذت ت يم اػ عٔػ جُٓياپغ 1

يٗ ٚ يزبػ أؼيٍضت ا يً ؿٚف رٙبٔي٘ؼف اف تزٍ

ب يِيغٌ مبعتٓ  يثـا ،ياف ِّٛٛػبت ِيغٌ ٍض يآگب٘

 ،رٙبْ يمبفِبْ ٍض يثـا يٍض يّـٚؿ يٌ ثغو ٘بيتيغ

 ٗ ىؼٖ ػؿ ؿاثٖٗ ثٗ آْ يت ٘ب ٚ ِٕبثغ تٙيفؼبٌ

ٓ يؿٚف ِؼ) ًياپـ 6ظ يثؼؼ اف تبؿ يِّٛٛع ِيغٌ اٌ

ثَٛؿت  ِتؼاَٚ ٚ ػٚاِؼاؿ ( ٍضت يؿٚف رٙبٔ يثـا

 .عٛا٘ؼ ثٛػ

ـ يمبي اع 29ٍضت ػؿ   يِّٛٛػبت ِيغٌ ؿٚف رٙبٔ

 : ٓ ٘بمتيػجبؿت اف ا

 ٕٗ ٍضت يػؿ فِ ياىتـاک ِنبػ – 1995

ش يتّٛ) ٚاػاؿ کـػْ ثٗ ىّبؿه ٘ـ ٕفً ِٚبػؿ – 1994

 ـ ٕمً ٚ ِبػؿ( يگـاف ِـگ ٚ ِ

 ؿاٖ  يتيّٚغ إِ – 1993

 ئ مبٌُ ثـايِض: يگٕؼٖ فٔؼيآ يىکً ػ٘ – 1992

 إفب ي

 ب صـکت ثغبٕـ ٍضت يالؼاَ  – 1991

ً ٔيؼ ْ ػؿ يامتخٕأ  لب : يٍضت ؿٚأ – 1992

  يِٛاظجت ٚ پـمتبؿ

 يزبػ فْبيا) ؼي٘ب ٔزبت ػ٘ يقيِـا اف عٛٔـ – 1999

 َِإْ (

 يبْ ِيؿا ثٗ ِ يـييتغ ،يـيفؼبي ثٛػْ ػؿ پ – 2888

 آٚؿػ 

 َِإْ  يِبػؿ يزبػ فْبيا – 2887

 ؼاؿ يفبمؼ کٕٕؼٖ پؼ يِـُ ٘ب – 2886

 عٛة  يمبٌُ ثٗ فٔؼگ يىٙـ ٘ب – 2885

ذ إفب ٍب فيٛ يپٌٛ ييٗ کٓ مبعتٓ مـامـيؿ – 2884

 ي 
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 ي( م 2) کارگز يرَس جٍاو

 
، صع اػتغاض ثّ ؿبػت کبع 7881ؿبل  يعٔػ أل يبِ ي

کبگٕ يصع ك ييکبيْؼاع کبعگغ آيغ 191بص، دضٔص يػ

ْب صع  ْؼاع َفغ اػ آٌ 771کغصَض ٔ  ييًبيپ عاِ

 تًبو کلٕع صؿت ثّ اػتصبة ػصَض.

ؼٖ يکبگٛ ثٗ عيٛٔت کييتظب٘ـات کبؿگـاْ ػؿ ىٙـ ى

ثٗ ٚرٛػ آِؼ  يـيل ػؿگيٓ تظب٘ـکٕٕؼگبْ ٚ پٍيىؼ. ث

ل ثٗ مّت تظب٘ـکٕٕؼگبْ آتو گيٛػ. مپل ؿ٘جـاْ يٚ پٍ

ٓ ؿ٘جـاْ ي٘ب ثبفػاىت ىؼٔؼ ٚ چٙبؿ ٔفـ اف اٗ ياتضبػ

ؿا ثٗ فٔؼاْ ِضکَٛ  يبػيف ي ػؼٖؿا ثٗ اػؼاَ ٚ 

کبؿگـي  ي٘بٗ يت اف ٕـف اتضبػيٓ رٕبيکـػٔؼ. اِب ا

پبمظ ّٔبٔؼ. ِٛد اػتـاُ ٚ  يکب ثيػؿ اؿٚپب ٚ آِـ

ؿا  يػاؿٗ يک مبي ػٌٚت مـِبياػتَبة مـأزبَ پل اف 

کبگٛ ثٗ يػاػگبٖ ىٗ ث ي٘ب يٚاػاىت. لبّ يٕئي ثٗ ػمت

 ي٘ب ٔٛاػٖکبؿ ِضبکّٗ ىؼٔؼ ٚ اف عب تيػٕٛاْ رٕب

ت يخيص ي اػبػٖ يکبؿگـاْ فٔؼأ يٗ يىؼگبْ ٚ کٍ اػؼاَ

ىٕبعتٗ  يمبػت کبؿ ؿٚفأٗ لبٔٛٔ 7ىؼ. ػؿ اػاِٗ، 

کٗ ػؿ اثتؼا  يت، ؿٚف اٚي ِبٖ ِيٓ تـتيىؼ ٚ ثٗ ا

کب٘و مبػبت کبؿ  يثـا ييکبيکبؿگـاْ آِـ ي ثب ِجبؿفٖ

 ٔبَ گـفت.« کبؿگـ يؿٚف رٙبٔ»آغبف ىؼ، 
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 (يم 2)مطثُعات  يآساد يجٍاو رَس
 

 مبٌٗ ػؿ ّ٘ٗ ِٖجٛػبت يآفاػ يرٙبٔ ؿٚف يمَٛ ِبٖ ِ
 ،امت يٓ آفاػيت آْ فبلؼ چٕيرّؼ ک مَٛيکٗ  يرٙبٔ

 ٛػ.ى يػاىتٗ ِ يگـاِ

ػؿ ؿا   يالػيِ 2728مبي  يِ مَٛ ِبٖ ،ػٌٚت فـأنٗ

 .اػالَ کـػ" ِٖجٛػبت يآفاػ ؿٚف "يفـٕ٘گ يالؼاِ
ٓ ٚ يلٛأ ،ؼاػ تبکْٕٛيٓ ؿٚيٗ اياٌٚ ياف مبي ٘ب

ّٚغ ٚ  ِٖجٛػبت يآفاػ ػؿثبؿٖ يبػيف يٗ ٘بياػالِ

 2874ٔٛاِجـ مبي  22کٗ ػؿ  يىؼٖ امت ثٗ ٕٛؿ ِٕتيـ

کب يآِـ لبؿٖ يػاػگبٖ صمٛق ثيـ مبفِبْ کيٛؿ٘ب

ت ؿٚفٔبِٗ ٘ب ٚ يفؼبٌ يت ثـايزبػ ٘ـ گٛٔٗ ِضؼٚػيا

ٗ صمٛق ثيـ ٚ ياػالِ ـ ثبيؿٚفٔبِٗ ٔگبؿاْ ؿا ِغب

 .ػأنت ِٖجٛػبت ياًٍ آفاػ

 ،يمبفِبْ ػٍّ يکٕفـأل ػ1989ِّٛ ٔٛاِجـ مبي 15 ؿٚف

 ُ گـفتيٛٔنکٛ" تَّيًٍِ ِتضؼ " يتيٚ تـث يآِٛفى
اؿتجبٕبت ٚ إالػبت کٗ ِؼت  يرٙبٔ ٓئظُ ٔٛ يثٗ رب

ٛٔنکٛ ؿا ثٗ عٛػ يمبي ِجبصج ِغتٍف  25ب ي 24

ٓ اؿتجبٕبت ئٛ يک امتـاتژي ،ثٛػ اعتَبً ػاػٖ

کٗ ثؼؼ  يي٘ب ٚ ثـٔبِٗ ٘ببمت ياتغبؽ کٕؼ ٚ ثٗ م

اتغبؽ ىؼٖ  2858تب  1869 ػَٚ ٚ اف مبي يرٙبٔ رٕگ اف

 .ثٛػ ثبفگـػػ
ٛٔنکٛ ٚ ي کٗ يِغتٍف يٕبؿ٘بيٓ چبؿچٛة ػؿ مّيػؿ ّ٘

ثـگقاؿ کـػٔؼ ثـ  يٓ اٌٍٍّيث يگـ مبفِبْ ٘بيػ

بْ آفاػ يرـ ت افيٚ إالػبت ٚ صّب ِٖجٛػبت يآفاػ

 .ؼ ىؼيإالػبت تبک
کٗ  يؼيؼاِبت ٚ ثب تٛرٗ ثٗ تبکٓ اليثٗ ِٛافات ا

ٛٔنکٛ ثٗ ي يػؿ کٕفـأل ػِّٛ 2882ػمبِجـ  ػؿ

 يػِّٛ ِزّغ ،ثٗ ػًّ آِؼ ِٖجٛػبت ييـفت آفاػيپ

ؿا " ِٖجٛػبت يآفاػ يرٙبٔ ؿٚف "مبفِبْ ًٍِ ِتضؼ

ٛٔنکٛ ِمـؿ ىؼ ييٕٙبػ يکـػ ٚ ثٗ پ ُيٓ ٚ تـمييتؼ

 ٕؼ٘ٛک ٍبػؿ ىؼٖيٗ کٕفـأل ٚيٓ اػالِيکٗ ٔغنت يؿٚف

 .ىٛػ ٓييإالػبت تؼ يآفاػ يرٙبٔ ؿٚف ػ ثٗ ػٕٛاْثٛ
ؿٕو يبِ  زياػ تبع يؽجٕػبت يآػاص عٔػ گغيثّ ػجبعت ص

صع  ييمبيکّ عٔػَبيّ َگبعاٌ آفغ يػيبَ 7777 يي
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عاجغ  يُبع يذهيؿً يب ثغايجيتشت َبييُضْٕک پبئ

