
 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشي از برگزاري      

 روز جهاني زن  برنامه هاي

 در تعدادي از كشورهاي جهان       

 

 

 

 

 
 

 

 

 54رويدادنامه شماره:    

 1401فروردين ماه     
 



 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

2 
 
 

 
 

 

 فهرست مطالب

 3...............................................................................................................................................................................مقدمه

 اوگاندا

 4 ...................................................... دارنده جامعه هستندانتشار مقاله: زنان هسته تاب آور، قلب تپنده و زنده نگه

 پاكستان

 5 ..................................... اسالم آباد: برگزاري راهپيمايي با هدف تامين حقوق زنان در همه حوزه هاي اجتماعي

 6 ....................................................................  "حقوق زنان، حفاظت و امنيت"كراچي: برگزاري راهپيمايي با شعار 

 7 ............................................مخالفت هاي صورت پذيرفته در خصوص عدم برگزاري روز جهاني زن در پاكستان

 تانزانيا

 8 .................................................................................................... مايه گذاري كننددر بخش گردشگري سر ديزنان با

 تركيه

 9 ...................................................................................... برگزاري نمايشگاه مشاغل خانگي بانوان ايراني در استانبول

 فيليپين

 10 ................................................................................. "آوري فردا برابري جنسيتي امروز براي تاب"برگزاري مراسم 

 نيجريه

 نگاهی به تحوالت جامعه نيجريه  به مناسبت روز جهانی زن  

 11 .......................................................................................................................... 92 سال در ادبيات ماتريارک از تجليل

 11 ................................................................... اعتراض زنان معترض به لوايح رد شده توسط مجلس ملي در نيجريه 

 12 ............................................................................. الجزاير ملي مجلس به معترضان به فرمانداران همسران پيوستن

 13 ......................................................................... نيجريه  دختران تحصيل در UBA بنياد با كمک مشاركت بريتانيا

 هندوستان:

 13 .......................................................................... اختصاص جايزه برتر زن سال هند به يک خانم مسلمان كشميري

 

 

 

 

 



 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

3 
 
 

 

 بسمه تعالی

 

 مقدمه:

المللي براي هاي بيني از مناسبتيکزن شناخته مي شود و روز جهاني به نام  مارس در سراسر دنيا هشتم

 بانوان محسوب مي گردد.اقتصادي و اجتماعي  ،بزرگداشت دستاوردهاي فرهنگي، سياسيتجليل از زنان و 

جامعه توجهات كه تالش مي نمايد  برشمرد جنبش حقوق زنانيک نقطه كانوني در را مي توان  مارس 8

 نمايد.جلب  خشونت و سوء استفاده عليه زنان، برابري جنسيتي نظيررا به موضوعاتي جهاني 

اين روز نيز  در چندين كشورو  شودهاي گوناگون در سراسر جهان گرامي داشته ميبه شکل اين رويداد

 مي باشد.تعطيل رسمي 

ايران در خارج  اسالمي جمهوري نگيفره اين رويدادنامه سعي داشته گزارش هاي دريافتي از رايزني هاي

 جهاني مي باشند، تجميع نمايد. مناسبت اين با از كشور را كه مرتبط

 جهت معرفي روزوثري م قداماتانمايندگي هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور البته 

 اده ودانجام  را اسالمي كشورهاي در ويژه زن به مقام لتجلي و تکريم روز عنوان به( س) زهرا حضرت ميالد

 داخليتأثيرگذار كه اميد است با همکاري ساير نهادهاي  ين مهم تالش نموده اندافرهنگ سازي  زمينه در

 نتايج مطلوبي را در برداشته باشد.
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 1هستند. جامعه دارندهنگه زنده و تپنده قلب آور، تاب هسته زنان مقاله؛ انتشار

زنان هسته تاب آور، قلب تپنده و زنده "اي به زبان انگليسي تحت عنوان به مناسبت روز جهاني زن مقاله

