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3دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية

القانوين  للإر�شاد  املراأة  ومركز  املراأة  �شوؤون  وزارة  تتقدم 
واالجتماعي  ال�شحي  للإمناء  جذور  وموؤ�ش�شة  واالجتماعي 
بال�شكر اجلزيل للموؤ�ش�شات التي تعاونت معنا يف اإعداد هذا 
نابل�س،  حمافظة  من  كل  يف  »توا�شل«  املراأة  دوائر  الدليل؛ 
حلم،  بيت  حمافظة  اخلليل،  حمافظة  اريحا،  حمافظة 
حمافظة طولكرم، حمافظة قلقيلية، حمافظة جنني، حمافظة 
رام اهلل، حمافظة �شواحي القد�س. كما نتقدم بال�شكر اإلى 
وزارة ال�شحة، ووزارة ال�شوؤون االجتماعية،  ودوائر اال�شلح 
اال�شري يف املحاكم ال�شرعية- ديوان قا�شي الق�شاة، ودوائر 
الهلل  وجمعية  الفل�شطينية،  ال�شرطة  يف  االأ�شرة  حماية 
العمل  وجلان  الدولية،  الغوث  ووكالة  الفل�شطيني،  االأحمر 

ال�شحي، واالغاثة الطبية. 
كما نتقدم بال�شكر الى جمعية تنظيم وحماية االأ�شرة لتعاونهم 
يف  والعاملني/ات  لل�شيدات  املرجعي  بالدليل  وتزويدنا  معنا 

املجال ال�شحي يف ال�شفة الغربية.

شكر وتقدير

مكتب رام اهلل
رام اهلل - بطن الهوى - �شارع وديع �شطارة 

�س.ب 54262  القد�س الرمز الربيدي 91516  
تلفاك�س: 02-2956146/7/8

www.wclac.org :املوقع االلكرتوين

وزارة �ض�ؤون املراأة
رام اهلل - البرية،البالوع، عمارة مكة 

�س.ب4616   
تلفون: 2423315 02 / 2429461 02

فاك�س: 2422175 02
info@mowa.pna.ps :الربيد االلكرتوين
www.mowa.pna.ps :املوقع االلكرتوين

البرية، �شارع العرقان
�س.ب 17333 القد�س
تلفون : 02-2414488
فاك�س : 02-2414484

info@juzoor.org :الربيد االلكرتوين
www.juzoor.org :املوقع االلكرتوين
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يف ظ���ل االحتلل االإ�شرائيلي ومعاناة ال�شكان الفل�شطينيني 
من العنف ال�شيا�شي، حتتل ق�شايا العنف �شد املراأة مرتبة 
متدني���ة عل���ى �شلم اأولوي���ات املجتم���ع الفل�شطين���ي، بحيث 
ي�شعب على الن�شاء الفل�شطينيات اللواتي يعانني من العنف 
اأن يف�شحن ع���ن �شكواهن، واأن يتلقني الدعم ملواجهة هذا 

العنف. 
توؤث���ر الكثري م���ن العوامل على الن�ش���اء الفل�شطينيات وعلى 
حقه���ن يف الو�ش���ول اإلى اخلدم���ات؛ فاالأع���راف والتقاليد 
االأبوي���ة ال�شائدة واالحتلل الع�شكري الطويل االأمد يحدون 
مع���ًا من ا�شتقللية امل���راأة وقدرتها عل���ى تقرير م�شريها، 
اإ�شاف���ة اإل���ى الت�شريع���ات الت���ي ال تق���دم احلماي���ة الكافية 
حلقوق الن�شاء، والنق����س يف املوؤ�ش�شات اخلدماتية للن�شاء 

املعنفات كمراكز االإيواء والبيوت االآمنة.
ويف ظ���ل ع���ادات وتقالي���د جمتمعي���ة تعترب ق�شاي���ا العنف 
م�شكلة �شخ�شية عائلية ولي�شت م�شكلة اجتماعية، وحترتم 
امل���راأة التي ت�شمت عن���د تعر�شها للعنف، جن���د الن�شاء ال 
يف�شحن عن العن���ف ويرتددن يف التوجه ملزودي اخلدمات 
خوفا من لوم املجتم���ع، اأو خوفا من انتقام الزوج واالأقارب 

