
قياديّات يف كلّ الميادين
يصنعن التغيري

التقرير السنوي 2020
كيان – تنظيم نسوّي



كيان، شارع أرلوزوروف 1188، حيفا 33276

kayanfeminist kayanfeministorganization

+972-4-866-1890info@kayan.org.ilkayanfeminist.org

قياديّات يف كّل الميادين يصنعن التغيري 
كيان – تنظيم نسوّي

http://www.twitter.com/kayanfeminist
http://KayanFeministOrganization
http://www.instagram.com/kayanfeminist
http://www.kayanfeminist.org 


3

الفهرس
كلـمة المديرة العاّمة ............................................................................................. 5-4. 	

مقّدمة ................................................................................................................ 7-6. 	

        قّصتنا، مهّمتنا، رؤيـتنــا ..............................................................................................6

        مجلس اإلدارة وفريق العمل .........................................................................................7

        رؤيتنا للتغري االجتماعيّ ........................................................................................... 8-9

تأثرينا ................................................................................................................0	-		. 	

من نبض العمل المجتمعيّ المحيلّ ........................................................................ 		-6	. 4

       نتخّطى األزمة بحلول مبتكرة ...................................................................................... 		

       بني فريوس كورونا و"فريوس" العنف ............................................................................. 4	

       شعب واحد، هّم واحد - فضا-فلسطينيّات ضّد العنف ..................................................... 5	

مناهضة العنف المبينّ عىل النوع االجتماعيّ .............................................................. 6	-0	. 5

       حملة 16 يوًما لمناهضة العنف ضّد النساء ........................................................................6	

       مناهضة قتل النساء .....................................................................................................9	

       منع التحرّشات اجلنسيّة ...................................................................................................0	

حقوق النساء يف مجال األحوال الشخصّية  .......................................................................		. 6

قيادياّت يف السياسة ...........................................................................................		-		. 7

التقرير المايلّ 0	0	 .......................................................................................................		. 8

يف 		0	 ..................................................................................................................4	. 9

كيف يمكن دعم كيان؟  ................................................................................................5	. 0	

شكر لكل داعمينا ........................................................................................................6	 . 		



4

الصديقات العزيزات، األصدقاء األعزاء 

أودّ أن أبــدأ بالشــكر والتقديــر لرشكائنــا وجمهورنــا الكريــم الداعــم وناشــطاتنا اجلبــارات. بفضــل 
جهــود النســاء القياديّــات يف مجموعاتنــا المنتــرشة يف بلداتنــا العربيّــة وبفضــل دعمكــن/م 
الســيّ، نجحنــا يف مواجهــة التحديــات الكبــرية الــي ألقــت بهــا ســنة 2020 عــى كاهــل النســاء 
الفلســطينيّات يف الداخــل. رأينــا كيــف تســبّبت أزمــة كورونــا بتفاقــم الغــن يف كّل مــكان 
ــات المســتضعفة يف  ــد الفئ ــني الرجــل والمــرأة، لزتي ــني الغــي والفقــري وب واتســاع الفجــوة ب
المجتمــع هشاشــة، ويرتفــع منســوب العنــف ضــّد النســاء بشــكّل مرعــب. الــردّي المؤســف 
يف األوضــاع االجتماعيّــة واالقتصاديّــة يف كّل العالــم لــم يســتنِث النســاء يف بالدنــا. لكــن 
ناشــطاتنا كــّن لــه بالمرصــاد. بــل كــّن أشــبه بمنــارة تقــاوم هــذا الظــالم طــوال فــرة الطــوارئ. 

ــة ومنتــدى جســور القطــرّي بشــكّل  مــع بدايــة األزمــة، اســتنفرت مجموعــات النســاء المحليّ
فــورّي وأجريــن مســحًا يف بلداتهــّن لالحتياجــات الــي نتجــت عــن إجــراءات الوقايــة الــي 
فرضتهــا الســلطات لمواجهــة الوبــاء. يف كيــان طّورنــا آليــات عمــل مبتكــرة للتخلّــص مــن 
الــي واجهــت النســاء خــالل فــرات اإلغــالق وبعدهــا؛ كإيجــاد طــرق  العقبــات والمطبّــات 
ــاء الــرشاكات مــع المؤّسســات واحلــركات  ــت، والتشــبيك وبن ــدة لرفــع الوعــي عــر اإلنرن جدي
مــع حــوايل  للحــدود  عابــر  ائتــالف نســوّي  أّول  النســاء. شــكّلنا  الفاعلــة حلمايــة ومســاندة 
عرشيــن مؤّسســة نســويّة وحقوقيّــة، وتشــارك فيــه جمعيّــات ومجموعــات مــن جميــع أنحــاء 

التاريخيّــة. فلســطني 

كلّنــا فخــر بمــا أنجزنــاه خــالل الســنة الفائتــة والفريــدة مــن نوعهــا، ابتــداء مــن التجــاوب 
الرسيــع عــى المتغــرّيات الطارئــة، واالســتمرار بدعــم النســاء يف احلصــول عــى حقوقهــّن وتعزيز 
تقييمــا مهنيّــا شــامال لمرشوعنــا »مشــاركة النســاء يف  مشــاركتهن يف السياســة. أجرينــا 
ــة،  السياســة المحليّــة« وأصدرنــا دراســة عــن تجــارب النســاء العضــوات يف الســلطات المحليّ
لتكــون لنــا وللمؤّسســات األخــرى مرجًعــا مهنيّــا يســتعان بــه يف دعــم ومهننــة النســاء يف هــذا 
المجــال. يف مجــال مناهضــة العنــف، أصدرنــا بحًثــا شــامال عــن قتــل النســاء يف المجتمــع 
العــريبّ. كمــا أطلقنــا حملتنــا الســنوية« 16 يوًمــا لمناهضــة كافّــة أشــكال العنــف ضــّد النســاء، 

كلــمة
المديرة العاّمة
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بمشــاركة أعضــاء االئتــالف الــذي أّسســناه يف العــام المــايض. ألهمــت احلملــة جمهــورًا متنّوًعــا 
مــن جميــع األجيــال واخللفيـّـات بنحــو 40 نشــاط جماهــريي وحمــالت رقميـّـة مناهضــة للعنــف.