کثغت گغا ٔ يـتمم گغص ْى  يج عؿبَّ ْبيثّ تغٔ

ثّ  يؽجٕػبت يآػاص يجٓبَ عٔػ آيضِ ثٕصَض ثّ ػُٕاٌ

ت يتصٕيتذض  ؿبػيبٌ يهم ياػ ؿٕ َٕـکٕ يپلُٓبص 

 ض. يگغص
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 ي( م 7ة سزخ )يصل يرَس جٍاو

 
ثيٍ انًههي اؿت كّ صعَتيجّ  َبو ؿبػيبَي" ؿغر صهيت

 DunantJean) ي يـبػي فغصي ثّ َبو" ژاٌ ْبَغي صَٔبٌ

Henry)1910-1828)  ّيُظٕع تشفيف آالو اَـبَئث،  ٔ

ؼجك يٕافمتُبيّ ي  ثغ ،فت ثٓضاكت ػًٕييدفظ ٔ پيلغ

  .تلكيم كض 7819ژَٕ صعؿبل 

وتبة" عبٕـٖ اي اف  ،، ػٚ ٔب2751ْػؿ مبي 

  Mantua   ىّبي غـثي ػ٘ىؼٖ اي ػؿ (Solferino) مٌٛفـيٕٛ

ٍضٕٗ رٕگ  2748ٚالغ ػؿ ىّبي ايتبٌيبمت وٗ ػؿ

اتـيو ٚ ِتضؼاْ فـأنٛي ٚ  ثيٓ لٛاي ،عٛٔيٕي

٘قاؿ ٔفـ تٍفبت  49رّؼًب صؼٚػ  ؿط ػاػ وٗ ،مبؿػٔي

ؿا ِٕتيـ وـػ ٚ عٛامتبؿ تيىيً ( آٚؿػ ثٗ ثبؿ

گٛٔٗ  رّؼيتٙبي اِؼاػي ػإٍٚت ثـاي تنىيٓ آالَ ايٓ

آميت ػيؼگبْ اف رٕگ ىؼ. اٚ پييٕٙبػ وـػ عؼِت ثٗ 

"  .ٕـف ِضنٛة ىٛػ فؼبٌيتي ثي ،فعّيٙبي ٔظبِي

أزّٓ اِٛؿ ػبَ إٌّفؼٗ ي ژٔٛ" ثب ػاللٗ ي ٚافـ 

يه  ،ػؿ ٔتيزٗ .امتمجبي وـػ ف پييٕٙبػ ٚيا

ويٛؿ  25وٕفـأل ثيٓ اٌٍٍّي ثب ىـوت ّٔبيٕؼگبْ 

ثـاي ثٙجٛػ  2753تيىيً گـػيؼ ٚ ِٛافمتٕبِٗ  ػؿ ژٔٛ

تؼٚيٓ ىؼ  ّٚغ ِزـٚصبْ ٚ ؿٔزٛؿاْ ٔظبِي ِيؼاْ رٕگ

ٚ ثٗ اِْبي ّٔبيٕؼگبْ ػٚافػٖ ػٌٚت اف ويٛؿ٘بي 

ّـػْ ِتَؼيبْ ٕـف ى ػؿ آْ ثي ىـوت وٕٕؼٖ ؿميؼ وٗ

عؼِبت پقىىي ٔيـٚ٘بي ِنٍش، ؿفتبؿ أنبٔي ثب 

غيـ ٔظبِيبٔي وٗ ػإٍٚجبٔٗ ثٗ  فعّيٙب، ٚ ثي ٕـفي

وّه فعّيٙبي رٕگ ِي ىتبثٕؼ ٚ ٔيق ػالِتي ثيٓ 

ثٗ ِٕظٛؿ ِيغٌ مبعتٓ اػْب ٚ ٚمبيٍي وٗ ػؿ  اٌٍٍّي

  .ػپيو ثيٕي ىؼٖ ثٛ ايٓ ؿاٖ ثٗ وبؿ ِي ؿٚٔؼ

رّؼيتٙبي ٍِي  ،ؿ رٙبْويٛ 77، ػؿ 2852ػؿ مبي 

گـٖٚ ثيٓ اٌٍٍّي  ثٗ ٚرٛػ آِؼ. ّ٘چٕيٓ ػٚ مـط ٍٍيت

ػيگـ ٔيق وٗ ِـوقىبْ ػؿ ژٔٛ ٚالغ ثٛػ تيىً 

 تأميل مـط اٌٍٍّي ٍٍيت يىي وّيتٗ ي ثيٓ وٗ ىؼ

ٔفـ اف ثقؿگبْ مٛئيل ثٛػ وٗ  14، ِـوت اف 1863

عؼِت ِي  ٕ٘گبَ رٕگ ثٗ ػٕٛاْ ِيبٔزيٙبي ثي ٕـف

تبميل  مـط اتضبػيٗ رّؼيتٙبي ٍٍيتوـػٔؼ ٚ ػيگـي 
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ّ٘ىبؿي ٚ  ،وّىٙبي ِتمبثً  وٗ ٘ؼف اف آْ 2828

  ػ.عبٍٗ ػؿ فِبْ ٍٍش ثٛ ،تٛمؼٗ فؼبٌيتٙبي ِـثٛٓ
ؿغر، ْالل ادًغ ثّ  صع كلٕعْبي اؿاليي ثّ جبي صهيت

 .كٕص ييًَبص ؿبػيبٌ ثّ كبع گغفتّ  ػُٕاٌ

 
ؿٚف تبميل مبفِبْ ٍٍيت  تؾوـ: ايٓ يه ؿٚف ثيٓ اٌٍٍّي صمٛق ثيـي ٔينت ثٍىٗ

 مـط امت وٗ ِٕتجذ ثٗ اِْبي لٛأيٓ ثيـػٚمتبٔٗ ثيٓ اٌٍٍّي ىؼٖ امت.
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 (يم 23) مادر يرَس جٍاو

 
تٕاٌ  يبَگظاعاٌ عٔػ يبصع اػ ؿّ ػٌ ييبٌ ثُيي عص

ب ٔاعص ْئٕ، ٔ يؾ )يبصع(،جٕنيَبو ثغص: آَب جبعٔ

 ؾ )صستغ( يآَب جبعٔ

 ٚثٛػ کٗ  يػاؿٗ ( فْ عب2894ٔتب  2721ل )يآٔب ربؿ

اف رٍّٗ گنتـه اِـ  يػؿ اِٛؿ ارتّبػ

ثٙؼاىت)ٍضت( ثٗ ِٕظٛؿ ٔزبت کٛػکبْ اف ِـگ ٚ 

 بؿ فؼبي ثٛػ.يـ ثنيِ

 

بْ گؾاىت ٚ ي"ؿٚف کبؿ ِبػؿ" ؿا ثٕ يٚ 2747ػؿ مبي 

و ػؿ يعٛ يو آگب٘يذ کـػ تب ثب افقايفٔبْ ؿا ثن

 ئزبت فٔؼٖ گ يثـا يِٛؿػ ثٙؼاىت، ٚ ثب کبؿ رّؼ

ِؼٗ ٚ ِضبفظت اف آٔبْ ػؿ ِمبثً کٛػکبْ رب

 .٘ب تاله کٕٕؼ يّبؿيث

 

 ٌٛ(، ىبػـ ٚ 2829تب  2728ب ٚاؿػ ٘ئٛ )ير

 يػاعٍ ي٘ب ثٛػ کٗ ثيؼت اف رٕگ يٍٍضؼٚمت، فٔ

ق رٕگ آٌّبْ ٚ فـأنٗ ِتبحـ ىؼٖ ٚ يکب ٚ ٔياِـ

 يؿٚف عبٍ 2761ل ػؿ مبي يػؿ اػاِٗ کبؿ آٔب ربؿٚ

ٓ يػ. ثؼٕبْ ٔٙبيٍٍش ث يِبػؿاْ ٚ ثـا يؿا ثـا

ب ٚاؿػ ٘ئٛ مٕت ؿٚف ثقؿگؼاىت ِبػؿ يت رٌٛيتـت

ؿا آغبف کـػ. ثقؿگؼاىت ِبػؿ ثب ثقؿگؼاىت ٍٍش 

کٗ  يٓ ؿٚف ِبػؿأيآغبف ىؼ ٚ اغٍت ػؿ ا

اف ػمت ػاػٖ  يػاعٍ ي٘ب فـفٔؼاْ عٛػ ؿا ػؿ رٕگ

 .آِؼٔؼ يثٛػٔؼ، گـػ ُ٘ ِ

  ل ػؿ گؾىت ٚ ي، آٔب ربؿ2894ِٚي مبي  8ػؿ ؿٚف

ٔبِو آٔب ثٛػ، ثـ آْ ىؼ کٗ  قيػعتـ اٚ کٗ ٔ

ٓ يب ٚاؿػ ٘ئٛ ؿا اػاِٗ ػ٘ؼ ٚ ّ٘چٕيکبؿ رٌٛ

عبٕـٖ ٚ مٕت ِجبؿفٖ ِبػؿه ؿا ربٚػأٗ مبفػ. 