ان حتدثن بامل�شكلة، اأو رف�شًا منهن لرتك اطفالهن. 
وح���ني تتوجه امل���راأة املعنفة لطل���ب امل�شاعدة م���ن مقدمي 
اخلدمات ال�شحية اأو ال�شرطة اأو من املوؤ�ش�شات التي تقدم 
اخلدم���ات للن�شاء؛ فاإنها قد ال تتوج���ه مبا�شرة للجهة التي 
ت�شتطي���ع م�شاعدته���ا، كما انه���ا قد ت�ش���ل اخلدمة وترتدد 
يف االف�ش���اح ع���ن تعر�شه���ا للعنف؛ م���ن هنا ت���ربز اهمية 
بناء نظ���ام حتويل ي�شاه���م يف الك�شف عن تعر����س الن�شاء 
للعن���ف حتى واإن اأتني لطل���ب اخلدمة حتت اأي م�شمى اآخر، 
نظام ي�شمن التعامل مبهني���ة وب�شورة اأخلقية مع الن�شاء 
املعنف���ات، ويحل اإ�شكالي���ة نق�س البيان���ات ال�شمولية حول 

مدى انت�شار العنف �شد املراأة يف فل�شطني.
مع بداية عام 2009، وبتمويل من املفو�شية االأوروبية اأطلق 
مركز امل���راأة للإر�شاد القانوين واالجتماع���ي بال�شراكة مع 
موؤ�ش�شة ج���ذور للإمناء ال�شحي واالجتماعي م�شروع »بناء 

مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي �ضمر ال�زين
وزارة �شوؤون املراأة الهام �ضامي
وزارة �شوؤون املراأة غادة املدم�ج
وزارة �شوؤون املراأة جنمة �ضمحان
وزارة �شوؤون املراأة متام بركات

مقدمة
نظ���ام حتويل خدمات قانوين- �شحي – اجتماعي م�شتدام 
يف االأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة املحتل���ة- تكام���ل« وذلك بهدف 
امل�شاهمة يف حت�شني تقدمي اخلدم���ات القانونية وال�شحية 
واالجتماعي���ة للن�ش���اء �شحاي���ا العن���ف القائم عل���ى النوع 

االجتماعي واملعر�شات خلطر العنف.
ياأت���ي امل�شروع ان�شجامًا مع اخلط���ة اال�شرتاتيجية ملناه�شة 
العن���ف �شد امل���راأة؛ وتلبي���ًة الحتياجات الن�ش���اء املعنفات، 
واملوؤ�ش�شات اخلدماتية يف القطاعات ال�شحية واالجتماعية 
والقانوني���ة، ومتتينًا لتبادل اخل���ربات يف ق�شية العنف �شد 

املراأة اإقليميًا ووطنيًا.
عم���ل »تكامل« عل���ى ت�شميم نظام متكام���ل لتحويل الن�شاء 
�شحاي���ا العن���ف اإل���ى اخلدم���ات م���ن خ���لل الت�شبيك بني 
املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة وغري احلكومي���ة والدولي���ة العاملة 
يف جم���ال العنف �ش���د املراأة، فت���م ت�شكيل جلن���ة توجيهية 
للم�شروع من �شناع الق���رار يف املوؤ�ش�شات احلكومية بهدف 
توفري االإدارة والتوجيه اال�شرتاتيج���ي للم�شروع، باالإ�شافة 
اإل���ى تب���ادل املعلومات وا�شتك�ش���اف التحدي���ات التي تواجه 
املوؤ�ش�ش���ات يف عملها لل�شتفادة م���ن جتاربهم يف العمل يف 
النظ���ام القائ���م، والتح�شري على امل�شت���وى احلكومي لتبني 

