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alQaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society

 القوس للتعّددّية الجنسّية والجندرّية يف 
المجتمع الفلسطينّي هي مجموعة من 

الناشطات والناشطين من الِمْثلّيات، والِمْثلّيين، 
وثنائّيي الميول الجنسّية، ومتحّولي النوع 

االجتماعّي، والمتسائلين وأشخاص يعيشون 
توّجهات جنسّية وجندرّية مختلفة، وأصدقائهم.  

القوس هو حيّز مفتوح وذو قاعدة شعبّية 
واسعة يستوعب ويتلّقى ويحتوي ويتفاعل 

وُيْشِرك يف الجهود والطاقات التي تهدف إلى 
خلخلة أنظمة القمع الجنسّي والجندرّي، 

وأدوات السيطرة على الجسد والجنسانّية، من 
النظام األبوّي والرأسمالّي إلى االستعمارّي، 

وإعادة تشكيل عالقات القّوة الناتجة عنها 
هات  للمساهمة يف خلق مجتمع يحوي توُجّ

جنسّية وجندرّية متنّوعة.



َمهّمتنا: 
نطمح إلى تحقيق َمهّمتنا من خالل تعزيز القوس كحيّز 

مستقِطب وتعّددّي، ضمن ِقَيِمه: توفير مساحة ناشطة لدى 
أصحاب هذه التوّجهات والُهوّيات وأصدقائهم لاللتقاء والحوار 

واإلبداع؛ تطوير قدرات ومهارات الناشطات والناشطين؛ تعزيز 
االئتالفات يف الِحراكات المختلفة؛ العمل على التغيير المجتمعّي، 

وفتح حوار مجتمعّي مسؤول حول األنظمة القمعّية المختلفة 
التي تسيطر على أجسادنا، وعلى التوّجهات والممارسات والُهوّيات 

الجنسّية والجندرّية المختلفة والمتنّوعة.

أهدافنا: 
 العمل مع أشخاص يعيشون توّجهات جنسّية وجندرّية مختلفة 

يف المجتمع الفلسطينّي.  
 بناء مجموعات ِمْثلّية وكويرّية محّلّية ذات وعي قادرة على التأثير 

على واقعها والعمل مع المجتمع لتشكيل التغيير الذي نريد.   
 المساهمة يف تطوير رؤية نقدية للخطاب الجنسانّي القائم، لكي 

نحقق تغييرا مجتمعيا جذريا نابًعا من خصوصّية مجتمعنا 
الفلسطينّي بمختلف فئاته.   

 المباد رة إلى الشروع يف حوار مجتمعّي مسؤول حول األفكار 
التي تعمل ضد هيمنة الخطاب الجنسانّي السائد، والسعي نحو 

بناء مجتمع غير هرمّي يذّوت ويحترم االختالف والتنّوع. 

مشاريعنا:
 دعم واستشا رة: ترمي هذه المشاريع إلى توفير خدمات وأُطر 

دعم ودّية وآمنة ألشخاص يعيشون توّجهات جنسّية وجندرّية 
مختلفة، عن طريق الدعم واالستشارة النفسّية وتشمل: تنظيم 
مجموعات دعم التي تعمل على تيمات تتعّلق بجنسانّية الفرد، 
وإعادة بناء العالقة بين األفراد وذاتهم وعائالتهم والمجتمع 

على نحٍو إيجابّي وسليم. باالضافة، تعمل القوس على نعمل على 
توفير الخدمات النفسّية الفردّية وتشمل تنظيم دورات تدريبّية 

وبناء عالقات مهنّية مع اختصاصّيين/ت نفسّيين/ت والعمل 
بالتعاون معهم/ن على توجيه أشخاص يشعرون بحاجة إلى 

االستشارة والدعم. وأخيرا، تفّعل القوس مشروع “الَخّط -  إصغاء 
ومعلومات”، الذي يهدف الى توفير اآلذان الصاغية حول الهوية 
الجنسّية والجندرّية والُميول الجنسّية بواسطة الهاتف والتشات. 

 مشاريع مثلّية وكويرية: تهدف هذه المشاريع إلى تطوير قيادات 
وبناء مجموعات محلّية وقْطرّية ذات وعي ومعرفة يف قضايا 

التعّددّية الجنسّية والجندرّية. تعمل هذه المجموعات يف أربعة 
مراكز رئيسّية: حيفا؛ يافا؛ القدس؛ رام الله وتشمل تطوير كوادر 

الناشطين/ات عن طريق المشاركة يف التخطيط وبناء إستراتيجّيات 
العمل وتطوير الخطاب داخل القوس، وعن طريق بناء أُطر 

ثقافّية واجتماعّية وتثقيفّية متغيّرة، مثل المجموعات الشبابّية 
“أنا وجنسانّيتي: تأثير ومعرفة” التي تهدف إلى تطوير القدرات 

والمعرفة  المتعّلقة بالجنسانّية. باالضافة نعمل على تنظيم 
مناسبات فّنّية واجتماعّية، حفالٍت شهرّيًة وأمسيات ثقافّية. واخيرا، 

تفعل القوس مباردة الصحة “بحّبك آِمن” التي تعمل على رفع 
درجة التوعية، يف شأن مفاهيم الصّحة والوقاية والجنس اآلمن.

 مشاريع التغيير المجتمعّي: تعمل على حّث المجتمع 
الفلسطينّي على االنخراط يف نقاش مجتمعّي مسؤول حول 

مواضيع التعّددّية الجنسّية والجندرّية، بغية كسر اآلراء الُمْسَبَقة 
وتحّدي هيمنة المفاهيم الغيرّية السائدة حول الُهوّية الجنسّية 

والميول الِمْثلّية والنوع االجتماعّي، على نحٍو نظرّي وعملّي. 
تعمل هذه المشاريع على النهوض بالوعي وبناء شراكات فّعالة 
مع مجموعات وحراكات، ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم 

المحّلّي، لحّثهم على طرح هذه القضايا طرًحا مهنًيّا وعلمًيّا. 
يف المقابل تشغل القوس وحدة تدريب للعمل مع مجموعات 

وطواقم وكوادر مهنّية وتزويدها بالمهارات والمعلومات 
واألدوات التحليلّية األساسّية. باالضافة تعمل القوس على 

تطوير مشاريع إبداعّية مثل “غّني عن التعريف” وهو مشروع 
فّنّي-موسيقّي شبابّي يهدف إلى تطوير نقاش مجتمعّي حول 

التعّددّية الجنسّية والجندرّية.



info@alqaws.org
www.alqaws.org

alQaws

ص.ب. 1616، القدس، 91016
هاتف المكتب: 026252729

www.ghanni.net

www.alkhat.org  0722220202 أو
أّيام األحد واألربعاء 

بين الساعات 5-9 مساًء

 www.alqaws.org/health 