توسط رايزني فرهنگي جمهوري  19با نگاهي به جامعه ايران در دوران همه گيري كويد  "نگه دارنده جامعه

 يندگينما ديپرتال جدايران و اوگاندا، مجازي هاي ، شبکهيهاي خبردر رسانهاسالمي ايران در كامپاال نگاشته و 

 باشد:شد كه خالصه ترجمه آن به شرح زير مي منتشر... و ي ج.ا.ا در اوگاندافرهنگ

 ريدرگ يبود كه به سخت ييكشورها نياز اول يکي رانياجمهوري اسالمي 

 ريهنوز درگ رانيبود كه ملت ا يزمان يريگشد. شروع همه 19 ديكوو

باعث شد تا  دو عامللذا اين بودند.  ياقتصاد جانبهکي يهاميعواقب تحر

  .شود شتريزنان ب يرو ژهيروزمره، به و يفشار زندگ

 ديتول، ندهيزنان و اثر فزا يتمركز بر روي كرونا، ريگهمه يفشارها   

 ي از جمله عناوين مقاله فوق الذكر مي باشند. اجتماع تياشتغال و حما

 يمشاركت اقتصادديگري از مقاله با اشاره به كاهش  يدر بخشنويسنده 

ي و با استناد به اطالعات مركز آمار ايران، ادامه ريگزنان بعد از دوران همه

سرپرست هستند. زن ون،يليم 3بالغ بر  ،يرانيخانواده ا ونيليم 22از داد: 

دولت قرار  ياجتماعياقتصاد يهاتيحما تيها در اولوخانواده نيا

 اند. گرفته

 يبرگزار ،ياجتماع يهاتيارائه حما ،يشغل يهافرصت جاديا 

 يهابسته عي، توزيو اجتماع يدر حوزه سالمت جسم يآموزش يهابرنامه

يي جمهوري اسالمي ايران ها تياز جمله فعال يدرمان مهيو ارائه ب ريپذبيآس يخانوارها نيب يحفاظت شخص

 در اين كشور شد.كرونا  روسيو يريگهمه يكاهش آثار منفبودند كه موجب 

از  يجمهور استيو معاونت امور زنان و خانواده ر يوزارت جهاد كشاورز ياز سو يريگظرف دوران همه

از زنان  يو تجارب موفق مل يموجود محل يهاتيبر ظرف هيها با تکاستان يدر برخ دهيدبيآس يوكارهاكسب

 شد.  تيحما ييروستا

 دهندينشان م رانيدر ا 19ديبه كوو ياجتماعياقتصاد عيسر يياست كه تجربه پاسخگودر ادامه مقاله آمده 

و آن ها كه قلب تپنده  افتهي شيافزا ندهيصورت فزاه ب ياجتماعيزنان در مقابل مشکالت اقتصاد يآوركه تاب

 دارند.  يبوم ياقتصادها يايدر اح يمهم اريبسنقش  هستندجامعه و زنده نگه دارنده 

                                                           
 در اوگاندا تهيه و تنظيم: رايزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران - 1

 كامپاال -اوگاندا 
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  اسالم آباد:

 برگزاري راهپيمايي با هدف تامين حقوق زنان در همه حوزه هاي اجتماعي

با فرا رسيدن روز جهاني زن، هزاران تن از زنان پاكستاني در شهرهاي مختلف اين كشور از جمله در شهر 

 اسالم آباد با آمدن به خيابان ها اين روز را گرامي داشتند. 