عملنــا اجلماعــيّ مــن أجــل العدالــة االجتماعيّــة للنســاء رضورّي اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى، 
خاّصــة مــع اســتمرار أزمــة كوفيــد- 19. ســنميض قدًمــا بالدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيّات 
اإلنســانيّة والمدنيـّـة، ومــن أجــل بنــاء مجتمــع أفضــل جلميــع رشائحــه وأفــراده. ســنتبع يف ذلــك 
نهجنــا الــذي يدمــج بــني العمــل الميــداين الــذي تقــوده النســاء الناشــطات يف جميــع أنحــاء 
البــالد، وبــني النشــاط اإلعالمــي والســيايسّ الــذي نبذلــه عــى المســتوى المحــيّ والعالمــيّ مــن 
أجــل دوام االرتقــاء بمكانــة نســائنا. بقــي أن أذكــر أن هــذه اجلهــود مســتمرّة بفضــل االهتمــام 
والدعــم الســيّ الــذي نحصــل عليــه مــن الــرشكاء واألًصدقــاء، وعليــه نتقــّدم إليهــّن/م جميعــا 

ببالــغ الشــكر والتقديــر.

رفاه عنبتاوي 
 مديرة كيان- تنظيم نسوّي
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قــــّصـتـنا
النســويّات  مــن  مجموعــة  بمبــادرة   1998 عــام  نســوّي  تنظيــم  كيــان-  تأّسســت جمعيّــة 
الفلســطينيّات يف حيفــا، مــن أجــل رفــع مكانــة المــرأة الفلســطينيّة يف إرسائيــل. اســتندت 
كيــان يف تطويــر اســراتيجيّاتها للدفــاع عــن حقــوق المــرأة اىل القاعــدة الشــعبيّة الواســعة 
ونشــاط المتطّوعــات الميدانيّــات يف البلــدات العربيّــة. معــا نعمــل عــى تفكيــك مســبّبات 
المجتمعــات  مــع  التواصــل  عــر  مــن جذورهــا،  الفلســطييّ  المجتمــع  اجلنــدرّي يف  التميــز 
المحليّــة، تقديــم المســاعدة القانونيّــة والنشــاط اإلعالمــيّ والمرافعــة الدوليّــة أيًضــا. عملنــا 
اجلماهــريّي يركّــز عــى تطويــر القــدرات الفرديّــة واجلماعيّــة. ندعــم مجموعــات النســاء المحليّــة 
يف التنظيــم المجتمعــيّ وإدارة حمــالت هادفــة لرفــع الوعــي، نجــري التدريبــات للنســاء ونقــّدم 
الدعــم المتواصــل يف كّل مــا يتعلّــق باحتياجــات النســاء عــى المســتوى المحــيّ والقطــرّي. 

المجــال  يف  عملنــا  ضمــن  مقابــل  دون  القانونيّــة  والمرافقــة  االستشــارة  للنســاء  نقــّدم 
ــة مــن أجــل تحصيــل حقــوق  ــة والدوليّ ــة والقطريّ القانــوينّ، ونعمــل مــع المؤّسســات المحليّ
الفلســطينيّات. يف كّل مشــاريعنا نضــع نصــب أعيننــا هــدف تحســني قدراتنــا النســائيّة وصقل 

قّوتنــا اجلماعيّــة، مــن أجــل تحصيــل حقوقنــا السياســيّة واالجتماعيّــة واالقتصاديّــة. 

مهّمتنا
تؤّســس كيــان حلركــة نســويّة فلســطينيّة منّظمــة وفّعالــة يف جميــع أنحــاء البــالد، قــادرة عــى 
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 حركــة نســويّة ميدانيـّـة تنشــط عــى المســتوى القطــرّي، تؤثــر 
عمليّــا يف المجتمــع مــن خــالل مواجهــة مســبّبات وجــذور قضايــا وظواهــر التميــز اجلنــدرّي 
والدفــاع عــن حقــوق النســاء وضمــان انخراطهــّن يف دوائــر اتخــاذ القــرار بشــكل عام.دوائــر 

اتخــاذ القــرار بشــكل عــام.

مـقـّدمــة
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مجلس اإلدارة
مريم حاج خوري

هناء حمدان صليبا

ريم حاج

روزين عودة

برشى عواد

ايمان جبور*

ايمان انهت عضويتها يف اإلدارة بشهر 2020/10 نشكرها لما قدمته لكيان ونتمىن لها النجاح

فريق العمل
رفاه عنبتاوي – مديرة عامة

مىن محاجنة – مديرة قسم العمل اجلماهريي

أحلان نحاس داود – محامية يف القسم القانوين

هاجر أبو صاحل – منسقة جماهريية

زينب ذياب – منسقة جماهريية*

نرسين طري – مركزة خط الدعم ومرشوع التحرش اجلنيس

سمر أبو سنة – مساعدة إدارية

شينا سولومون – مجندة موارد*

سيسيليا ين – مجردة موارد

فرنسيس طامس – محاسب

*نشــكر زينــب وشــينا عــى مــا قدمتــاه لكيــان والنســاء خــالل فــرة العمــل ونتمــىن لــكل منهمــا دوام النجــاح يف طريقهــا 
اجلديــد.
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رؤيتنا للتغيري االجتماعـيّ

ــه  ــًدا، تتشــابك في ــا معّق ــا سياســيًّا اجتماعيّ تواجــه النســاء الفلســطينيّات يف إرسائيــل واقًع
ــة مهّمشــة  سياســات االضطهــاد. فقبــل كّل يشء هــّن مضطهــدات لمجــرّد انتمائهــّن ألقليّ
يف دولــة يطغــى فيهــا التطــرّف الديــيّ والقومــيّ وتمــارس التميــز العنــرّي عــى المواطنــني 
والمواطنــات مــن غــري اليهــود بشــكّل صــارخ، وفــوق ذلــك تعــاين الفلســطينيّات مــن ظلــم 
المجتمــع األبــوي الــذي كثــريا مــا يتغــاىض عــن العنــف الممــارس ضــد النســاء للســيطرة عليهــن. 
العدالــة مــن المؤسســات  تحقيــق  تحــول بينهــّن وبــني  النســاء معيقــات ضخمــة  تواجــه 
القضائيّــة التابعــة للدولــة الــي تمــّز ضّدهــّن أصــال. عــى ســبيل المثــال، قانــون األحــوال 
الشــخصيّة اإلرسائيــيّ، بمــا فيــه مــن أحــكام تخــّص الــزواج والطــالق وحضانــة األطفــال، 
يخضــع لســيطرة المحاكــم الدينيـّـة يف إرسائيــل وليســت تلــك المدنيـّـة. وكثــريا مــا تجــد المــرأة 
ــة مســتضعفة يف منظومــة  ــا حلق ــة، تجعله ــة نفســها يف ظــروف خطــرية وغــري منصف العربيّ

