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أودّ أن أبــدأ بالشــكر جلمهــور وداعمــي كيــان والنســاء يف المجتمــع الفلســطيينّ. نقــّدر ونرحّــب 
بــكل مســاهمة وخطــوة يف ســبيل تحســن حيــاة المــرأة الفلســطينيّة ورفــع مكانتهــا واحلــّد 
مــن الظلــم الممــارس بحّقهــا، ال ســيّما يف هــذه األيــام، يف ظــّل التقلّبــات واألزمــات  الــي تحــّل 
بمجتمعنــا، وتجــد المــرأة فيهــا نفســها عرضــة لمخاطــر ال تخطــر ببــال الذكــور الذيــن يعيشــون 
معهــا يف نفــس الواقــع. عــىل ســبيل المثــال، كمــا رأينــا جميعــا  كيــف رضبــت النســاء وســحلن 
يف الشــوارع وصــادرت أجهــزة األمــن الفلســطينيّة أجهزتهــّن، خــالل المظاهــرات الــي جابــت 
ــا عــىل قتــل الشــهيد نــزار بنــات، ولــم تكتــِف باقتحــام خصوصيّتهــن،  ــة احتجاجً الضفــة الغربيّ

بــل ابــزّ عنارصهــا الفتيــات وهّددوهــّن بنــر الصــور والمحادثــات" الفاضحــة". 

خــالل هبّــة أيّــار اســتقبل خــط الدعــم الــذي تشــغله كيــان للنســاء يف الضائقــة، عــرات 
االتصــاالت مــن نســاء يتعرّضــن للمضايقــات الكالميـّـة يف أماكــن العمــل، وتهديــدات بالفصــل 
ــة  وعنــف نفــيسّ وهجمــات تحريــض عــىل فيســبوك يشــنّها زمالؤهــّن يف العمــل، عــىل خلفيّ
مواقفهــّن أو نشــاطهّن الســيايسّ. كمــا وصلتنــا العديــد مــن االتصــاالت مــن فتيــات يمنعــن 

ــاث.  مــن المشــاركة يف المظاهــرات، لكونهــّن إن

تواصــل كيــان العمــل مــع النســاء الناشــطات يف بلداتهــّن، وتقــّدم للمجموعــات النســائيّة 
الناشــطة مــا تحتاجــه مــن مــوارد وخــرات، مــن أجــل دعمهــّن يف رفــع أصواتهــن وأداء دورٍ 
تحّســن أوضــاع النســاء. هــذه  الــي مــن شــأنها أن  القــرارات  فّعــال والمشــاركة يف صنــع 
احلــراكات رشيكــة أساســيّة بالنضــال مــن أجــل حيــاة المــرأة وحقوقهــا، وبهــا يكمــن األمــل يف 
تحقيــق رؤيــة كيــان بمجتمــع حــرّ وعــادل. بعــد ســنوات مــن العمــل مــع المجموعــات النســائيّة 
الناشــطة يف أنحــاء البــالد ومــع القياديّــات مــن النســاء والشــباب، ننظــر إليهــا اليــوم وتتملّكنــا 
الرهبــة واإللهــام مــن كل هــذه الطاقــات والدافعيّــة والعطــاء المســتمرّ، وال يســعنا إال أن 

ــز احلركــة النســويّة الصاعــدة. ــكّل مــا يلزمهــا مــن معــارف ومــوارد وأدوات لتعزي نســاهم ب

 22 اليــوم  الــذي يجمــع  العنــف  ائتــالف فضــا - فلســطينيّات ضــّد  بعــد عامــن مــن عمــل 
ــا بكــر احلواجــز  ــة، نجحن ــع أنحــاء فلســطن التاريخيّ ــة مــن جمي مؤّسســة نســويّة وحقوقيّ
وبلــورة منظومــة عمــل تراعــي خصوصيّــة كّل منطقــة، وتكثيــف اجلهــود لرفــع وعــي الــكّل 
ــى الفلســطينيّة تحــت  ــه األن ــذي تعــاين من ــز المــزدوج ال ــا المــرأة والتمي الفلســطيينّ بقضاي

االحتــالل ويف ظــّل المجتمــع الذكــورّي. 

كلــمة
المديرة العاّمة
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يف هــذا التقريــر نحتفــي بإنجازاتنــا لهــذا العــام، ابتــداء مــن مناهضــة العنــف، وتمكــن المــرأة 
يف السياســة والقيــادة، ورفــع الوعــي العــام بحقــوق النســاء، مــع اليقــن التــام بــأّن العمــل 
الشــاق ال يــزال أمامنــا. تحــرص كيــان عــىل أن يتناغــم عملهــا مــع نبــض الشــارع فتســتمع إىل 
مالحظــات وردود األفعــال مــن النســاء والشــبيبة الناشــطن عــىل األرض بشــكل دائــم. وهــذه 
فرصــة لنذكّــر بــأن كيــان جاهــزة لســماع أي مالحظــة أو نقــد يهــدف لتحســن أدائنــا، انطالقــا 
مــن إيماننــا بــأن هدفنــا جميعــا هــو إنهــاء الظلــم المضاعــف الواقــع عــىل النســاء الفلســطينيّات. 

يف هــذه األوقــات العصيبــة، والمخيفــة أحيانــا، نــدرك أهميـّـة مــا نفعلــه بشــكل خــاص، وأهميـّـة 
اســتمرار كيــان ومعهــا المجموعــات النســائيّة والشــبابيّة الناشــطة يف مشــاريعها، مــن أجــل 
حمايــة وتمكــن النســاء الفلســطينيّات. وهــذه فرصــة لنعــّر عــن امتناننــا للثقــة والقاعــدة 

الشــعبيّة الــي تحظــى بهــا كيــان اليــوم مــن بنــات وأبنــاء مجتمعنــا. 