هايي حاوي درخواست ها و بانوان پاكستان از همه اقشار جامعه با حمل پالكاردها، بنرها و دست نوشته

 هاي اجتماعي را خواستار شدند. تقاضاهاي خود، تامين حقوق زنان در همه حوزه

ايل دهد تا با شکل و شماز سوي ديگر روز جهاني زن در پاكستان فرصتي به طبقه ليبرال و مرفه جامعه مي

مختلف و منفرد خود و شعارهاي بعضاً هنجارشکن خودي نشان دهند. در اين روز در شهرهاي بزرگ پاكستان 

ها به ويژه در شهر كراچي مركز ايالت سند، پنجاب مركز ايالت پنجاب و اسالم آباد پايتخت اين كشور، فمينست

صلي شهر مي آيند و براي رسيدن به آزادي هاي چند ده نفره يا چند صد نفره به خيابان هاي ابه صورت گروه

 زنان همانند جوامع غربي با دادن شعارهايي احساسات خود را بيان مي كنند. 

امسال نيز موج اين تظاهرات نسبت به سال هاي گذشته قابل مالحظه بود. با اين حال هر چند اين تظاهرات 

اي داشت.  زنان فضاي مجازي بازتاب گستردههاي گروهي و تلويزيوني منعکس شد؛ اما در كمتر در رسانه

ليبرال پاكستان در اين راهپيمايي ها و تجمع ها بيشتر بر روي آزادي هاي فردي در انتخاب نوع پوشش تمركز 

 كردند. 

از سوي ديگر زنان محجبه پاكستاني از احزاب مذاهب مختلف اسالمي امسال در تظاهرات گسترده  به ويژه 

 ايالت پنجاب خواهان تامين حقوق زنان بر اساس معيارهاي اسالمي شدند.  در شهر الهور مركز

هزاران نفر از زنان شيعه محجبه پاكستاني با آمدن به خيابان اصلي الهور شعارهاي يا زهرا سر داده، از زنان 

)ع( با اين كشور خواستند زندگي خود را با الگو برداري از زندگي حضرت فاطمه )س( و ديگر زنان اهل بيت

هاي حفظ هويت اسالمي به ويژه حجاب خود در تربيت صحيح فرزندان بکوشند و همچنين در جامعه در حوزه

مختلف علمي و اقتصادي نقش آفريني كنند. اين تظاهرات از سوي سازمان جنبش بيداري امت مصطفي)ص( 

 برگزار شد. "تکريم بانوان"با عنوان 

ت هاي اهل تسنن نيز حضور داشتند. بخش بانوان جمعيت اسالمي در اين تظاهرات باشکوه زنان و شخصي

پاكستان نيز به صورت جداگانه در شهرهاي مختلف اين كشور از جمله در الهور تظاهرات حجاب برگزار كردند. 

كنند نه گفتند ها كه از اين روز براي مطالبات غير اسالمي سوء استفاده ميآنها با شعارهايي به جريان فمنيست

و تاكيد كردند كه پاكستان يک كشور سنتي و اسالمي است و جريان هاي غير اسالمي از حمايت مردمي 

برخوردار نيستند. سخنرانان در اين راهپيمايي گفتند زنان پاكستان با مسائل و مشکالتي اساسي تر از جمله 

 ه آن رسيدگي شود. مشکالت معيشتي و آموزشي و تبعيض در بخش هاي مختلف مواجه هستند كه بايد ب

 پاكستان
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 كراچي:

  "حقوق زنان، حفاظت و امنيت"برگزاري راهپيمايي با شعار 

دادن به  انيپانظام حقوقي برابر و  براي در تالش زنان ييمايراهپمارس  8در  زن يبه مناسبت روز جهان

 ؛ از جمله كراچي برگزار شد. مختلف پاكستان يدر شهرها ضيتبع

ي ديسه خواسته كلبرگزار گرديد، راهپيمايان  "حقوق زنان، حفاظت و امنيت"در اين راهپيمايي كه با شعار 

 داشتند:

 شانيهاكارگران و خانواده يمسکن  برا نيتام -1

  تيفيآموزش با ك -2

  يبهداشت يمراقبت هاكافي جهت دستمزد  -3

شايان ذكر است همزمان با كراچي در ساير شهرهاي 

 تيامن نيتام"ا هدف يماني روز زن بپاكستان راهپ

همه زنان و  يماهانه برا نهيكمک هز تامينو  ياجتماع

دادن به رفاه كودكان با  تيو اولو  جامعه ترنس جندرها

شد. راهپيمايان در هر شهر به صورت جداگانه بر مفاهيم ذيل تاكيد برگزار  "كودكان قاچاقريشه كن كردن 