ــة عــى القــّوة.  مبنيّ

خــالل عــام 2020، فاقمــت أزمــة كوفيــد- 19 مــن المشــاكّل الــي عانــت منهــا النســاء، فارتفــع 
عــدد حــاالت العنــف األرسي المبلّــغ عنهــا بنســبة 40% مقارنــة بعــام 2019، ونفــذت أماكــن 
ــات. أمــا  اســتقبال النســاء يف مــاليجء احلمايــة، الــي تعــاين أصــال مــن نقــص كبــري يف المزانيّ
المؤّسســات الرســميّة اإلرسائيليـّـة فقــد أظهــرت عجــزًا غــري مســبوق يف توفــري األمــان للنســاء 

ــات خــالل فــرة الطــوارئ.  العربيّ
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منتدى جسور القطرّي

ضمــن هــذا الســياق الســيايسّ واالجتماعــيّ، وتماشــًيا مــع رؤيتنــا إلحــداث التغيــري االجتماعــيّ 
ينشــط منتــدى جســور القطــرّي، الــذي أّسســته كيــان يف عــام 2009، ويضــّم اليــوم 25 امــرأة قياديّــة 

يمثّلــن مجموعــات نســائيّة مــن مختلــف القــرى والمــدن العربيّــة. يعقــد جســور لقاءاتــه خــالل الســنة 

الفعاليّــات  الســاخنة، وضــع اخلطــط وتنســيق  القضايــا  للتدريــب واالســتكمال، مناقشــة وتقييــم 

القطريـّـة المشــركة. الــدور ايل يلعبــه المنتــدى يعــزّز عمــل كّل واحــدة مــن المجموعــات المحليـّـة وكّل 

ناشــطة فيهــا. ممــا يجعلــه قاعــدة متينــة تنشــأ عليهــا حركــة نســويّة فّعالــة ومؤثـّـرة تســاهم يف تحقيق 

ــة، وتحقيــق تغيــري  ــدات العربيّ المســاواة مــن خــالل نشــاطات تعتمــد عــى المجتمــع المحــيّ يف البل

مســتدام يبــدأ مــن العمــل عــى األرض ومــع النــاس. 

يف عــام 2020، اســتمرّت نشــاطات منتــدى جســور لتعزيــز حقــوق المــرأة العربيّــة عــر توســيع 
ــا يف التلبيــة  عمــل المجموعــات المحليّــة إىل المســتوى القطــرّي. لعــب المنتــدى دورًا هامًّ
الرسيعــة لالحتياجــات الــي نبعــت مــن أزمــة كوفيــد- 19، ويف تخطيــط وتنفيــذ حملــة 16 يــوم 
إلنهــاء العنــف ضــد النســاء. كمــا كان لــه دور رئيــيسّ بنــرش قصــص الناجيــات مــن العنــف، 

ــة العنــف الذكــورّي.   ونجــح بلفــت اهتمــام المجتمــع إليهــّن وإىل قضيّ
ــام يســعى منتــدى جســور إىل توســيع جمهــور الهــدف ليشــمل عــددًا أكــر مــن   يف هــذه األي

الرجــال والشــباب. 
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25100 و
امرأة قياديّة يف منتدى جسور

امرأة تلّقت االستشارة والدعم 

القانوينّ من خّط الدعم 

والطوارئ الذي تشّغله كيان

من المتوجهات لكيان، اتّخذن 

خطوات لتحسني أوضاعهن

امرأة يف المجموعات 

النسائية المحليّة

نِشطن لدعم مجتمعهّن المحي ورفع الوعي يف قضايا هامة

17434%

امرأة من عضوات المجالس 

المحليّة تلّقت الدعم والتوجيه 

من كيان يف مجال عملها 

 15

تمكني
النساء

تأثيـــــرنا
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بلدة وصلت إليها نشاطاتنا 
ونشاطات منتدى جسور 

ومجموعاتنا المحليّة 

وزّعت الناشطات وزّعت الناشطات 

امرأة ممن يواجهن العنف وجبة متوسطة
وتحّديات أخرى

وقّدمن مساعدة 
مبارشة  لـ

رزمة مساعدات 

مشارك/ة يف فعاليّات حملة 16 يوم 
لمناهضة العنف، الي بادرت إليها كيان 

بالتعاون مع الرشكاء يف االئتالف

213,000

انتشار 
شامل

مواجهة
أزمــة كوفيد- 19
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1.26021

عىل الصعيد 
اإلعـــالميّ

إصدارات 
كيان 2020

ملـــــيــــون 
مستخِدم تابع وتفاعل

مع منشوراتنا عى فيسبوك، 
انستجرام، يوتيوب وتوير

 الدراسة األوىل من نوعها يف المجتمع الفلسطييّ عن تجارب النساء يف المجالس المحليّة العربية

 تقييم مرشوع كيان الريادّي الهادف لدعم مشاركة النساء يف السياسة المحليّة

 تقرير شامل يسلّط الضوء عى جرائم قتل النساء يف الداخل الفلسطييّ

 تقرير عن العنف األرسّي خالل أزمة كوفيد 19، قّدم اىل المستشار اخلاص للمجلس االقتصادي- االجتماعيّ    

     لألمم المتحدة

تقريرًا صحفًيا كتب عن 

نشاطات كيان

مقابلة أجريت مع طاقم كيان 

والقياديّات يف منتدى جسور
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مـن نــبـض العمل
المــجتــمعيّ المــحـيلّ