نظام التحويل املقرتح والربوتوكوالت واملناهج املطلوبة. 
كم���ا حر�س امل�شروع على العم���ل الت�شاركي مع وزارة �شوؤون 
املراأة ووزارة ال�شوؤون االجتماعية ووزراة ال�شحة وال�شرطة 
الفل�شطيني���ة منذ البداي���ة؛ فكانت ال�شراك���ة عرب امل�شاركة 
الفاعل���ة يف جل���ان امل�ش���روع الفني���ة والتن�شيق���ة، ورعاي���ة 
ن�شاط���ات امل�ش���روع، ا�شافة اإلى توقيع مذك���رات تفاهم مع 

الوزارات املختلفة لتبني النظام.
ي�شتم���ل نظام التحوي���ل على تقري���ر و�شفي لواق���ع احلال، 
يه���دف اإل���ى و�شف الو�ش���ع القائم يف القطاع���ات املختلفة 
م���ن نواحي اجلاهزي���ة للتعامل م���ع الن�ش���اء املعنفات، كما 
ي�شتمل على تو�شيح للمفاهي���م املتعلقة بالعنف �شد املراأة، 
وثلثة بروتوكوالت للتعامل مع الن�شاء املعنفات وهي خا�شة 
بالقط���اع ال�شحي والقطاع االجتماع���ي والقطاع ال�شرطي، 

فريق إعداد الدليل:

تن�يه
ان كل حمتويات الدليل م�شوؤولية مركز املراة وال تعرب بال�شرورة عن راي اجلهة الداعمة.

هذا امل�شروع بدعم من وزارة اخلارجية االملانية
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تهدف معًا اإلى توحيد اإجراءات التعامل مع الن�شاء املعنفات 
يف كل قط���اع، مب���ا ي�شمن توحيد املفاهي���م املتعلقة بالعنف 
�ش���د املراأة ل���دى مقدمي اخلدمات، وحق امل���راأة املعنفة يف 

احل�شول على اخلدمات بطريقة مهنية واأخلقية.
كم���ا ي�شتم���ل النظ���ام عل���ى دلي���ل للموؤ�ش�شات الت���ي تقدم 
خدم���ات �شحية او اجتماعية او قانوني���ة او �شرطية للن�شاء 
املعنفات يف حمافظات ال�شفة الغربية؛ بحيث ميّكن الدليل 
مزودي اخلدمات م���ن التعرف على املوؤ�ش�ش���ات وعناوينها 
واخلدم���ات التي تقدمها. ال �شيما عن���د توجه املراأة املعنفة 
لطلب امل�شاعدة من جهة ال ت�شتطيع م�شاعدتها، حيث يفيد 
الدليل يف حل اإ�شكالية نق�س البيانات حول املوؤ�ش�شات التي 

تقدم  خدمات للن�شاء املعنفات.
يوفر الدليل بيانات عن حوايل 280 موؤ�ش�شة تقدم اخلدمات 

للن�شاء املعنفات يف القطاعات التالية: 
قط���اع احلماي���ة، وي�شم���ل مراك���ز احلماي���ة، ومراكز . 1

ال�شرط���ة،  يف  االأ�ش���رة  حماي���ة  ودوائ���ر  الط���وارئ، 
واملحافظات.

القط���اع ال�شحي، وي�شمل م�شت�شفيات وعيادات وزارة . 2
ال�شح���ة، ووكال���ة الغ���وث الدولي���ة، وجمعي���ة الهلل 
االأحمر الفل�شطيني، وجلان العمل ال�شحي، باال�شافة 

اإلى االأطباء اخلا�شني.
القطاع االجتماعي، وي�شم���ل مديريات وزارة ال�شوؤون . 3

االجتماعية، واملوؤ�ش�شات التي تقدم خدمات اجتماعية 
للن�شاء.

ملاذا الدليل
ب���رزت احلاجة اإل���ى اإع���داد دلي���ل للموؤ�ش�شات الت���ي تقدم 
اخلدم���ات للن�ش���اء املعنف���ات م���ن خ���لل درا�ش���ة تقيي���م 
االحتياج���ات وا�شتط���لع اخلدم���ات التي نفذه���ا امل�شروع،  
وم���ن خ���لل حتلي���ل الو�ش���ع القائ���م يف العمل م���ع الن�شاء 
�شحاي���ا العنف م���ن قب���ل املوؤ�ش�شات؛ حيث ظه���رت اأهمية 
توفري قاعدة بيانات للموؤ�ش�شات التي تقدم خدمات للن�شاء 
املعنف���ات، لتيم التحويل اليه���ا وحتقيق تكامل يف العمل بني 

املوؤ�ش�شات، وتغطية الفجوات.