 نمودند:

 تأكيد گرديد. تيامنحفاظت و زنان،  حقوقبر  يكراچشهر در  يي زنانمايراهپدر  -1

 .گرديد تأكيد عدالت ديجد ميمفاهدر شهر الهور بر  -2

 .گرديد تأكيد آموزش ديجد ميمفاه در شهر مولتان بر -3

 ها عموما جهت تحقق موارد ذيل بود: همچنين شعارهاي اين راهپيمايي

 اجتماعي دهيدبيآس يهاخانواده حمايت از -1

 حمايت از زنان كارگر در منازل -2

 ي اجتماعيها خشونتحمايت از زنان  آسيب ديده از   -3

 يمذهب يهاتياقلحمايت از زنان  -4

 حمايت از منشور زنان  -5

 پدرساالرانه  هايخشونتجهت جلوگيري از  ياصالحات -6

 

 

 



 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

7 
 
 

 مخالفت هاي صورت پذيرفته در خصوص عدم برگزاري روز جهاني زن  در پاكستان:

مارس مخالفت هايي در خصوص عدم برگزاري  8است قبل از برگزاري راهپيمايي زنان پاكستان در قابل ذكر 

 روز جهاني زن صورت پذيرفت از جمله:

خواستار ممنوعيت  رياي به نخست وزنامهدر ماه گذشته  ،دينيفدرال امور  ريوز قادري، نورالحق آقاي

 يكه روز جهان ه بودكرد شنهاديپ يوسالمي شده بود. برگزاري راهپيمايي روز جهاني زن با شعارهاي ضد ا

با زنان مسلمان  ينشان دادن همبستگ يبرا يتالشتا شود،  برگزارمارس  8زنان در  ييمايراهپ يحجاب به جا

هم از آن حمايت كرده و خواستار  ياحزاب مذهب پس از انتشار نامه، برخي از .صورت گيرد در سراسر جهان

 مارس شدند.  8روز جهاني زن در ممنوعيت راهپيمايي 

از  دولت  ، نيزپاكستان يمل يهمبستگ يپاكستان و شورا يعلما تيجمع سيرئزبير،  ريبزاده ابوالخصاح

كه از سوي  "زن يروز جهان"گويد در او مي .روز حجاب اعالم شود ، مارس در پاكستان 8 درخواست  نمود كه 

گيرد لذا حجاب و عفاف مورد تمسخر قرار مي لياز قب ياسالم يها و ارزش ريشعاغربي ها نام گذاري شده، 

به  يشود ولها به ظاهر به اسم حفظ حقوق زنان برگزار مي ييمايراه پ نيداده شود. ا نبايد اجازه راهپيمايي

 شود. ي مياسالم نيهتک قوانموجب  مختلف  هايوهيش

علماء اسالم )فضل الرحمان( اسالم آباد ضمن  تيجمع سيرئ يهزارو ديعبدالمج يآقادر ماه گذشته نيز 

زنان در  ييمايمارس هشدار داد كه اگر در راهپ 8زن در  يزنان به مناسبت روز جهان ييمايمخالفت با راهپ

 .فترا خواهد گر ييمايراهپ يجامعه اهانت شود، به زور جلو ياسالم آباد به ارزش ها

وزارت برنامه از سوي ديگر امسال 

و اصالحات به مناسبت روز  عهتوس ،يزير

 يمل سياستزن، چارچوب  يجهان

زنان در  يرا با هدف بهبود زندگ تيجنس

برابر  يفرصت ها جادياي و اعرصه حرفه

 کرديرو کيو ارائه  پيشرفت يبرا

با  اين سياست كرد. ارائه کيستماتيس

 يمل يها و شورا يالتمشورت تمام ا

 تدوين شده است.جوانان 

چارچوب  اين ابتکار دولت گفت: در مراسم آغاز اصالحاتو  ي، توسعهزيبرنامه رفدرال  ريعمر، وزاسد آقاي 

