
 منّصة تشاركيّة تنتج معرفة
يّة مفتوحة في قضايا الجندر  نسو

النّساء باللغة العربيّة و

نؤلّف لنتعلّم نبحث و
يكي الجندر على المساهمات الجماعية لأفراد من الباحثيت المهتميت بالإنتاج المعرفي  تقوم و

يكي مفتوح لمن لديهمن باللغة العربية عن قضايا الجندر و ية. الانخراط في مجتمع الو  النسو
 مشاركة معارفهن مع الآخرين على أساس من الحوار دافع ذاتي للتعلّم و شغف بالبحث و

يكي فردية لtكنّها لا تتعارض مع الانتماءات المهنية و و  البحثية النقاش. المساهمة في الو
ية الجمعية لمجتمع الدراسية الأخرى للمشاركيت، و و  المحتوى الناتج في مجمّله يعبّر عن الرؤ

المساهميت.

نسجّل لنُتيح نجمع و
 علاوة على مساهمتنا بالتأليف و الترجمة فنحن معنيوت كذلك بجمع ما تنشر  المؤسسات

 التعبير فني بحثي، و إنتاج فكري و غيرها، من أدبيات و الأفراد، في الوسائط الرقمية و و
ية و في مختلف الوسائط، و  المصادر التوصيات و الدراسات و الحملاتيّة، و المادة التوعو

إتاحتها منظمّة مفهرسة للدارسيت. ذلك بغرض حفظها و البحثية، و
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 يشمل ما نجمعه منشورات، بما في ذلك ما لا يتّفق معه كلّه كُّل المساهميت أو يختلفوت
ية الموجودة في الفكر معه كليّة – أحيانا – و  ذلك بغرض إيجاد سياق للاتجاهات الفكر

النسوي في لحظة ما للباحثيت في المستقبل.

محتوى مفتوح
  هو الذي لا1ما نقصده بالنفاذ المفتوح إتاحتها للكافة. و نؤمن بضرورة تحرير المعرفة و

 تعوّقه أية تدابير قانونية أو تقنية. لذا فلقد اخترنا أن نشر المحتوى الذي يؤلّفه المساهموت في
يعة حرّة من رخصة المشاع الإبداعي: النسبة، الإصدارة  صيغ مفتوحة و 4.0بتنو

يه، و  هو أما المحتوى المجموع من تأليف آخرين فتبقى ملtكيته محفوظة لمؤلِّفاته و\أو ناشر
يكي وفق مبدأ الاستعمال العادل بغرض إتاحته لاّطلاع مصنّف و  منشور في الو

منسوب إلى مؤلّفيه. المهتمّيت بغير نية التّرّبح، و

يكي يكي و و
يكي منصة للتأليف التشاركي و النشر على الوِب تسهّل إنشاء المتون المعّقدة المتشعّبة  الو

 تنظيم المعرفة في أثناء استكشاف مكوناتها تطوير هياكل الوثائق و بالتوازي، و
 العلاقات فيما بين تلك المكونات، مما يتيح مرونة كبيرة و يعكس رحلة التعلّم، كما و

 تيسّر النقاش في العلاقات في مراحلها المختلفة، و تسهّل تتبع تطوّر الأفكار و الصياغات و
صيرورة تطويرها. الموضوعات و

يف دقيق لمعنى 1 يف المفتوح” في مفتوحلتعر http://opendefinition.org/od/2.1/ar طالعي “تعر
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ساهموا معنا
يكي مفتوحة للراغبيت في العمل في هذا الإطار. بادروا بمطالعة محتوى  المساهمة في الو

يكي و التعرّف على ما فيها حاليا، ثم تواصلوا مع أحد المساهمين الحاليين. الو

تاريخ
ا في ديسمبر  ًّ يكي الجندر رسمي  مؤسسة  بدعم من معهد غوته بالقاهرة و2016انطلقت و

 الكتابة في أضڡ، منصة تقوم على مساهمات فردية تطوعية لمن لديهمن شغف بالبحث و
ية و مجال الجندر و قضايا النساء. النسو

  تلبية2015بدأ المشروع بطلب للدعم التقني من طرف معهد غوته القاهرة في ديسمبر 
 لاحتياج إلى إنشاء دليل على الوِب عن المجموعات العاملة في هذا المجال. برز هذا

 تمكين النساء،  الجندر والاحتياج في ختام تدريب عقده المعهد لمجموعات عاملة في مجال
ّ  ءًا منه،تطوّر باقتراح من أضڡ إلى بناء قاعدة معرفية يكون دليل المجموعات جز ثم
ية، على أن يقوم مجموعًا في مجال دراسات الجندر و تتّسع لتشمل محتوى أصيلًا و و  النسو

 المساهمة فيه أفراد من المهتميت بهذه القضايا، من المشتغليت في المجال أو على تطويره و
يادة معارفها فيه.  كل من تسعى للتعلّم و الباحثيت فيه، و الدارسيت و ز

ية يمكن إيجادها في: الإصدارة الأحدث من هذه المطو
https://genderation.xyz/file:مطوية_ويكي_الجندر.pdf

ية منشورة برخصة المشاع الإبداعي: النسبة، الإصدارة  . نص الرّخصة موجود في:4,0المطو
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar
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يات والموضوعات، و يشمل المحتوى الذي نهتم به المفاهيم و  الأغاني الأفلام و النظر
ية و الtكتب و و  المنّظمات الحملات و الحوادث والقضايا، و الأشخاص و الفنون البصر

العاملة في المجال.
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