نتخّطى األزمة بحلول مبتكرة
تمكّنــت شــبكة الناشــطات مــن توفــري المســاعدة للعديــد من النســاء والعائالت خــالل الفرات 
الصعبــة مــن أزمــة كوفيــد- 19، باتّخــاذ خّطــوات رسيعــة ومبتكــرة لتلبيــة االحتياجــات الطارئــة، 
وشــمل ذلــك التدّخــل يف حــاالت العنــف ضــّد النســاء الــي زادت خــالل فــرات اإلغــالق بشــكّل 
ــة لصــاحل النســاء خــالل تلــك  خــاص. تجنـّـدت مجموعــات النســاء الناشــطة يف البلــدات العربيّ
ــت  ــارات الالزمــة للعمــل رغــم اإلغــالق، كعقــد االجتماعــات عــى االنرن الفــرة. اكتســن المه
لمســح وفهــم االحتياجــات والمشــاكل المتجــّددة وصياغــة خطــط وحلــول تراعــي احلساســيّات 

المجتمعيّــة واجلندريّــة. 

"2020 كانــت ســنة صعبــة عــى النســاء بشــكّل خــاص، ألن اإلغالقــات واالجــراءات المفروضــة 
لمواجهــة الوبــاء دفعــت بالعديــد مــن النســاء إىل دائــرة العنــف. فــكان مــن المهــّم يف هــذا العــام 
أن نســتمرّ بالعمــل عــى رفــع الوعــي بقضايــا النســاء والعنــف الذكــورّي يف مجتمعنــا أكــر مــن 

أي وقــت مــى" هاجــر أبــو صــاحل- قســم العمــل اجلماهــريي، كيــان.  

مــع  بالتعــاون  المياديــن  كّل  يف  بنشــاطهّن  مســبوق  غــري  قياديّــا  دورا  الناشــطات  لعبــت 
الســلطات المحليّــة، والتطــّوع يف جلــان الطــوارئ، استشــارة أقســام خدمــات الرفــاه وتوظيــف 
ــة التنظيــم، توفــري احللــول وتوصيــل  عالقاتهــّن العميقــة مــع المجتمــع المحــيّ لتيســري عمليّ

المســاعدات للجميــع. 
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بني فريوس كورونا
و"فريوس" العــــنف

وفّــرت الناشــطات يف منتــدى جســور والمجموعــات المحليّــة الدعــم للنســاء خــالل أزمــة 
كوفيــد- 19 بتلبيــة احتياجاتهــّن الطارئــة، وتســليط الضــوء عــى أزمــة العنــف الــي رافقــت 
األزمــة الصحيّــة. وبخطــوة شــجاعة كــرست الناشــطات الصمــت المجتمعــيّ عــى العنــف 
الذكــورّي وجرائــم قتــل النســاء الــي زادت خــالل اإلغــالق، بإطــالق حمالت عى مواقــع التواصل 
االجتماعــيّ وتنظيــم وقفــات ومســريات احتجاجيـّـة، باإلضافــة إىل توفــري عناويــن آمنــة وســهلة 

ــه لطلــب المســاعدة.  الوصــول، الســتقبال شــكاوى النســاء وتشــجيعهّن عــى التوجّ

توسيع خدمات خـــــط الدعـــــم

ــره للنســاء، فصــار  خــالل األزمــة وّســعنا خدمــات خــّط الدعــم القانــوينّ والمعنــوّي الــذي نوفّ
متاحـًـا لمــّدة 24 ســاعة يف اليــوم وطــوال أيــام األســبوع. كمــا أتيحــت إمكانيـّـة التوجـّـه برســائل 
ــة. ســاهمت  نّصيــة، حرصــا عــى ســالمة النســاء اللــوايت ال يســتطعن التوجّــه بمحادثــة صوتيّ
الناشــطات الميدانيّــات بتوجيــه النســاء إىل خــّط الدعــم مــن خــالل النــرش الواســع يف وســائل 

التواصــل االجتماعــيّ. 

نرش الوعي الصيح

عــى الصعيــد الصــّي، أطلقنــا حمــالت جماهرييّــة واســعة لرفــع الوعــي اجلماهــريّي بإجــراءات 
واحتياطــات الوقايــة مــن الفــريوس، عــر نــرش المعلومــات الرســميّة المخّصصــة للحفــاظ عــى صحّــة 

اجلمهــور. أمــا عــى الصعيــد االقتصــادّي، فعملــت الناشــطات يف احلقــل عــى دعــم النســاء وعائالتهــّن يف 

المجتمــع المحــيّ وتأمــني احتياجاتهــّن األساســية، بمــا يف ذلــك الغــذاء والــدواء والمســاعدة برعايــة 

األطفــال.
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شعب واحد - هّم واحد
فضا-فلسطينيّات ضّد العنف

منــذ بدايــة األزمــة الصحّيــة العالميّــة تــواردت التقاريــر عــن زيــادة 
حــادّة يف العنــف ضــد النســاء خــالل فــرات اإلغــالق يف كّل العالــم. 
لــم تقابــل هــذه الزيــادة باالهتمــام الــكايف أو الــرد الالئــق للحــّد منهــا. 
وحثّــه  الفلســطييّ  المجتمــع  اهتمــام  عــى  للحصــول  محاولــة  يف 
عــى تحّمــل مســؤوليّته عــن تفــّي العنــف الــذي تواجهــه النســاء 
عابــر  ائتــالف  لتشــكيل  كيــان  بــادرت  كورونــا،  بفــريوس  اجلميــع  ينشــغل  فيمــا  وحدهــّن، 
للحــدود يجمــع مؤّسســات فلســطينيّة نســويّة مــن أرايض الـــ48-، الضفــة الغربيّــة، قطــاع 
غــزة والقــدس. أطلــق عــى االئتــالف اســم "فضــا" اختصــارا لـــ" فلســطينيّات ضــّد العنــف". مــن 
خــالل االئتــالف، تعاونــت 21 مؤسســة مــن جميــع أنحــاء فلســطني التاريخيـّـة، وأطلقــت حملــة 
ــاذ موقــف  ــك" دعــت المجتمــع مــن خاللهــا إىل اتّخ ــا صوتِ ــة ضخمــة تحــت شــعار" إحن إعالميّ
وحــدوّي واضــح ورافــض للعنــف اجلنــدرّي، ولعــب دور مســؤول يف احلــّد منــه.  كمــا توجّهــت إىل 
النســاء المعنّفــات وناشــدتهّن باالســتعانة بمؤّسســات االئتــالف للحصــول عــى االستشــارة 

والدعــم يف مواجهــة العنــف.   