شكرا من القلب

رفاه عنبتاوي 
 مديرة كيان- تنظيم نسوّي
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من نحن
النســويّات  مــن  مجموعــة  بمبــادرة   1998 عــام  نســوّي  تنظيــم  كيــان-  تأّسســت جمعيّــة 
ــان  ــرأة الفلســطينيّة  يف الداخــل. تســتند كي ــة الم ــع مكان ــا، بهــدف رف الفلســطينيّات يف حيف
يف تطويــر اســراتيجيّاتها للدفــاع عــن حقــوق المــرأة إىل القاعــدة الشــعبيّة الواســعة ونشــاط 
المتطّوعــات الميدانيـّـات يف المــدن والقــرى العربيـّـة. نعمــل معــا عــىل تفكيــك مســبّبات التميــز 
اجلنــدرّي يف المجتمــع الفلســطيينّ مــن األســاس، ونقــّدم الدعــم المعنــوّي والقانــوينّ للنســاء 
ــة. نتواصــل مــع  ــة ونرافــع عــىل المنّصــات الدوليّ يف ضائقــة، وننشــط عــىل الســاحات اإلعالميّ
النســاء والشــبيبة ومجموعاتنــا النســويّة الناشــطة يف البلــدات العربيّــة بشــكل دائــم، ألن 
عملنــا اجلماهــريّي يركّــز عــىل تطويــر القــدرات الفرديّــة واجلماعيّــة. ندعــم مجموعــات النســاء يف 
التنظيــم المجتمعــيّ وإدارة حمــالت هادفــة لرفــع الوعــي، نجــري التدريبــات ونلــّي احتياجــات 
الناشــطات عــىل المســتوى المحــيّ والقطــرّي. نقــّدم للنســاء االستشــارة والمرافقــة القانونيّــة 
دون مقابــل. ونعمــل مــع المؤّسســات المحليّــة والقطريّــة والدوليّــة مــن أجــل تحصيــل 
حقــوق الفلســطينيّات. يف كّل مشــاريعنا نضــع نصــب أعيننــا هــدف تحســن قدراتنــا النســائيّة 
ــة.  ــة واالقتصاديّ ــا السياســيّة واالجتماعيّ ــة، مــن أجــل تحصيــل حقوقن ــا اجلماعيّ وصقــل قّوتن

مهّمتنا
تؤّســس كيــان حلركــة نســويّة فلســطينيّة منّظمــة وفّعالــة يف جميــع أنحــاء البــالد، قــادرة عــىل 
إحــداث تغيــري اجتماعــيّ عــر اجتثــاث التميــز اجلنــدرّي مــن جــذوره، والدفــاع عــن حيــاة وســالمة 

ومكانــة النســاء االجتماعيـّـة والسياســيّة. 

رؤيـتنــا
نطمــح يف كيــان لمجتمــع متنــّوع آمــن وعــادل، خــال مــن التميــز اجلنــدرّي، تحظــى فيــه النســاء 
ـا  لتحقيــق أحالمهــّن ومخّططاتهــّن، وتؤدّيــن دورًا قياديّـً بفــرص متكافئــة  الفلســطينيّات 
ومؤثّــرًا يف المجتمــع مــن خــالل إدراكهــّن وتحقيقهــّن حلقوقهــّن الفرديّــة واجلماعيّــة.  لتحقيــق 
هــذا، نســعى يف كيــان لتشــكيل هــذه احلركــة النســويّة لتنشــط ميدانيـّـا يف جميــع أنحــاء البــالد، 
وتؤثــر عمليّــا يف المجتمــع مــن خــالل مواجهــة مســبّبات وجــذور قضايــا وأشــكال التميــز 
اجلنــدرّي، والدفــاع عــن حقــوق النســاء وضمــان انخراطهــّن يف دوائــر اتخــاذ القــرار بشــكل عــام.

مـقـّدمــة



7

التغيري الذي نريده

تواجــه الفلســطينيّات يف الداخــل واقًعــا سياســيًّا اجتماعيـّـا معّقــًدا، تتشــابك فيــه سياســات 
ــة  ــة مهّمشــة يف دول ــّن ألقليّ ــدات لمجــرّد انتمائه ــل كّل يشء هــّن مضطه ــاد. فقب االضطه
المواطنــن  عــىل  العنــرّي  التميــز  وتمــارس  والقومــيّ  الديــينّ  التطــرّف  فيهــا  يطغــى 
ــم  ــك تعــاين الفلســطينيّات مــن ظل ــات مــن غــري اليهــود بشــكّل صــارخ، وفــوق ذل والمواطن
المجتمــع األبــوّي الــذي كثــريا مــا يتغــاىض عــن العنــف الممــارس ضــّد النســاء للســيطرة 
مــن  العدالــة  تحقيــق  وبــن  بينهــّن  تحــول  ضخمــة  معيقــات  النســاء  تواجــه  عليهــّن. 
المؤّسســات القضائيـّـة التابعــة للدولــة الــي تمــّز ضّدهــّن أصــال. عــىل ســبيل المثــال، التميــز 
الصــارخ بأحــكام تخــّص الــزواج والطــالق وحضانــة األطفــال، يف المحاكــم الدينيـّـة. وكثــريا مــا 
ــة نفســها يف ظــروف خطــرية وغــري منصفــة، تجعلهــا حلقــة مســتضعفة  تجــد المــرأة العربيّ
ــة عــىل القــّوة. باإلضافــة إىل هــذه التحّديــات واجــه المجتمــع الفلســطيينّ  يف منظومــة مبنيّ
بنســائه ورجالــه يف الداخــل خــالل 2021 اســتمرار أزمــة كوفيــد- 19 بــكل مــا يرافقهــا مــن 
ــة وحمــالت اعتقــاالت واســعة  ــدات، كمــا فرضــت إجــراءات قمعيّ مخــاوف، إجــراءات وتقيي
وصلــت العــرات مــن شــبابه وصبايــاه، عقابــا عــىل دور الداخــل الفلســطيينّ يف هبـّـة أيـّـار. يف 
ــم اجلريمــة المنّظمــة  المقابــل اســتمرّ القتــل والعنــف ضــّد النســاء، واتضحــت للجميــع معال
ــأرواح الرجــال والنســاء واألطفــال دون هــوادة. ال شــك أن هــذا يســاهم يف  الــي تقصــف ب
خلــق جــو مــن اإلحبــاط والشــعور بالعجــز، يف ظــّل تــرايخ الســلطات وتواطئهــا مــع اجلريمــة. 
لكنّنــا ال نــرىض بهــذا الواقــع، ألنّنــا نؤمــن بقــدرة وحاجــة النســاء لدعــم النســاء والتعــاون 
فيمــا بينهــّن مــن أجــل االرتقــاء بمكانتهــّن. تجربتنــا تثبــت أن النســاء والفتيــات مــن جميــع 
والعــدل  األمــن  التغيــري وتحقيــق  إحــداث  المســاهمة يف  عــىل  قــادرات  المجتمــع  رشائــح 
جلميــع النســاء. لذلــك اجتهــدت كيــان خــالل 2021 بدعــم النســاء يف ضائقــة وتعزيــز قــدرات 
الناشــطات عــىل األرض، كمــا عملــت عــىل زيــادة المشــاركة النســائيّة يف السياســة واحلــّز 

العــام، مــن أجــل تحســن أوضاعهــّن ووضــع احتياجاتهــّن عــىل جــدول األعمــال.
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االعتماد عىل نسائنا نهجا للتغيري

