اﻣﺮوز روزی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﻮه
 ۳۲ژوﺋﻦ« روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه »ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص زﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺑﺨﺼﻮص درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه  ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﯿﻮه اﺳﺖ  .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﭼﻨﯿﻦ
روزی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ ازاوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮐﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از
ﺗﻌﺪاد و ﺳﻦ ووﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ واوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و اﺳﻔﺒﺎر ﺑﺎر زﻧﺎن ﺑﯿﻮه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷ﺗﺎ  ۶۱درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ را زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺑﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﻮﮔﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،زﻧﺎن ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ،ﺑﯿﻮه ﺷﺪن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۱ .
ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ زن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ  ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ  ،آزار و اذﯾﺖ رواﻧﯽ وﺟﺴﻤﯽ  ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ آداب و رﺳﻮم ﻏﻠﻂ و اﻓﺮاط
ﮔﺮاﯾﯽ در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دﺧﻞ وﺗﺼﺮف در اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  ،از ازدواج ﻣﺠﺪدﻣﻨﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪو ﯾﺎ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﯿﺎم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﯿﻮه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ «:وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ،ﺷﻮﻫﺮش را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ» .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه در ﺳﺎل  ،۳۱۰۲ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۵۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺑﯿﻮه در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺑﯿﻮه ﻧﯿﺰ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و آزار و اذﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ در رﻧﺞ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺾ ﻗﺮار دارد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻖ
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪﻃﻮ رﺧﺎص ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺣﻖ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻮﮔﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﺑﯿﻮﮔﺎن ﺟﻮان و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج
ﮐﺮده و ﺑﯿﻮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺗﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﺟﺮاﯾﯽﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،از ﺑﯿﻮﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