النســاء  جميــع  يمثّــل  الــذي  األول  لكونــه  إضافيّــة  قيمــة  فضــا  "الئتــالف 
الفلســطينيّات أينمــا كــّن، ويوحّــد الموقــف النســوّي مــن العنــف ضــّد المــرأة، 
ولكونــه األول الــذي يحّمــل كّل فئــات المجتمــع المســؤوليّة عــن مكافحــة العنف 
ضــّد النســاء، ويوفـّـر وســائل، عناويــن وإرشــادات لــكّل مــن يريــد المســاهمة يف 

ــاة النســاء" هــذه المعركــة عــى حي

 فاطمة دعنا، مستشارة تنظيمية.
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إحنا صوتك:
 أجريت مع الناشطات عرشات المقابالت اإلعالمّية، يف الصحافة المكتوبة والمرئيّة والمسموعة.

 تابع احلملة أكر من 	.	 مليون مستخدم عى فيسبوك و 8000	4 عى انستغرام.

 وصلت االئتالف عرشات آالف الرسائل والتوجّهات عى فيسبوك وغريه اآلالف من ضحايا

    العنف تمكّن من احلصول عى الدعم واخلدمات الي عرضتها المؤّسسات خالل احلملة.

     هنا يمكنك مشاهدة الفيديو الذي أنتجته الناشطات لدعم حملة إحنا صوتك
 

https://drive.google.com/file/d/1SlMuAsDQHBGNeRBxH6CsMSxlo2paCe2h/view?usp=sharing
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"تخليهاش بالقلب"
رسالة إىل النساء يف ضائقة

حملة 16 يوًما لمناهضة العنف ضّد النساء 
كمــا يف كّل ســنة، كان للنشــاطات عــى األرض دور كبــري يف إنجــاح حملتنــا لهــذا العــام مــن 
أجــل رفــع الوعــي وتغيــري المواقــف يف قضيّــة العنــف ضــّد النســاء. تعــاون منتــدى جســور 
ــة وعــرشات العضــوات يف االئتــالف، يف تخطيــط وتنفيــذ احلملــة  ومجموعــات النســاء المحليّ
بــكّل نشــاطاتها ومراحلهــا.  وكان شــعارنا هــذا العــام" تخليهــاش بالقلــب" لتشــجيع النســاء 
عــى عــدم الســكوت عــى العنــف الذكــورّي. افتتــح اليــوم األول مــن احلملــة بوقفــات ومســريات 
بلــدات عربيّــة، جــاب خاللهــا المشــاركون والمشــاركات الشــوارع مــع  احتجاجيّــة يف ســّت 
شــعارات تلفــت أنظــار األهــايل إىل آفــة العنــف وتشــجّع النســاء عــى البــوح بــدل الســكوت. كمــا 

ــب".  ــي تحمــل شــعار" تخليهــاش بالقل ــت آالف الِكمامــات ال وزّع

خــالل احلملــة أجريــت قرابــة أربعــني فعاليـّـة جماهرييـّـة مبتكــرة، وّظفــت فيهــا اخلــرات واإلبــداع 
لرفــع الوعــي بموضــوع العنــف اجلنــدرّي المقلــق. أجريــت ورشــات تدريبيّــة، ورشــات فنّيــة 
وتفاعليّــة للشــباب وعــرض جماهــريّي )فــالش مــوب(، وفعاليّــات مشــابهة تحافــظ عــى 
تعليمــات األمــان جــرت خــالل فــرة كوفيــد - 19 . نجحنــا بالوصــول إىل جمهــور متنــّوع حاملــني 

ــا.  ــدرّي، ومســاند للضحاي رســالة واضحــة وبصــوت واحــد رافــض للعنــف اجلن

نداء إىل اجليل القادم

ّــب  شــهد عــام 2020 تركــزًا أكــر عــى جيــل الشــباب. ســعت ناشــطات منتــدى جســور للتغل
التقييــدات الــي فرضتهــا وزارة الصحــة بســبب الفــريوس بطــرق مبتكــرة، مــن أجــل التواصــل 
ــة للمســاهمة بإحــداث التغيــري المنشــود.   مــع الشــباب وإكســاب اجليــل القــادم مهــارات قياديّ
يف حــني لــم نتمكــن 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 تنــى كان تعليــق أحــد الشــباب المشــاركني يف 

ــه إنســانًا نســويّا.  الورشــة بأنهــا جعلــت من

النساء من وراء األرقام

ضمــن حملــة الـــ 16 يــوم، نـُـرِشت 8 فيديوهــات تــروي فيهــا الممثـّـالت قصصــا حقيقيـّـة، وصلتنا 
عــى خطــوط الدعــم مــن نســاء ناجيــات مــن العنــف الذكــورّي. شــاهد هــذه الفيديوهــات نحــو 

مناهضة العنف المبينّ 
عىل النوع االجتماعيّ
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ــة وقــدرة اإلعــالم االجتماعــيّ عــى  ــّوة القصــص احلقيقي ــدّل عــى ق ــا ي 55000 مســتخدم، مم
النــرش والتأثــري بأعــداد كبــرية. كان مــن المهــم أن يــرى النــاس الناجيــات مــن العنــف ويســتمعوا 
إىل قصصهــّن منهــّن مبــارشة، لــي يتذكّــر مجتمعنــا أن خلــف هــذه األرقــام المزتايــدة، نســاء 
حقيقيّــات وقصــص مأســاويّة.  أظهــرت هــذه الفيديوهــات أبعــادا وأشــكاال مــن العنــف الــذي 
ــي ال نســمع  ــف ال ــة، وســلّطت الضــوء عــى أشــكال العن ــّن اليوميّ ــه النســاء يف حياته تواجه
عنهــا إال القــي؛ كالعنــف ضــد المــرأة المعاقــة والعنــف االقتصــادّي وســفاح القــرىب وعنــف مــا 

بعــد الطــالق وغريهــا. 

