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Women Against Violence KAYAN- FEMINIST ORGANIZATION

                                                                              
 

 



برنامج االئتالف

انتماء وعطاء
سلسلة نشاطات

• مسرحية
"فتح الملف"

عرض وتمثيل الفنانة سناء لهب - مسرح انسمبل فرينج 

الخميس 21.11.2019 الساعة 18:30 
قاعة المدرسة التكنلوجية الثانوي

• ندوة حول قتل النساء،
يتخللها عرض فيلم محلي تربوي 

بمشاركة نائلة عواد - جمعية نساء ضد العنف

الثالثاء 19.11.2019 الساعة 18:00
في مقر الجمعية

السبتالخميس21.11

16 مؤسسة عربية و 16 يوًما وعشرات النشاطات لمناهضة جرائم قتل النساء

16 يوم العالمّية لمناهضة العنف ضد النساء، بادرت جمعّية كيان-تنظيم نسوي هذه السنة إلى ائتالف  تزامنا مع حملة 

يجمع الجمعيات العربية الحقوقية والنسوية، في هذه الحملة تحت شعار "حياتي إلي. لهون وبس!" ضد جرائم قتل النساء، 

والشوارع  المدارس  في  واحتجاجّية  توعوّية  بنشاطات  خاللها  االئتالف  وسيقوم   .2019 خالل  مؤلمة  زيادة  شهدت  التي 

والمراكز الجماهيرية في البلدات العربية، على مر 16 يوًما ابتداء من 25/11. إلى جانب حملة إعالمّية في شبكات التواصل 

االجتماعي. نعتز بهذا االئتالف لكونه ينقل رسالة وحدوّية رافضة الستباحة دماء النساء وحرّياتهن وكرامتهن. 

 نأمل أن تساهم هذه الحملة برفع الوعي والحد من هذه الجرائم وأن يرتقي مجتمعنا عن قتل إناثه. زوروا صفحة الحملة 

هذه  في  االهتمام  وزيادة  إلنجاحها  الواسعة  بالمشاركة  جميعا  ولنساهم  الفعاليات  برنامج  على  لالطالع  فيسبوك  على 

القضية، ألنها باتت حرفيا مسألة حياة أو موت.

Kayan - Palestinian Feminist Organization كيان E

23.11

24.1124.11
جمعية  نساء ضد العنف

محاضرة بموضوع

"منع التحرشات الجنسية في أماكن العمل"
تقدمها ليندا خوال للعاملين\ات في  مصنع في الجليل 

األحد 24.11.2019

تنظم جمعية نساء ضد العنف

محاضرة وعرض فيلم
"مش بالشارع"

مجموعة نساء في الدوري للصداقة وكرة الطائرة 
 تقدمها مديرة الجمعية  نائلة عواد وغدير بياطرة مركزة 

رفع الوعي

األحد  24.11.2019 الساعة 19:30 في نين

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

الزهراء للنهوض بمكانة المرأة

يوم حافل في مدرسة طه حسين االعدادية -سخنين
بمشاركة أكثر من 1200 طالب/ة

في البرنامج:

•محاضرات، ورشات وعروض مسرحّية لجميع الطالب

•ورشات ألهالي الطالب والمعّلمين في المدرسة
بمواضيع تتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي 

*ضمن برنامج التربية للمساواة الجندرية
ومناهضة العنف ضد النساء 

السبت 23/11
لالستفسار: 0524207511

األحداألحد



25.1125.11

25.1126.11

26.11

16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

بمبادرة كيان - تنظيم نسوي ومنتدى جسور النسائي 

القطري ومجموعات ناشطة محليا 

سلسلة مسيرات محلية ضد جرائم قتل النساء

تحت شعار 

حياتي إلي. لهون وبس!
 

في عدة بلدات

عيلبون، عرابة، عسفيا، جديدة المكر، طلعة عارة، يافة 

الناصرة، كابول، مجد الكروم، دير حنا

 

يوم اإلثنين 25.11.2019 

التجمع عند الساعة 15:30 

واالنطالق عند الساعة 16:00

 منت�ى
جس�ر ال�س�ئ�

 القط�ي

توزيع معطرات للسيارات

المعطرات تحمل شعار "حياتي إلي. لهون وبس!" 
وستوزع على المارة والسيارات في الشارع

الخميس 25.11.2019 الساعة 13:30
منطقة العين، الناصرة

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

نعم نساء عربيات في المركز

أمسية بعنوان:
"من حقنا أن نعيش!"

