
روز ︗︀﹩﹡ زن
«روز جهانی زن، روزی برای گرامی داشت دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و سیاسی زنان است. این روز هم چنین بیانگر ضرورت اقدام در 
راستای پیش روی به سوی برابری جنسیتی است.» 

-وبسایت روز جهانی زن

بیش از ١٠٠ سال 

بیش از صدسال است که روز 
جهانی زن، همه ساله در هشت 

مارس برگزار می شود. 

در ١٩٧٥، سازمان ملل متحد، 
روز زن را به عنوان روز رسمی و 

جهانی بزرگ داشت حقوق زنان 
و صلح جهانی به تصویب 

رساند. 

 اهداف اصلی روز جهانی زن :

بزرگ داشت 
دستاوردهای زنان 

در سراسر جهان

تشویق به اقدام 
درخصوص مسائل مربوط 

به برابری جنسیتی

توانمندسازی زنان و 
دختران در سراسر جهان 

ــا ،  ــیت ها ، فرهنگ  ه ــا جنس ــراد ب ــه اف ــت. هم ــا» اس ــه گروه ــه «هم ــق ب ــن روز متعل ــا ای ــاور م ــه ب ب
ســن  و ســال، زبان هــا و ادیــان گوناگــون می تواننــد در ایــن روز مشــارکت داشــته باشــند. بعضــی از 

موضوعات مهمی که در این روز می توانیم به آن ها فکر کنیم، موارد زیر است:

ــی زن،  ــزاری روز جهان ــدف از برگ ه
و  تاریخــی  زنــان  از  تجلیــل 
هــم و  الهام بخــش،  معاصــر 

گفت وگوهایــی  آغــاز   چنیــن 
اســت کــه بــه مســائل مربــوط بــه 

برابری جنسیتی بپردازند.

آیا می دانستید؟
 

 ٪٢٣ تنهــا  زنــان  دنیــا،   •در 
نماینــدگان مجلــس را تشــکیل 

می دهند. 
•درآمــد زنــان بــرای انجــام یــک 
کار مشــخص، بــه طــور میانگیــن، 
ــت  ــی اس ــر از مردان ٤٠-٢٥٪ کم ت
مــی انجــام  را  کار  همــان  کــه 

 دهند. 
 ٪٦٠ از  بیــش  زنــان  دنیــا،  •در 
می دهنــد  تشــکیل  را  جمعیتــی 

که توانایی خواندن ندارند. 

منبع: 
amazonaws.com/internationalwomensday/home/teac.٢-us-west-https://s٣

hstarter/InternationalWomensDay-FactSheet-Col.pdf (با قدری تصرف)

•برابری جنسیتی
•رهبری زنان و دختران

•امنیت فردی و خانوادگی
•فقر

•دسترسی به آموزش رایگان    

•توانمندسازی
•حق اشتغال 

•حق طالق
•عمومی شدن 

مسئولیت کار خانگی

•حق انتخاب رشته تحصیلی
•حق انتخاب پوشش 

•دریافت دستمزد برابر در 
محیط های کاری
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