وزارت  است يزنان ضرور ژهيرفاه و توسعه همه اقشار جامعه به و در جهتبرابر  يفرصت ها جاديا يبرا ديجد

 يهابه نقص يدگيرس يراب يحکومت سميمکان کي يدر حال كار بر رو نيتوسعه و اصالحات همچن ،يزيبرنامه ر
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را كه زنان  ييهااند كه حوزهشده يطراح يابه گونه يعملکرد سازمان ارزيابي ياستانداردها است. ستميس

 گيرد. ناديده ميبهتر عمل كنند،  تواننديم

 منابع :
https://www.urdunews.com/node/650966 

2-8-2022/02/23/220223https://www.jasarat.com// 

1178614https://www.dawnnews.tv/news// 

https://www.urdunews.com/node/650936 

https://www.dawnnews.tv/news/1177642 

1178607news/https://www.dawnnews.tv// 

 

 

 

 در بخش گردشگري سرمايه گذاري كنند ديزنان بامعاون وزير منابع طبيعي و گردشگري تانزانيا : 
 

و  يعيمنابع طب ريمعاون وز ؛ماسانجا يمر

زن كه  يدر آستانه روز جهاني تانزانيا گردشگر

، در مراسم زنان و گردشگري كه مارس 8در 

توسط زنان موزه ملي در دهکده موزه دارالسالم 

كشور  نيابرگزار گرديد، طي سخنراني از زنان 

 يمختلف برا يخواسته است كه از فرصت ها

استفاده  يدر بخش گردشگر يگذار هيسرما

توسعه  يكنند تا بتوانند خود را از نظر اقتصاد

 .دهند

 يدر صنعت گردشگر يگذار هيزنان در ساخت و ساز مسائل مختلف از جمله سرما نکهيا انيسانجا با بام

 ضمن درخواست از ايشان جهت استفاده از فرصت هاي پيش امده براي كسب درآمد گفت: مشاركت داشته اند،

است، يکي از فرصتهاي مدنظر تنوع  شيدر حال افزادر گردشگري زنان  فرصت ها،  امکانات و انگيزه ما"

 "ان را جذب نمود.گردشگرفرهنگ و غذاهاي سنتي است كه با آن مي توان 

 يدر صنعت گردشگر يگذار هيو سرما يمحل يگردشگر جياز زنان خواست تا به ترو نيهمچن معاون وزير

 .بسازند يمختلف مرتبط با گردشگر يفرصت ها قيتوانند اقتصاد خود را از طرمي رايادامه دهند ز

استفاده از  را شناساندن ميراث فرهنگي از جمله يکي از فعاليتهاي موزه محافظ دهکده موزه، ،ياگنس ربات

 دانست و گفت: يسنت يرقص هاآموزش با سنت ها و آداب و رسوم و  ييآشنا ،يسنت يغذاها

 تانزانيا

 

https://www.urdunews.com/node/650966
https://www.jasarat.com/2022/02/23/220223-8-2/
https://www.dawnnews.tv/news/1178614/
https://www.urdunews.com/node/650936
https://www.dawnnews.tv/news/1177642
https://www.dawnnews.tv/news/1178607/
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فرهنگ تانزانيا را به نسل هاي حاضر و آينده منتقل كه  ميحاصل كن نانياست كه اطم نيما ا تيمامور" 

 "كارآفرين كه در عرصه گردشگري فعاليت مي كنند، حمايت كنيم.زنان از تجارت  نيهمچننماييم. 