( ثب ٔٛىتٓ ٔبِٗ ثٗ 2837تب  2753ل )يآٔب ربؿٚ

کـػْ  يؿمّ يلبٔٛٔگؾاؿاْ کيٛؿ تاله عٛػ ؿا ثـا

 29ٓ ثبؿ ػؿ ياٌٚ يثـا يؿٚف ِبػؿ آغبف کـػ. ٚ

ل کـػٖ ثٛػ، يکٗ ِبػؿه تؼؿ يٙـػؿ ى 2897ِبٖ ِي 

گـ يذ ِـػَ ػيؿٚف ِبػؿ ؿا ريٓ گـفت. ثٗ تؼؿ

کب ؿٚف ِبػؿ ؿا ريٓ گـفتٕؼ تب ياِـ يىٙـ٘ب
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کب يبٌت اِـيچًٙ ٚ پٕذ ا 2821کٗ ػؿ مبي  ييرب

، ثٗ 2823کـػٖ ثٛػٔؼ. ػؿ مبي  يؿٚف ِبػؿ ؿا ؿمّ

ٍنْٛ، يکب، ٚٚػؿٚ ٚيل رّٙٛؿ ٚلت اِـيػمتٛؿ ؿئ

ت يثٗ ؿمّ يک ؿٚف ٍِياْ ؿٚف ِبػؿ ثٗ ػٕٛ

 ىٕبعتٗ ىؼ. 
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 (يم24) خاوُادي يجٍاو رَس
 

سبَٕاصِ ثٓتغيٍ ٔ يؽًئٍ تغيٍ يغکؼ ثغاي ايجبص ٔ 

  .تلٕيك عٔاثػ ؿبنى صع اجتًبع يي ثبكض
 

 يؼ 7771ؿبػيبٌ يهم يتذض صع ؿبل  ياؿبيجهّ ػًٕي 

ت يسبَٕاصِ عاتصٕ  يعٔػ جٓبَ 91/ 211لؽؼُبيّ 

 .کغص

 ؿا مبي 2883، مبفِبْ ًٍِ، مبي 2882مپتبِجـ  19ػؿ

عبٔٛاػٖ  يرٙبٔ ؿٚف ؿا يِ 15 ؿٚف عبٔٛاػٖ ٚ يرٙبٔ

ت يؼ ثـ اّ٘يبٔٗ ػؿ تبکيثـٔبِٗ مبٌ ٓيؼ. ائبِ

ربِؼٗ ٚ ٔمو  يبْ عبٔٛاػٖ ثٗ ػٕٛاْ ٚاصؼ اٍٍيثٕ

  ػ.يٛيثـگؾاؿ ِ ٘ـ ٍِت يرٙبٔ تيِٛلؼ آْ
ؿا کٗ ربِؼٗ رٙبٔي ثـاي  يتييبػآٚؿي مبٌيبٔٗ اّ٘

ٛاػٖ ثؼٕٛاْ ٚاصؼ اٍٍي ٚ ُِٙ ارتّبع لبئً امت عبٔ

ٚ ٔيق ٔگـأي آْ ربِؼٗ ؿا ػؿ عًَٛ ِٛلؼيتٙبي 

ؿٚف  .عبٔٛاػٖ ٘ب ػؿ مـامـ رٙبْ ؿا ِٕؼکل ِيکٕؼ

رٙبٔي عبٔٛاػٖ فـٍتي ثـاي اؿتمبء آگب٘ي اف ِنبئً 

ِـثٛٓ ثٗ عبٔٛاػٖ ٚ ثٙجٛػ ػٍّکـػ ٍضيش ِضنٛة ِي 

ػبًِ ِضـکي اف ايٓ ؿٚف ؿا ِي تٛاْ ثؼٕٛاْ  .ىٛػ

ٕـف عبٔٛاػٖ ٘ب ػؿ ّ٘ٗ کيٛؿ٘ب ػؿ ٔظـ گـفت کٗ اف 

ايٓ فـٍت امتفبػٖ ِي کٕٕؼ ٚ اف ِّٛٛػبت ِـثٛٓ ثٗ 

  .عبٔٛاػٖ ِتٕبمت ثب ٘ـ ربِؼٗ اي صّبيت ِي کٕٕؼ

ِنبئً ٚ ِيکالت،  يثـؿم يثـا يفـٍت ِٕبمج ؿٚف ٓيا

گـ يػ يٚ ِيبٚؿٖ ٚ ٍؼ٘ب ِٛؿػ ارتّبػ يإالع ؿمبٔ

 ؿٚف يتـ کيٛؿ٘ب،يؼ٘ؼ. ػؿ ثيؼؿکبؿاْ ِثٗ ػمت أ
ٚ  يرّؼ يتٙبيفؼبٌ پـ اف يعبٔٛاػٖ ؿٚف يرٙبٔ

ٚ اف ّ٘ٗ ِّٙتـ  يـيبػگي يثـا ي، ؿٚفيعبٔٛاػگ

ٔ يػيك ٚ اصتـاَ ثٗ اػْب ٚ ِض يبػآٚؿي يثـا يؿٚف

 ت.عبٔٛاػٖ ام

سبَٕاصِ ٔ  ،۶۰۰۲كؼبع عٔػ جٓبَي سبَٕاصِ صع ؿبل 

    .افغاص َبتٕاٌ جـًي يي ثبكض
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 ( جُن 3) شذي ياطفال قزتاو يجٍاورَس 
 

٘ب ِٛؿػ  يٍيکٗ تٛمٔ امـائ يٕيٖإفبي ٚصيتقػٖ فٍن

 ىؼٖ أؼ. يب لـثبٔيتزبٚف لـاؿ گـفتٗ 

ؿبػيبٌ  ياؿبيجهّ ػًٕي 7781يبِ اگـت ؿبل  77صع  

جٌٕ ْغ ؿبل عا ثُبو  9ى گغفت تب ييهم يتذض تصً

ػ كضِ ٔ يٕعص تجبٔ ياؼفبل لغثبَ يٍ انًههيعٔػ ث

 لغاع گغفتّ استصبم ثضْض.

بػ يب ثٗ ييٛػ تب ِـػِبْ تّبَ ػٔيٓ ؿٚف ثبػج ِيا 

ب ٚرٛػ ػاؿٔؼ يػؿ تّبَ ػٔ يبػيبٚؿٔؼ کٗ إفبي فيث

يبْ مٛء امتفبػٖ ثؼًّ يکٗ ثٗ اىکبي ِغتٍف اف ا

ت يب ػبرً ثغبٕـ صّبي يک ؿاٖ اّٖـاؿيؼ، ٚ يبيِ

 ٓ إفبي  ّـٚؿت امت.يصمٛق ا
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 جُن( 5) تسيط سيمح يرَس جٍاو

 

م ييبِ جٌٕ ْغ ؿبل تجه 9ـت، صع يػ ػييذ يعٔػ جٓبَ

 يـت تٕؿػ اؿبيجهّ ػًٕييػ ػييذ يلٕص. عٔػ جٓبَيي

 يض کّ عؤؿبيت عؿيثّ تصٕ 7712يهم يتذض صع ؿبل 

ٗ يبٔيتّبَ کيٛؿ٘ب ػؿ ث ـتيػ ػيجًٕٓع ٔ ٔػعاء يذ

ـاػ يٓ ايفِ يـاِْٛ ٔگٙؼاؿيبت عٛػ  پي٘ب ٚ ٔظـ

 يؼاؿ ػٌٚتيثغبٕـ مبعتبؿ پب يػبيتؼٙؼات ف ،ّٔٛػٔؼ

ِؼبٍِٗ  يالتَبػ يٚ پالْ ٘ب يٖيکٗ ثب ِٕزّٕت ِض

ک فـٍت ؿا ي ،تيب ؿػبيٓ ِيب٘ؼٖ يا ،ل ىؼيکٕؼ تبم

ٔ يِض يٓ اٌٍٍّيْٛ ثيت ٚ اِْبء کٕٛأنيثغبٕـ تَٛ

 ب ّٔٛػ. ينت ِٙيف

نت ئ فيؼ ِضييبينت، ثئ فيِض يٓ ؿٚف رٙبٔيػؿ ا

ؼ تب ييبيُ، ثيئّب يعٛػ  ؿا ثبفؿم يکيٛؿ ٘ب

نت ئ فيُ ػؿ ؿاثٖٗ ثٗ ِضيتٛأيؿا کٗ ِ يکبؿ٘ب

ُ، ٚ ثؼؼًا عٛػ ؿا ػؿ کبؿ ييُ  ِالصظٗ ّٔبيأزبَ ػ٘

ُ يُ لـاؿ ػاػٖ تب ثتٛأيؼ أزبَ ػ٘يکٗ ثب ي٘ب

ٕبْ يبؿٚ إّيٗ ٘ٛىيٓ ثب ؿٚصيعٛػ ؿا ػؿ فِ يفٔؼگ

 ُ.يثغو ثگؾؿأ

ٗ ِـػَ ک  ينت ثـايؼاػيک ؿٚينت ئ فيِض يؿٚف رٙبٔ

ِـػَ،  ييؿٔگبؿٔگ ِبٕٔؼ ٍف آؿا يت ٘بيثب فؼبٌ

مجق، ِنبثمٗ ِمبٌٗ ٚ  ينکً ٘ب، کٕنـت ٘بيو ثبئّب

ٓ ٘ب ي، ٚ ّ٘چٕبْ کّپبيپٛمتـ ػؿ ِکبتت، ٔٙبي ىبٔ

  .گـػػ يً ِيىٙـ، تزٍ ييٍفب يثـا
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 جُن( 19)پىاٌىذي  يرَس جٍاو
 