منتــدى جســور القطــرّي الــذي أّسســته كيــان يف 2009، يقــود اليــوم مــا يمكــن تســميته حركــة 
نســويّة تنشــط بفعاليـّـات ميدانيـّـة تتمحــور يف القضايــا النســائيّة طــوال العــام، وتبــين جســور 
التعــاون بــن المجموعــات النســائيّة المنتــرة يف البــالد، وتتقــّدم بخطــى واثقــة نحو المســاواة 
والعــدل بــن اجلنســن. نعــزّ بــكّل امــرأة تنشــط يف هــذه احلركــة، الــي ال يمكننــا اليــوم إال أن 
نــرى كيــف تراكــم بنشــاطها المجتمعــيّ رصيــدا يؤّســس لتغيــري طويــل المــدى. يضــم منتــدى 
جســور اليــوم 25 امــرأة قياديّــة يمثّلــن مجموعــات نســائيّة مــن مختلــف قــرى ومــدن الداخــل. 
ــا  ــان خــالل الســنة للتدريــب واالســتكمال، ومناقشــة القضاي يعقــد المنتــدى لقــاءات مــع كي
الســاخنة، ووضــع اخلطــط للفعاليّــات القطريّــة المشــركة. عــىل مــرّ 13 عاًمــا عمــل المنتــدى، 
ــة وكّل ناشــطة فيهــا،  بالتعــاون مــع كيــان، لتعزيــز عمــل كّل واحــدة مــن المجموعــات المحليّ
حــّى نشــأت تلــك احلركــة النســويّة الفّعالــة والمؤثـّـرة الــي نراهــا اليــوم تســاهم يف الدفــاع عــن 
النســاء وحقوقهــّن وتحســن أوضاعهــّن مــن خــالل نشــاطات تعتمــد عــىل المجتمــع المحــيّ 
يف بلداتهــّن، ويجّســدن رؤيــة كيــان، بتحقيــق تغيــري يبــدأ مــن العمــل عــىل األرض ومــع النــاس. 
خــالل هبـّـة أيّــار فتــح منتــدى جســور قنــوات جديــدة للتواصــل والتعــاون مــع حــركات شــبابيّة 
ناشــئة يف البلــدات العربيّــة، وواصــل العمــل مــع النســاء لتمكينهــّن مــن رفــع أصواتهــن وأداء 

دور فّعــال يف السياســة المحليّــة.

يف عــام 2021 ، واصلــت المجموعــات النســائيّة المحليّــة ومنتــدى جســور بحمــالت رفــع الوعــي 
والعمــل عــىل احلــّد مــن العنــف المزايــد ضــّد الفلســطينيّات يف الداخــل مــن خــالل قنــوات 
الكتيّبــات والتواصــل مــع مســؤولن يف  تنظيــم ورشــات وتوزيــع  ذلــك  بمــا يف  مختلفــة، 

الســلطات المحليّــة والمجتمــع عاّمــة. 

"بدعم ومساعدة كيان النساء قد المسؤولية بكل بلد" 
مهى- عضوة يف جسور من كابول
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فريــق العمــل
رفاه عنبتاوي، المديرة العامة 

راوية لوسيا ، منّسقة يف وحدة العمل المجتمعيّ

نرين طري ، منّسقة خّط الدعم والعمل التطوعيّ

إيمان جبور ، منسّقة إعالمية

فرانسيس تامس ، محاسب

هاجر أبو صاحل ، منّسقة يف وحدة العمل المجتمعيّ  

احلان نحاس داود، محامية

نرين مصاروة عودة ، محامية

ريبيكا ميزر ، منسقة تجنيد وتطوير موارد

لياندرا هيتينباك ، منسقة تنمية وتطوير موارد

شكرا لسيسيليا يِن عىل عملها الدؤوب يف تنمية وتطوير موارد اجلمعيّة. نتمّن لها التوفيق يف محّطاتها القادمة.

الهيئة اإلداريّة
د. هناء حمدان - صليبا

مريم احلاج خوري

برى راشد عواد

ريم احلاج

روزين عودة

عبري بخيت
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25100 15 و
امرأة قياديّة يف منتدى جسور

امرأة من المتصالت بنا 
عىل خط الدعم حصلت عىل 
المساعدة القانونيّة والدعم 

المعنوّي
اتخذن خطوات لتحسن أوضاعهّن

أو اخلروج من دائرة العنف

امرأة يف مجموعات 

نسائيّة محليّة 

أكرث من

مجموعة

نتيجة لذلك
من المتّصالت

أي

نِشطن لدعم مجتمعاتهن ورفع مستوى الوعي بالقضايا احلاسمة

290
من هذه االتصاالت تشكو 
من العنف أو العنف اجلنيسّ

منها تتعلق بقضايا
األحوال الشخصيّة

من الشكاوى تتعلق 
بحقوق العامالت

208
54
2841%

118

عضوات مجلس محيّ 

)من أصل 18( تلّقن الدعم 

والتوجيه المهينّ من كيان

10

التمكني
المجتمعيّ

2021 باألرقامتأثيـــــرنا
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بلدة وصلنا إليها من خالل عمل 
كيان ومنتدى جسور ومجموعاتنا 

النسائيّة المحليّة ورشكائنا يف 
تحالف حملة الـ 16 يوًما

 

