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 والتحوالت في األساطير الرومانية.

  
 يوم بودي
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 ديا دي رييس، إسبانيا/أمريكا الالتينية

 فبراير
 شهر التاريخ األميركي األفريقي

  الجديدة التبتية السنة السنة الصينية الجديدة ومهرجان الربيع
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 السنة الفيتنامية الجديدة
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 أ/ ليلة التحرر هولي فاغوا'اليلفي الراج / النبيالصعودليلى البارة

 أبريل
 ، ولكنAprillisأعطى الرومان هذا الشهر اسم الالتينية 

 اشتقاق من االسم غير مؤكد.
  

 ذكرى شاكري، تايالند

 يوم هاشوه (يوم إحياء ذكرى الهولوكوست)، إسرائيل رمضان (يبدأ)

والطفل، تركياالوطنيةيوم السيادة  

  
 مايو

 شهر التراث األمريكي في آسيا والمحيط الهادئ

 يوم األطفال، كوريا الجنوبية غاوي دياك، ماليزيا

 نهاية رمضان))عيد الفطر

  
 يونيو

 LGBTQIAشهر فخر 

  
 Juneteenthموكب يوم بورتوريكو 

 يوليو
مجلس الشيوخ الروماني تكريما ل يوليوس سيزار ،  اسمه من قبل 

 شهر والدته. ويجري

 يوم كندا

 يوم الباستيل، فرنسا

 أغسطس
10في األصل الشهر السادس في التقويم الروماني  أشهر، أصبح  
 .Februaryأغسطس الشهر الثامن عندما تم إضافة يناير و 

  
 يوالن، الصين مهرجان يوم القلب األرجواني

 سبتمبر
  

Enkutatash (السنة اإلثيوبية الجديدة) شوسيوك (الهانغاوي)، كوريا 

 أكتوبر
  

األصليينالسكان يوم  

  
 نوفمبر

 شهر التراث اليهودي األمريكي
 شهر التراث الوطني للسكان األصليين

  
 (يوم الموتى)، المكسيك بون أوم طوق، كمبوديا Muertosديا دي لوس 

 ديوالي، شمال الهند

  
 ديسمبر

 شهر حقوق اإلنسان العالمي

  
Noche Buena  ،(عشية عيد الميالد)، يوم المالكمة في أمريكا الالتينية

 المملكة المتحدة

 هوغماناي، سكوتالند كوانزا

 عطالت من حول العالم 2021
 يحدد هذا المخطط العطالت التي يحتفل بها في جميع أنحاء العالم لكل

 .3و  2الشهر التقويمي األمريكي. انقر على اسم عطلة لمعرفة المزيد عنها في الصفحة 

)15أكتوبر  - 15شهر التراث الوطني اإلسباني والالتيني (سبتمبر   

أبريل) 15 - 13نات األيون تاريخ الصم الشهر (مارس   

ديسمبر) 6 -نوفمبر  28هانوكا (  

يونيو) -بون بانغ فاي (مهرجان الصواريخ)، الوس (أبريل   



 

 يناير
 عطلة بوذية تحيي اليوم الذي شهد به بوداه التاريخي سيدهارتا غوتاما التنوير. -يناير  2يوم بودي 

 في االحتفال لويس برايل ، وتذكير بأهمية االستقالل بالنسبة لألشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر. --يناير اليوم العالمي لبريل  4
 زيارة لرؤية المسيح من خالل تبادل الهدايا.'قتحتفل ثالثة من الحكماء --ضياء دي رييس  6يان 

 

 فبراير
تميزت مهرجان الصينية التي تحتفل بداية عام جديد على التقويم الصيني  -فبراير السنة الصينية الجديدة / عيد الربيع (سنة الثور)  12

 التقليدي. المرتبطة مع العديد من األساطير والعادات، تقليديا وقت لتكريم اآللهة وكذلك األجداد.
. ينطوي على طقوس االمتنان، والعروض lunisolarاحتفل في اليوم األول من التقويم التبتي  --فبراير لوسار (السنة التبتية الجديدة)  12-14

