
سيران
القالت   لتقديم دعوة

 يرجى من المهتّمين/ات إرسال المقترح والّسيَر الذاتية إلى العنوان التالي
submission.leb@hivos.org 

٢٠١٨ أيار/مايو ٢٦الموعد النهائي لتقديم المقترحات هو 
 إختيار موضوع المقال المقترح ومقاربته عائد إلى الكاتب/ة إّل أّن الموضوعات الممكنة في هذا العدد تشمل:

- الجندات والولويات البديلة و/أو الحقوقية في المجال السياسي
- آليات تشّكل القيادات السياسية

- الجندات السياسية الجندرية أو النسائية أو النسوية
- القيادة السياسية خارج نإطاق النإتخابات

- الجندات الجندرية في الحأزاب السياسية
- الذكورية والصورة النمطية للقيادة السياسية

- الذكورة و/أو الذكورية في الخطاب السياسي العام
- تأثير السلطات القبلية والعائلية والطائفية على السلوكيات النإتخابية

- دور العلم في تكوين مفهوم الرأي العام للقيادة السياسية

يسقّر فريقق عمقل هيفوس العلن عقن إطلق منصقة "سَقيَران" لتكون مقن منصقات الرأقي العام القليلقة فقي المنطققة المرتكزة على 
للقيادة. وبهذه  المرأة  تمكيقن  برنإامقج  إطار  فقي  ولبنان، وذلقك  الردن  فقي  العام  الرأقي  والجندري حأول قضايقا  النسقوي  المنظوريقن 
شهر  فقي  إصقداره  والمنوي  الول  للعدد  مقال  إقتراح  لتقديقم  والراغقبين  للراغبات  عامقة  دعوة  بإطلق  سقيران  تتشّرف  المناسقبة 

. نإأمقل بشدة أقن نإتلققى عدداً كقبيراً مقن المشاركات بأقلم شبابيقة بديلقة ونإقديقة، إل أقن الدعوة موجهقة بشكل عام ٢٠١٨آقب/أغسقطس 
لكافة المهتّمات والمهتّمين بموضوع الشأن العام من المنظور النسوي أو الشأن العام بأقلم من خارج النإماط الجندرية السائدة.

العدد الول

، وققد شهدت هذه الدورة أكبر ٢٠١٨ أيار/مايقو ٦ فقي ٢٠٠٩علقى الصقعيد اللبنانإقي، سقتجري النإتخابات الولقى فقي البلد منقذ العام 
عدد من المرشحات في تاريخ لبنان، وذلك بالضافة إلى بروز عدٍد من الجهات السياسية الفاعلة البديلة والجديدة.

ا فقي الردن، فققد أجريقت فقي   أول دورة مقن النإتخابات اللمركزيقة والبلديقة منقذ إقرار قانإون اللمركزية ٢٠١٧ آقب/أغسقطس ٢٤أمّق
فقي البلد، ومقا زال الرأقي العام يحلّقل ويتفاعقل مقع النتائقج - هقل مقن الممكقن القول أنإّنقا نإشهقد نإمواً للمسقاحأة المتوفّرة للجهات الفاعلة 

الجديدة و/أو النسائية؟

غير أنّق المشاركقة السياسية ل تقتصر على النإتخابات النيابية وحأسقب. ومقن هنا نإدعقو كافة المهتمات والمهتمين إلى التقّدم بمقترحأات 
مقالت حأول آليات تشّكل القيادات السياسية.

 ما الذي نأمل تحقيقه بالقإتراع؟
 بين لبنان والردن، ترقّب وتحليل للنإتخابات في كّل من البلدين

  للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع ربيكا صعب سعادة على العنوان التالي
rsaabsaade@hivos.org 
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آلية التقديم وشروطه

٢٠١٨ أيار/مايو ٢٦- المهلة النهائية لتقديم المقترحأات هي 
- لن تُقبل المقالت المنشورة على منصات أخرى أو المرشحة للنشر على منصات أخرى

 كلمة٣٠٠- يجب أل يتجاوز حأجم المقترح 
 كلمة١٢٥٠- يجب أل يتجاوز حأجم المقال الواحأد 

ح المقترح نإطاق العمقل والتحليقل والسقؤال الرئيسقي المنوي تناولقه، بالضافقة إلقى المقاربة المعتمدة لهذا الهدف مثلً مقابلت،  - يوضّق
شهادات، بحوث مكتبية، الخ. من الممكن إقتراح مقالت تعتمد على الشهادات الشخصية بشرط إقران ذلك بتحليل مناسب

- يركّقز المقال علقى الموضوع المقترح فقي لبنان أو الردن أقو يكون مقاِرنإاً بيقن أكثقر مقن بلٍد واحأٍد فقي منطققة الشرق الوسط وشمال 
أفريقيا

١٠- بعد انإقضاء المهلة المخصصة لتقديم المقترحأات ستقوم لجنة مصغرة بتقييم وانإتقاء عدٍد من المقالت قد يصل إلى 
- سيتم إخطار كاتبات وكتّاب المقالت المنتقاة بذلك على أن يتّم إنإجاز المقالت النهائية ضمن مهلة شهر من ذلك التاريخ

- سيتّم نإشر المقال باللغتين العربية والنإكليزية
- سيتّم دفع تعويض متواضع مقابل الوقت المخصص لكتابة المقال عند النشر
- سيتّم تصوير الفكار الرئيسة في المقال على شكل إنإفوغراف يرافق المقال

- قد يتّم تصوير الفكار الرئيسة في المقال على شكل فيديو قصير
- لن يتّم قبول أي مقال ل يستشهد بمراجع ومصادر كافية.

)Hivos Internationalالمزيد عن هيفوس الدولية (
هيفوس منظمقة دوليقة تسقعى ليجاد حألول جديدة للقضايقا العالميقة الملحة. هيفوس تناهقض التمييقز وعدم المسقاواة وإسقتغلل السلطة 
والسقتعمال غيقر المسقتدام لموارد كوكبنقا عقبر القيام بتدخلت ذكيقة فقي مواققع مناسقبة. تحقيقق التغييقر الهيكلقي هقو الهتمام الساسي 
للمنظمة والذي سيفضي إلى تعاونإها مقع المبادرات المبتكرة والمواطنين/ات والمنظمات. تؤمقن هيفوس بحق كقل إنإسان بالعيش بحرية 

وكرامة.

العام  فقي  القيادي ٢٠١٦أطلققت هيفوس  بالمستوى  للنهوض  فقي خمقس دول  يباشقر أعمالقه  للقيادة" والذي  المرأقة  برنإامقج "تمكيقن   
النسقائي علقى الصقعيد السقياسي فقي الدارة العامقة وضمقن المنظمات المدنإية. يركقز القبرنإامج علقى المسقتوى الوطنقي الفرعقي حأيقث يتّم 
صنع القرارات وتطقبيق السقياسات. القبرنإامج بدوره يسعى لبناء بيئة متمكنقة للنهوض بالمشاركقة النسائية فقي الحياة العامة. للمزيقد من 

 ./https://womeninleadership.hivos.orgالمعلومات عن البرنإامج الرجاء زيارة الصفحة التالية: 

يتمتّع برنإامقج تمكين المرأة للقيادة بتمويل من صندوق فرص التمويل القيادية للنساء التابع لوزارة 
).Funding Leadership Opportunities for Women – FLOWالخارجية الهولندية (

https://womeninleadership.hivos.org/
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