 ،اف کيٛؿ ٘ب ٚ ِٕبٕك يبؿيثن ،يِتّبػ ياف مبٌٙب

ً يپٕبٕ٘ؼٖ ؿا تزٍ ي٘فتٗ ٘ب يف ٘ب ٚ صتؿٚ

ؿٚف  ،ٓ ؿٚف ٘بياف گنتـػٖ تـ يکي .کـػٔؼيِ

اف کيٛؿ  يرْٛ ػؿ ثـع 19مب امت کٗ ػؿيپٕبٕ٘ؼٖ افـ

 .يٛػيً ِي٘ب تزٍ

کٗ ٔٗ ) مبيثب افـ يٚ ّ٘جنتگ يثغبٕـ اثـاف ّ٘کبؿ

ٓ پٕبٕ٘ؼگبْ ثٛػٖ ثٍکٗ يبػ تـيقثبْ فيِ بتٕٙ

ٕبٕ٘ؼگبْ مغبٚت ٚ ثَٛؿت ػَّٛ اف عٛػ ثٗ ِمبثً پ

مبفِبْ ًٍِ  يِزّغ ػِّٛ( ُ٘ ٔيبْ ػاػٖ يػمتگيبػٖ 

ؿا  1999ػمّجـ ( 3ؿا ػؿ ) 44/  65ِتضؼ لٖؼٕب ِٗء 

اؿي ؿا ِٛ  يٓ لٖؼٕبِٗ ِزّغ ػِّٛيػؿ ا  .ـفتيپؾ

 : ِالصظٗ لـاؿ ػاػ کٗتضت 

ٓ مبٌگـػ ئيبٔؼٕ٘ؼٖ پٕزبّ٘ 1992مبي  – 2

ت پٕبٕ٘ؼگبْ يػؿ ؿاثٖٗ ثٗ ّٚؼ 2842ْٛ يکٕٛأن

 .امت

ِٛافك ثٗ (OAU) ييمب يافـ يمبفِبْ ّ٘جنتگ – 1

ثب ؿٚف پٕب  ،پٕب ٕ٘ؼٖ يٓ اٌٍٍّيِٖبثمت ؿٚف ث

 رْٛ ىؼٔؼ. 19ػؿ  ،مبيٕ٘ؼٖ افـ

 يصهّ يجًغ ػًٕييثّ اؿبؽ ف ،م فٕقيثُبثغ صال

 21ز يتبع  ،2117اػ آغبػ ؿبل  ،ؿبػيبٌ يهم يتذض

  .لٕصيپُب ُْضِ ثغ گؼاع ي يجٌٕ عٔػ جٓبَ

 

ٓ يگقيرب ييمبيٗ افـياتضبػ 1991 يرٛال 8ػؿ }

 {ىؼ ييمبيافـ يمبفِبْ ّ٘جنتگ
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 جُن( 15) مثارسي تا مُاد مخذر يرَس جٍاو

 

كُفغاَؾ ثيٍ انًههي يجبعػِ ثب اػتيبص ٔ لبچبق 

صع كٓغ  7781جٌٕ  21تب  71يٕاص يشضع اػ تبعيز 

"ٔيٍ" ثّ يُظٕع اثغاػ ػؼو ؿيبؿي يهتٓب صع ايغ 

ب پضيضِ سبًَبٌ ؿٕػ ٔ كٕو يٕاص يشضع يجبعػِ ث

ثّ تصٕيت  C.M.Oتلكيم كض ٔ صع آٌ ؿُضي ثب ػُٕاٌ 

ايٓ مٕؼ عٔ ِيي ّ٘ٗ  كلٕعْبي كغكت كُُضِ عؿيض.

ربٔجٗ الؼاِبت ػؿ اِـ وٕتـي ِٛاػ ِغؼؿ ؿا اف مٛي 

ويٛؿ٘بي ىـوت وٕٕؼٖ ِيغٌ ٚ آٔبْ ؿا ِتؼٙؼ ّٔٛػٖ 

فٖ ثب ثيٓ اٌٍٍّي ػؿ عًَٛ ِجبؿ امت تب الؼاِبت

لبچبق ِٛاػ ِغؼؿ ؿا لبٕؼبٔٗ ػٔجبي وٕٕؼ. ػؿ ايٓ 

 24وٕفـأل مٕؼي ػؿ چٙبؿ فًَ تٕظيُ ىؼ وٗ ثيو اف 

ِٛؿػ الؼاَ ػٍّي ؿا ّ٘چْٛ اؿفيبثي ِيقاْ َِـف، 

پييگيـي اف ٕـيك آِٛفه، ٔمو ؿمبٔٗ ٘ب ػؿ ثبفگيت 

ِؼتبػاْ ثٗ ػآِ ارتّبع ٚ ِؼبٌزٗ آٔبْ، ؿييٗ وٕي 

ه، ٔبثٛػي ىجىٗ ٘بي ػّؼٖ ِقاؿع غيـ ِزبف عيغب

لبچبق ِٛاػ ِغؼؿ، ّ٘ىبؿيٙبي صمٛلي ويٛؿ٘ب ٚ غيـٖ 

ثٗ  رْٛ 15ؿا ػؿ عٛػ ربي ػاػٖ امت. ايٓ مٕؼ ػؿ 

اتفبق آؿاء ِٛؿػ تأييؼ ٚ تَٛيت ويٛؿ٘بي ىـوت 

وٕٕؼٖ لـاؿ گـفت ٚ مبٌـٚف تَٛيت ايٓ مٕؼ ثٗ ٔبَ 

 ؿٚف رٙبٔي ِجبؿفٖ ثب ِٛاػ ِغؼؿ اػالَ ىؼ.

 

ػَضگي كًب صع صؿت يٕاص يشضع اؿت؟  "آيب كُتغل

 ػَضگي ٔ اجتًبع كًب، يذم دعٕع يٕاص يشضع َيـت." 

 

 يمبفِبْ ًٍِ ىؼبؿ ؿٚف رٙبٔ يايٓ رٍّٗ اف مٛ

 أتغبة ىؼٖ امت.  1996ِجبؿفٖ ثب ِٛاػ ِغؼؿ مبي 
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 جُالي( 22رَس جٍاوي وفُس )

 
ؿٚف ثيٓ اٌٍٍّي ٔفٛك، ؿٚفينت وٗ تٛرٗ ّ٘ٗ ؿا ثٗ 

ِنبيً ػؿ ؿاثٖٗ ثٗ ٔفٛك ٚ اّ٘يت ٔفٛك ِّٛٛػبت يب 

 7787عٔػ ثيٍ انًههي َفٕؽ صع ؿبل رٍت ِيىٕؼ، 

 تٕؿػ پغٔگغاو اَكلبفي يهم يتذض تبؿيؾ گغصيض.

 unfpaرٛالي، تؼؼاػ فيبػي اف ػفبتـ  22٘ـ مبي ػؿ 

ويٛؿ٘ب ٚ ِٛمنبت ػيگـ ايٓ ؿٚف ؿا ثب أزبَ ػاػْ 

ٔفٛك فؼبٌيت ٘بي ِغتٍف تٛرٗ ِـػَ ؿا ثٗ ِّٛٛػبت 

، وٗ مـپـمتي ايٓ ؿا ِيّٕبيؼ، Unfpaرٍت ّٔٛػٔؼ. 

ثغبٕـ ّ٘يٓ ِمَؼ ِٛاػ فيبػي ؿا ِخً پٛمتـ٘ب ٚ 

 ػيگـ ِٛاػ ٚوبٌت ؿا ثٗ چبپ ِيـمبٕٔؼ.
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 آگست( 21) جُاوان يجٍاورَس 
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 71صع  يجٕاَبٌ صع  اؿبيجهّ ػًٕي يٍ انًههيعٔػ  ث

 ضيت عؿيثّ تصٕ 7777غ صؿًج

تٛمٔ کٕفـأل ٚفؿاء  نجْٛيػؿ ىٙـ ٌيٕٙبػيٓ پيا 

آگنت  21ػؿ  ،جبىٕؼيتّبَ رٙبْ کٗ ِنئٛي رٛأبْ ِ

 يٓ اٌٍٍّياگنت ؿٚف ث 21ؼٖ ثٛػ ٚ ييکو گـػيپ 2887

 ؼ.يرٛأبْ اػالْ گـػ

 يِؼٍِٛبت يت ٘بيامبِجٍٗ مفبؿه ّٔٛػ کٗ فؼبٌ

ت ٍٛؿت يصّب ٓ ؿٚفيزبػ گـػػ تب اف ايؼ ايثب يِـػِ

 ـػ.يگ
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 سپتمثز( 7) سُاد يرَس جٍاو
 

 مٛاػ  يثٗ ٔبَ ؿٚف رٙبٔ يٓ ؿٚفيچٕ يثب ٔبِگؾاؿ 

ِتضؼ   آِٛفىي، ػٍّي ٚ فـٕ٘گي ًٍِ  مبفِبْ ياف مٛ

  ينٛاػيث ؼٖ ىَٛيٓ پؼيبْ صؾف ايرٙبٔ "يٛٔنىٛ" 

 يٛٔؼ. يعٛامتبؿ ِ يؿا اف ربِؼٗ ثيـ

 يثـا ياٌٍٍّ يک کٕفـأل ثيٓ 2854مبي  ػؿمپتبِجـ

ػؿ پبيبْ ايٓ کٕفـأل،  .ثـ گؾاؿ ىؼ يمٛػا يؿفغ ث

مبفِبْ  يٚ فـٕ٘گ يمبفِبْ ػٍّ ،ثٗ اثتکبؿ يٛٔنکٛ

 يمپتبِجـ ثٗ ػٕٛاْ ؿٚف رٙبٔ 7ًٍِ ِتضؼ، ؿٚف 

تؼييٓ ىؼ. ٘ـ مبي ػؿ  (World Literacy Day) يآِٛف مٛاػ

 ي٘ب ٚ کبؿفاؿ٘ب ثـٔبِٗ  ػؿ مـامـ ػٔيب يچٕيٓ ؿٚف

ىٛػ کٗ ٘ؼف اف آٔٙب تّـکق تٛرٗ  يثـگقاؿ ِ يِتفبٚت

اف  يفػٚػْ ثينٛاػ يثـ ّـٚؿت تاله ثـا يثيٓ اٌٍٍّ

ٚ لبػؿ کـػْ ّ٘گبْ ثٗ عٛأؼْ ٚ ٔٛىتٓ  يرٛاِغ ثيـ

٘ب ػؿ  کيفيت ِيبؿکت أنبْ يٚ اف ايٓ ؿ٘گؾؿ اؿتمب

 تؼييٓ ِمؼؿات ؿيق ٚػؿىت عٛيو امت. 
  ، ِيـقاْيٛٔنکٛ ػؿ مبي ربؿيٕجك آِبؿ ِٕتيـٖ 

ػؿٍـؼ  ۲٠  گؾىتٗ  مبي ۱٠ػؿ   مـٛاػ ػؿ رٙبْ

ٓ مبفِبْ وٗ مٛاػ، ؿا ي. ا امت  يبفتٗ  افـقايــو

وٕؼ، اػالَ ػاىتٗ  ٚ ٔٛىتٓ ثيبْ ِي    عٛأؼْ  تٛأبيي

 ۵۵٨مٛاػ ػؿ رٙبْ، ٕ٘ـٛف   مٖش  کٗ ثـب ٚرٛػ افقايو

   آٔبْ  ٚ مـَٛثٗ ػ  ٔقػيه   مٛاػٔؼ وٗ  ٔفـ ثي  ِيٍيْٛ

 فْ ٘نتٕؼ.

