اليوم العالمي للمرأة
شهد ٌؼعٌُد تٍي ادػهددِٕند ه ٌيد ٌميْد ٌلعصغدػعيد ٍّعد خدِملٍلد ٌلذيوعادٌّٕعاعضد ٌّيرددػعٌٍّدع ًا.
دهثضد ٌٕز ػعاددويدػهَد ٌّضعو دددّالادِٓدلبًد ٌٕضعءداه ضد ٌىد ٌلتٍٍي.دو هرادِغدِضٍيددُٔظّّضدِٓدلبًد 15.000د ِيردد
ًد ٌوالٌعاد ٌّلذهدد ًدِهٌٕيدٍٔوٌورندٌٍّطعٌبيد ذ ّهدصعػعاد ٌؼًّ،دزٌعددد الجوردو ٌذكد عٌلصوٌض.د
رويدٌوَدوغًٕدٌٍّيردد هردػعَدد1909دووعْد ًد28د بعغد،د ًد ٌوالٌعاد ٌّلذهددو صلّيد الدلفعيد هدصٕوٌعدٌتعٌيدػعَد1913د
د

ػمهدثعًٔد ِإ ّيدػعًٌّدٌٍّيردد ٌؼعٍِيدػعَد 1910د ًدوو ٕشعجٓد–درٌّعٍٔع.دلهِضدوالر دزٌلىٓد(زػٍّيد'ِىلبد ٌّيردد"ٌٍذزبد
ال لي وًد ٌهٌّمي غًد ًدرٌّعٍٔع)د ىيدد ٌٍوَد ٌؼعًٌّدٌٍّيردد.د
لليدضدرٔهدٌٕبتًدػٍىدوًد ٍهد الدلفعيدوًدػعَد ًدٔفشد ٌٍوَدِٓدرجًد ٌّطعٌبيد ذموقد ٌّيردد.د ُد ٌّو ميد عالجّععدِٓدلبًد
ِئيد ِيرددِٓد  17د ٍه د،دٌّثٍوْد ٌٕمع عا،دو ألدز بد ال لي وٍي،دودٔو ديد ٌؼًّد ٌٕضعئٍي،د ّعد ًدذٌهد ٌٕضعءد ٌثالثيد ٌّٕلمبعاد
ٌٍّيدد ألوٌىد ًد ٌبيٌّعْد ٌفٍٕٕهي،دػٍىد للي حدزٌلىٓدٌٍمٍعَد شن د ٌٍوَد.د
د

و ؼهد ٌمي رد ٌّلفكدػٍٍهد ًدوو ٕشعغٓدػعَد ،1911دويِضد ٌّٕضعدٌ ،ه ّٔيند،رٌّعٍٔعدوصوٌضي د ٌٍوَد ٌؼعًٌّدٌٍّيردددٌٍّيدد
ألوٌىد ًد 19دد ذ ر .دعيدروثيدِٓدٍٍِوْد ِيرددورجًد ٌّضٍي اد ٌلًد ٕعظًدِٓدرجًددموقد ٌّيردد ًد ٌؼًّدو ٌلصوٌض،د
ٌلهرٌب،د تًد ٌوظعئلد ٌؼعِيدووظغدد ّهدٌٍلٍٍّز.د ؼهدرصبوعد شهدد"ِثٍثد ٌٕعر"د 'ً 'Triangle Fireدِهٌٕيدٍٔوٌورنددعدثيد
ِأصعوٌيد ذٍثدللٍضدروثيدِٓد 140دػعٍِي،دِؼظّشُدِٓد ٌّشعجي اد إلٌطعٌٍعادو ٌٍشودٌعا.دووجهدان د ٌذهثد ٌىعرثًد الّعِعد
وبٍي دٌظيوفدولو ٍٔٓد ٌؼًّد ًد ٌوالٌعاد ٌّلذهدد ٌلًدرصبذضدِذورد ألده ثد ٌالدميد ٍوَد ٌّيردد ٌؼعًٌّ.دوّعد شهدػعَد
1911ددٍّيدد" ٌمبزدو ٌورد"'Bread and Rosesدٌّٕعاعضد ٌّيرد.
د