اأهداف الدليل:
يه���دف الدليل اإلى توفري قاعدة بيان���ات باأ�شماء املوؤ�ش�شات 
احلكومي���ة وغري احلكومي���ة التي تقدم خدم���ات قانونية اأو 
اجتماعية اأو �شحية للن�شاء اللواتي تعر�شن اأو قد يتعر�شن 
للعن���ف. كم يهدف الدليل اإلى م�شاعدة املوؤ�ش�شات ومزودي 
اخلدمات يف معرف���ة العناوين التي ميك���ن حتويل الق�شايا 
اليه���ا، وتطوي���ر ال�شراك���ة والتوا�ش���ل وتكام���ل االأدوار بني 

املوؤ�ش�شات التي تقدم خدمات للن�شاء �شحايا العنف .

منهجية العمل 
اعتم���د »جم���ع بيان���ات الدليل« عل���ى العم���ل الت�شاركي بني 
وزارة �ش���وؤون امل���راأة وم�ش���روع »تكام���ل«، حي���ث مت جم���ع 
امل�ش���ادر املتوفرة كدليل املنظمات االهلية، واطار الدرا�شة 
امل�شحية التي نفذها م�شروع تكامل يف العام 2009، وقائمة 
املوؤ�ش�ش���ات الن�شوية ل���دى وزارة املراأة، وقائم���ة املوؤ�ش�شات 

لدى وزارة ال�شوؤون االجتماعية.
ثم مت تطوير ا�شتمارة بيانات املوؤ�ش�شات، والتي ت�شتمل على 
البيانات التعريفي���ة اخلا�شة باملوؤ�ش�ش���ة وعملها وعناوينها 
وعناوين فروعه���ا، باال�شافة اإلى اخلدمة التي تقدمها، مع 

تو�شيح للمق�شود بكل خدمة.
كم���ا مت االعلن ع���ن ال�شروع يف اإعداد دلي���ل املوؤ�ش�شات يف 
ال�شح���ف املحلية، مع و�شع ا�شتم���ارة البيانات على املواقع 
االلكرتوني���ة ل���كل م���ن وزارة �ش���وؤون امل���راأة ومرك���ز املراأة 
للإر�ش���اد القانوين واالجتماع���ي وموؤ�ش�شة ج���ذور للمناء 

ال�شحي واالجتماعي، لتتم تعبئتها من قبل املوؤ�ش�شات.
ث���م مت���ت خماطب���ة دوائ���ر امل���راأة يف كاف���ة املحافظ���ات، 
باال�شاف���ة اإل���ى خماطب���ة وح���دات الن���وع االجتماع���ي يف 
ال���وزارات والتن�شيق مع مركز معلوم���ات املراأة »توا�شل« يف 
املحافظ���ات املختلف���ة، لدع���وة املوؤ�ش�ش���ات احلكومية وغري 
احلكومي���ة يف كل حمافظة الجتماع به���دف تعبئة ا�شتمارة 

البيانات واملوافقة على ن�شرها.
كما متت خماطبة بع����س املوؤ�ش�شات واالجتماع  بها، لتعبئة 

اال�شتمارات، واملوافقة على ن�شر البيانات اخلا�شة بها.

المؤسسات

التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات فـي ال�ضفة الغربية
2011 وقد مت حتديث هذه املادة خلل عام 2015
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إتحاد الجمعيات الخيرية
تاأ�ش����س احت���اد اجلمعي���ات اخلريي���ة يف القد�س ع���ام 1958 كهيئ���ة اأهلي���ة ترعى وت�شاه���م يف ر�شم نبذة عن املوؤ�ش�شة