ورش مدرسيّة وشبابيّةبلدة خالل حملة الـ 16 يومفعاليّة

من ضمنهايف

شخص شاركوا بشكل مبارش يف

فعاليّة أطلقناها لرفع الوعي 

بالعنف اجلنيسّ

21

35139

2300
47

المرأة ترسم 
الطريق

ندعم مجتمعنا 
وقت الضيق

83228
قضيّة تهديد وعنف ضّد النساء 

تعاملت معها كيان عىل خّط 

الدعم خالل هبّة أيّار

مؤّسسة تشارك يف ائتالف 

فضا- فلسطينيّات ضّد العنف، 

العابر للحدود

ائتالفات وجماعات منارصة 

دوليّة تطرح فيها كيان رؤيتها 

النسويّة الفلسطينيّة
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68

50003

2.8 4236

نخاطب اجلميع

صوتنا أعىل

ملـــــيــــون 
مقااًل ومقابلة يف الصحافة 

المكتوبة عن عمل كيان

مشاهدة عىل الفيديو اخلاص بمؤتمرنا 

الصحفي حول قتل النساء

صدر لنا تقرير فريد وطالئعيّ عن قتل النساء 

الفلسطينّيات يف الداخل الفلسطيينّ
يمكنك االطالع عليه هنا

حلقات بودكاست من إنتاج الناشطات 

والناشطن يف شبيبة كيان بالتعاون مع 

مؤّسسات حول العالم

مشاهدة لمشنوراتنا عىل 

Facebook

مقابلة مع طاقم عمل كيان مقابلة إذاعيّة وتلفزيونيّة

والقياديّات من منتدى جسور 

وائتالف فضا

http://www.kayanfeminist.org/ar/publications/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8E%D9%85%D8%A9
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سنة األزمات
خــالل النصــف األّول مــن عــام 2021، وبعــد أن بــدأت مالمــح العــودة إىل" احليــاة رغــم كورونــا" 
ــا بموجــة  ــا وقران ــة الــي رضبــت مدنن ــا بشــكل كبــري مــن الزعزعــة العنريّ ــر عملن تظهــر، تأثّ
ــرت النســاء والشــباب بشــكل خــاص خــالل أحــداث  ــذ عقــود. تأثّ ــم نشــهد مثلهــا من ــف ل عن
ــار. وانعكــس ذلــك عــىل كميّــة ونوعيّــة االتصــاالت الــي اســتقبلها خــّط كيــان للدعــم  هبـّـة أيّ
ــف مــع النســاء عــىل مســتوى القاعــدة الشــعبية  ــان بشــكل مكثّ ــت كي ــك الفــرة. عمل يف تل
وســعت  واالعتــداءات.  احلقــوق  انتهــاك  لمواجهــة  الشــبابيّة،  واحلــراكات  ومنتــدى جســور 
الشــيخ  يحّ  عــىل  التهجرييّــة  الهجمــة  ظــل  يف  والمســكن،  األرض  بقضايــا  الوعــي  لرفــع 
ــادرت للتعــاون مــع  ــم؛ وب ــان خدمــات خــّط الدع ــعت كي جــرّاح يف القــدس. خــالل 2021 وّس
ــة للتعامــل مــع األحــداث السياســيّة بشــكل أفضــل. لعــب منتــدى جســور  ــات حقوقيّ جمعيّ
ــة، بالتعــاون مــع احلــراكات الشــبابيّة  ــدات العربيّ ــا يف البل والمجموعــات النســائيّة دورًا حيويّ
ــات والشــباب خــالل األحــداث. ــة الفتي ــات السياســيّة وحماي ــزت عــىل االنخــراط بالفعاليّ ركّ

"يف 2021 ظهــرت مالمــح عــودة احليــاة إىل طبيعتهــا واخلــروج مــن أزمــة كورونــا،  فبــدا كأن 
النســاء يزحفــن ببــطء للخــروج مــن األزمــة. األمــر الــذي يذكّرنــا بــرورة توفــري طريــق 

ــاة. عــودة إىل احلي

راوية لوسيا – مركّزة يف وحدة العمل المجتمعيّ 
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مكافحة العنف
اســتمرّت شــبكة المجموعــات النســائيّة المحليـّـة ومنتــدى جســور القطــرّي يف احلمــالت لزيــادة 
الوعــي واحلــّد مــن العنــف ضــّد الفلســطينيّات يف الداخــل. وكثّفــت الورشــات  يف المــدارس 
والمنشــورات واألنشــطة الــي تجريهــا مــع الســلطات المحليّــة والرجــال والشــباب. أدركــت 
ــاة الفــوارق بــن اجلنســن يف التعامــل مــع أحــداث هبّــة أيّــار وعنــف  القياديّــات احلاجــة لمراع
الدولــة الــذي شــهدناه مــن عنارصهــا وعنريّيهــا. ليــس رسّا أن قضايــا المــرأة تنــّى جانبًــا 
وقــت األزمــات، مــع أنّهــا ال تــزداد إال ســوءا يف مثــل هــذه الفــرات بالــذات. ســعت القياديّــات 
يف مجموعاتنــا المحليـّـة، خــالل األحــداث، إىل إعــادة قضايــا النســاء إىل جــدول األعمــال ووقفــن 

ــة. ــدات العربيّ ــب الناشــطات والناشــطن الشــباب يف البل إىل جان

خّط الدعم للنساء
بلــغ عــدد  أيّــار.  الدعــم بشــكل ملحــوظ خــالل هبّــة  التوجّهــات إىل  خــّط  ارتفعــت نســبة 
المكالمــات 83 مكالمــة متعلّقــة بالعنــف والرهيــب والتحــرّش، بينهــا أيضــا قضايــا انتهــاك 
مــن  العمــل  يف  وتهديــدات  مضايقــات  عــن  عديــدة  شــكاوى  وردتننــا  العامــالت.  حلقــوق 
التواصــل، عــىل خلفيّــة األحــداث.  العمــل اإلرسائيليّــن وعــىل وســائل  أربــاب  أو  الزمــالء 
للدعــم  النســاء  الزيــادة يف حاجــة  لتلبيــة  الدعــم،  15 متطّوعــة إضافيّــة خلــّط  أّهلــت كيــان 
القانــوينّ واالجتماعــيّ. حصلــت المتطّوعــات عــىل التدريبــات الالزمــة للتعامــل مــع الشــكاوى 
المختلفــة بشــكل مهــينّ. عــىل ســبيل المثــال، أرشكنــا خبــريًا يف اجلرائــم اإللكرونيــة إلجــراء 
تدريــب مــع متطّوعــات خــّط الدعــم لزويدهــّن بالمعرفــة واألدوات الالزمــة لمســاعدة ضحايــا 
هــذا النــوع مــن العنــف اجلنــيسّ، بعــد أن تبــّن مــن االتصــاالت أن هنــاك ارتفــاع حــاد يف 
الــذي  والعنــف  اإلنرنــت  يف  اجلنــيسّ  والتحــرش  اإللكــروينّ  االبــزاز  ومســتويات  نســبة 

تواجهــه النســاء والفتيــات عــىل الشــبكة.
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16 يوم لمكافحة العنف ضّد المرأة 12.10-25.11
ــة أشــكال العنــف ضــّد النســاء، والــي تقودهــا كيــان  ــة لمكافحــة كافّ حملــة 16 يــوم العالميّ
منــذ 2015، حققــت يف هــذا العــام نجاحــا كبــريا. انطلقــت فعاليّاتنــا يف المــدن والقــرى العربيـّـة، 
ــار والصغــار مــن  مســريات وورشــات ومجموعــات نقــاش وأنشــطة فنيــة شــارك فيهــا الكب
اجلنســن، عــىل مــدار 16 يومــا. كمــا كان للحملــة حضــور مكثـّـف يف صفحــات مواقــع التواصــل، 

بالمنشــورات والتصميمــات النســويّة الالفتــة بتحّديهــا لألعــراف الذكوريّــة الســاّمة.

