
القوس للتعّددّية الجنسّية والجـنـدرّيـة 
فـي الـمــجـتـمـع الفلسطيين

وّية الجندرّية.
ُ
وّية الجنسّية، امليول املثلّية، واله

ُ
  اله

 مواقفنا الشخصّية وأدوارنا املهنّية وما بينهما.

 تحّديات فردّية، عائلّية واجمتاعّية يف التعامل 

مع قضايا التعّددّية الجنسّية والجندرّية. 

مرشوع
التدريبات
املــهــنـــّيــة

دّية  ّية عن التعدُّ
ّ
 أبعاد اجمتاعّية - سياسّية محل

الجنسّية والجندرّية.

 مهارات وآلّيات تحليلّية أساسّية للتعامل 

املهيّن مع هذه القضايا.

لقاءات تثقيفّية، دورات تدريبّية مهنّية، ودورات استكمال حول املواضيع اآلتية:



الهدف والحاجة

دّيــة الجنســّية والجندرّيــة بــن الفئــات املتنّوعــة  يختلــف التعامــل مــع مواضيــع التعدُّ
ــع يف مؤّسســاتنا  ــذه املواضي ــًرا له ــا كب ــاك تغييًب ــا أّن هن

ً
ــرى أحيان ــث ن ــا، حي يف مجمتعن

ــة املعلومــات، واملعرفــة النظرّيــة واألدوات الفعلّيــة للتعامــل 
ّ
وحراكاتنــا، باإلضافــة إىل قل

مع هذه القضايا، وال ســّما يف ظّل الحّساســّية االجمتاعّية واملحظورات حولها يف مجمتعنا. 
، وليــس 

ً
ومــن جهــة أخــرى، مواضيــع التعّددّيــة الجنســّية والجندرّيــة أصبحــت أكــر تــداوال

ّ وعــىل مســتوى الخطــاب املجمتعــّي، وإمنــا كذلــك عىل نحــٍو مبارش  ّ
فقــط يف اإلعــام املحــي

مضــن عمــل املؤّسســات، وبــات التعامــل معهــا أمــًرا شــائًعا ال ميكــن تجاهلــه، وبخاّصــة يف 
العمــل الحقــويّق، والعاجــّي، والعمــل مــع الفئــات الشــبابّية داخــل وخارج املــدارس، وأكر. 

ماذا نقصد بالتعّددّية
الجنسّية والجندرّية؟ 

مــن  ومجموعــات  ألشــخاص  واالجمتاعّيــة  الشــخصّية  شــامل للتجارب  منظــور  هــي 
لّيــن، وثنائّيــي امليــول الجنســّية، ومتحــّويل النــوع االجمتاعــّي، واملتســائلن 

ْ
لّيــات، وامِلث

ْ
امِلث

وأشــخاص يعيشــون توّجهــات جنســّية وجندرّيــة مختلفــة، وعاقــات هــذه التجــارب 
بقضايــا املجمتــع وهمومــه االجمتاعّيــة واالقتصادّيــة والسياســّية والثقافّيــة.

عن مرشوع
التدريبات املهنّية: 

تــأيت التدريبــات املهنّيــة يف القوس لاســتجابة لهــذه االحتياجــات والتحّديــات املختلفــة، 
ولتوفــر مســاحة للنقــاش حــول هــذه املواضيــع وربطهــا مــع عملنــا وأدوارنــا املهنّيــة داخــل 
 ودمــج 

ّ
ــة يف القــوس إىل توفــر فرصــة لحــث مجمتعنــا. يهــدف مــروع التدريبــات املهنّي

مجموعــات مختلفــة يف املجمتــع عــىل االنخــراط يف نقــاش مجمتعــّي مســؤول حــول مواضيع 
ة وتحــّدي األفــكار المنطّيــة 

َ
ْســَبق

ُ
التعّددّيــة الجنســّية والجندرّيــة، بغيــة كــر اآلراء امل

لّيــة والنــوع االجمتاعــّي، عــىل نحــٍو نظــرّي وعمــّي. 
ْ
وّيــة الجنســّية وامليــول امِلث

ُ
حــول اله

ــُر لقــاءات القــوس التدريبّيــة معلومــات شــاملة وعميقــة حــول املفاهــم األساســّية 
ّ
توف

ّيــة، 
ّ
دّيــة الجنســّية والجندرّيــة وأبعادهــا النفســّية واالجمتاعّيــة والسياســّية املحل يف التعدُّ

وذلــك ابتغــاَء توســيع دوائــر املعرفــة وتطويــر القــدرات واملهــارات املهنّيــة للتعامــل مــع 
ــة عــىل الدمــج  هــذه القضايــا داخــل املجمتــع الفلســطييّن. تعمتــد تدريبــات القــوس املهنّي
ّ للقــوس الــي  ّ

بــن مــواّد نظرّيــة علمّيــة حديثة وعــىل تجربــة العمــل املجمتعــّي املحــي
تربــو عــن 15 عاًمــا.