تشمل:

• عرض مسرحية "ماتت سعدى"
وحوار مع مخرج المسرحية أديب جهشان

• عرض لنتائج ورشات العمل ومحطات
لخدمات مختلفة تقدم لنساء وفتيات في اللد

وحدة شؤون المرأة في المجلس المحلي دبورية والمنتدى 

النسائي وبالتعاون مع كيان – تنظيم نسوي

حلقة نقاش بموضوع:

" ظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي"

بمشاركة: منى محاجنة، كيان – تنظيم نسوي

الثالثاء 26.11.2019، الخامسة مساًء

في المركز الجماهيري، دبورية

لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال:

04-6702362 - 0507637058 - 0504564036

وحدة شؤون المرأة المركز الجماهيري دبوريه

جمعية الجليل ومركز مدى الكرمل بالتعاون مع كيان وجمعية السوار

محاضرة وحلقة نقاش لطواقم العمل في الجمعّيتين بعنوان: 

"جمعياتنا نظيفة من العنف والتحرش"

السبت 23/11
لالستفسار: 0524207511

الزهراء للنهوض بمكانة المرأة

يوم حافل في مدرسة طه حسين االعدادية -سخنين
بمشاركة أكثر من 1200 طالب/ة

في البرنامج:

•محاضرات، ورشات وعروض مسرحّية لجميع الطالب

•ورشات ألهالي الطالب والمعّلمين في المدرسة
بمواضيع تتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي 

*ضمن برنامج التربية للمساواة الجندرية
ومناهضة العنف ضد النساء 

السبت 23/11
لالستفسار: 0524207511

اإلثنيناإلثنين

الثالثاءاإلثنين

الثالثاء



26.1127.11

27.11

27.11

16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

مجموعة "أطياف" النسائية  وكيان - تنظيم نسوي

ورشات لصفوف العاشر في مدرسة البطوف 

بتوجيه منى محاجنة، زينب ذياب، بشرى عواد، روز خطبا

يوم الثالثاء 26.11.2019

مجموعة "نساء قياديات" وكيان - تنظيم نسوي

ورشات لصفوف العاشر في
مدرسة جديدة  - مكر األهلية

 

بتوجيه هاجر ابو صالح ومنى محاجنة

األربعاء  27.11.2019

األربعاءالثالثاء

األربعاء

28.11األربعاء

مداخلة حول "العنف األسري"

نعمت حاطوم، عاملة اجتماعية مسؤولة عن معالجة العنف 

األسري في مكتب الخدمات االجتماعية-عسفيا

Playback عرض
مسرح أنسمبل الناصرة

عريفة األمسية: امتياز منصور، مجموعة "عسفاوية أنا"

األربعاء 27.11.2019، السابعة مساًء
في المركز الجماهيري- عسفيا

مجموعة عسفاوية أنا وكيان– تنظيم نسوي،

بالتعاون مع المركز الجماهيري ومجلس عسفيا

أمسية خاصة بعنوان:

"حياتي إلي!  اختياراتي مسؤوليتي"

في البرنامج:

كلمات ترحيبية

•بهيج منصور – رئيس المجلس المحلي، عسفيا

•سميرة عزام – عضوة المجلس المحلي، عسفيا

مداخلة بعنوان "حياتي الي وحملة 16 يوم"

منى محاجنة، كيان – تنظيم نسوي

فقرة متنّوعة "العنف والوجه اآلخر"

•بروفسور منى مارون- علم الدماغ

•ميساء الشيخ- صاحبة مبادرة اللوتس

جمعية  نساء ضد العنف

 محاضرة وحلقة نقاش بعنوان:
"قتل النساء- مآسي فردية

ومسؤولية مجتمعية"
لمجلس نعمات لواء الناصرة

وبمشاركة ليندا خوالد - نساء ضد العنف

األربعاء 29.11.2019 الساعة 17:00

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

كيان - تنظيم نسوي 

 ورشات عن  العنف ضد المرأة  

لصفوف الحادي عشر في ثانوية العلوم والتثقيف 

الزراعي في  الرامة

بتوجيه هاجر ابو صالح وغروب جبالي

الخميس 28.11.2019

الخميس



29.1130.11

16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

السبتالجمعة

 نساء ضد العنف "أكشاك"  توعوية 

بهدف:
 توزيع مواد ونشرات بموضوع 

العنف ضد النساء

• كشك في المستشفى النمساوي – الناصرة،
من الساعة 11:00–13:00  

بإشراف المتطوعات أنوار ابو ليل وعائشة 

• كشك في المستشفى الفرنسي – الناصرة،
من الساعة 11:00 – 13:00 

بإشراف سارة شلبي  وربى حالحلة

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

مجموعة "نساء قياديات جديدة المكر"