آداب و سنن جامعه  جيترو يرا برا يعيطب يشد كه استفاده و خوردن غذاها يادآوري هاييايبه تانزان در انتها

به را براي خود  يخارج يز كاالهاها و عدم عالقه به استفاده ا يه خارجشناساندن فرهنگ و ميراث تانزانيا بو 

 .كنند ليعادت تبد

 

 

 

 استانبول در ايراني بانوان خانگي مشاغل نمايشگاه برگزاري

هاي به همت نمايندگي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در استانبول و همکاري اداره كل همکاري   

فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشور و موسسه بانوان زنان سرپرست خانوار استانبول و شهرداري منطقه 

مايشگاهي از توليدات و ايران، ن اسالمي جمهوري از نگار انديشه سيمرغ فرهنگي بيليکدوز و مشاركت موسسه

 صنايع دستي بانوان ايراني در شهر استانبول به مدت چهار روز برگزار گرديد. 

مشاغل خانگي از جمله  و بومي عرضه شده بانوان كارآفرين در اين نمايشگاه شامل توليداتمحصوالت 

 ي و سفال و نيز صنايع دستي بود.نيچظروف  ،سازدست زيورآالت

  

 تركيه

 



 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

10 
 
 

 

 "آوري فردابرابري جنسيتي امروز براي تاب"برگزاري مراسم 

انجمن ادياني يوني هارموني فيليپين با همکاري كليساي حضرت مسيح )ع( وابسته به فرقه مسيحي مورمون 

مارس روز جهاني زن، مراسم  8هاي مانيل و كميته زنان كنفرانس اسقفان كاتوليک فيليپين، به مناسبت 

ليساي حضرت مسيح)ع( برگزار را در محل ك "آوري فردا برابري جنسيتي امروز براي تاب"اي تحت عنوان ويژه

 نمود. 

 

در اين مراسم عالوه بر حضور جمعي از اساتيد مراكز دانشگاهي مانند دانشگاه سن توماس و دانشگاه يوپي 

و برخي انجمن هاي فعال در حوزه ديني و اجتماعي مانند مركز اسالم و دمکراسي فيليپين، انجمن فوكوالره، 

 يل، برخي از مهمانان نيز از طريق فضاي مجازي شركت داشتند.رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در مان

مرتضي صبوري رايزن فرهنگي در اين برنامه ضمن تبريک روز 

جهاني زن و با اشاره به جايگاه زنان در خانواده و اجتماع و فرهنگ 

هاي مختلف؛ گفت: از نظر اسالم زن و مرد از جنبه انساني برابر 

تکاليف متناسب با شرايط خاص  هستند ولي از نظر وظايف و

 هايي را درنظر گرفت. توان تفاوتهريک مي

وي در ادامه با اعالم مردوديت مالکيت زنان توسط مردان در 

اسالم ادامه داد: از نظر اسالم زن و مرد مکمل هم هستند، احترام به مسئوليت و حقوق زنان از نظر فردي و 

تحکيم بنيان خانواده شده و از سوي ديگر موجب به وجود آمدن خانواده اجتماعي از سويي باعث ايجاد تعادل و 

 گردد.با سعادت و در نهايت جامعه سعادتمند مي

 ديگر سخنرانان و اهم مباحث مطرح شده از سوي ايشان عبارت بودند از:

 جامعه فيليپينخانم آراگو مدير انجمن فوكوالره؛ بيان تالش هاي اين انجمن در استيفاي حقوق زنان در  -

هاي آن مركز به خانم آمنه رسول رئيس مركز اسالم و دمکراسي؛ طرح بخش مهمي از فعاليت -

 آفريني زناننقش

 فيليپين
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خانم ميو جينگ شيه رهبر بودائيان؛ آموزه هاي بودا در تکريم زنان، توجه ويژه به مهارت آموزي و  -

 هاي مختلف اجتماعي و ديني توانمندسازي دختران جهت حضور فعال و سازنده ايشان در عرصه

 

 

 

 

 

 نگاهي به تحوالت جامعه نيجريه  به مناسبت روز جهاني زن  

 1992 سال در ادبيات ماتريارک از تجليل

 Mabel Dorothyمارس روز جهاني زن از خانم سگون ميبل  8به مناسبت  نيجريه نويسندگان انجمن

