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اسمي#   هيمسا و أييمسا وه ن

التقالي د           تتح د ديلاقتلا ى االجتماععي التيمسا واصع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل وسعائ ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل علع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء تقيمسا ودهعا حملع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة ب دأع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت
          . نشطا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء  ميمسا وه ن صعغير ءاطشن نم ة مجميمسا وعع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة قبع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل معيمسا وه ن مؤخًرا إطالقع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم ه تع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م الق ديم ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة األفغانيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة
          . الرسمي ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة  اليمسا وثائع ةيمسرلا ق إلع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء أسعما ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء نقع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل يري دو ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن أنهع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م حيع ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن نوديري مهنأ ث المرأ ءاطشن نم ة حقيمسا و ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن نوديري مهنأ ثيح .ةأرملا ق

. األفغاني    الشع.يناغفألا ب شفا.يناغفألا بعشلا ه وعل ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى
الحقيقي            االسع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م ععيمسا وه ن علنًعا الكشع يقيقحلا مسالا نع اًنلع ف المحرما ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت معيمسا وه ن األفغانيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، للتقاليع د وفقًعا
ذكر.                أكعبر أخع ركذ ربكأ ت أعو ابنع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة أعو أع ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م أنهعيمسا وه ن علع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى فقع ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع ط عميمسا ومًعا النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء إلع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى يشا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر للمرأ ءاطشن نم ة

.          . إهان ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة  اعتبا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر.يناغفألا بعشلا ه ويمكيمسا وه ن مستهجيمسا وه ن أمر امرأ ءاطشن نم ة اس ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م استخ دا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م إ ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن األسر ءاطشن نم ة في
!    : باسمي    لي ناد!يمساب يل ي األفغانيا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت النسا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء تقيمسا و!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل اآل ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن
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ذا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت ) #   (            ال دولي ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة أعو المحليع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة األسعما ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء معيمسا وه ن مختلفع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة أشكا!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل مع تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع أيضا تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ عم ، (  ٌ يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، أنعا أعو حركع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة
ينشر             حيع ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن نوديري مهنأ ث الجنسعي التحر رشني ثيح يسنجلا ش التحر رشني ثيح يسنجلا ش االعت دا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء ضع د اجتماعيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة حركع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة هعي الصعل ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،
         . تمكييمسا وه ن    الع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى وته د نيكمت ىلا ف الصعم ركذ ربكأ ت كسعر علع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى تقيمسا و ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م إنهعا الجنسعي ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة الجرائع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م مزاعع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م النا نيكمت ىلا فدهتو تمصلا رسك ىلع موقت اهنإ .ةيسنجلا مئارجلا معازم س
وخاص ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة              األع داد يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، جمع تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع فعي القيمسا و ءاطشن نم ة خال!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل معيمسا وه ن والتضامعيمسا وه ن التعاطع يقيقحلا مسالا نع اًنلع ف خال!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل معيمسا وه ن المرأع ءاطشن نم ة
ميمسا وه ن             نجيعيمسا وه ن الليمسا واتعي النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء ع دد إظها ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر خال!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل معيمسا وه ن والضعيفا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، الشابا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء
       . في     األشخا يف ص مالييعيمسا وه ن ب دأ أع ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن بعع د واض يف صاخشألا نييالم أدب نأ دعب .ح بشكع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل الجنسعيييمسا وه ن والتحر رشني ثيح يسنجلا ش االعت دا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء
ينتشر            التععبير ب دأ اإلنجليزيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، باللغع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة الطريقع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة بهذ.يناغفألا بعشلا ه والهاشتا رشتني ريبعتلا أدب ، ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقيرطلا هذهب ج العبا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر ءاطشن نم ة اسعتخ دا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م
ومصر            وأفغانسعتا ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن وإيرا ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن تركيعا مثع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل مختلفع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة دو!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل فعي األخر ديلاقتلا ى اللغا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت لعشرا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت

الكثير     وغيرها وإثييمسا وبيا ونيجيريا .وباكستا ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن
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 . االجتماعي            النيمسا و .يعامتجالا ع عل ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى القائع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م العنع يقيقحلا مسالا نع اًنلع ف ضع د تناضع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل التينيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، أمريكيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة حركع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة هعي
واألكاديميا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت          والصحفيا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت الفنانا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت مععيمسا وه ن مجميمسا وععع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة قبعع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل مععيمسا وه ن الحملعع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة ب دأعع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت
    ." بانتظا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م    "    الحرك ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة تنظع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م النسعيمسا وي ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة للقيمسا و ديلاقتلا ى قا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ريًعا تحالفًعا لتصعب يف صاخشألا نييالم أدب نأ دعب .ح وتطيمسا و ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت األ ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ رجنتينيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،
أدوا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر              مث ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل ميمسا وضيمسا وعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت إلع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى أيضًعا تطرقع ركذ ربكأ ت لكنهعا النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، قتع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل جرائع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م ضع د احتجاجا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت
والتشكي ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل            الجنسععييمسا وه ن يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، بيععيمسا وه ن األجيمسا و ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر وفجيمسا و ءاطشن نم ة الجنسععي يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، والتحر رشني ثيح يسنجلا ش الجنسععييمسا وه ن يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،
 .           ً جنسيا المتحيمسا وليعيمسا وه ن وحقيمسا و ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن نوديري مهنأ ثيح .ةأرملا ق بالجنع .ًايسنج نيلوحتملا قوقحو ، س يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، العامليعيمسا وه ن وحقيمسا و ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن نوديري مهنأ ثيح .ةأرملا ق وقانيمسا ونيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، الجنسعي يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،
التيمسا واص ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل          وسععائ ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل اإلجها لصاوتلا لئاسو ض هاشتا لصاوتلا لئاسو ضاهجإلا  غ باسععتخ دا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م معروفعع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة الحركعع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة أصععبح ركذ ربكأ ت