ال�شيا�ش���ات واال�شرتاتيجيات االجتماعية وتنفيذ الربامج غ���ري الربحية للنهو�س مب�شتوى اخلدمات 
االجتماعية والتنموية التي تقدمها اجلمعيات اخلريية يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة لكافة الفئات 
املجتمعي���ة وخا�ش���ة الفئات املهم�ش���ة والفقراء. ويعترب احت���اد اجلمعيات من اأك���رب الهيئات االأهلية 
الفل�شطيني���ة الذي ين�شوي حتت مظلته عدد من اجلمعيات االأهلي���ة الفل�شطينية ذات التخ�ش�شات 
املختلف���ة العامل���ة يف حمافظ���ات القد�س،بيت حل���م، رام اهلل واأريحا حيث بلغ ع���دد هذه اجلمعيات 

)215( جمعية.
بيت حنيناالعنوان

6285870 2 00972رقم الهاتف
6285361 02رقم الفاك�س

info@ucs-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.ucs-oal.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:- مناه�شة العنف املبني على النوع االجتماعي .  قطاع اخلدمة
�شحة:- التوعية واالإر�شاد ال�شحي ومنا�شرة حق املراأة يف الو�شول اإلى خدمات �شحية �شاملة.

اجتماع���ي:- االإر�شاد الفردي - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري - متكني الن�شاء املهم�شات من 
خلل برامج بناء القدرات وت�شغيل الن�شاء وتعليمهن.

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979،. من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت
�شمال غرب القد�سالعنوان

2472525 02رقم الهاتف
  �شحة: عيادة بيت دقوقطاع اخلدمة

  �شحة: عيادة بدو
  �شحة: عيادة بيت عنان

المحكمة العليا الشرعية
نبذة عن املوؤ�ش�شة

القد�سالعنوان
2791205 2344838/02 02رقم الهاتف

قانوينقطاع اخلدمة

المركز الفلسطيني لإلرشاد
تاأ�ش�س املركز يف عام 1983 حيث يعمل املركز على تطوير وحت�شني مفهوم خدمات ال�شحة النف�شية نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف فل�شطني- يتكون املركز من �شتة دوائر:
العلجية، الرتبوية، دائرة بناء القدرات، دائرة ال�شغط واملنا�شرة، دائرة العلقات العامة، دائرة 

االدارة واملالية.
القد�س- البلدة القدميةالعنوان

بيت حنينا- خليل ال�شكاكيني- دخلة جنة عدن
6273135 6562272/02 02رقم الهاتف
6277360 02/ 6562271 02رقم الفاك�س

pcc@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pcc-jer.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شيةقطاع اخلدمة
اجتماعي:  - االر�شاد الفردي - االر�شاد االأ�شري.
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جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
جمعية تنظيم وحماية االأ�شرة الفل�شطينية هي اأولى اجلمعيات الفل�شطينية غري الربحية املتخ�ش�شة نبذة عن املوؤ�ش�شة

تاأ�ش�شت يف القد�س عام 1964 وتتمتع بع�شوية كاملة  يف جمال ال�شحة اجلن�شية واالإجنابية حيث 
يف االإحتاد الدويل لتنظيم االأ�شرة. وت�شعى اجلمعية اإلى قيام دولة تتوفر فيها حقوق مت�شاويه لكل 
الن�شاء والرجال وال�شباب وال�شابات، واإمكانية احل�شول على املعلومات واخلدمات اجليدة املرتبطة 
بحياتهم اجلن�شية واالإجنابية، والت�شريعات ال�شرورية لدعم اجلوانب القّيمة اخلا�شة بحق االإجناب 
االإجناب  وحرية  بني اجلن�شني،  امل�شاواة  فيه  تتوفر  اإلى جمتمع  وت�شعى  كما  مراحل حياتنا،  خلل 

واخللو من كافة اأ�شكال التمييز.
وادي اجلوز  - املنطقة ال�صناعية - عمارة احلرباوي-طنو�س ط1العنوان

6283636 02رقم الهاتف
6261675 02رقم الفاك�س

info@pfppa.orgالربيد االلكرتوين

www.pfppa.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:  - اإر�شادقطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات الرعاية االأولية.