التعاون والتضامن النسوّي

رغــم تعــّذر اللقــاءات واالجتماعــات، واصلنــا التعــاون مــع المؤّسســات احلقوقيّــة والنســويّة 
المحليـّـة، لتكثيــف العمــل واألثــر اجلماعــيّ يف قضايــا العنــف ضــّد النســاء بشــكّل خــاص. وهــذه 

فرصــة لنتقــّدم بالشــكر لرشكائنــا يف حملــة "تخليهــاش بالقلــب"

مؤسسة ترشين	 

مركز الطفولة	 

مؤسسة انتماء وعطاء	 

جمعية اجلليل - اجلمعيّة القطريّة العربيّة للبحوث واخلدمات الّصحيّة	 

معا – اتحاد تنظيمات نسائية عربية – بدوية يف النقب	 

نعم – نساء عربيات يف المركز	 

مركز عدالة	 

مؤسسة الزهراء للنهوض بمكانة المرأة	 

عروس البحر للنساء يف يافا	 

إعالم – المركز العريب للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث	 

منتدى اجلنسانية 	 

مدى الكرمل – المركز العريب للدراسات االجتماعيّة التطبيقيّة	 

كمــا نشــيد بالــدور الهــام الــذي لعبــه ائتــالف فضــا العابــر للحــدود، بجلــب موضــوع العنــف ضــد 
النســاء إىل طاولــة الــرأي العــام وخلــق حالــة جــدل رضوريــة جــدا بهــذا الشــأن، يف جميــع أنحــاء 
فلســطني التاريخيـّـة. نحــي ائتــالف فضــا أيضــا عــى المشــاركة ألّول مــرة يف حملــة الـــ 16 يــوم، 
بعقــده طاولــة مســتديرة بعنــوان" إنهــاء العنــف ضــّد النســاء الفلســطينيّات". وقــد بــّث النقــاش 

عــى فيســبوك وشــاهده نحــو 5000 شــخص.

حملــة 16 يــوم لمناهضــة كافــة أشــكال العنــف ضــد النــاء هــي جــزء مــن حملــة دوليــة ُتنَفَّــذ يف 
ــم. خــالل عــام 2020، تعاونــت كيــان مــع المنّظمــة الســويرسيّة الرشيكــة  ــة يف العال 185 دول
)CFD( ، وأجــرت فعاليــة الفــالش مــوب مشــركة معهــا. يف اليــوم ذاتــه، شــارك فلســطينيون 
وســويرسيّون بركيــب بــازل يشــكّل ملصًقــا يرمــز إىل قــّوة النســاء اجلماعيّــة. كمــا عملــت 
كيــان مــع الســفارة الهولنديـّـة وشــاركت يف نقــاش عــن مواجهــة العنــف خــالل فــرة كوفيــد- 19. 
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مناهضة قتل النساء
شــهد عــام 2020 زيــادة كبــرية يف جرائــم قتــل النســاء، إذ أن 15 امــرأة قتلــت خاللــه، بينمــا 
ــان مــع  ــة 10 حــاالت يف الســنة. تتعامــل كي ــم القتــل خــالل األعــوام الماضي كان معــّدل جرائ
كافّــة جوانــب جرائــم قتــل النســاء، فتحــرص عــى االســتماع إىل قصــص الضحايــا وتقديمهــا 
للجمهــور وللنســاء القياديـّـات والناشــطات عــى األرض، اللــوايت بدورهــّن ينّظمــن االحتجاجــات 
والنشــاطات المناهضــة لقتــل النســاء، كمــا تتابــع كّل قّصــة وكّل ضحيـّـة مع اجلهــات القضائية 
والرشطــة، وتطالــب أفــراد المجتمــع بإدانــة ومكافحــة العنــف ضــّد النســاء وعــدم تريــره نهائًيــا. 
يف هــذا العــام أيضــا أجرينــا دراســة عــن قتــل النســاء الفلســطينيّات يف إرسائيــل، انطالقــا 
ــة لهــذه  ــة المؤديّ ــة والمجتمعيّ ــة فهــم العوامــل المؤّسســاتية والترشيّعي ــا ألهميّ مــن إدراكن
ــكات نســويّات،  ــات وباحثــني وناشــطات ورشي ــم. أجريــت الدراســة بالتعــاون مــع باحث اجلرائ
جلمــع معطيــات شــاملة. ترتكــز الدراســة إىل مقابــالت مــع أقربــاء عائــالت الضحايــا وجمــع 
ســجاّلت رســميّة، يف ســعي لطــرح قصــص النســاء مــن وجهــة نظــر النســاء ألّول مــرة. التقريــر 

ســيصدر خــالل 2021. فيمــا يــي أبــرز مــا يفيــد بــه تحليــل المعطيــات:

يعتر قتل النساء انعكاًسا لمشاكل عى المستوى المجتمعيّ، وليس فقط عى 	 
المستوى الفردّي

عادة ما يحمل المجتمع آراء تلوم الضحيّة يف جرائم كهذه، بدال من اعتبارها 	 
ظاهرًة مجتمعيّة

عائالت الضحايا، بما يف ذلك األطفال، ال تتلّقى الدعم الرسميّ الكايف	 

ال تتعامل وسائل اإلعالم مع جرائم قتل النساء بشكّل شمويل أو جوهري. يف 	 
معظم احلاالت ينسخ اإلعالم تقارير الرشطة دون تزويد المتلّقي بتحليل مالئم 

ودون أي مراعاة حلساسيّة الموضوع 

هنالك حاجة لمرافعة واسعة لتغيري المواقف المؤّسساتية وإحداث تغيري 	 
اجتماعيّ ووقف سفك دماء النساء
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منع التحرّشات اجلنسّية

تســتمرّ كيــان بلعــب دور قيــادّي يف مناهضــة التحرّشــات اجلنســيّة. خــالل هــذا العــام الصعــب، 
كثّفنــا اجلهــود لرفــع الوعــي والمطالبــة بحمايــة النســاء مــن التحرّشــات يف أماكــن العمــل، خاّصة 
يف الســلطات المحليّــة. نجحنــا بجعــل الســلطات المحليّــة تتعامــل مــع قانــون منــع التحــرّش 
اجلنــيسّ  بجّديــة. بالرشاكــة مــع مؤسســة "محامــون مــن أجــل إدارة ســليمة"  اتّخــذت كيــان 
خطــوات قانونيّــة ضــّد الســلطات المحليّــة العربيّــة الــي لــم تطبـّـق القانــون، الــذي ينــّص عــى 
نــرش أنظمــة التحــرّش اجلنــيسّ  يف مــكان بــارز يف مــكان العمــل وتعيــني موظــف/ة لــإرشاف 
ــة الــي تطبّــق القانــون مــن  عــى منعــه. أدت هــه اخلطــوات إىل ارتفــاع عــدد الســلطات المحليّ

أقــل مــن النصــف إىل 92%. 

