
 
Call for Contributors 

 
 
 

Feminism in Crisis? Gender and the Arab Public Sphere 

Conference at the American University of Beirut, Lebanon 

 19 & 20 January 2018  

 

Conveners 

Carmen Geha, Assistant Professor of Public Administration 

Sara Mourad, Assistant Professor of Media Studies  

Rim Saab, Assistant Professor of Social Psychology   
 

Conference Overview  

The Arab public sphere is characterized by a patriarchal logic that ignores, sidelines, and violates 

women’s interests, needs, and rights. In government, public institutions, social movements, and the 

media, the exclusion of women from public life has had historical and ongoing repercussions on their 

economic, political, and symbolic status in society.  

Since the beginning of the popular uprisings in 2011 and the subsequent civil and regional wars, 

women in the Arab world have become a renewed subject of knowledge production and policy debates. 

International non-governmental organizations and civil society organizations have acknowledged and 

addressed the particular experiences and challenges of women in times of revolution, war, and 

displacement. Governments across the region have passed new legislations addressing domestic violence, 

sexual harassment, and personal status laws.  

In the midst of the geopolitical crises sweeping the region, and between state-feminism’s lip 

service to women’s rights on one hand and the NGOization of activism and political participation on the 

other, this interdisciplinary academic conference asks: what can feminism accomplish? Contributions 

will address this question in the context of the following four streams:  

1) Civil society, social movements, and collective action 

2) Political economy, electoral and public institutions 

3) Media, representation, and creative practices 

4) War, conflict, and displacement 

 

Confirmed Keynote Speakers  

Hoda Elsadda, Professor of English and Comparative Literature at Cairo University, founding member 

of Women & Memory Forum  

Nadje Al-Ali, Professor in Gender Studies and Chair of the Center for Gender Studies at SOAS 

University  

http://www.wmf.org.eg/en/member/hoda-elsadda/
https://www.soas.ac.uk/staff/staff37137.php
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Call for Submissions  

We invite theoretical and empirical submissions from scholars from a wide range of fields and 

disciplines that apply a feminist and intersectional lens to the study of violence, inequality, and injustice 

in societies in the Arab region and their diasporas. We are interested in a variety of topics including 

gender roles and identities, women’s rights and policy-making, the transformation of masculinity and 

femininity, feminist organizing and community-building, the intersections of feminism with labor, 

LGBT, anti-racist, and anti-sectarian movements, as well as theoretical and methodological orientations 

in the study of gender and sexuality.  

We welcome a variety of presentation formats, such as individual paper presentations, panel 

sessions and roundtable discussions. The working language of the conference will be English 

(submission and presentations in Arabic are welcome but no translation will be provided). A selection of 

accepted papers will potentially be published in a themed special journal issue.  

Deadline for abstract submission: 5 November 2017. Submissions should be emailed to 

aub2018conference@gmail.com. Selected contributors will be notified by 20 November 2017.  

 

Submission Format  

Name(s)      Title(s) and affiliation(s) 

Select one of the following conference streams for your submission: 

1) Civil society, social movements and collective action 

2) Political economy, electoral and public institutions 

3) Media, cultural representation, and creative practices 

4) War, conflict and displacement 

Paper or contribution title 

Abstract of 350 words 

Short bio of 250 words 

Corresponding email address 

For submissions or conference inquiries please email us at: aub2018conference@gmail.com   

This conference is generously funded by the AUB Faculty of Arts and Sciences and the Center for Arab 

and Middle East Studies.  

  

mailto:aub2018conference@gmail.com
mailto:aub2018conference@gmail.com
https://www.aub.edu.lb/fas/fas_home/Pages/index.aspx
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/index.aspx
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/index.aspx
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 الجامعة األميركية في بيروت
 اتالمساهم/دعوة موجهة إلى المساهمين

 
      العربية المجتمعات في العامة والحياة الجندر األزمات؟ في النسوية

 الجامعة األميركية في بيروت، لبنان منعقد فيمؤتمر 
 2018كانون الثاني  20و 19بتاريخ 

 الّدعاة
 اإلدارة العامةفي مساعدة   استاذة كارمن جحا،
 الدراسات اإلعالمية فيمساعدة  استاذة سارة مراد، 
 علم النفس اإلجتماعيفي مساعدة   استاذة ريم صعب،

 
 المؤتمر عن نبذة

 يتمّتع الرجال بحيازة حصرّية حيث األبوي النظام هيمنةب العربي العالم في العامة الحياة تتميز
 ،العامة المساحاتإلى  ،إلى المؤسسات العامة ،من الحكومات إنطالقا  تااذ القرارات، الو  قيادةلمناصب ال

ة على ة ومستمرّ عن الحياة العامة إنعكاسات تاريايّ  النساءإبعاد لدى  وكان وال يزالإلى اإلعالم.  وصوال  
 وتهميش، و المرأة إهتماماتل تجاه   وقد تمّ ة في المجتمع. والرمزيّ  ،ةوالسياسيّ  ،اإلقتصادية نّ مكانته

