
 

 

  بيان صحفي

 عن إطالق موقع جيم

إن كنت تبحث/ين عن معلومات وقصص عن الجندر والجنس والجنسانية باللغة العربية وعن المنطقة الناطقة 

 بالعربية، فالى أين تذهب/ين؟ 

فيما توجد العديد من المبادرات والمجموعات والمنظمات التي تقوم بمشاريع رائعة تتعلّق بإنتاج محتوى 

رقمي باللغة العربية ونابع من المنطقة إال أن هذا المحتوى ما زال محدودا جدا مقارنة بالحاجة معرفي 

 الموجودة لدى الشباب والشابات الناطقين/ات باللغة العربية.

( ليساهم في سّد هذه الفجوة في المحتوى الرقمي العربي Jeem.meفي هذا السياق، يأتي موقع جيم )

 والجنسانية. الخاص بالجندر والجنس 

جيم موقع موجه للشباب والشابات المتحدثين/ات بالعربية والباحثين/ات عن معلومات متعلقة بهذه 

 الموضوعات وتقاطعاتها مع أوجه كثيرة من الحياة اليومية والمجتمع. 

كاست يوفّر الموقع مجموعة متنوعة من المحتوى المكتوب والبصري والمسموع كالمقاالت والفيديوهات والبود

 والصور والرسومات بهدف التفاعل مع قرائنا وقارئاتنا. 

باالضافة الى إنتاج المعرفة والتفاعل عبر االنترنت، يقدم هذا المشروع دعم إلنتاج المحتوى من المنطقة ومن 

 أجلها كما يتيح المجال للقراء والقارئات للمناقشة والتحادث.  

 (! Jeem.meموقع جيم ) في الخامس من شهر يوليو/تموز سيتم إطالق

 الموقع الجذاب والتفاعلي هو أحدث مشروعات معهد غوته في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

يصاحب إطالق الموقع فعاليات على مستوى المنطقة بالتعاون مع شبكة شركائنا ومعاهد غوته في القاهرة 

 وبيروت ورام هللا والرباط.   تونس سكندرية وواإل

لما كان ممكًنا تنفيذ المشروع من دون دعم شركائنا في المنطقة من منظمات ومؤسسات إعالمية عاملة أو 

مهتمة بالقضايا المتعلقة بالجنس والجندر والجنسانية. مًعا، نأمل أن نساهم في إنتاج المعرفة النابعة من 

اللغة العربية لطرح االفكار والنقاش المنطقة ومن أجلها، ونوفّر المساحة للشباب والشابات الناطقين/ات ب

 ورواية القصص في مناخ من التنوع والترحاب. 

ندعوكم/ن إلى المساهمة ومشاطرة قصصكم/ن وأفكاركم/ن وآراءكم/ن الى جانب المساهمين 

 والمساهمات في الموقع. 

على االنترنت تكمن بأنه يستهدف توفير موارد  رام هللاأهمية هذا المشروع بالنسبة لمعهد غوته في 

مساحة للنقاش والحديث والتعلم عن  إلى إتاحة ضافةباإل ،للشباب والشابات المتحدثين/ات باللغة العربية

 القضايا المتعلقة بالجنس والجندر والعالقات الشخصية. 

 Jeem.meإطالق 
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 الرباط.   رام هللا و بيروت و و تونس سكندرية وفي معاهد غوته في القاهرة واإل

 الدخول مجاني
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