اجتماعي:  - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين:  - ا�شت�شارات قانونية.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
تاأ�ش�شت جمعية الهلل االأحمر الفل�شطيني فرع نابل�س عام 1950 كجمعية وطنية عملت على اإغاثة نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأهلنا املهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها ق�شرًا عام 1948 وقد تبع ذلك اإقامة اأول بيت 
العلج  ال�شم ومركز  باملعاقني هي مركز  تعنى  تاأهيلية  اإن�شاء مراكز  للم�شنني عام 1952 ثم مت 
املراكز  من  والعديد  والطوارئ  االإ�شعاف  مركز  اإلى  اإ�شافة  اخلا�شة  الرتبية  ومدر�شة  الطبيعي 

االأخرى التي تخدم املواطنني يف املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.

القد�س/خلف الكلية االبراهيميةالعنوان
5848010 02تلفاك�س
قطنةالعنوان
2471111 02تلفاك�س
بدوالعنوان
2475305 02تلفاك�س

�شحة: قطاع اخلدمة
عيادات الرعاية االأولية)عيادة قطنة(

جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي
والفكري نبذة عن املوؤ�ش�شة االجتماعي  النف�شي  الواقع  لتح�شني  تعمل  ربحية  غري  تنموية  جمعية  اللقلق  برج  جمعية 

للأطفال وال�شباب يف البلدة القدمية من مدينة القد�س.
البلدة القدمية- باب حطة �شارع امللك عي�شى املعظم/ برج اللقلقالعنوان

6277626 02رقم الهاتف
6264863 02رقم الفاك�س

info@burjalluqluq.orgالربيد االلكرتوين

www.burjalluqluq.orgاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد االأ�شري.قطاع اخلدمة
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كاريتاس القدس
تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة كاريتا�س القد�س عام 1967 من اأجل اال�شتجابة الطارئة ما بعد حرب ال�شتة اأيام، نبذة عن املوؤ�ش�شة

ومنذ ذلك احلني تعمل املوؤ�ش�شة على تقدمي اخلدمات االأ�شرية- االجتماعية، ال�شحية، االقت�شاديه 
والطارئة للأ�شر. حاليا توجد لها فروع يف القد�س ال�شرقيه، ال�شفة الغربيه، وقطاع غزة.

موقع باب اجلديدالعنوان
6287574 02رقم الهاتف
6288421 02رقم الفاك�س

Caritas@CaritasJr.orgالربيد االلكرتوين

www.Caritas.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية/ قطاع غزة. - عيادات الطوارئ.  - عيادات الرعاية االأولية.قطاع اخلدمة
- خدمات رعاية اآالم ما قبل واأثناء وما بعد احلمل/ علج ه�شا�شة العظام.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري - م�شاعدة مادية لفرتة موؤقتة، 
تعليم جامعي ومدار�س، حتويل الى م�شت�شفيات خا�شة اإذا كانت الن�شاء من ال�شفة الغربية.

جمعية نسوية النبي صموئيل
جمعية ن�شوية ن�شاأت من القهر واحلرمان الذي تتعر�س له الن�شاء يف البلدة. داخل اجلدار ومبنطقة نبذة عن املوؤ�ش�شة

القد�س لكن ممنوع دخول القد�س وهي وليدت العنف الذي يداهمنا من االحتلل.
النبي �شموئيلالعنوان

6506963 02رقم الهاتف
2448146 02رقم الفاك�س

arrej2000@hotmail.comالربيد االلكرتوين

  اجتماعي:  - االإر�شاد الفرديقطاع اخلدمة

دائرة المرأة االتحاد العام لعمال فلسطين
الرفع من م�شتوى ال�شيدات العاملت يف االحتاد تقدمي الور�شات والن�شاطات التي تدعم ال�شيدة نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف نطاق عملها. ومعرفة حقوقها يف اأماكن العمل.
الرام - ال�شارع الرئ�شيالعنوان

2348533 02رقم الهاتف
2348533 02رقم الفاك�س

sameha68@yahoo.comاملوقع االلكرتوين

     حماية: - معرفة ال�شيدة حلقوقها يف نطاق العمل.قطاع اخلدمة
    اجتماعي:  - االإر�شاد اجلماعي.

    قانوين: - متثيل يف املحاكم.