نتهاك حاجاتها  ،والحركات اإلجتماعية ،والهيئات السياسية التمثيلية ،وسوق العمل ،القانونفي  حقوقها وا 
 .واإلنتاج الثقافي

 
 لقد، الحين ذلك منذة والمحليّ  األهليةوالحروب  ،2011في العام  منذ بداية اإلنتفاضات الشعبيةو 

مات غير ت المنظّ أقرّ  بالتالي،و . المرأة في العالم العربي حول السياسي والجدل األكاديمي اإلهتمام تجدد
 أوقات الثورة، وتحدياتهنّ  النساء تجارب اصوصيةبالحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني 
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 فيها تتناولالمنطقة تشريعات جديدة  عبرالحكومات  وأصدرت  . لمعالجتها وسعت والتشريد ،والحرب
 وقانون األحوال الشاصية. ،والتحرش الجنسي ،ف األسريالعن
للنساء لجهة حقوقهن ، وبين تمّلق الدولة سياسّية التي تجتاح المنطقة-الجيو في اضم األزماتو     

من جهة أارى، يطرح  حكوميمن جهة واستبدال الحركات المطلبية والمشاركة السياسية بالعمل غير ال
 ستتناول ماذا يمكن للنسوية أن تحقق؟السؤال التالي:  المجاالت المتعدد األكاديمي هذا الموتمر
 :التالية األربعة المسارات سياق في السؤال هذا المساهمات

 والعمل الجماعي ،كات اإلجتماعيةوالتحرّ  ،المجتمع المدني (1
 والعامة التمثيلية المؤسساتو  ،اإلقتصاد السياسي (2
 اإلبداعي العملو  ،والتمثيل الثقافي ،وسائل اإلعالم (3
 دوالتشرّ  ،والنزاعات ،الحرب (4

 
 الرئيسيات المتحدثات بين من

 لمؤسسة مؤسس عضوو  جامعة القاهرة  في المقارن واألدب االنجليزي األدب في استاذة ،دةالصهدى 
 والذاكرة المرأة
في جامعة الدراسات الشرقية  الجندر دراساتمركز  ورئيسة الجندر دراسات في استاذة ،العلي نادية

 (SOASواألفريقية )
 

    بحثية أوراق تقديمإلى دعوة 
مبر  نظرية بحثية أوراقندعو إلى تقديم   ق منظورا  تطبّ الحقول والمجاالت مختلف من  قيةيوا 

 .جالياتها و ةالعربيّ المنطقة في مجتمعات  واإلجحاف ،وعدم المساواة ،لدراسة العنف يا  تقاطع نسويا  
 وصنع المرأةوحقوق  ،الجندرية والهويات األدوار بما فيهابمجموعة من المواضيع  كما وأّننا معنّيون

مع   النسوية وم لتقى ،وبناء المجتمع  النسوية التنظيماتو  ،نوثةواألالذكورة  مفاهيم وتغير ،السياسات
 ،(LGBT) الجنسي التحولو ،  الجنسية الثنائيةو  الجنسية، المثليةب المتعلقة الحركاتو  ،العمالية الحركات
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 الجندرة في دراسة التوجهات النظرية والمنهجيّ باإلضافة إلى  ،الطائفيةو العنصرية  ةمناهضحركات و 
 .والجنسانية
 ،وجلسات نقاش ،ةعروض ورقية فرديّ مثل  ،أشكال العرض بمجموعة متنّوعة منب نرحّ  إّننا
 ترجمة اإلنجليزية و/أو العربية )دون المعتمدة في المؤتمر هي غةاللّ و الموائد المستديرة.  حول ونقاشات
 مجلةمن  ااص عدد فيمحتمل  لنشر البحثية األوراق من مجموعة إاتيار يتم سوف(. أّي منهما
  .أكاديمية

 20 في الماتارة األوراق عن التبليغ يتمّ  .2017تشرين الثاني  5: لتقديم الملّخصاتالموعد النهائي 
 .مجاني التسجيل إن .2017تشرين الثاني 

  الملّخصات على الشكل التالي متقدّ 
 اإلسم )األسماء(

 (اإلنتسابات) واإلنتساب( المناصب) المنصب
 :مسارال تحديد الرجاء
 والعمل الجماعي ،كات اإلجتماعيةوالتحرّ  ،المجتمع المدني (1
 والعامة التمثيلية المؤسساتو  ،اإلقتصاد السياسي (2
 اإلبداعي العملو  ،والتمثيل الثقافي ،وسائل اإلعالم (3
 دوالتشرّ  ،والنزاعات ،الحرب (4

 :المساهمةأو  عنوان الدراسة
 كلمة 350من  ملّاص

 المتطابق البريد اإللكتروني
 البريد اإللكتروني: اإلتصال بنا عبر ُيرجىأو لإلستفسار حول المؤتمر،  الملخص لتسليم

aub2018conference@gmail.com  
مركز الدراسات و كلية الفنون والعلوم الجامعة األميركية في بيروت،  قبل ل منهذا المؤتمر مموّ 

 .أوسطية والشرقالعربية 

mailto:aub2018conference@gmail.com
mailto:aub2018conference@gmail.com