  

ِجبؿفٖ ثب  يؿٚف رٙبٔىؼبؿ  ثٗ اثتکبؿ يٛٔنکٛ،

 تٕؼؿمتي ٚ عٛىجغتي : مٛاػ کٍيؼ1996مبي  ينٛاػيث
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 سپتمثز( 21)صلح  يجٍاورَس

 
 يؼ 2117صعؿبل ؿبػيبٌ يهم يتذض  ييجًغ ػًٕي

عا ثّ ػُٕاٌ ؿپتًجغ  27عٔػ  282/  99 لؽؼُبيّ 

اػالو  ( ٔ ػضو سلَٕتآتق ثؾ  عٔػ) صهخ يعٔػ جٓبَ

م يٍ عٔػ ْغ ؿبنّ صع ؿغاؿغ جٓبٌ تجهئ ا کغص

 لٕص. يي

ّ٘ٗ ِب ٍـفٕظـ اف  يؿا ثـا يک فـٍت عٛثيٓ ؿٚف يا

ؼ تب تؼٙؼ يّٕبيب مبثمٗ ِب فـاُ٘ ِيؼٖ يت، ػميٍِ

و يکزب ّٔٛػٖ ٚ ثٗ ّٔبيِبٔـا ػؿ ثـاثـ ٍٍش 

ِب فـٍت ىٕبعت  يٍٍش ثـا يُ. ؿٚف رٙبٔيثگؾاؿ

نت ٚ يت فمٔ ثيؼ٘ؼ کٗ ػؿِٛرٛػيؿا ِ يػمتآٚؿػ ٘ب

 ؼ، يآيچٙبؿ مبػت آؿاِو ثؼمت ِ

ٓ يٚاکن يک فـٍت ثـايتٛأؼ ثب ػاػْ ي٘ـ ؿٚف ٍٍش ِ

ت ٘ب يگـ فؼبٌي، ٚ ػيغؾائ يکٛػکبْ، أتمبي کّک ٘ب

زبػ يصفظ ربْ ِـػَ ػؿ ِٕبٕك ٔب آِ، تفبٚت ا يثـا

ٓ ٘ؼف يُ تب ػؿ تضمك ايغٛا٘يؼ. ِب اف ّ٘ٗ ِئّب

ک ؿٚف ٍٍش، مُٙ يىبْ فمٔ ػؿ ثـاثـ  ثب تؼٙؼ

کيٛؿ  199و اف يث( 1995) ـٔؼ. مبي گؾىتٗيثگ

و اف يت ثيک فؼبٌيػؿمـامـ رٙبْ ؿٚف ٍٍش ؿا ثب تيـ

 ً ّٔٛػٔؼ. يْٛ أنبْ تزٍيٍيِ 29
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 اکتُتز( 4معلم ) يرَسجٍاو

 

ِيالػي وٗ عبُٔ ِتي ٚيت ٚ ٚػؿيه  2833 لجً اف مبي

ٗ فىـ افتبػ تب آِٛفگبؿ اف ايبٌت آؿوبٔقاك ث

افىبؿ ػِّٛي ٚ تٛرٗ ػٌٚت ِـػاْ ويٛؿ٘ب ؿا ثٗ 

ِؼٍُ رٍت ّٔبيؼ. فـػ يب ٔٙبػ ػيگـي ػؿ مٖش رٙبْ 

 ػمت ثٗ چٕيٓ الؼاِي ٔقػٖ ثٛػ. 
ايٓ ِؼٍُ ىزبػبٔٗ اف ٕـيك ِىبتجٗ ثب      

ميبمتّؼاؿاْ ٚ ؿ٘جـاْ ٚ ِنإٚالْ آِٛفه ويٛؿه، ّّٓ 

ٗ ِٕظٛؿ اؿد گؾاؿي ؿٚفي ث تأويؼ ثـ اًٍ ٌقَٚ ٔبَ

ٔٙبػْ ثٗ ِمبَ ِؼٍّبْ ثٗ ثيبْ اّ٘يت ٚ ٔمو 

ِؼٍّبْ ػؿ تٛمؼٗ ٚ تمٛيت ربِؼٗ پـػاعت ٚ مـأزبَ 

ٚلفٗ ٚ ِمبِٚت ػؿ ِمبثً  پل اف چٕؼيٓ مبي تاله ثي

فىـأو ِٛفك ىؼٔؼ وٗ ثـاي  فيبؿ٘بي ميبمي، اٚ ٚ ُ٘

(، وٕگـٖ اِـيىب 2842اٌٚيٓ ثبؿ ػؿ رٙبْ ػؿ مبي )

ٚفي ثٗ ٔبَ ِؼٍُ ػؿ ويٛؿىبْ ؿا ثـاي تؼييٓ ؿ

 ِتمبػؼ مبفٔؼ 

٘بي  ِيالػي، فؼبٌيت 79تب  59٘بي  چٕيٓ ٕي ػ٘ٗ ُ٘

اي  ٘بي تبفٖ ِٛفميت ػيگـي ٍٛؿت گـفت وٗ ٘ـ يه ىب٘ؼ

، ػؿ 2874ػؿ ايٓ فِيٕٗ ثٛػ وٗ اف رٍّٗ ػؿ مبي 

ريٕي ثٗ ِٕظٛؿ تزٍيً اف  ِـامُ ٚ، ؿٚفي ِؼيٓ

مبي ثؼؼ ثب ِؼٍّبْ ػؿ اِـيىب ثـگقاؿ ىؼ ٚ چٕؼ 

ِإمنٗ ثيٓ اٌٍٍّي اٌٚيب ٚ ِـثيبْ ٚ  بؿي ِيتـنّک٘

ثب  ييٛٔنىٛ ػؿ آْ ويٛؿ ثب تؼييٓ ٘فتٗ اٚي ِبٖ ِ

٘فتٗ ِؼٍُ ثٗ ٕٛؿ ِٛلت ِٛافمت ىؼ اِب ثب الؼاِبت 

ُ٘ ثـعٛؿػاؿ ثٛػ  (ILO) ٘بي مبفِبْ رٙبٔي وبؿ صّبيت

 مـأزبَ ايٓ تٛافك صبًٍ ىؼ وٗ ػؿ ثينت ٚ پٕزّيٓ
أل ػِّٛي يٛٔنىٛ ثب ىـوت ّٔبيٕؼگبْ ارالك وٕفـ

ثـ ثٗ ٔبَ ٛپٕزُ اوت ؿٚف ،ثيو اف يه ٍؼ ويٛؿ ػْٛ

ايٍ تصًيى ٔ تٕافك اٌجتٗ  .ؿٚف رٙبٔي ِؼٍُ اػالَ ىؼ

ثب پيبو يضيغ كم يَٕـكٕ  7779جٓبَي ػًاًل اػ ؿبل 

اِب ػٌيً  كُبستّ كض ٔ ثّ اجغا صعآيض ثّ عؿًيت

 ٍؼٚؿ تٍٛيٗگـػػ ثٗ تبؿيظ  تؼييٓ ايٓ ؿٚف ثبف ِي
ٔبِٗ ِيتـوي ِيبْ ويٛؿ٘بي رٙبْ وٗ لجاًل ػؿ پٕزُ 

پبؿيل، ِٛؿػ  ٕي وٕفـأني ٚيژٖ ػؿ 2855ثـ ٛاوت

ِٛافمت وٍيٗ ىـوت وٕٕؼگبْ لـاؿ گـفت.ايٓ تٍٛيٗ 
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ي ّٚغ ارتّبػي ٚ ػفبع اف  ػؿثبؿٖ ِبػٖ 21ٔبِٗ ػؿ 

صمٛق ِؼٍّبْ مـامـ رٙبْ تٙيٗ ٚثٗ تَٛيت ؿميؼٖ 

ٔبِٗ ثيٓ اٌٍٍّي ؿييٗ ػؿ  افكوٗ امبك ايٓ تٛ امت

رٍنٗ  تمبّبي ّٔبيٕؼگبْ ويٛؿ چيٓ ػؿ ٔغنتيٓ

ػاؿػ وٗ ػؿ  2836وٕفـأل رٙبٔي يٛٔنىٛ يؼٕي 

ِؼٍّبْ رٙبْ،  ٔٛيني ّّٓ ٕـس اِتيبفات ثـاي پيو

تمبّب ىؼٖ ثٛػ وٗ ىـائ ِبػي ٚ ِؼٕٛي ِؼٍّبْ 

إِيت ىغٍي آٔبْ صّبيت  اؿتمب يبثؼ ٚ اف آفاػي ٚ

  ػ.ىٛ

ثغو آِٛفه ثيٓ اًٌٍّ مبفِبْ ثـ ٛاوت  4ػؿ  ٘ـمبي

پٛىو عجـي گنتـػٖ اي ؿا ثـاي ٔيبْ ػاػْ ًٍِ 

 اّ٘يت ىغً ِؼٍّي، تؼجيٗ ِي وٕؼ

آيٕػگبع ايـبل ثب كؼبع "تغثيت يک  يعٔػ جٓبَ

تغ" صع صِ ْب کلٕع جٓبٌ ثغگؼاع  يلٕ يآيٕػك يَيغٔ

 .كضِ اؿت

http://www.ei-ie.org/wtd/
http://www.ei-ie.org/wtd/
http://www.ei-ie.org/wtd/
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 اکتُتز( 7) کُدک يرَس جٍاو
 

يذجت ٔ  ،ثبيض صع فعبيي ؿغكبع اػ سٕكجشتيکٕصک »

 «.تفبْى ثؼعگ كٕص
 

اػ ؼغف يک  7792کٕصک صع ؿبل  يثؼعگضاكت عٔػ جٓبَ

اػ ؼغف  7799اػالو ٔ صع ؿبل  ياتذبصيّ غيغصٔنت

آٌ ثّ  يؿبػيبٌ يهم ثّ عؿًيت كُبستّ كض ٔ ثغگؼاع

 ؿبػيبٌ يَٕيـف ٔاگظاع گغصيض. 