محكمة العيزرية الشرعية
2791589 02رقم الهاتف

قانوينقطاع اخلدمة

مديرية الشؤون االجتماعية
موؤ�ش�ش���ة حكومية تابعة لوزارة ال�شوؤون االجتماعية وتقدم خدمات جلميع ال�شرائح املهم�شة والفقرية نبذة عن املوؤ�ش�شة

وتتمثل هذه امل�شاعدات بالنواحي االجتماعية واالر�شادية والعلجية والطبية واملادية.
 القد�س-العيزريةالعنوان

2799969 02رقم الهاتف
2791333 02رقم الفاك�س

Abu dees@mosa.gov.ps الربيد االلكرتوين

حماية: - بيوت حماية  - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(.قطاع اخلدمة
 �شحة:- عيادات ال�شحة النف�شية - عيادات الطوارئ-الطب ال�شرعي.
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري.
قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة   - ا�شت�شارات قانونية.
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مركز العمل المجتمعي
اأن�شاأ مركز العمل املجتمعي كجزء من خدمات جامعة القد�س 1999 وذلك كاأول مركز من نوعه يف نبذة عن املوؤ�ش�شة

فل�شطني.
البلدة القدمية  -  عقبة اخلالديةالعنوان

6260782 02 / 6273352 02رقم الهاتف
6274547 02رقم الفاك�س

cac@cac-alquds.orgالربيد االلكرتوين

www.alquds.orgاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االر�شاد اجلماعي - االر�شاد االأ�شري.  - متكني اقت�شادي.قطاع اخلدمة
قانوين:  - متثيل يف املحاكم. - ا�شت�شارات قانونية. - تنظيم وعمل على ق�شايا جماهريية.

مركز السرايا لخدمة المجتمع
مت اإن�شاوؤها اإثر  حرب حزيران 1967 حيث جمموعة �شغرية من �شيدات القد�س دعت الحقا باإ�شم نبذة عن املوؤ�ش�شة

اإقرتاح افتتاح  جمعية م�شروع الرعاية تقدم امل�شاعدة للأهل يف فل�شطني ب�شكل تلقائي وبعدها مت 
مركز ال�شرايا داخل البلدة القدية خلدمة املجتمع املقد�شي.

القد�س - البلدة القدمية - عقبة ال�شراياالعنوان
6283374 626001702 02رقم الهاتف
6283373 02رقم الفاك�س

admin@dsaraya-center.orgالربيد االلكرتوين

www.dsaraya-center.orgاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االر�شاد اجلماعي- االر�شاد االأ�شري- اإعطاء دورات وور�شات اإجتماعية وذلك بت�شبيك قطاع اخلدمة
مع املوؤ�ش�شات.

قانوين: - اعطاء دورات توعية يف جمال  حقوق املراأة وذلك بت�شبيك مع موؤ�ش�شات خا�شة.

مركز األميرة بسمة
القد�س - طور - مقابل م�شت�شفى املقا�شدالعنوان

6264536 628305802 02رقم الهاتف
6274449 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مركز الدراسات النسوية
تاأ�ش�س املركز 1989 يف القد�س ويوجد للمركز فرعني يف- نابل�س واالآخر يف اخلليلنبذة عن املوؤ�ش�شة

روؤية املركز: يتطلع املركز “مركز الدرا�شات الن�شوية” الى بناء دولة فل�شطينية حرة ودميقراطية 
الفرد  كرامة  احرتام  اأ�شا�س  على  القائمة  االن�شان  حقوق  فيها  وتتعزز  املراأة  حقوق  فيها  تتحقق 

والتعدديه.
القد�س- بيت حنينا - عمارة احلرباوي ط1العنوان

2348848 234722902 02رقم الهاتف
2348848 02رقم الفاك�س

admin@wsc-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.falastinyat.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:قطاع اخلدمة
- بيوت حماية )يعمل املركز على حتويل احلاالت املعنفة الى املراكز االيواء واملخت�شه(

- دعم الن�شاء �شحايا االحتلل
- تعزيز الوعي بالعنف واال�شتغلل اجلن�شي

- متكني الن�شاء والفتيات من حماية اأنف�شهن
اجتماعي:                                      

- االإر�شاد اجلماعي )برنامج الفقدان(                                        
- حتويل احلاالت ملراكز ذات اخت�شا�س يف هذا اجلانب