اقتالع العنف من جذوره
ــا للعنــف اجلنــيسّ واجلنســاينّ،  تمحــورت حملتنــا لهــذا العــام يف تعريــف الذكوريّــة ســببا جذريّ
ــة  ــة االفتتاحيّ ــة الــي تحكــم ســلوكيّاتنا وحياتنــا. تمثّــل ذلــك يف الفعاليّ واألحــكام االجتماعيّ
الــي تمــّزت بارتــداء اجلميــع أقنعــة تغّطــي كّل الوجــه، وعليهــا أســماء القتيــالت. كمــا رافــق  
شــعار احلملــة اجلمهــور يف كّل مــكان، مــن خــالل أقمّشــة تنظيــف النّظــارات الــي وزّعــت عــىل 
النــاس، يف إشــارة إىل رضورة إزالــة احلاجــب وتوضيــح الرؤيــة لتشــهد العنــف الناجــم عــن 

ــة بكامــل بشــاعته. الذكوريّ

وصلنا إىل 	89	 إنسان يف 		 بلد بـ 		  فعالّية خالل 6	 يوًما.
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التخطيط لمستقبل 
أفضل - جسور

عقــد منتــدى جســور هــذا العــام لقــاءه األّول منــذ بدايــة أزمــة كورونــا، يف بلــدة مجــدل شــمس 
ــة، لالّطــالع عــىل الوضــع الســيايسّ يف المنطقــة، و التخطيــط للمؤتمــر الســنوّي حــول  اجلوالنيّ
التقاطــع بــن حقــوق األرض والســكن وقضايــا المــرأة. جــاء تحديــد موضــوع المؤتمــر بعــد أن 
شــهدنا كيــف تنــّى قضايــا المــرأة جانبـًـا مــع كل قضيـّـة سياســيّة مثــل أحــداث هبـّـة أيـّـار، علًمــا 

أن النســاء مــن الفئــات األكــرث عرضــة للتــرّر يف مثــل هــذه األزمــات. 

نتعلّم دائما
شــهد عــام 2020 تركــزًا أكــر عــىل جيــل الشــباب. ســعت ناشــطات منتــدى جســور للتغلّــب 
التقييــدات الــي فرضتهــا وزارة الصحّــة بســبب الفــريوس بطــرق مبتكــرة، مــن أجــل التواصــل 
ــة للمســاهمة بإحــداث التغيــري المنشــود.   مــع الشــباب وإكســاب اجليــل القــادم مهــارات قياديّ
يف حــن لــم نتمكّــن مــن وصــول المــدارس بســبب إغالقهــا، توجّهــت النســاء اىل المراكــز 
ــة للشــبيبة والفئــات المســتضعفة. وقــد نجحــت الورشــات  الشــبابيّة إلجــراء ورشــات التوعي
الفنّيــة والمســريات االحتجاجيّــة والفعاليّــات الممــّزة الــي شــملتها احلملــة بجــذب مئــات 
الشــباب والصبايــا. مــن المالحظــات الــي ال تنــىس كان تعليــق أحــد الشــباب المشــاركن يف 

ــه إنســانًا نســويّا.  الورشــة بأنهــا جعلــت من
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تعزيز حقوق المرأة 
وتحقيق العدالة

ــي تقّدمــت بهــا فلســطينيّات عــن التحــرّش اجلنــيسّ يف  ــرية يف شــكاوى ال ــادة كب ــا زي الحظن
ــار. تــأيت الزيــادة ضمــن سلســلة االنتهــاكات حلقــوق  أماكــن العمــل اإلرسائيليّــة خــالل هبـّـة أيّ
اإلنســان والمواطــن الفلســطيينّ يف التعبــري عــن الــذات والــرأي الســيايسّ، الــي شــهدناها 
تنّفــذ بأيــدي عنــارص الرطــة اإلرسائيليّــة ومــن يرافقهــا مــن عنريّــن عنيفــن بلبــاس 
مــدينّ. تعــرض الكثــريون والكثــريات للــرب والســّب والتهديــد والمالحقــة بســبب انتمائهــم 
الفلســطيينّ أو نشــاطهم الســيايسّ، كالمشــاركة يف المظاهــرات أو حــى النــر عــىل شــبكات 
التواصــل. قّدمــت كيــان خــالل هــذه الفــرة االستشــارات القانونيّــة والدعــم المعنــوّي للنســاء 

ــات بهــذه الفظاظــة. ــات واخلصوصيّ ــداء عــىل  احلريّ المصدومــات مــن انتهــاك احلقــوق واالعت

مكافحة التحرّش اجلنيسّ
تعمــل كيــان للحــّد مــن ظاهــرة التحــرّش اجلنــيسّ يف أماكــن العمــل، وتركـّـز عــىل العامــالت يف 
الســلطات المحليـّـة العربيـّـة. وقــد نجحــت بمضاعفــة عــدد الســلطات الــي تعــّن مســؤولة عــن 
منــع التحــرّش. كمــا تقــّدم التأهيــل واالستشــارة للمســؤوالت عــن هــذه القضيّــة والمعيّنــات 
يف هــذه المجالــس. وتســاعد أربــاب العمــل عــىل معرفــة وتحّمــل مســؤوليّاتهم تجــاه الســالمة 
يف مــكان العمــل. علمــا أن تعيــن مســؤولة عــن مكافحــة الظاهــرة يف مــكان العمــل هــو فــرض 

قانوينّ.

العدالة للمرأة يف القضاء
تصلنــا اتصــاالت عديــدة مــن نســاء بحاجــة للدعــم يف مجال األحوال الشــخصيّة. إذ أن مســائل 
الــزواج والطــالق يف غالبيـّـة احلــاالت تخضــع للمحاكــم الدينيـّـة. حيــث التميــز ضــد المــرأة واضــح 
ورصيــح، وينتهــك حّقهــا يف المعاملــة المتســاوية والعادلــة بشــكل قانــوينّ. تؤمــن كيــان بحــق 
النســاء بقضــاء مــدينّ ينصفهــّن بموضوعيّــة. خــّط الدعــم يقــّدم استشــارات فرديـّـة للنســاء يف 
هــذا لمجــال باســتمرار. يف 2021 ســعينا مــن خــالل صفحاتنــا عــىل اإلنرنــت ومنشــوراتنا لرفــع 
ــا  ــة. كذلــك جمعن ــة نحــو العدال ــة وحــّق النســاء يف تجــاوز المحاكــم الدينيّ الوعــي بهــذه القضيّ
ــم  ــا األحــوال الشــخصيّة، مــن أجــل تقدي ــة حــول انتهــاكات احلقــوق يف قضاي ــات مهّم معطي
تقريــر إىل جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتّحــدة. وطالبــت كيــان بإعطــاء المــرأة احلــّق 
ــزواج والطــالق، وكذلــك محاســبة  ــة يف مســائل ال ــة والدينيّ يف االختيــار بــن المحاكــم المدنيّ
المحاكــم الكنســيّة عــىل افتقارهــا للشــفافيّة، بمــا يف ذلــك رفضهــا نــر تكلفــة رســومها 

ــة عنــد نــر تريعاتهــا وقراراتهــا. وإهمالهــا للغــة العربيّ



18

مناهضة قتل النساء
أتّمــت كيــان دراســة مكّثفــة ، هــي األوىل مــن نوعهــا، حــول قتــل النســاء الفلســطينيّات يف 
الداخــل، خــالل عــام 2020، لتعويــض النقــص بالتوثيــق والدراســات الشــاملة لقتــل اإلنــاث يف 
المجتمــع الفلســطيين عــىل الرغــم مــن الزيــادة الثابتــة يف هــذه اجلرائــم. تنــاول البحــث زوايــا لــم 
يبحــث فيهــا مــن قبــل، شــمل ذلــك االســتماع إىل تريحــات وشــهادات عائــالت وأصدقــاء 
الدولــة  وأداء  النســاء  قتــل  العربيّــة جلرائــم  اإلعــالم  وســائل  لتغطيــة  وتحليــل  الضحايــا، 

بمؤّسســاتها ، وعــىل رأســها الرطــة.