ِـالجت  ،ظيفٗ أزّٓ کّک ثٗ کٛػکبْ يؼٕي يٛٔينفٚ

اف کٛػکبْ ٚ ثـآٚؿػْ ٔيبف٘بي اٌٚيٗ آٔٙب ػؿ 

تـغيت ٚ تيٛيك ٚاٌؼيٓ ثٗ  مبٌٙبي اثتؼايي فٔؼگي؛

 تؼٍيُ فـفٔؼاْ ِي ثبىؼ.

ِـگ ٚ  ،ّ٘چٕيٓ تاله ايٓ أزّٓ ثـاي کب٘و ثيّبؿي

ِيـ ػؿ کٛػکبْ ٚ صّبيت اف آٔٙب ٕ٘گبَ رٕگ ٚ 

 ... امت.ٚصٛاػث ٕجيؼي 

 ٘ـ ينف اػالَ کـػٖ امت اعتَبً پٕذ ػالؿ ثـايٛٔي

رٙبْ, ِٛرت  يضبتي٘فتٗ تنٍ ِؼبػي ثٛػرٗ ىو , کٛػک

ػؿٍؼ اف کٛػکبْ اف ِـگ ٚ ثٙجٛػ  89ٔزبت ربْ 

 .ىٛػ يک مبي ِيرٙبْ مَٛ ػؿ  کٛػکبْ يفٔؼگ
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  (اکتُتز 25) غذا يرَس جٍاو
 

كلٕعْب  غاٌ، ؿيالصيي 7771صع ؿبل  غظا يجٓبَ صع اجالؽ

ضَض كّ ثّ يب يتؼٓض گغصيؿغاؿغ صَ ئ صٔنت ْب

ثّ َصف تؼضاص  صع ْضف كبْق يك يـبػييُظٕع تلغ

ٔ  يثشق صٔنت يّ گظاعي، ؿغيب2179گغؿُگبٌ تب ؿبل 

  صُْض.اعتمبء  يعا صع كلبٔعػ يسصٕص
ت يّٚؼ يٕٗ مبفيامت ػؿ رٙت ثٙ يػؿ ٚالغ تالى 

تٛمؼٗ  يبکيٛؿ٘ يك کّک ٘بيبفِٕؼ اف ٕـئ يکيٛؿ٘ب

غؾا ٚاثنتٗ ثٗ  يبفتٗ ثٗ آٔبْ. ثـٔبِٗ رٙبٔي

ؿا ثٗ  يٕٗ ٔمو ِّٙيٓ فِيمبفِبْ ًٍِ ِتضؼ ػؿ ا

 ػٙؼٖ ػاؿػ. 

 ،ثـٛاوت 25ؿٚف   مبٌِٗتضؼ ٘ـ   ًٍِ  يويبٚؿف  مبفِبْ

  ِـامُ   2834ػؿ مبي  مبفِبْ  آْ  ليتبم  ِٕبمجت  ثٗ

ؿٚف   ؼ. ِّٛٛعئّب يغؾا ؿا ثـگقاؿ ِ  يؿٚف رٙبٔ

  تيإِ  يثـا  ينتيف  "تٕٛع   1993غؾا ػؿ مبي  يٙبٔر

  ؿا ثٗ  بْيرٙبٔ  تٛرٗ  وٗ  امت  ؼٖيگـػ ٓ يي" تؼييغؾا

  يوبف  يغؾا  ؼاؿ ثٗيپب  يػمتـم  يثـا  ينتيف  تٕٛع  ٔمو

  ثٙتـ ٚ فؼبٌتـ رٍت  يفٔؼگ  ثٗ  ؼْيؿم  يثـا  ٚ مبٌُ

 ؼئّب يِ
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 اکتُتز( 17)رَس جٍاوي محُ فقز َ خشُوت  

 

پؼؿ »، ػؿ پبمظ ثٗ فـاعٛاْ 2876ثـ ٛاوت 26ػؿ ؿٚف 

٘قاؿ ٔفـ ِؼافغ صمٛق ثيـ  299صؼٚػ « ژٚفف ٚؿميٕنىي

پبؿيل رّغ ىؼٔؼ تب ثٗ يبػ « تـٚوبػؿٚ»ػؿ ِيؼاْ 

رًٙ اػتـاُ عٛػ ؿا  لـثبٔيبْ گـمٕگي، فمـ، عيٛٔت ٚ

ٔنجت ثٗ فمـ ٍِٖك ٔيبْ ػٕ٘ؼ. ثٗ ايٓ ِٕبمجت ػؿ 

« ِيؼاْ تـٚوبػؿٚي مبثك»٘ب  ِيؼاْ صمٛق ثيـ ٚ آفاػي

مبي »ي رٙبٔي صمٛق ثيـ  ٚ ػؿ ِضً اِْبي اػالِيٗ

ي يبػثٛػ لـثبٔيبْ فمـ ٚ گـمٕگي َٔت  ، ِزنّٗ«2837

ػؿ ايٓ ِـامُ، اف   وٕٕؼٖ ٘قاؿ ٔفـ ىـوت299ىؼ. 

ػمت ٚ فميـ ٚ ٔيق اف ِمبِبت  ٘بي تٙي ػٖعبٔٛا

 اٌٍٍّي، ٍِي ٚ ِضٍي ثٛػٔؼ. ثيٓ

، آلبي عبٚيـ پـفػوٛيبؿ، ػثيـ مبثك 2878 ًياپـػؿ

٘بي فميـ ػؿ وٕبؿ  مبفِبْ ًٍِ ِتضؼ، ثب عبٔٛاػٖ

ي يبػثٛػ ِاللبت وـػ. اف آْ فِبْ ثٗ ثؼؼ، ٘ـ  ِزنّٗ

ثـ ِـػَ فميـ ٚ ونبٔي وٗ ِغبٌف ٛاوت 26مبي ػؿ 

ػمتي ػؿ مـامـ رٙبْ ٘نتٕؼ، ثب اػالَ  فمـ ٚ تٕگ ٚرٛػ

ثنتگي ثب لـثبٔيبْ فمـ، گـمٕگي، عيٛٔت ٚ رًٙ،  ُ٘

وٓ ىؼْ فمـ، تّْيٓ آفاػي، وـاِت ٚ  عٛامتبؿ ؿييٗ

 ىـافت أنبٔي ٘نتٕؼ.

، ثٗ ػؿعٛامت 2881ثـ ٛاوت 26ؿٚف رٙبٔي ِضٛ فمـ ػؿ 

اٌٍٍّي وٗ  آلبي پـفػوٛيبؿ ثٗ ّٔبيٕؼگِي ِزبِغ ثيٓ

ي ؿٚف رٙبٔي ِضٛ فمـ گـػُ٘ آِؼٖ ثٛػٔؼ،  ؿ وّيتٗػ

، 2881ػمبِجـ  11ثٗ ؿمّيت ىٕبعتٗ ىؼ. اف آْ پل ػؿ 

 71يجًغ ػًٕيي ؿبػيبٌ يهم يتذض ثّ ؼٕع عؿًي عٔػ 

كُي فمغ اػالو  ثغ عا ثّ ػُٕاٌ عٔػ جٓبَي عيلّٕاكت

 كغص.

http://iranwmw.blogfa.com/post-14.aspx
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 اکتُتز( 13رَس ملل متحذ )

 
نتبْ ػؿ اٚي ثب صٍّٗ آٌّبْ ثٗ ٌٙ ،رٕگ رٙبٔي ػَٚ

ىـٚع ىؼ. ػٌٚتٙبي فـأنٗ ٚ أگٍيل   2828مپتبِجـ 

ثٗ ٔفغ  ،کٗ ثب ٌٙنتبْ لـاؿػاػ ٔظبِي ػاىتٕؼ

ٌٙنتبْ ٚاؿػ پيکبؿ ىؼٖ ٚ ثٗ ػٌٚت آٌّبْ اػالْ رٕگ 

 ػاػٔؼ. 

ثٗ ايٓ تـتيت ػؿ ّ٘ٗ رجٙٗ ٘ب پيـٚفي ثب آٌّبْ ٚ 

ِتضؼيٕو ثٛػ. ّٔبيٕؼگبْ ػٌٚتٙبيي کٗ ثٗ أگٍنتبْ 

ػؿ لَـ " مٕت ريّق " ػؿ ٌٕؼْ  ،ٖ ىؼٖ ثٛػٔؼپٕبٕ٘ؼ

 : ثب ٍؼٚؿ ثيبٔيٗ اي اػالَ کـػٔؼ کٗ

ّ٘کبؿي ًٍِ آفاػ ػبٌُ  ،"يگبٔٗ امبك ٍٍش ثب ػٚاَ

ػؿ ػٔيبيي کٗ تـك ٚ تؼـُ ػؿ آْ ٔجبىؼ ٚ  ،امت

ِب ػؿ ايٕزب  .ِـػَ ثٗ ربْ ٚ ِبي عٛػ ِّٖئٓ ثبىٕؼ

رّغ ىؼٖ ايُ کٗ ايٓ ِٕظٛؿ ؿا ػؿ فِبْ رٕگ ٚ 

 ".گبَ ٍٍش تبِيٓ کٕيُٕ٘

ؿٚفٌٚت ؿئيل رّٙٛؿ  ،مٗ ِبٖ پل اف ثيبٔيٗ ٌٕؼْ

آِـيکب ٚ چـچيً ٔغنت ٚفيـ أگٍنتبْ ػؿ يک ٔبٚ 

ِٕيٛؿ آتالٔتيک ؿا کٗ ىبًِ  ،رٕگي ػؿ اليبٔٛك إٍل

 اِْب کـػٔؼ.  ،ِبػٖ امت 7

ٔغنت ٚفيـ  ،ثب صْٛؿ ؿئيل رّٙٛؿ آِـيکب  2832ػؿ 

أني ػؿ ٚاىٕگتٓ کٕفـ ،أگٍيل ٚ مفـکجيـ ىٛؿٚي

ٚالغ ىؼ. يکي اف الؼاِبت امبمي ايٓ کٕفـأل 

ثٗ  2832تٕظيُ اػالِيٗ ًٍِ ِتضؼ امت کٗ ػؿ مبي 

کٗ ثٗ آٌّبْ اػالْ رٕگ ػاػٖ  ،ػٌٚت ؿميؼ 15اِْبي 

 ثٛػٔؼ. 