Segun قدرداني نمود.آن كشور  مشهور نويسنده 

 شاعر، وي. نوشت متروپوليتي مدرن زن يک منظر از كه است اينيجريه زن نويسندگان اولين از يکي ميبل

 و مردان فهرست در نام او 1983 سال در. پرداخت نيز تدريس به هاسال كه بود برنامه مجري و نويسداستان

  .گرفت قرار كمبريج بيوگرافي المللي بين مركز توسط شده منتشر ممتاز؛ زنان

 جايزه معتبرترين مشترک برنده 2007 سال در بود و هرالد دانشگاه تبليغات مدير و سردبير سگون معاون

  . شد ادبيات براي نيجريه
92-at-literature-of-matriarch-elebratinghttps://thenationonlineng.net/c 

 

 اعتراض زنان معترض به لوايح رد شده توسط مجلس ملي در نيجريه 

هاي مختلف زنان در اعتراض به نتيجه راي گيري در مورد اصالح قانون اساسي، درمقابل دبيرخانه گروه

به مجلس ملي شدند. شايان ذكر ولي ماموران امنيتي مانع دسترسي آنها  ،فدرال مجلس ملي تجمع نمودند

اين لوايح شامل  است در جريان راي گيري در مجلس ملي، لوايح حمايت از منافع زنان راي الزم را كسب نکرد.

 نيجريه

 

https://thenationonlineng.net/celebrating-matriarch-of-literature-at-92
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درصد از رهبري حزب را شامل  35اختصاص كرسي هاي ويژه براي زنان در مجلس ملي، محلي، شهري و 

 شود.مي

 

 الجزاير ملي مجلس به معترضان به انفرماندار همسران پيوستن

 به زنان از حمايت لوايح رد به اعتراض مارس و در 8نيز روز به مناسبت  نيجريه فرمانداران همسران مجمع

 قانون اصالح جلسه جريان در مارس اول در نيجريه راهپيمائي كردند. قانونگذاران ملي مجلس سمت مجتمع

 آنها .دادند منفي راي بود، زنان براي قانونگذاري ويژه هاي كرسي ايجاد دنبال به كه اياليحه به اساسي،

 براي «ذخيره سهميه» و زنان براي را سياسي احزاب رهبري از درصد 35 كه كردند رد را هايياليحه همچنين

 ايالت بومي ازدواج، سال پنج از پس كه دادمي را حق اين زن به كرد و همچنينمي را فراهم انتصابات در زنان

 زن صدها به "فايمي بيسي"اكيتي  ايالتي فرماندار همسر رهبري به فرمانداران همسران مجمع .شود شوهرش

 .پيوستند بودند، كرده تجمع پارلمان مجتمع در قانونگذاران تصميم به گذشته هفته از كه

 را نيجريه زنان پيشرفت درحقيتجنسيتي  لوايح رد با ملي مجلس گفت: تجمع اين به خطاب فايمي خانم

 سوي از لوايح اين مورد در خود تصميم لغو خواستار فرمانداران همسران در ادامه گفت: او .است كرده رد

 . دهندمي تشکيل زنان را كشور اين جمعيت درصد 50. ماست همه به متعلق كشور اين .شدند نمايندگان

 گرفتن كامل، شهروند يک عنوان به ما حقوق. هستيم خود حقوق شدن شناخته رسميت به خواستار ما بنابراين

جنسيت  بر مبتني خشونت از نبردن رنج و فقر در نکردن زندگي زايمان، در نمردن رهبري، هاي موقعيت

 است. 