الوعي أساس التغيري
ــا البحــيّ يف وســائل اإلعــالم ومــن خــالل مؤتمــر صحفــيّ خــاص، بالتعــاون مــع  نــر تقريرن
ــع الوعــي  ــا لرف ــي نبذله ــر إىل جــّل اجلهــود ال ــة، يضــاف هــذا التقري شــبكاتنا الشــعبيّة والدولي
شــبكات  يف  صفحاتنــا  عــىل  المكثّفــة  كالمنشــورات  الذكــورّي،  القتــل  بجرائــم  اجلماهــريّي 
التواصــل، كالمنشــورات المكثّفــة يف صفحــات كيــان وائتــالف فضــا عــىل شــبكات التواصــل 

ــا وبإســقاطاتها.  ــي به ــا زاد الوع ــّل كلّم ــم تق ــأن هــذه اجلرائ ــا ب ّ ــا من ً ــيّ، إيمان االجتماع

ــىل  ــيّ ع ــر الصحف ــر والمؤتم ــول التقري ــوراتنا ح ــاركات بمنش ــدد المش ــل ع وص
.		8	6 إىل   Facebook

محاسبة مؤّسسات الدولة
اســتخدمت كيــان الوســائل القانونيّــة إلجبــار الرطــة والقضــاء عــىل تقديــم المعلومــات 
ــة المعلومــات. قّدمــت كيــان طلبــا لــوزارة العــدل والرطــة يف فرايــر  مســتعينة بقانــون حريّ
2020، شــملت فيــه ورقــة تحتــوي عــىل 58 اســًما لنســاء عربيّــات ُقتلــن بــن عامــي 2015 
و 2020. يف البدايــة رفضــت الرطــة تقديــم معظــم البيانــات بحجّــة أن هــذه المعلومــات 
قــد تــرّ بحــّق الضحيّــة يف اخلصوصيّــة، وأنهــم يفتقــرون إىل المــوارد الالزمــة للبحــث عــن 
المعلومــات المطلوبــة. لكنّنــا بعــد جهــود وضغــوط مســتمرّة حصلنــا عــىل معلومــات جزئيـّـة عــن 
بعــض هــذه احلــاالت. تبقــى المماطلــة عائقــا أمــام المســاءلة والشــفافيّة، وبالتــايل الوصــول إىل 

ــة للمجرمــن.  ــا وعائالتهــّن يف محاســبة جديّ ــازل عــن حــّق الضحاي ــن نتن ــا ل ــة، لكنّن العدال

http://www.kayanfeminist.org/ar/publications/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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حارضات يف المحاكم
ترافــق كيــان عائلــة المغــدورة وفــاء عباهــرة، وتقــّدم لهــا الدعــم والتمثيــل القانــوينّ، ونّظمــت 
نشــاطات دعــم شــعيّ للعائلــة، خــالل فــرة محاكمــة اجلــاين، كالوقفــة االحتجاجيـّـة خــارج قاعــة 
ــان كل  ــات مــن كي ــاء األوىل. حــرت محامي ــل وف ــي ترافقــت مــع ذكــرى مقت ــة، ال المحكم
جلســات المحكمــة. كمــا تمكنـّـا مــن احلصــول عــىل معلومــات مهّمــة حــول القضيّــة وإيصالهــا 
ــي  ــأّول، عــىل أمــل أن  تســتخدم هــذه المعلومــات لمحاســبة المؤّسســات ال للجمهــور أوال ب

تســتخّف بدمائنــا، وأن تشــجّع النســاء عــىل اخلــروج مــن حلقــة الصمــت القاتــل.  
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المرأة يف السلطة المحلّية
ــب  ــة مــن خــالل برنامــج التدري ــدات العربيّ ــا لتمكــن النســاء يف البل ــان بمروعه تواصــل كي
الســيايسّ، الــذي يهــدف لزيــادة مشــاركة النســاء يف السياســة المحليـّـة وعمليـّـة صنــع القــرارات 
ــر عــىل مجتمعهــّن وحياتهــّن. يشــمل اجلانــب التثقيفــيّ مــن الرنامــج: الديمقراطيــة  الــي تؤثّ
وعمليّــة التصويــت، مفاهيــم أساســيّة يف النــوع االجتماعــيّ والنســويّة ومكانــة المــرأة يف المجتمــع 

الفلســطيينّ. أمــا يف اجلانــب التدريــيّ فرنكـّـز عــىل تعزيــز مهــارات القيــادة، التواصــل والتفــاوض، إعــداد 

المزانيّــات واخلطــط اإلصالحيّــة، التســويق وبنــاء احلمــالت اإلعالميّــة. ترافــق كيــان المرّشــحات أيضــا 

يف عمليّــة مســح احتياجــات بلداتهــّن، ووضــع خطــط العمــل وتنفيذهــا. يف 2021 بــدأت كيــان بتقديــم 

هــذه التدريبــات لمجموعــات نســائيّة يف يافــة النــارصة ومنطقــة البّطــوف. كان لهــذه المبــادرة أثــر 

ــات  ــحات النتخاب ــم مرّش ــا تقدي ــا عــن نيّتهم ــان مــن النســاء أعلنت ــارش، إذا أن مجموعت ملمــوس ومب

ــة 2023. الســلطات المحليّ

دعم العضوات يف السلطات المحليّة
ــان  ــأن نشــاط كي ــة ب ــة العربيّ يف دراســة أجريناهــا عــام 2020 أفــادت العضــوات يف الســطات المحليّ

يســاعدهّن عــىل أداء أدوارهــّن بشــكل أفضــل، ويخّفــف مــن حــّدة اإلحبــاط واإلرهــاق اليومــيّ. خــالل 

2021 واصــل طاقــم كيــان دعمــه للعضــوات. عقدنــا العديــد مــن االجتماعــات معهــّن هــذا العــام يف 

مكاتبنــا، لالطــالع عــىل التحّديــات واالحتياجــات وتوفــري مســاحة للتحــاور والتعــاون معنــا وفيمــا 

العضــوات  إليــه  تلجــأ  الــذي  األّول  العنــوان  كيــان  غــدت  كيــف  نــرى  أن  بينهــّن. يرّفنــا ويحّفزنــا 

للمشــورة المهنيّــة والدعــم المعنــوّي للتعامــل مــع التحّديــات الصعبــة، الــي يواجهنهــا بالعمــل يف ظــل 

المنظومــة الذكوريّــة والمعايــري األبويّــة يف الســلطات المحليّــة. ويســعدنا أن نالحــظ التقــّدم الــذي 

حققتــه العضــوات، إذ يعملــن اليــوم بثقــة واســتقالليّة، وأقــل اعتمــاد عــىل الدعــم الــذي نقّدمــه لهــّن.

http://www.kayanfeminist.org/ar/category/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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إرشاك الشباب
اليوم لتغيري الغد

تؤمــن كيــان بأهميـّـة العمــل مــع جيــل المســتقبل وتنميــة روح العطــاء والســعي للعدالــة منــذ الصغــر. 