تقّدم القوس دورات تدريبّية متنّوعة من حيث املضامن وعدد اللقاءات. منها: 

 لقاءات تثقيفّية )لقاء واحد(؛ 

 دورات مهنّية تدريبّية )من 3 إىل 5 لقاءات(؛ 

 دورات استكمال )30 ساعة أكادميّية( لألطر الرتبوّية.

الــدورات ُمَعــّدة لطواقــم مهنّيــة نفســّية واجمتاعّيــة وتربوّيــة، ولطواقــم مؤّسســات 
بّيــة أكادميّيــة، وملجموعــات شــبابّية ولغرهــا. 

ّ
املجمتــع املــديّن، وملجموعــات طا

ــاَءم الــدورات 
ُ
ســة املتوّجهــة/ املعنّيــة، وت تتحــّدد املضامــن بالتنســيق مــع الجهــة /املؤسَّ

حســب احتياجاتهــا وجاهزّيتهــا  للتعامــل مــع هــذه القضايــا.



عن القوس 

ــل القــوس يف الســنوات األخــرة املصــدر الرئيــّي يف املعلومــات واملعرفــة حــول مواضيــع 
ّ
متث

ــة يف مجــال التدريبــات لطواقــم العمــل  ــة، ومتلــك خــرة طويل ــة الجنســّية والجندرّي التعّددّي

ا مــا يعــادل 100 ســاعة  والناشــطن يف مؤّسســات املجمتــع املــديّن. تقــّدم القــوس ســنويًّ

تدريبّية معمِتــدة عــىل خــرة طاقــم مهــيّن مــن ناشــطي القــوس. نعمــل عــىل تطويــر الــدورات 

ــة يف امللتقــى والنقاشــات الــي  ــة عــىل نحــٍو مســتدمي معمتديــن عــىل التجربــة الفعلّي التدريبّي

نديرهــا مــع املجموعــات املختلفــة.

ــة يف املجمتــع الفلســطييّن )ج. م.( هــي مجموعــة مــن  ــة الجنســّية والجندرّي القــوس للتعّددّي

لّيــن، وثنائّيــي امليــول الجنســّية، ومتحــّويل النــوع 
ْ
لّيــات، وامِلث

ْ
الناشــطات والناشــطن مــن امِلث

االجمتاعــّي، واملتســائلن وأشــخاص يعيشــون توّجهــات جنســّية وجندرّيــة مختلفــة، تعمــل 

يف ســبيل بنــاء مجمتــع فلســطييّن يــذّوت مبــدأ التعّددّيــة الجنســّية والجندرّيــة ويحــرم 

االختــاف.

ّمتنــا مــن خــال مــا يــي: تعزيــز القــوس كمســاحة ناشــطة لــدى أصحاب 
َ
نطمــح إىل تحقيــق َمه

وّيــات وأصدقائهــم لالتقــاء والِحــوار واإلبــداع؛ تطويــر قــدرات ومهــارات 
ُ
هــذه التوّجهــات واله

الناشــطات والناشــطن؛ تعزيــز االئتافــات يف الِحــراكات املختلفــة؛ العمــل عــىل التغيــر 

املجمتعــّي، وفتــح ِحــوار مجمتعــّي مســؤول حــول األنظمــة القمعّيــة املختلفــة الــي تســيطر عــىل 

وّيــات الجنســّية والجندرّيــة املختلفــة واملتنّوعــة.
ُ
أجســادنا، وعــىل التوّجهــات واملماَرســات واله

للزميد من التفاصيل أو تحديد جلسة تعارف أّولّية،

 ُيرجى التواصل معنا عر:

 Training@alqaws.org

 www.alqaws.org :موقع القوس

هاتف: 02-6252729

mailto:Training@alqaws.org
http://www.alqaws.org

