
 

 :للمشاركة دعوة

 وللجنسانية للجندر الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعريف :التقاطعاتإعادة التفكير ب

 

 

 بين  من واحدةلتكون  4102كانون األول/ديسمبر  النور في  "الجسد و الجندر: مجلة ألبحاث ُكْحلأبصرت "

 تشرفت .وشمال أفريقيا األوسط الشرق منطقة في يةانوالجنسلجندر ا حول األكاديمية المجالت من قليل عدد

 بشكل نشجعو. 4102في شهر أيار/مايو  والتي سيتم اصداره األول هاعددالمقاالت لباطالق الدعوة لتقديم  كحل

 لعلياا الدراسات وطالبات وطالب /اتالمستقلين /اتوالباحثين والناشطات الشباب الناشطينخاص تقديمات 

 .المجال ذاه المقاالت من قبل ُمساهمين ذو صلة فيبجميع  نُرحب كما .الجدد /اتوالخريجين

 

 

 .خالل نظام ادارة التحرير لُكْحل من المقاالت لتقديم هنا اضغط

 

 .لرؤية قواعد التقديم هنا انقر

 

 

لجندر ا لقد شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الكثير من تأثيرات االستعمار الغربي، ولم تكن مواضيع 

 ألصالةا الزعم بخطاب بقىي نفسه، الوقت في ية مستثناة من ديناميكية السلطة.والجنسان (النوع االجتماعي)

والجنسانية. تعبّر نهضة  الجندرعن  المعاصرة لخطاباتل مؤاتي غير االستعمار قبل ما وضع إلى لعودةوا

 يةالسياس السياقات ضوء في المفاهيم هذه تعريف إلعادةحراكات النسوية وحراكات الجنسانية عن الحاجة 

ع التحديات تض والتي كاتاالحر هذه تاريخ تتناول التي المقاالت في. ونحن مهتمون منطقةلل الحالية والثقافية

 .سياسي وجغرافي هاضمن اطار تواجهها التي

 

 ريقياوشمال أف األوسط الشرق منطقة في يةانوالجنس (االجتماعي النوعالجندر ) حول تمهيدية قضيةل يمكن ال

ً على الحراكات الشعبية شكلت سواء ،ةالمعاصر الجيوسياسية تقلباتال تجاهلأن ت  على أو حثت ،ضغطا

 المساحات داخل وخارج باستمرار الجنسانية سياسة فعتد اال أن هذه التقلبات. للتغيير التكيف استراتيجيات

 مسافات،ال مرونة فكرة ثيري ،المنطقة وخارج داخل ،الحدود عبر التنقلو النزوح إن. والعامة الخاصة

 اختراع دةإعا كانت إذا ما الواضح غير من يبقى. والمهاجرين اللجوء، وطالبي بالالجئين يتعلق فيما وخصوصا

 إلى وأ الجوانب المتعدد سياقلل استجابات نجاة أو للمقاومة كأداة مؤقتة أماكن في يةانوالجنسجندر ال مواضع

 .اإلنسان لحقوق العالمي الخطاب

 

 :هاعلي قتصرن الو الموضوعات التي نستقبلهابعض ومن 

 والجنسانية.جندراعادة تعريف مفاهيم حول الهوية، ال ، 
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  نقض مظاهر االستشراق والتأثيرات الغربية على الحراكات الشعبية في المنطقة مع استراتيجيات

 مع السياق المحلي لتقدم حراكات النوع االجتماعي والجنسانية. أقلمةتم

 على درةوالق تنظيملل القانونية والتحديات والثقافية، االجتماعية،: الجنسية حقوقال كاتاوحر المرأة 

 .ريتغيال مع التكيف

 المبهم الفردي لصالح "الظهور واالنتشارفكرة "االنتشار والظهور"  تحدي*". 

 خالل التغييرات السياسية للبالد. الجنسانية تسييس وعدم تسييس 

 .التفاعل ما بين المساحات الخاصة والمساحات العامة في التساؤل حول النوع االجتماعي والجنسانية 

  ،التنقل عبر الحدود وتغيير المساحات الجيوسياسية بالعالقة مع الالجئيين، المهاجرين، طالبي اللجوء

 والبيئات الحاضنة.

 .نظريات التقاطعية في الجهود االقليمية و المواجهات المحددة 

 

 

 5102من شهر آذار/مارس  ثامنال الموعد األخير للتقديم هو

 

. في لتقديمل التوجيهية للمبادئ االمتثال من التأكد يرجىنقبل األعمال قيد االنتهاء، على أن تكون مسودة كاملة.  

 حال الموافقة على دمج المقال، الرجاء األخذ بالعلم انه سوف يتم ترجمة المقال الى لغة أخرى.

 

 

  mena.org-kohl@gsrc للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بنا عبر:

 

 

 

   GSRCأو ال  مركز الموارد الجندرية و الجنسانيةمبادرة من  يه -مجلة ألبحاث الجسد و الجندر كحل:

 .الشرق األوسط بيروتبالتعاون مع هاينريش بول ستيفتونغ، مكتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Framing Visibility: Coming Out and the*هذا المصطلح مستوحى من مقال ل"لين" تحت عنوان 

of VisibilityInternational Spectrum  
 

http://gsrc-mena.org/kohl/submission-guidelines/?lang=ar
mailto:kohl@gsrc-mena.org
http://www.gsrc-mena.org/index-arabic.php
http://www.gsrc-mena.org/index-arabic.php
http://sexgenderbody.com/content/framing-visibility-coming-out-and-international-lgbt-spectrum-progress
http://sexgenderbody.com/content/framing-visibility-coming-out-and-international-lgbt-spectrum-progress
http://sexgenderbody.com/content/framing-visibility-coming-out-and-international-lgbt-spectrum-progress