ػعَد1914درلٍّضددٍّيدظهد ٌذيبدٌٍلؼبٍيدػٓد ٌلععِٓدو ٌّيردد ًدجٍّغدرٔذعءدرورو عدروجهاد جّؼعاددع هددِٓد ٌٕضعء.د
وػعَد1917د هراد ٌّيردد ٌيوصٍيدئظي عدِٓدرجًد" ٌمبزدو ٌضالَ"درد دػٍىدو عددروثيدِٓد 2دٍٍِوْدجٕهيدروصًد ًد ٌذيبد
ِؼعرظيد ٌزػّعءد ٌضٍعصٍٍٓد ّٕذضد ٌذىوِيد ٌّإلليد ٌّيردد ٌذكد ًد ٌلصوٌض.دوعْد عرٌخد إلظي بدب8دآذ ر.د
دهدداد" ٌضٕيد ٌهوٌٍيدٌٍّيرد"دػعَد 1975دِٓدلبًد ألُِد ٌّلذهد.دولهد ػلّهاد ٌّٕظّعاد ٌٕضعئٍيدو ٌذىوِعاد ًدجٍّغدرٔذعءد
ٌؼعٌُدصٕوٌعدد8دآذ ردوٍوَدػعًٌّدٌٍّيرد.
ٌؼلبيد ٌٍوَد ٌؼعًٌّدٌٍّيرددػطٍيدرصٍّيد ًدر تعٔضلعْ،دررٍٍِٕع،درذر ٍجعْ،دروصٍعد ٌبٍععء،دو وروٍٕعد عصو،دوّبودٌع،د ٌصٍٓد
(ٌٍٕضعءد مػ)،دوو ع،دجورجٍع،دغٍٍٕعد ٍضعو،دئرٌليٌع،دوعز ضلعْ،دلٍيغٍزصلعْد،الوسدوِهغعميد(ٌٍٕضعءد مػ)،دِوٌهو ع،د
ِٕتوٌٍع،د ٌجبًد ألصود،دٍٔبعيد(ٌٍٕضعءد مػ)د،دروصٍعد،دغعجٍىضلعْد،د يوّعٔضلعْد،روغٕه د،درووي ٍٔعد،دروز ىضلعْد،د ٍلٕعَد
وز ِبٍع.د ذٍثدٌى ّيَد ٌيجعيد عىًد مٍٍهيدرِشع شُدوزوجع شُدوصهٌمع شُ،دزٍِال شُ،د...د عػطعئشُد ٌزاوردو ٌشه ٌعد ٌصتٍيد.د
ًد ؼطد ٌبٍه ْدٌؼلبيد ٌٍوَد ٌؼعًٌّدٌٍّيردد ّثع يدػٍهد ألَددٍثدٌمهَد ألغفعيد ٌشه ٌعد ٌصتٍيددألِشع شُدوجه شُ.د
لهد شهاد ألٌفٍيد ٌجهٌهدد تٍي دوبٍي د ًد ٌّو للدو أل ىعردػٍىددهدصو ءدٌّضعو دد ٌّيرددو ذيراعد ًد ٌّجلّغ.دد
و ٌذمٍميد ٌّإصفيداًدرْد ٌٕضعءدِعدزٌٓدٌُدٌؼعٍِٓد عٌلضعويدِٓدٔعدٍيد ٌؼًّدرود ٌضٍعصي،د ٌلؼٍٍُ،د ٌصذي،دو ٌؼٕلدظهاُد.د
وِغدذٌه،د مهدرد ٍضد ذضٍٕعادوبٍيد.دٌهٌٕعدرو ددد ععءدٔضوددورؤصعءدوزر ء،دولهد ُد صلمبعيد ٌفلٍعاد ًدوع يد ٌجعِؼعا.دد
ٌّىٓدٌٍّيرددرْد ؼًّدورْد ى ّوْدرصيد،دورصبخدٌٍّيردد ٍعر اددمٍمٍي.د
د
ٌذلفًدصٕوٌعد شن د ٌٍوَد-د 8دآذ ر،دِٓدلبًد الفد ال معصد ًدجٍّغدرٔذعءد ٌؼعٌُدإلٌشعَد ٌٕضعءدو الدلفعيد عإلٔجعز ا.د لمعَد
ٌٕععغعاد ٌّذٍٍيد هء دِٓد ٌلجّؼعاد ٌضٍعصٍي،د ٌّإ ّي اد ٌلجعرٌي،د ألٔعطيد ٌذىوٍِيدو ٌلو صًدِٓد اليد ألصو قد ٌّذٍٍيد
ئٌىد ٌذي ٍيد ٌٕضعئٍيدو ٌؼيوضد ٌّضيدٍي،د ٌّضٍي ا،دوػيوظعاد ألزٌعءدوروثيدِٓدذٌهدٌلي ػد ٌٕضعءدِٓدجٍّغدرٔذعءد ٌؼعٌُ.
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