أگٍيل  ،ىٛؿٚي ،ػؿ عقاْ ّ٘بْ مبي ّٔبيٕؼگبْ چيٓ

ٚ آِـيکب ػؿ ِنکٛ رٍنٗ اي تيکيً ػاػٖ ٚ اػالِيٗ 

  .ا تٙيٗ ٚ اِْبء کـػٔؼِنکٛ ؿ

ػؿ کـأٗ  ،ؿٚفٌٚت ،چـچيً ،امتبٌيٓ ،2833ػؿ مبي 

ىجٗ رقيـٖ کـيّٗ ثب يکؼيگـ ِاللبت کـػٖ ٚ  ،رٕٛثي

اف کٍيٗ کيٛؿ٘بيي کٗ ػٍيٗ مبفِبْ ِي رٕگيؼٔؼ 

ٚ  .ثـاي تيکيً کٕفـأل مبٔفـأنينکٛ ػػٛت کـػٔؼ

ػْٛ اٍٍي پيؼا  42ثؼيٓ تـتيت مبفِبْ ًٍِ ِتضؼ 

 کـػ. 
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، يُلٕع يٕعص ثذث ثّ 7799ثغ ٕاکت 29غاَجبو صع ؿ

تصٕيت تؼضاص صيگغي اػ کلٕعْب عؿيض ٔ ٔجٕص ؿبػيبٌ 

يهم تذمك يبفت ٔ ايٍ عٔػ صع ؿغاؿغ جٓبٌ عٔػ يهم 

 يتذض َبييضِ كض.
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  (وُامثز 25) تحمل يرَس جٍاو
 

 ييهم يتذض اػ اػعب ياؿبيجهّ ػًٕي 7771صع ؿبل 

 International) تذًميٍ انًههييهم يتذض سٕاؿت تب عٔػ ث

Day for Tolerance) ( َٕايجغ  71ز )يعا ًّْ ؿبنّ ثتبع

 ُض.يت ًَبيم ٔ عػبيتجه

ـکٕ يَٕيعٔػ ثُبثغ صعسٕاؿت ٔ کُفغاَؾ   ٍيم ايتجه

(UNESCO)  ( َٕايجغ ؿبل 71صع )98ٔ لظؼُبيّ  7779 

  يهم يتذض صٕعت گغفت 7771ؿبل  721/ 

تٛاَ   يٚ آِٛفى يّيتؼٍ يت ٘بيٓ ؿٚف فؼبٌيػؿ

ػؿ ِٛؿػ تضًّ، اصتـاَ  يػ٘ يآگب٘ يثـٔبِٗ ٘ب

ػبِٗ ِـػَ ػؿ  يبٌٛگ ٚ ِفبّ٘ٗ ثـايِتمبثً، ػ

ؼ يگـػػ. ّ٘چٕبْ تبکيِ يِغتٍف مبفِبٔؼ٘ يکيٛؿ٘ب

ٕنت تب ّ٘ٗ ِـػَ اف عٖـات ٚ َِبئت "ػؼَ يٛٔنکٛ اي

 گـ ثبعجـ ىٛٔؼ.يـه" ّ٘ؼيتضًّ" ٚ "ػؼَ پؾ

يٛػ تب ػؿ يٓ ؿٚف ّ٘چٕبْ اف ػٌٚت ٘ب تمبّب ِيؿػ

ت ٚ تٛمؼٗ ٘ـ چٗ ِٛحـ تـ صمٛق ثيـ، يٕٗ صّبيفِ

عٛػ ؿا  يٚ أکيبف ِتٛافْ تٛرٗ رؼ يفـػ ي٘ب يآفاػ

 ِجؾٚي ػاؿٔؼ.
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 ( وُامثز 02) طفل يرَس جٍاو

 

لُٓبص ًَٕص کّ يپ ي، اؿبيجهّ ػًٕي4591صع ؿبل 

م يؼفم عا تجه يض عٔػ جٓبَيلٕعْب ثبتًبو  ک

اعٛت ٚ ِٛافمت/تفبُ٘  يک ؿٚف رٙبٔيکٗ  ُض،يًَب

ٓ يؼ کٗ اييٕٙبػ گـػيٓ إفبي ثبىؼ. ّ٘چٕبْ پيث

بت ي٘بؤ ٔظـ يتٛمؼٗ ػاللّٕؼ يت ثـايک ؿٚف فؼبٌيؿٚف

 إفبي رٙبْ ثبىؼ. يٓ ٔبِٗ ٚ ؿفبٖ ثـاييٚ ا٘ؼاف آ

 

ْ صمٛق ٛيکٕٛأن9191ٔٛاِجـ  02ظ يّ٘چٕبْ ػؿ تبؿ

امبِجٍٗ ٗ صمٛق کٛػک تٛمٔ ياػالِ 9151ٕفً ٚ ػؿ 

  .ؼيت ؿميثٗ تَٛ يػِّٛ
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 وُامثز( 14) عليً سوان محُ خشُوت يجٍاورَس
 

 يکبيِجـ ػؿ اِـأٛ 14ٕنٛ ؿٚف يثؼ 2859اف مبي 

ؼٖ امت کٗ يً گـػيٓ ثٗ افتغبؿ مٗ عٛا٘ـ تزٍيالت

ظٍُ  ،يکتبتٛؿيٗ ػيىبْ ػٍ يبميم يت ٘بيثغبٕـ فؼبٌ

ثٗ ( 2859ٔٛاِجـ  14)ٕکٓ يػِٚ يعيٛٔت ػؿ رّٙٛؿ ٚ

ٓ مٗ فْ مّجٛي ٚ ِخبي يا .بٔٗ کيتٗ ىؼٔؼيىکً ٚصي

ٚ  يآفاػ ياـِمبِٚت ػؿ ِمبثً عيٛٔت ٚ ِجبؿفٖ ث

ٓ ؿٚف ياف آْ ثٗ ثؼؼ ا .اصتـاَ ثٗ صمٛق ثيـ ىؼٔؼ

ٗ فْ ػؿ مـامـ يٌ عيٛٔت ػٍيتيغ يثـا يج ِٕبمجتيثض

 .ت ىٕبعتٗ ىؼٖ امتيرٙبْ ثـمّ

ؿبػيبٌ يهم  ي، يجًغ ػًٕي7777صؿبيجغ ؿبل  71صع 

ُغٔا ٔ يب، ييپبتغ َٕايجغ، ؿبنغٔػ لتم 25 عٔػ يتذض

 يَف يجٓبَ عٔػ غاثبل، عا ثّ ػُٕاٌيب تغؿب يييبع
ظ، ّ٘ٗ يف آْ تبؿا كغص.ّ ػَبٌ اػالو يػه سلَٕت

ٕؼ يآ يِ ػؿ مـامـ رٙبْ گـػ ُ٘ عيٛٔت مبٌٗ ِغبٌفبْ

 ؿٚف ٓيؼ ايَٛ کٕٕؼ. ىبفٔبْ ؿا ِضک ٗيػٍ عيٛٔت تب
أزبَ ىؼٖ ٚ  يتٙبيفؼبٌ ثبىؼ تب ثٗ يفـٍت ِٕبمج

 يٓ ؿاٖ، ٔگب٘يثؼمت آِؼٖ ػؿ ا يتٙبيِٛفم

 ُ:يبٔؼافيث

عٛػ ؿا کٗ  ييٓ لْبيػٌٚت ػؿ رٙبْ، لٛأ 78کْٕٛ  تب

 ىؼ، يِـثٛٓ ِ يعبٔگ ي٘ب عيٛٔت ثب ِنبٌٗ يثٗ ٔضٛ

ٌ ٓ ِغتيکيٛؿ لٛأ 59بْ يٓ ِياٍالس کـػٖ أؼ. ػؿ ا

نٗ يکٗ ػؿ ِمب ت کـػٔؼيٚ تَٛ يٓ ِّٛٛع ؿا ثـؿميا

 يٕيٓ لٛأيچٕ يکيٛؿ ػاؿا 34کٗ تٕٙب  1992ثب مبي 

 .ؼيآ يثٗ ىّبؿ ِ يتٛرٙ يـفت لبثًيثٛػٔؼ، پ
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 ( دسمثز 2) ذسيا يجٍاو رَس

 يعٔػ أل صؿبيجغ ثّ َبو عٔػ جٓبَ 7788 اػ ؿبل

کّ ثب كغکت  يٍ عٔػ صع َلـتيكض. ا يَبيگظاع ضػيا
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 ،ؿغاؿغ جٓبٌ ثغگؼاع كض يثٓضاكت کلٕعْب ئػعا