 إلى الناغا (أرواح المياه)، وعروض الدخان إلى األرواح المحلية.
اليوم األول من التقويم الكوري، عطلة الكورية التقليدية التي تستمر عادة ثالثة أيام. ويزور العديد منهم العائلة،  -فبراير السنة الكورية الجديدة  12

 ويقومون بأداء الطقوس األسالفية، ويأكلون الطعام التقليدي، ويلعبون  األلعاب الشعبية.
وتشمل العادات عبادة  '.وليمة من صباح اليوم األول من اليوم األول'اسم تيت يأتي من عبارة   --(السنة الفيتنامية الجديدة)  Tếtفبراير  12

 األجداد، وإعطاء المال محظوظا لألطفال والمسنين، وطهي األطعمة عطلة خاصة.
 

 مارس
 جوزينا مثيمبا ماشيل،وهي شخصية رئيسية في النضال من أجل تحرير المرأة األفريقية.يصادف ذكرى وفاة -يوم المرأة، موزمبيق  7مارس 

في القدس حيث صعد إلى  'أبعد'المسجدمحمدرحلة ليلية من مكة المكرمة إلى  يحيي ذكرى النبي  -ليلت الراجج / صعود النبي  11مار 
 السماء، وطهر، وأعطيت تعليمات للمسلمين للصالة خمس مرات يوميا.

من وجهة نظر الشيعة، هذا هو التاريخ الذي ولد فيه اإلمام المهدي، وهو شخصية إسالمية مهمة ُيعتقد أنها  -ليلى البراء/ ليلة التحرر  28مار 
 تحقق العدالة المطلقة للعالم من خالل ترسيخ اإلسالم كدين عالمي.

و'  مهرجان  '، مهرجاناأللوان'، 'مهرجان الربيع'وهو مهرجان الهندوسية القديمة المعروفة أيضا باسم الهندي   --هولى فاغوا  29-28مار 
 يدل على انتصار الخير على الشر. '.الحب

 

 أبريل
 يحيي ذكرى تأسيس ساللة شاكري وتأسيس بانكوك من قبل الملك فوثايوتفا تشواللوك. -شاكري يوم الذكرى، تايالند 6أبريل 
 الذي يتم االحتفال به في جميع أنحاء البالد كلعام كيوم للذكرى.،Isrealيوم ذكرى الهولوكوست في -يوم هاشوه، إسرائيل  il 8أبريل

في الشهر التاسع في التقويم اإلسالمي، تم الكشف عن القرآن الكريم للنبي اإلسالمي محمد. ويالحظ الصيام  -أبريل بداية شهر رمضان  12
 الصارم من شروق الشمس إلى غروبها، وتستخدم األيام كوقت للتأمل الروحي، وتحسين الذات، والتفاني والعبادة المتزايدة.

أبريل ألطفال العالمللتأكيد  23مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، قدم  -السيادة الوطنية ويوم الطفل، تركيا  23أبريل 
 علىأنهم خلفاء المستقبل. وغالبا ما تجري احتفاالت يوم الفلفل الحار فيالهواء الطلق، حيث تشارك المدارس في احتفاالت لمدة أسبوع.

 

 مايو

يكرم تحرير المجر من ألمانيا النازية خالل حصار بودابست وهجوم بودابست األوسع نطاقا من قبل الجيش  -مايو يوم الطفل، كوريا الجنوبية  5
 األحمر السوفياتي. إحياء ذكرى الجنود السوفييت الذين سقطوا

 يصادف نهاية الشهر صيام طويل. '.منكسر الصيام'كما دعا مهرجان  -مايو عيد الفطر، نهاية رمضان  11
 يعترف بتشكيل اتحاد ماليزيا. - 1احتفل المهرجان السنوي في ساراواك ، ماليزيا.  --، ماليزيا  Gawai Dyakمايو  20

 
المعروف أيضا باسم مهرجان الصواريخ، وهذا الحفل صنع الجدارة التي تمارس تقليديا من قبل شعب الو، يونيو بونغ بان فاي، الوس  -مايو 