ــّدة  ــة شــبابيّة مــن ع ــا مجموع ــة وجنّدن ــة المهّم ــا مــع هــذه الفئ ــم عملن ــا هــذا العــام عــىل تنظي حرصن

بلــدان. خــالل أحــداث أيّــار تكاتفــت مجموعاتنــا النســائيّة بشــكل تلقــايئّ مــع احلــراكات الشــبابيّة 

ــة عــىل المــدن والقــرى الفلســطينيّة والبلــدات المختلطــة يف  المختلفــة، للتصــّدي للهجمــات العنريّ

الداخــل. وعقــدت كيــان يف مكاتبهــا حــوارا مــع مجموعتهــا الشــبابيّة الــي تنشــط يف مــروع "خلّينــا 

ــي يتنّظمــون معهــا يف  ــادات النســائيّة ال نســمع" لمناقشــة عالقــة الشــباب بالنشــاط النســوّي والقي

بلداتهــم. يف ختــام اللقــاء أعــرب المشــاركون والمشــاركات عــن الرغبــة يف االســتمرار بهــذا التعــاون 

والمشــاركة بوصنــع تغيــري حقيقــيّ خــالل العــام المقبــل. تــّوج اللقــاء بخّطــة عمــل للتعــاون يف معاجلــة 

ــا المشــركة، وزيــادة انخــراط احلــركات الشــبابيّة يف النضــال مــن أجــل حقــوق النســاء. القضاي
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"خلّينا نسمع" شبابنا 
 شــاركت مجموعــة  مــن شــبيبة كيــان مــن مختلــف البلــدان يف برنامــج "خلّينــا نســمع" للتثقيــف 

يف موضــوع المســاواة بــن اجلنســن وفتــح المجــال لســماع وجهــات النظــر مــن خــالل بودكاســت 

تلّقــت  دول مختلفــة.  مــن  نســويّة  ثــالث مؤّسســات  مــع  بالراكــة  المــروع  انطلــق  مشــرك. 

9 فتيــات فلســطينيّات وشــاب واحــد، تدريبًــا يف االســتوديو وشــاركوا يف سلســلة ورشــات حــول 

النســويّة، وقضايــا المســاواة بــن اجلنســن والعنــف اجلنــيسّ واجلنســاينّ يف الســياق الفلســطيينّ. كمــا 

عقــدت جلســة لمناقشــة األحــداث السياســيّة األخــرية. ســمح هــذا المــروع للشــباب الفلســطيينّ 

باستكشــاف وبلــورة مواقفهــم بطريقــة إبداعيّــة، واكتســاب المهــارات التقنيّــة واألدوات للتعبــري عــن 

الــذات واالحتجــاج والتغيــري. 

"يف البدايــة، لــم أكــن مرتاحــة لكــوين بمجموعــة فيهــا شــباب مــن مناطــق مختلفــة. يف كيــان، خضنــا 

يف عمليّــة تغيــري حيــث يمكننــا جميًعــا االســتماع وقبــول بعضنــا البعــض. فهمنــا معــى "االختــالف يف 

ــة ترثينــا وتعطــي اجلميــع فرصــة إلقنــاع اآلخريــن " ســعاد  ــة"  وأن التعدديّ الــرأي ال يفســد للــودّ قضيّ

أبــو صــاحل، ناشــطة شــبابيّة مــن كيــان.

الــراب  مغنيّــة  اســتضيفت  إحداهــا  يف  بودكاســت،  ثــالث حلقــات  نســمع"  "خليّنــا  مــروع  أنتــج 

الفلســطينيّة صفــاء حتحــوت، الــي تتنــاول يف فنّهــا ازدواجيـّـة الظلــم المفــروض عليهــا باعتبارهــا عربيـّـة 

وامــرأة. يف حلقــة أخــرى روى شــباب كيــان قصــة الشــيخ جــرّاح. احللقــة األخــرية كانــت بعنــوان "النســويّة 

ليســت فقــط للنســاء" وتضّمنــت لقــاء مــع ناشــط نســوّي شــاب يتحــّدث فيــه عــن تجربتــه.  
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صوتنا يف كّل العالم
  قّدمــت كيــان لألمــم المتّحــدة وثيقــة، هــي األوىل مــن نوعهــا، بشــأن قتــل النســاء الفلســطينيّات، 

اســتجابة لدعــوة مــن المقــرّر اخلــاص. يســتخدم المقــرّر اخلــاص لألمــم المتّحــدة واجلهــات المعنيّــة 

ــة لألمــم المتّحــدة.  ــة العاّم ــاث يف اجتمــاع اجلمعيّ بالعنــف ضــد المــرأة الوثيقــة، لإلبــالغ عــن قتــل اإلن

وقــد نــر التقريــر الــذي قّدمتــه كيــان عــىل موقــع األمــم المتحــدة يف اإلنرنــت. جديــر بالذكــر أن كيــان 

هــي أّول منظمــة نســويّة فلســطينيّة يف الداخــل تحظــى بمكانــة استشــاريّة خاّصــة يف األمــم المتّحدة، 

تؤّهلهــا لتقديــم مثــل هــذه الوثائــق. 

كيان يف الشبكة األورومتوسطيّة
صادقــت اجلمعيّــة العاّمــة للشــبكة األورومتوســطيّة للحقــوق أخــريًا 

عــىل عضويّــة كيــان يف الشــبكة وجلانهــا، ممــا يعــزّز قدرتهــا عــىل 

رفــع صــوت المــرأة الفلســطينيّة عــىل الصعيــد الــدويلّ، والضغــط 

عــىل الســلطات لتحصيــل حقوقهــا. كمــا اســتضافت كيــان هــذا 

ــن، وناشــدتهم أن يســتخدموا  العــام عــددًا مــن الســفراء األوروبيّ

منّصاتهــم الدوليّــة إليصــال قصــص الفلســطينيّات إىل العالــم. 