ــة حلثّهــا عــى تنفيــذ القانــون بشــكّل  بالمقابــل، قّدمــت كيــان الدعــم الــالزم للســلطات المحليّ
فّعــال، فــزّودت المعنيّــني بالدعــم والمشــورة، ودليــل تعليمــات باللغتــني، كمــا وفّــرت لهــم 
ألول مــرّة، نســخة عربيّــة مــن أنظمــة التحــرّش اجلنــيسّ، مــن أجــل توفــري حمايــة أكــر للنســاء 
ــر طاقــم كيــان خدمــة االستشــارة والدعــم  ــة. كمــا وفّ ــة العربيّ العامــالت يف الســلطات المحليّ

للعديــد مــن الناجيــات مــن التحــرّش اجلنــيسّ. 

"لــم يكــن والــدي لطيًفــا مثــل بــايق اآلبــاء، بــل كان جــادًا وصلبًــا. لكنــه أبــدى 
بمعانقــي  بــدأ  العمــر،  مــن   13 كنــت يف  الماديــة. حــني  باحتياجاتنــا  اهتماًمــا 
وتقــرب مــي جســدًيا. يف البدايــة كنــت ســعيدة واعتقــدت أنــه بــدأ أخــريًا بإظهــار 
محبتــه يل ... ولكــن عندمــا بــدأ بلمــس أعضــايئ احلساســة ُصدمــت. قلــت لنفــيس 
أنــي حتًمــا جنونــة ألنــي فكــرت بهــذه الطريقــة، وكان ذلــك بالتأكيــد بالصدفــة. 
ولكــن عندمــا كــرر ترفاتــه، بــدا األمــر واضحـًـا، وكان عــيّ أن أعــرف لنفــيس أنــه 

كان يتحــرش يب جنســًيا"

" – هــذه كلمــات فتــاة رافقناهــا عــى خــّط  الدعــم، بقرارهــا الشــجاع باإلفصــاح عــن 

تجربتهــا الصعبــة المتمثلــة باعتــداءات والدهــا وشــعورها بالذنــب والعــار لفــرة طويلــة، 

إىل أن أدركــت، بمســاعدة كيــان، أنهــا لــم ترتكــب أي خطــأ وأن والدهــا قــد خذلهــا
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حقوق النساء يف مجال
األحوال الشخصّية

نؤمــن يف كيــان بــأن للمــرأة احلــّق يف اختيــار رشيكهــا وطريقــة االرتبــاط بــه وبنــاء العائلــة 
ــة الــزواج المــدينّ، واتبــاع مبــادئ المســاواة  بالشــكّل المريــح لهــا، لذلــك ننــادي بإتاحــة إمكانيّ
ــة الطــالق  ــة. عــى ســبيل المثــال ال تــزال المحاكــم الكنســيّة تصّعــب عمليّ يف المحاكــم الدينيّ
ــة المتعلّقــة  وتثقــل عــى النســاء بفــرض رســوم عاليــة جــّدا عــى الطــالق واإلجــراءات القانونيّ
ــه. يف نهايــة 2020 شــاركت كيــان بتقديــم دعــوى قضائيــة تطالــب بخفــض هــذه الرســوم.  ب
كمــا نواصــل تقديــم الدعــم القانــوينّ واالستشــارات للنســاء يف قضايــا األرسة عــر خــّط الدعــم، 
وتقديــم التوجيــه القانــوينّ  للنســاء إلمدادهــّن بالمعلومــات ودعمهــّن يف تحصيــل حقوقهــّن 
يف قضايــا األحــوال الشــخصيّة، كتلــك المتعلقــة بالطــالق واحلضانــة والنفقــة. تتعامــل كيــان 
مــع هــذه القضايــا مــن منظــور نســوّي، واع للتحديــات الــي تواجههــا المــرأة حــني تخــوض 
المعــرك القضــايئّ، بمــا يف ذلــك اإلقصــاء االجتماعــيّ واالقتصــادّي وكافــة أشــكال العنــف. 

 

قيادياّت يف السياسة أيضا

كان عــام 2020 ملهًمــا عــى مســتوى العمــل الســيايسّ للنســاء الفلســطينيّات، تعاونــت فيــه 
مجموعــات النســاء المحليّــة مــع الســلطات المحليّــة يف نشــاطات تطوعيّــة عديــدة خلدمــة 
ــا مرشوعــني يف 2020 ضمــن  ــان أطلقن ــة خــالل فــرة الطــوارئ.  يف كي ــدات العربيّ أهــايل البل
برنامــج نســاء يف السياســة: األّول كان عقــد لقــاءات استشــاريّة مــع عضــوات مــن المجالــس 
المحليـّـة العربيـّـة، شــاركت فيــه 8 عضــوات، مــن أصــل 15، و10 نســاء قياديـّـات مــن الناشــطات 
عــى األرض. تّضمنــت اللقــاءات تدريبــات وتبــادل اخلــرات والدعــم بــني النســاء، ونقاشــات 
حــول نمــاذج العمــل الســيايسّ األفضــل واســراتيجيّات تغيــري البيئــة السياســيّة احلاليـّـة، الــي 

ــة والمصــاحل الشــخصيّة.  ال تــزال تخضــع للمحســوبيّات وتطغــى عليهــا المعايــري الذكوريّ