د.بالويتم قبل موسم الزراعة. بناء على فكرة أن إطالق صواريخ الخيزران سوف تبدأ موسم األمطار لجلب الكثير من المياه إلى حقوالألرز في ال  

 يونيو
يقام سنويا في الواليات المتحدة على طول الجادة الخامسة واألحياء مانهاتن في نيويورك. عقد  -موكب اليوم الوطني البورتوريكي 13يونيو 

 مليون نسمة من سكان بورتوريكو، وجميع الناس من مواليد بورتوريكو أو التراث في الواليات المتحدة. 3.2تكريما ل 
عندما سمع العبيد في تكساس ولويزيانا أنهم أحرار، بعد  1865والية. يكرم اليوم في عام  14لوحظ كعيد عطلة رسمية في  -- Juneteenth 19يونيو 

 شهرين كاملين من الحرب األهلية. عطلة رسمية في والية تكساس.
 

 يوليو

. يحتفل به في شكل أحداث منظمة، 1867تحتفل بالذكرى السنوية للكونفدرالية الكندية ، ومرور الدستور اآلس من  --يوم كندا  1يوليو 
 والمسيرات، والمهرجانات والكرنفاالت.

الوطنية (معنى "االحتفال الوطني") أو المعروفة باسم اليوم الوطني لفرنسا. تم إحياء  Fêteوتسمى أيضا ال  -يوم الباستيل، فرنسا  14يوليو 
 ذكرى العرض الذي أقيم في الشانزليزيه في باريس، الذي تم اإلبالغ عنه باعتباره أقدم وأكبر عرض عسكري في أوروبا.

 أغسطس
يتم تقديم قلب أرجواني للجنود الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء خدمتهم في الجيش األمريكي. هذا هو اليوم الذي  -أغسطس يوم القلب األرجواني  7

 يمكن لألميركيين أن يتذكروا ويكرموا الرجال والنساء الشجعان الذين كانوا في المعركة.
المعروف أيضا باسم مهرجان األشباح، أو يوم األشباح. في الثقافة الصينية، ويسمى اليوم الخامس عشر  -أغسطس مهرجان يوالن، الصين  7

إن عوالم السماء والجحيم وممالك األحياء  '.المجال السفلي'من الشهر السابع في التقويم القمري يوم االشباح، حيث أشباح واألرواح تخرج من  
 مفتوحة.



 

 

 سبتمبر
 'األمطار' على التقويم اإلثيوبي. يمثل نهاية تقريبية من   Meskerem 1يحدث على  -(السنة اإلثيوبية الجديدة)  Enkutatash 11سبتمبر 
 الموسم.
مهرجان حصاد يقام  ".العظيم من الخريف"الوسطالكلمة تأتي من الكورية القديمة ويعني   -شوسيوك (الهانغاوي)، كوريا  22-20سبتمبر 

 في نهاية الصيف أو أوائل الخريف. تميزت األعياد واألسالف
 خدمات تذكارية في المنازل وفي مواقع الدفن.

 

 أكتوبر
يحتفل ويكرم الشعوب األميركية األصلية ويحتفل بتاريخهم وثقافاتهم. بدأت كاحتفال مضاد عقد في  -أكتوبر يوم الشعوب األصلية  11

 نفس اليوم الذي كان فيه يوم كولومبوس في الواليات المتحدة، ورفض الكثيرون له في ما يتعلق بالتاريخ العنيف لالستعمار.
 

 نوفمبر

وهو يوم يحتفل به في المكسيك وأماكن أخرى المرتبطة االحتفاالت الكاثوليكية لجميع ، الموتى''يوم  - Muertosديا دي لوس  2-1نوفمبر 
 ق يوم. ينطوي على العائلة واألصدقاء معا لتكريم وتذكر أحبائهم الذين لقوا حتفهم.'وجميع الروح 'اليوم القديسين

النور على 'انتصارأيام،  ويحتفل المهرجان   5مهرجان األضواء التي أنشأها الهندوس والجاينز والسيخ. عادة ما تستمر  -نوفمبر ديوالي، الهند  14
تشمل ديكورات المنزل واأللعاب النارية والتسوق والبوجة (مراسم العبادة) والهدايا وأداء الطقوس  '.الظالم، والخير على الشر، والمعرفة على الجهل

 الدينية.
المعروف أيضا باسم المياه الكمبودية ومهرجان القمر. عادة ما يحتفل لمدة ثالثة أيام لالحتفال  -نوفمبر بون أوم طوق مهرجان، كمبوديا  18-20

 بنهاية موسماألمطارفي البالد. وتشمل األحداث سباقات القوارب والحفالت الموسيقية.
 