 مورد در اليحه 68 بررسي جريان در شده رد اليحه سه در كه داد وعده نمايندگان مجلس حال، همين در

 براي صالحيت" و "سياسي احزاب اداره" شامل اين اقدامات مثبت .كند نظر تجديد اساسي قانون بازنگري

   .مي باشد "نيجريه در ايالت يک بومي به شدن تبديل

 مجدد بررسي براي بود، ايالتي و فدرال هاي پارلمان در زنان براي اضافي كرسي 111 دنبال به كه اياليحه

 نظر تجديد تصويب و گيري راي لوايح در گفت: مجلس تصميم گرفتمجلس  رئيس .نشده است  بازگردانده

 گرفته تصميم خود حکمت در مجلس: ايشان گفتند .كنند مشاركت كشور امور در تا كند تشويق را زنان تا كند

 در گيري راي روز در كه است تصميماتي از مورد سه لغو اقدام اين. دهد انجام اقدامي كشور صالح براي است

  .بود شده اتخاذ اساسي قانون اصالح مورد
-women-of-of-rejection-protest-mbles-national-national-storm-wives-https://dailytrust.com/governors

llsbi 

 

  

https://dailytrust.com/governors-wives-storm-national-national-mbles-protest-rejection-of-of-women-bills
https://dailytrust.com/governors-wives-storm-national-national-mbles-protest-rejection-of-of-women-bills
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 نيجريه  دختران تحصيل در UBA بنياد با كمک مشاركت بريتانيا

 بنياد وزير اين كشور و با مشاركتبريتانيا با حمايت مستقيم نخست( IWD) زن جهاني روز مناسبت به

UBA بخشد. بهبود را پرورش و آموزش دختران نيجريه به دسترسي تا در صدد است ديگر سازمان 10 و 

 آن در كه است خود نوع در بريتانيا آموزشي مشاركت اولين اين جانسون، بوريس وزير؛ به گفته نخست 

 آموزش به دختران دسترسي افزايش براي خصوصي بخش با خود نيروهاي به پيوستن حال در بريتانيا دولت

 است. توسعه حال در كشورهاي در

دختران  آموزش اهميت بر استقبال از رويدادبا  "الوملو. او توني" آقاي ،(UBA) آفريقا بانک يونايتد رئيس

 براي را آفريقايي جوامع در جوان زنان توانمندسازي به نياز ما كرد و گفت: تاكيد پايدار توسعه براي تالش و

 .كنيممي درک پايدار اجتماعي -اقتصادي توسعه تسريع
-education-girl-20m-in-others-foundation-uba-partners-https://www.vanguardngr.com/2022/03/uk

support 

 

 

 

 ند به يک خانم مسلمان كشميرياختصاص جايزه برتر زن سال ه

اما  ،زن جوايزي اهدا كرد 29به  رام نات كاوندبه مناست روز جهاني زن، رئيس جمهور هند جناب آقاي 

جايزه برترين زن را به خانم نصيره اختر از 

كشمير به دليل كشف فرمول تبديل پلي اتيلن 

به خاكستر اهدا نمود. اين كشف در كتاب 

 48بت رسيده است. وي ركوردهاي آسيا به ث

ساله  اهل منطقه كولگام در ايالت جامو و كشمير 

است كه پس از اخذ مدرک كارشناسي فن آوري 

و تکنولوژي مشغول به كار شد اما هيچگاه از كار 

برد به همين منظور شغل خود را خود لذت نمي

هاي بهداشتي براي بيمارستان ها توليد رها نمود و كارگاه كوچکي را با گرفتن وام راه اندازي كرد و درآن كاال

كرد. وي همچنين به علم شيمي نيز عالقمند بود و توانست فرمول علمي چگونگي تبديل پلي اتيلن به مي

باشد و توانسته گروهي از جويندگان خاكستر را كشف كند. گردش مالي او هم اكنون هشت ميليون روپيه مي

 كار را جذب كارگاه خود كند.

 هندوستان

 

https://www.vanguardngr.com/2022/03/uk-partners-uba-foundation-others-in-20m-girl-education-support
https://www.vanguardngr.com/2022/03/uk-partners-uba-foundation-others-in-20m-girl-education-support