بالتعاون مع 

المجلس المحلي البلدي وكيان – تنظيم نسوي

عرض مسرحية

"حضرة زوجتي"

السبت 30.11.2019 الساعة 17:00
في قاعة المركز الجماهيري في جديدة المكر

السبت30.11

جمعية "انطالقة" النسائية في كابول 

رسم جدارية 

تلفت األنظار إلى قضية العنف ضد المرأة

يوم السبت 30.11.2019 

السبت30.11
جمعية تشرين

سلسلة من الفعاليات تحت عنوان:
"حياتي الي. لهون وبس!"

وذلك في المدارس التالية: 

• الثانوية الشاملة قلنسوة

• الثانوية للعلوم
والتكنولوجيا قلنسوة

• ثانوية عتيد  المجد الطيبة

السبت 30.11.2019

• ثانوية عتيد النجاح الطيبة

• الثانوية الجديدة كفرقاسم

• ثانوية النهضة كفر قرع

مركز الطفولة ونساء ضد العنف

نشر مجموعة أفالم قصيرة

تتناول قضايا تتعلق بالسالح وأهمية
 ومسؤولية الحراك النسائي

على مدار أيام الحملة

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

النادي النسائي "سنابل جليلية" بالتعاون مع

كيان - تنظيم نسوي والمركز الجماهيري

مسرحية

"الرجال من المريخ، النساء من الزهرة"
مع الفنانة سناء لهب

ومداخلة عن العنف تقدمها:

زينب ذياب - كيان تنظيم نسوي

السبت 30.11.2019 الساعة 17:00

السبت30.11



16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

اإلثنين02.12 األحد01.12

الثالثاء03.12 اإلثنين02.12

جمعية عروس البحر للمرأة في يافا

إنتاج وإخراج مسرحية تتناول موضوع 
العنف ضد النساء تحت عنوان: 

"َمَرة بمية زلمة" 
تمثيل ناشطات عروس البحر وطالب من جمعية  

"التعليم الى القمم"

تعرض في المدارس الثانوية، يافا

 معا - منتدى النساء العربيات في النقب

معرض رسومات
"حياتي إلي"

عن العنف ضد النساء في المجتمع العربي

الرسومات من إبداع ناشطة في الشبكة
اإلقليمية معا تنشر على شبكات التواصل 

على مدار أيام الحملة 25\11 - 12\10 
لالستفسار: 086651434

يوميا كل أيام الحملة

بالتعاون مع النادي النسائي “سنابل جليلية“

ورشة مع البيت الدافئ 

العنف ضد النساء والفتيات

مجموعة "إشراقة" النسائية بالتعاون مع

كيان-  تنظيم نسوي

ورشات لصفوف الثاني عشر في مدرسة

عيلبون الثانوية

 االثنين 2.12.2019

محاضرة بعنوان

"حياتنا ما بين النكبة والعنف ضد النساء"

بالتعاون مع "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين 

ومجموعة " نساء يافاويات قياديات"

 االثنين 2.12.2019 الساعة  16:00

المركز الجماهيري حي اللقلوم

كيان - تنظيم نسوي

بالتعاون مع السفارة السويسرية

 ندوة حول النساء الفلسطينيات في اسرائيل بعنوان:

"حياتي إلي. كيف نقضي على العنف ضد النساء"
رفاه عنبتاوي - كيان تنظيم نسوي

سميرة عزام - منتدى جسور ومجموعة "عسفاوية أنا"

حانا سافرن - إيشاة إليشاة

 الثالثاء 3.12.2019 الساعة 17:00



16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

الخميس05.12 األربعاء04.12

الخميس05.12 الخميس05.12

مجموعة أطياف النسائية وكيان – تنظيم نسوي

عرض مسرح الشارع بعنوان:

"تاء التأنيث"
مسرح محمود درويش الثقافي

يوم السبت 07.12.2019  الساعة 11:00
في منطقة السوق الشعبي

مجموعة "نساء الغد"  طلعة عارة

وكيان - تنظيم نسوي

ورشات بموضوع العنف ضد المرأة

لصفوف العاشر في مدرسة مشيرفة الثانوية

األربعاء 4.12.2019 

كيان - تنظيم نسوي

ورشات بموضوع العنف ضد المرأة
 

لصفوف الحادي عشر في المدرسة التكنولوجية

جسر الزرقاء

الخميس 5.12.2019

مجموعة "نساء قياديات يافاويات"

بالتعاون مع قسم الشبيبة، المركز الجماهيري 

ومجلس يافة الناصرة المحلي  وكيان – تنظيم نسوي                    

ورشة كتابة إبداعية بعنوان

"طريق حياتنا… إحنا منرسمه"
 

وذلك بمشاركة الشاعرة والناشطة دارين طاطور 

الخميس 5.12.2019 الساعة 17:00
المركز الرياضي، يافة الناصرة 

منتدى الجنسانية
بالتعاون مع مجموعة "جلنار" في كوكب ابو الهيجاء

وكيان - تنظيم نسوي

ورشة بعنوان
"حياتي ومفاهيم متعّددة في الجنسانية"

بمشاركة إيزيس كعبية – موجهة في منتدى الجنسانية

الخميس 5.12.19 الساعة 17:00
في المركز الثقافي - كوكب أبو الهيجاء

السبت07.12 السبت07.12
مجموعة "نساء يافاويات قياديات"

ورشة فنية مع فنانين\ات من يافة الناصرة
والمركز الجماهيري وكيان

بعنوان:

"فنانين من بلدي"

في قاعة هبايس - حي مراح الغزالن

الساعة 17:00



16
لهون وبس!

25.11-10.12
2019

األحد08.12األحد08.12

اإلثنين09.12اإلثنين09.12

كيان - تنظيم نسوي

ورشات بموضوع العنف ضد المرأة

 لصفوف الثواني عشر في مدرسة عيلوط الثانوية

األحد 8.12.2019 

مركز مساواة

"16 حياة ب  16 صورة"
تعرض الصور حاالت مختلفة ألشكال العنف ضد النساء ويتم 

مناقشتها مع مجموعات شبابية لرفع الوعي وتغيير 

المفاهيم عن العنف وقتل النساء

المجموعات الشبابية المشاركة من:

حيفا، جسر الزرقاء والناصرة  

األحد  8.12.19

 "الفنار" مركز الشبيبة في عكا
بالتعاون مع

كيان – تنظيم نسوي

• ورشة شبابية بعنوان "التحرش الجنسي
اإللكتروني– بين المخاطر والتصفح اآلمن"

بتوجيه هاجر ابو صالح – كيان تنظيم نسوي
 

• ورشة بعنوان "حياتي إلي. لهون وبس!"
حول ظاهرة العنف والعنف المبني على النوع االجتماعي

بتوجيه زينب ذياب – كيان تنظيم نسوي

األثنين 9.12.2019 الساعة 16:00
 قاعة مركز الشبيبة في عكا –

الثالثاء10.12

العنف ضد  نســاء 
  

Women Against Violence

كيان – تنظيم نسوي، بالتعاون مع مجموعة "نور 

الحياة" ولجنة التربية والتعليم في حي الحليصة                    

ورشة بعنوان

العنف المبني على النوع االجتماعي
 

توجيه: هاجر ابو صالح، كيان – تنظيم نسوي

الثالثاء 10.12.2019 الساعة 17:00
في قاعة المركز الجماهيري - الحليصة

 

فعالية ختامية
 

بمشاركة  نساء ضد العنف، مركز الطفولة،كيان - تنظيم 
نسوي، انتماء وعطاء، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة 

ومنتدى مدراء ومديرات مكاتب الخدمات االجتماعية

تشمل:
 • محكمة علنية  جماهيرية لمناهضة العنف

• مسرح  شارع يتناول قضايا العنف الجندري
تقديم مجموعة "لّون بلدك بالحياة"

األثنين 9.12.2019 بين الساعات 10:00 - 14:00
في قاعة سينمانا، الناصرة