 ديسمبر

في اسبانيا وأمريكا الالتينية سعيدة') ، ليلة'الكلمة االسبانية عشية عيد الميالد (ترجمت باسم   --بوينا ، المكسيك  Nocheديسمبر  24
 وجزر المحيط الهادئ والفلبين ، وتتألف من العشاء األسرة التقليدية. 

 احتفل بعد عيد الميالد ، وبالتالي يجري اليوم الثاني من ما يعرف باسم --يوم المالكمة  26ديسمبر 
ا عيد الميالد منشؤها المملكة المتحدة، كما يحتفل به في عدد من المستعمرات التي شكلت سابقا جزءا من اإلمبراطورية البريطانية. تقليدي

 يوم يحتفل به من خالل إعطاء المال والهدايا األخرى للمحتاجين، أو في وظائف الخدمة.
 احتفال سنوي للثقافة األميركية األفريقية، احتفل على مدى سبعة أيام و -، الواليات المتحدة Kwanzzaيناير  1-26ديسمبر 

فال  -festiوبلغت ذروتها في وليمة تسمى كارامو في اليوم السادس. تم إنشاؤها بواسطة الدكتور موالنا كارينغا على أساس الحصاد األفريقي 
 التقاليد من أجزاء مختلفة من أفريقيا.

الكلمة االسكتلندية لليوم األخير من السنة ، مرادفا لالحتفال بالسنة الجديدة  --، اسكتلندا  Hogmanayيناير  1 --ديسمبر  30
 على الطريقة االسكتلندية.

 أشهر التوعية

 

 أشهر التراث
 يحتفل كل شهر من أشهر التراث بثقافة مجموعة ثقافية معينة، ويشيد بمساهمات مجموعة ثقافية معينة.

 يختلف حسب الشهر. إن التعرف على وفهم وتفرد هذه الثقافات والمساهمات هو أحد السبل لتكريم شهر التوعية واالعتراف به.
 

 الشهر الوطني لتاريخ المرأة 
شهر سنوي معلن يسلط الضوء على مساهمات المرأة في األحداث في التاريخ والمجتمع المعاصر. وقت لالعتراف بالنساء على مر التاريخ 

 واللواتي حققن التغيير، واعترافهن بالعامات.
 

 الشهر الوطني لتاريخ الصم 
عندما اثنين من الموظفين الصم في  1996احتفل من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل لالعتراف بمساهمات الصم وضعاف السمع. بدأت في عام 

 االبن مكتبة تذكارية تدرس لغة اإلشارة لزمالئهم. D.C.' S MLKواشنطن 
 

 LGBTQIAشهر فخر  
ي يقام العديد من أحداث الفخر خالل هذا الشهر لالعتراف بالتأثير الذي أحدثه األشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير
الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على العالم. يحتفل به من خالل الحفالت والمسيرات والمسيرات 
ت والمناسبات المختلفة. كما ُيعترف بهذا الشهر من التوعية على الصعيد الدولي حيث تقام االحتفاالت في العديد من المدن األخرى في أوقا

 مختلفة، بما في ذلك أشهر فبراير وأغسطس وسبتمبر.
 

 شهر حقوق اإلنسان العالمي 
كانون األول/ 10معترف به كـ وقت للناس في الواليات المتحدة وحول العالم للتكاتف والوقوف من أجل حقوق وكرامة جميع األفراد. كما ُيعترف بيوم 

 .1948ديسمبر بوصفه يوم حقوق اإلنسان، وهو يوم عطلة عالمية تُصادف اعتماد األمم المتحدة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 