التحالف قّوة 
بــادرت كيــان إىل عقــد ائتــالف فضــا- فلســطينيات ضــّد العنــف يف 

2020، لمواجهــة العنــف الذكــورّي الــذي يســفك دمــاء الفلســطينيّات 

الــذي يجمــع  الوحيــد  النســوّي  االئتــالف  مــكان. فضــا هــو  كّل  يف 

مؤّسســات نســويّة وحقوقيـّـة مــن جميــع أنحــاء فلســطن التاريخيـّـة، 

والقــدس  الداخــل  مــن  21 مؤّسســة  االئتــالف  إىل  انضّمــت  حيــث 

والضّفــة الغربيّــة وغــزّة، تســاهم جميعهــا بتخطيــط وتنفيــذ حمــالت 

عــىل  الذكــورّي،  العنــف  آلفــة  الفلســطيينّ  الوعــي  لرفــع  وفعاليّــات 

ــة لمناهضــة العنــف ضــّد المــرأة، الــي  رأســها حملــة ال16 يــوم العالميّ

ــة".  ــة مــع ذكوريّ ــذا العــام "فــش حريّ كان شــعارها له
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ال ننىس أسرياتنا 
شــاركت كيــان وائتــالف فضــا يف حملــة أطلقتهــا منّظمــات نســائيّة مــن جميــع أنحــاء فلســطن، 

لدعــم األســريات الفلســطينيّات، وشــملت احلملــة وقفــات تضامنيّــة أمــام الســجون والمحاكــم ونــر 

التقاريــر حــول أوضــاع األســريات، اللــوايت يتعرّضــن النتهــاكات حقوقهــّن بشــكل منهــيّ، تبــدأ مــن 

حلظــة االعتقــال واالســتجواب والــرب أثنــاء التفتيــش المفــائج للغــرف وأثنــاء نقلهــن إىل الســجن، 

كمــا  يواجهــن احلبــس االنفــرادّي واإلهمــال الطــّي.  

ويســتمرّ  ائتــالف فضــا خــالل 2022 بفعاليّــات لتســليط الضــوء عــىل قضيــة األســريات واألرسى 

وعائالتهــم.

نساء عىل درب العودة
تســتمرّ كيــان يف مروعهــا لتثقيــف النســاء بقضايــا األرض والمســكن وحــّق العــودة، مــن خــالل 

ــة يف قضايــا  جــوالت، ورشــات ومحــارضات عــن التاريــخ واجلغرافيــا، والقوانــن والسياســات التميزيّ

األرض والمســكن. تؤمــن كيــان بــأن نضــال النســاء مــن أجــل حقوقهــّن االجتماعيـّـة والعائليـّـة، يتطلـّـب 

أيضــا رفــع وعــي المــرأة بتاريخهــا وســياقها الســيايسّ، واجلرائــم الــي ارتكبــت خــالل النكبــة ولــم تتوّقف 

يوًمــا، مثــل تهجــري العائــالت الفلســطينيّة، وإخــالء المنــازل وهدمهــا، ومصــادرة األرايض، وعالقــة هــذه 

اجلرائــم والسياســات بقضايــا المــرأة الفلســطينيّة وحياتهــا اليــوم. كمــا تعمــل كيــان عــىل إنتــاج  فيلــم 

عــن النكبــة يتمحــور حــول شــهادات شــفويّة مــن نســاء عايشــن تلــك الفــرة المشــؤومة. 
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أّما بعد...
النسويّة ليست فقط للنساء 

أتّمــت كيــان هــذا العــام دراســة تحلـّـل بعمــق موضــوع النــوع االجتماعيّ)جنــدر( لتســتخلص منــه العــر 

فيمــا يتعلـّـق بالنشــاط النســوّي بــن الرجــال والشــباب. نســتخدم هــذه البيانــات والتحليــالت يف عــام 

2022، لوضــع إســراتيجيّات إلرشاك هــذه الفئــات بنشــاطاتنا وحمالتنــا.

انتخابات السلطات المحليّة  2023
تســتعّد كيــان لدعــم مجموعتــن مــن مــروع "نســاء يف القيــادة" أعلنتــا عــن نيّــة المشــاركة يف 

االنتخابــات. ســنفعل ذلــك مــن خــالل تنظيــم ورش وتدريبــات للمرشــحات يف بلداتهــّن. وقــد وضعنــا 

ــة عــىل اســتيعاب  خّطــة شــاملة الســتمرار المــروع يف عــام 2022 ، تشــمل توســيع قدرتنــا التدريبيّ

المزيــد مــن المرّشــحات وتعزيــز  قدراتهــّن يف السياســة والقيــادة، وتحفــز النســاء يف المجتمــع عــىل 

ــع القــرار.  التصويــت للمرّشــحات والمشــاركة يف العمــل الســيايسّ وصن

اجليل القادم
إيمانــا بقــدرة الشــباب عــىل التأثــري، والطاقــة الملهمــة الــي نســتقيها مــن حضورهــم، تنــوي كيــان 

توظيــف العمــل مــع الشــباب، الــذي ابتدأنــاه يف عــام 2020، يف مشــاريع تركـّـز عــىل هــذه الفئــة الواعــدة، 

ــات المشــركة األوىل مــن  ــط المشــاريع وتنفيذهــا. ســتنطلق الفعاليّ ــات تخطي ــا يف بعملي وإرشاكه

يافــة النــارصة وعرّابــة وديــر حنـّـا. 

"الشــباب الفلســطيين بحاجــة إىل مســاحات حاضنــة ومصغيــة الحتياجاتــه ، والــي يمكــن أن تكــون 

أنفســنا  عــن  للتعبــري  فرصــة  تعطينــا  كيــان  أخــرى.  أماكــن  يف  الشــباب  احتياجــات  عــن  مختلفــة 

واحتياجاتنــا ، وتوفــر لنــا هــذه المســاحة اآلمنــة. ننتظــر بفــارغ الصــر المزيــد مــن المشــاريع". أســيل 

ــان. ــة ، ناشــطة شــابّة مــن كي محاجن

مع الضحايا والعائالت
تســتمرّ كيــان خــالل 2022 بدعــم المزيــد مــن أرس الضحايــا، ونــر المعلومــات الــي نجمعهــا مــن 

أجــل رفــع قــدرة المجتمــع عــىل محاســبة مؤّسســات الدولــة عــىل أدائهــا يف حمايــة المــرأة الفلســطينيّة. 

ونخطــط للعمــل مــع االختصاصيـّـن االجتماعيـّـن مــن أجــل نــر الوعــي بعالمــات العنــف الــي تســبق 

قتــل اإلنــاث، عــىل أمــل القضــاء عــىل هــذه اجلرائــم.

إضغط/ي هنا لالطالع عىل أهم أعمالنا

http://www.kayanfeminist.org/ar/publications/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8E%D9%85%D8%A9
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شكرًا
 شكرًا جزيال جلميع المؤسسات الريكة والصديقة

 شكرًا جلميع الداعمات والداعمن 
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