أمــا المــرشوع الثــاين فجــاء عــى شــكل بحــث تحليــيّ لتجــارب النســاء العضــوات يف المجالــس 
والعضويّــة  االنتخابــات  تجربــة  نســاء خضــن  مــع  مقابــالت  إىل  يرتكــز  العربيــة،  المحليــة 
التجربــة وتوفــري مرجــع  توثيــق هــذه  البحــث إىل  يهــدف  العربيّــة.  المحليّــة  الســلطات  يف 
للمرّشــحات وعضــوات المجالــس المحليـّـة والنســاء الراغبــات بخــوض هــذه التجربــة، باإلضافة 
ــأن  ــد البحــث ب ــد العمــل مــع النســاء يف هــذا المجــال. يفي ــي تري إىل المؤّسســات األخــرى ال
عضــوات المجالــس يحاولــن إجــراء تغيــري كبــري يف المجلــس المحــيّ، لكنّهــن يواجهــن معيقات 
ــة. نــرشت كيــان  ــة الســائدة يف المجتمــع ويف المجالــس المحليّ ــة واألبويّ مــن البيئــة الذكوريّ
هــذه النتائــج يف تقريــر مفّصــل وناقشــتها عــى طاولــة مســتديرة، وقّدمــت توصيــات إلنهــاء 

ــات يف العمــل الســيايسّ.  التميــز الصــارخ ضــّد النســاء العربيّ
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التقرير المايلّ 0	0	

األنشطة المالّية يف السنوات

مصادر الدخل 0	0	

ل
يك

ش
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غ 
مبل

ال

مدخوالت مصاريف
النتيجة السنوية الصافية

	0	8-	0	0

مؤسسات دولية

مؤسسات محلية

ترعات فردية
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فـي 		0	

ستهتّم كيان بتوسيع العمل مع اجليل الشاب، عر رفع الوعي النسوّي 	 

والمهارات القياديّة. 

زيادة التعاون مع المؤّسسات النسويّة يف الضّفة والقطاع.	 

سيستمر ائتالف فضا خالل العام اجلاري بنشاطه ضّد العنف، وصقل 	 

هويّته واسراتيجيّته للحّد من اجلرائم الذكوريّة يف جميع أنحاء 

فلسطني.

سنستعّد لتعزيز مشاركة النساء يف السياسة المحلّية يف انتخابات 	 

.2023

سنخّطط حلمالت االنتخابات القادمة دعما للنساء المرّشحات.	 

سنستمرّ بدعم عضوات المجالس المحلّية، ونهتم أيضا بتدريب 	 

السياسّيني الرجال بموضوع احلساسيّة اجلندرية.

سندرب اثنتني من المجموعات المحليّة النسائيّة عى القيادة 	 

وتخطيط وتنفيذ مشاريع جماهرييّة.
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كيف يمكن دعم كيان؟

كونوا معنا ومع نسائنا

للتربّع ودعم عملنا
دعمــك يســاعدنا عــى تحقيــق رؤيــة كيــان، مــن أجــل مجتمــع متنــّوع عــادل وآمــن جلميــع أفــراده 

وخــال مــن التميــز اجلنــدرّي.

يمكنك تقديم الدعم من خالل:

حوالة بنكية

The First International Bank of Israel
#31 Branch #007
Account #105-552836
Komoi 1, Ziv Center Haifa, Israel

PayPal

هي الوسيلة اآلمنة والرسيعة للترع لكيان - لمرة واحدة أو ترّع شهري:
www.kayanfeminist.org/donate

GLOBAL GIVING

وســيلة إضافيــة آمنــة ورسيعــة للتــرع ألحــد مشــاريع كيــان. للتــرّع لمــرة واحــدة أو تــرّع 
شــهري الرجــاء زيــارة الموقــع التــايل : 

https://www.globalgiving.org/donate/26365/kayan-feminist-
/organization

ترع مبارش 

 يمكن إرسال ترّعك بالريد مبارشة، إىل كيان، شارع أرلوزوروف 1188، حيفا 33276

قرّب للخري - تقريب صغري تأثري كبري.

يمكنــك تقديــم دعــم قليــل، ال يتعــدى ال 4 شــواقل شــهريا، كيــف؟ طريقــة عمــل “قــرِّب 
للخــري” بســيطة جــًدا، عنــد الــرشاء بواســطة بطاقــات االعتمــاد يتــم تقريــب المبلــغ المدفــوع 
لألعــى، فيتحــول الفــارق إىل اجلمعيــة. لتفاصيــل أكــر ولالنضمــام لمجموعــة المقربــني/ات 

ــايل:  ــط الت للخــري الرجــاء الضغــط عــى الراب
https://www.igul.org.il/amutot/%d7%9b%d7%99%d7%99%d7%90%d
7%9f/?association

https://www.globalgiving.org/donate/26365/kayan-feminist-organization/
https://www.globalgiving.org/donate/26365/kayan-feminist-organization/
https://www.globalgiving.org/donate/26365/kayan-feminist-organization/
https://www.igul.org.il/amutot/%d7%9b%d7%99%d7%99%d7%90%d7%9f/?association
https://www.igul.org.il/amutot/%d7%9b%d7%99%d7%99%d7%90%d7%9f/?association
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شكرا جزيال جلميع 
داعماتنا وداعمينا

• Anna Lindh Foundation

• Brot für die Welt

• cfd – The Feminist Peace Organization

• Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights 

Defenders

• European Commission

• Haifa Municipality

• Israel Palestine Mission Network

• Israel Religious Expression Platform (iRep)

• Kvinna till Kvinna

• Mediterranean Women’s Fund

• National Council of Jewish Women

• New Israel Fund

• Open Society Foundations

• Pro Victimis

• Rosa Luxemburg Stiftung

• Schusterman Foundation

• Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Human Security 

Division

• Tikkun Olam Women’s Foundation

• Women’s World Day of Prayer

• Drs. Steven and Sybil Wolin



كيان، شارع أرلوزوروف 1188، حيفا 33276

kayanfeministkayanfeministorganization

+972-4-866-1890 info@kayan.org.il kayanfeminist.org

http://www.twitter.com/kayanfeminist
http://KayanFeministOrganization
http://www.instagram.com/kayanfeminist
http://www.kayanfeminist.org 