. حاش د ءاطشن نم ة         مظاهرا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت بميمسا وجب ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم ه نُظم ركذ ربكأ ت الذ!يمساب يل ي العنيمسا وا ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن وهيمسا و االجتماعي يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،

#EffYourBeautyStandards
جمال ك#    معايير

عا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م    في .2013ب دأ
علع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى   Tess Hollidayأطلقع ركذ ربكأ ت  أ ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن        Instagramحركع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء علع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى يتعيعيمسا وه ن ال أنع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم ه إلظها ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر

       ) يملي     )   أع ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن ينبغعي ال حجمهعيمسا وه ن وأع ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن صعغير ءاطشن نم ة أعو كعبير ءاطشن نم ة أجسعادهيمسا وه ن ليحبعيمسا وه ن معيعيمسا وه ن بحجع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م يكيمسا ونعيمسا وه ن
 . الميمسا وض ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة   في انتقادا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت          Hollidayاختيا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ راتهعيمسا وه ن واجه ركذ ربكأ ت التي الزائ د الحج ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م ذا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت األزيا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء عا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ رض ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة  يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،

قبيمسا و!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل                إل ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى ال دعيمسا و ءاطشن نم ة في واسعتمر ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت الجسع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م إيجابيع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة حركع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة فعي با ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ رز صعيمسا و ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت هعي لحجمهعا يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، متكر ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ر ءاطشن نم ة
. و ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ رائعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت           جميال ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت األحجا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م جمي تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع ميمسا وه ن النسا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء أ ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن يثب ركذ ربكأ ت مما ال دهيمسا و ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن ن يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،

#EverydaySexism
ييمسا و ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ م#    ك ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل

أبري ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل     في صياغت ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم ه .2015تم ركذ ربكأ ت
عل ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى              التمييعز مشرو .يعامتجالا ع س ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة jِّمؤسع بيتع .ًايسنج نيلوحتملا قوقحو ، س يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، ليمسا و ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ را الكاتبع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة ب دأع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت عن دمعا االسع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م هذا ظهعر
التحيز            حاال ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت المشا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ركع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة علع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء تشجيع تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع فعي الييمسا ومعي يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ، الجنع .ًايسنج نيلوحتملا قوقحو ، س أسعا نيكمت ىلا فدهتو تمصلا رسك ىلع موقت اهنإ .ةيسنجلا مئارجلا معازم س
       . النسا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء     كراهي ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة إلع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ى ال دقيقع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة االعت دا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت ميمسا وه ن ييمسا وميًا ض دهعيمسا وه ن تُرتكع.يناغفألا ب التي الجنسعي
بها             يعامع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل التعي الطريقع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة حيمسا و!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل تجا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ربهعيمسا وه ن النسعا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء معيمسا وه ن الع ديع د شا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ ركع ركذ ربكأ ت الصعا ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع طقف اًمومع ءاسنلا ىلإ رخ ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،
    .     ) في )  الهاشتا لصاوتلا لئاسو ضاهجإلا  غ سعاع د امرأ ءاطشن نم ة لكيمسا ونهعيمسا وه ن مختلع يقيقحلا مسالا نع اًنلع ف بشكع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل ككع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل والمجتمع تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع الرجا!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل
السليمسا وكيا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت           فقع ركذ ربكأ تخأ وأ ةنبا وأ مأ نهنأ ىلع ط ليع .ًايسنج نيلوحتملا قوقحو ، س ليشمع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا ل الجنسعي التحيعز حيمسا و!يمساب يل يدان :تايناغفألا ءاسنلا ل المحادثع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة نطا ةيمسرلا قئاثولا ىلإ ءاسنلا ءامسأ لقن نوديري مهنأ ثيح .ةأرملا ق تيمسا وسعي تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع
تأثير               لهعا ولكعيمسا وه ن تطبيعهعا يتع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م معا غالبًعا التعي الجرائع ءاطشن نم ةريغص ةعومجم لبق نم اًرخؤم هقالطإ م أصعغر أيضًعا ولكعيمسا وه ن المشينع ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ة يقيقحلا مسالا نع اًنلع فشكلا تامرحملا نم ،

النسا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ء    أصيمسا وا ديلاقتلا ىدحتت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ءاسنلا اهدوقت ةلمح ت لقم تاذ ةيلودلا وأ ةيلحملا ءامسألا نم ةفلتخم لاكشأ ع تراكمي