   .ضيگغصاَتشبة 

ثٗ ِٕظٛؿ  ؿٚف اٚي ػمّجـ ظ ثٗ ثؼؼياف آْ تبؿ

، آِٛفه ٚ يو آگب٘يٓ افقاي٘ب ٚ ّ٘چٕ و ثٛػرٗيافقا

إالق ؼف يثٕبَ ؿٚف ِجبؿفٖ ثب ا٘ب ِ يِجبؿفٖ ثب تجؼ

ق ػؿ ئ يىؼبؿ عبٍ ؿٚف، ٓيا يثـا ٘ـ مبٌٗ گـػػ ٚ يِ

ٓ امت کٗ يٓ کبؿ اي٘ؼف ػّؼٖ اف ا،ىٛػ ئظـ گـفتٗ ِ

امت  ٓ ٔـفتٗياف ث HIV ىٛػ کٗ يبػآٚؿي ثٗ ػَّٛ ِـػَ

 ىٛػ ؼ أزبَيامت کٗ ثب يبػيف يٚ ٕ٘ٛف کبؿ٘ب
ٓ ثٗ ؿٚثبْ لـِق ؿا يِق ييؼف ِـػَ ٌجبمٙبيا يؿٚفرٙبٔ ػؿ

ؼف يٚ ا HIV  ؿ ثـاثـکٕٕؼ تب تٛرٗ ٚ ِـالجت ػ يتٓ ِ ثـ

بػآٚؿ ىٛٔؼ کٗ ثٗ تؼٙؼ ٚ يگـاْ يِتؾکـ ىؼٖ ٚ ثٗ ػ ؿا

  ت.ام بفيت آٔٙب ِٛؿػ ٔيٚ صّب يجٕؼيپب

 اؿتجبٓ: 2877مبي 

 :رٛأبْ 2878مبي 

 ؼفيفٔبْ ٚا: 2889مبي 

 ک َِبئتي:تيـ 2882مبي 

 يتؼٙؼ ارتّبػ: 2881مبي 

 ؼٖ يفِبْ ػًّ فـا ؿم: 2882مبي 

 ٔٛاػٖؼف ٚ عبيا: 2883مبي 

 ِيتـک  يت ٘بيِنإٌ ،صمٛق ِيتـک: 2884مبي 

 ؼيک رٙبْ اِ: ي2885مبي 

 ؼفيثب ا يکٛػکبْ ػؿرٙبٔ: 2886مبي 

ؼف ػؿ يا يت رٙبٔيفؼبٌ: ـييتغ يتاله ثـا: 2887مبي 

 اؿتجبٓ ثب رٛأبْ 

 يرٙبٔ تيفؼبٌ: کـػْ يگٛه ػاػْ، آِٛعتٓ، فٔؼگ: 2888مبي
 رٛأبْ   کٛػکبْ ٚ ؼف ػؿ ؿاثٖٗ ثبيا

 آٚؿٔؼ يؼف:ِـػاْ تفبٚت ثٛرٛػ ِيا: 1999بي م

 تٛچٖٛؿ؟،ِٓ ِـالجُ: 1992مبي 

 ِيٚ تجؼ يثؼٔبِ: 1991مبي 

 ِيٚ تجؼ يثؼٔبِ: 1992مبي 

  ؼف، فٔبْ ٚ ػعتـاْيا: 1993مبي 

 ؼفيّبْ ػؿ ثـاثـ گنتـه ايّ٘ٗ، ُ٘ پ: 1994مبي 

 – ؼفيّبْ ػؿ ثـاثـ گنتـه ايّ٘ٗ، ُ٘ پ: 1995مبي 

 ِنإالٔٗ 

  -ؼفيّبْ ػؿ ثـاثـ گنتـه ايّ٘ٗ، ُ٘ پ: 1996مبي 

 ؿ٘جـاْ کيٛؿ ٘ب 
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 دسمثز( 2) رَس جٍاوي معلُليه

 
اف  وٗ ؿٚف رٙبٔي ِؼٌٍٛيٓ ثٗ ػٕٛاْ الؼاِي ِيتـک

مٛي مبفِبْ ًٍِ ِتضؼ اػالَ ىؼٖ امت فِبٔي امت 

ثـاي ثـپبئي ريٓ ٚ اؿد ٔٙبػْ ثٗ تزبؿة ٚ 

ػِي کٗ ثب ِؼٌٍٛيت ٘بي گٛٔبگْٛ ػمت تٛأبئيٙبي ِـ

  .ٚ پٕزٗ ٔـَ ِي کٕٕؼ

ثّ يُظٕع  ۲۹۹۶ايٍ عٔػ ثغاي َشـتيٍ ثبع صع ؿبل 

گغاييضاكت ؿبنغٔػ تصٕيت لبٌَٕ ثغَبيّ جٓبَي صع 

اعتجبغ ثب يؼهٕنيٍ اػ ؿٕي يجًغ ػًٕيي ؿبػيبٌ يهم 

  .يتذض اػالو گغصيض

ٖ ٘ؼف اف ايٓ الؼاَ اؿتمبء ؿىؼ اؽ٘بْ ػِّٛي ػؿثبؿ

ِنبئً ِـثٛٓ ثٗ ِؼٌٍٛيت ٘بي ِغتٍف ٚ افقايو 

آگب٘يٙبئي ثٛػٖ امت کٗ ِي ثبينت اف ِنأٌٗ پيٛمتٓ 

 ،ارتّبػي ،ِؼٍٛالْ ػؿ تّبِي رٕجٗ ٘بي ميبمي

  .التَبػي ٚ فـٕ٘گي فٔؼگي ِٕتذ ىٛػ

ييالصي ثّ ػُٕاٌ ؿبل جٓبَي يؼهٕنيٍ  ۲۹۹۲اػالو ؿبل 

 ٔ غفت تٕؿػ يجًغ ػًٕيي ؿبػيبٌ يهم يتذض صٕعت پظي

صّْ  ۲۹۹۱-۲۹۹۶فبصهّ ؿبنٓبي ( ۲۹۹۲) صع ؿبل ثؼض

تب کيفيت ٚ ىـکت فؼبالٔٗ ٚ  بص كضيجٓبَي يؼهٕنيٍ 

ّ٘ٗ ربٔجٗ افـاػ ِؼٍٛي ؿا ػؿ فٔؼگي ارتّبػي ٚ 

  .گنتـه ٚ پييـفت آٔٙب اؿتمبء ثغيؼ

ِؼٌٍٛيٓ ػؿ مبي  ثب لبْٔٛ ثـٔبِٗ رٙبٔي ػؿ اؿتجبٓ

ِتضؼ ثٗ تَٛيت  تٛمٔ ِزّٛع ػِّٛي مبفِبْ ًٍِ ۲۸٨۱

 ؿميؼ 
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  (دسمثز 10حقُق تشز ) يرَس جٍاو

 
ت اف صمٛق ييٗ صّبيصمٛق ثيـ:أؼ يٗ رٙبٔياػالِ

ػَٚ ثٗ اٚد عٛػ  يٓ ثيـ پل اف رٕگ رٙبٔيبػيثٕ

ت ٚ يٓ الؼاِبت مبفِبْ ًٍِ تَٛياف ٔغنت يکيؼ، يؿم

ـ يچيّگ يثٛػ کٗ ثب اتفبق ٔظـ يٗ ايأتيبؿ اػالِ

 يـٚيٓ ربِؼٗ ؿٚثـٚ ىؼ ٚ ِفبػ آْ ٔيا يبْ اػْبيِ

ف يتٍٛ يٓ اٌٍٍّيربِؼٗ ث يٚ ؿإّ٘ب يامبم ياعالل

کٗ ثٗ ؿمّيت ىٕبعتٓ ِٕقٌت  جبچٙبف آٔزبيييىؼ.ػ

 ياػْب ٔ  ٔبپؾيـ ّ٘ٗ ٚ صمٛق يکنبْ ٚ أتمبي يؽات

امبك آفاػي، ػؼاٌت ٚ ٍٍش ػؿ رٙبْ  يثيـ ٔ  عبٔٛاػٖ

 امت؛ 

 ثيـ صمٛق ٓ لبْٔٛ ِؼْٚ ػؿثبؿٖينتو ٔغيؼايصبي ثٗ پ

 ػؿ فـأنٗ ثٕبَ لبْٔٛ 2678ُ کٗ ػؿ مبي يؿم يِ
 .ؼيؿم تيٚ ىٙـٚٔؼ ثٗ تَٛ ثيـ صمٛق

ً مبفِبْ ًٍِ ِتضؼ ٚ ثٗ يو ٚ تيکيؼايثؼؼ اف پ

ػؿ  يٓ اٌٍٍّيث ٓ اؿگبْيّت ىٕبعتٗ ىؼْ ايؿم

 يٕٙيفـا ِ يو لبٔٛٔيؼايٌقَٚ ٚ پ اف رٛاِغ يبؿيثن

 .ىؼ ياصنبك ِ يٗ أضَبؿ ٍٕجگٛٔ ٚ ثٗ ػٚؿاف٘ـ

بْ يپب تٕٙب چٙبؿ مبي ثؼؼ اف ،2837مـأزبَ ػؿ مبي 

 ييٕٙبػيػَٚ ػؿ ػمبِجـ ّ٘بْ مبي ٕـس پ يرٕگ رٙبٔ
 يػِّٛ ػؿ ارالك فٛق اٌؼبػٖ ِزّغ ثيـ صمٛق ْٛينيکّ

 .گؾاىتٗ ىؼ يل ثٗ ؿايمبفِبْ ًٍِ ِتضؼ ػؿ پبؿ
 ّياػ اػالي ثلغ دمٕق يّ جٓبَيٍ ؼغح اػالييَشـت

ت يتصٕ ثّ 7711فغاَـّ کّ صع ؿبل  ثلغ دمٕق يهيتکً

صؿبيجغ ؿبل  71تب صع يضِ ثٕص ثٓغِ ثغص ٔ َٓبيعؿ

عاي  2ٔ  يًتُغ يعا 8 عاي يٕافك، 98 ثب ٔجٕص 7798

ت اػعب ييٕافمت اکثغ ثّ غبيت )اَضعاؽ يًيٍ(

 .ضيؿبػيبٌ عؿ
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