قانوين:
- حتويل احلاالت الى موؤ�ش�شات تعمل يف املجال القانوين )مركز االر�شاد، مركز حل النزاعات(
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مركز القدس لحقوق اإلنسان
تاأ�ش�س املركز يف عام 1974 من قبل جلنة ال�شداقة االمريكية باإ�شم الكويكرز، يف عام 1997 حتول نبذة عن املوؤ�ش�شة

يقدم  حملي،  اأمناء  جمل�س  اأموره  يدير  ربحية  وغري  حكومية  غري  فل�شطينية  موؤ�ش�شة  الى  املركز 
اال�شت�شارات القانونية املجانية ويهدف الى حماولة اإعادة التوازن يف مواجهة دولة االحتلل والدفاع 
عن حقوق �شحايا انتهاكات حقوق االن�شان ا�شتنادا الى القوانني املحلية والقانون الدويل االن�شاين.

بالقرب من باب ال�شاهرة - �شارع ابن بطوطة 14العنوان
6272982 02رقم الهاتف
6264770 02رقم الفاك�س

rsaleh@mosaad.org - llacj@mosaad.orgالربيد االلكرتوين

www.mosaada.orgاملوقع االلكرتوين

التاأمني قطاع اخلدمة موؤ�ش�شة  لدى  االخ�س  اال�شرائيلية  باالنتهاكات  يتعلق  ما  )يف  املحاكم  يف  متثيل  قانوين:- 
الوطني ووزارة الداخلية(.  - ا�شت�شارات قانونية.

مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية
موؤ�ش�شة تقدم خدمات قانونية للمقد�شيني بق�شايا التاأمني الوطني وال�شرائب وحق االإقامة واحلق نبذة عن املوؤ�ش�شة

بال�شكن منذ عام 1995
مدينة القد�س - �شارع الر�شيدالعنوان

6271776 02رقم الهاتف
6273516 02رقم الفاك�س

info@jcser.orgالربيد االلكرتوين

www.jcser.orgاملوقع االلكرتوين

قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة   - ا�شت�شارات قانونيةقطاع اخلدمة

مركز سبافورد لألطفال
تقدم نبذة عن املوؤ�ش�شة وحاليًا  االمريكان/�شبافورد  م�شت�شفى  �شحية-  خدمات  تقدم  كانت   1925 عام  تاأ�ش�شت 

خدمات �شحيه- تطعيم وعلج االطفال فقط وخدمات نف�شيه وتربوية واجتماعية وثقافية. بعد عام 
1961 حتول امل�شت�شفة الى عياده.

القد�سالعنوان
6284875 02رقم الهاتف
6261897 02رقم الفاك�س

 �شحة: - عيادات الرعاية االأولية.قطاع اخلدمة
 اجتماعي :- االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي )متكني، مهارات ات�شال، بدائل العنف(.

- االإر�شاد االأ�شري.

مركز سوا
يعمل مركز �شوا على امل�شاركة يف احلد والتقليل من العنف بكافة اأ�شكاله املوجه �شد املراأة والطفل، نبذة عن املوؤ�ش�شة

والعمل على رفع املعرفة والوعي املجتمعي لق�شايا العنف، تدريب املهنيني للتعامل مع حاالت العنف، 
تقدمي الدعم وامل�شاندة للن�شاء واالأطفال عرب خط حماية الطفل الفل�شطيني 121.

القد�سالعنوان
5324122 02رقم الهاتف
5324025 02رقم الفاك�س

sawa.ps@121الربيد االلكرتوين

www.sawa.psاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي )عن طريق الهاتف فقط(.قطاع اخلدمة
مترير ور�شات توعية للطلب واملهنيني.
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مستشفى الدجاني للوالدة
بيت حنيناالعنوان

5834035 02رقم الهاتف
5850180 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى القدس للوالدة
قلندياالعنوان

2351555 02رقم الهاتف
6566875 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى المقاصد
القد�سالعنوان

6270222 02رقم الهاتف
6288392 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى سان جورج للعيون
القد�سالعنوان

5911911 02رقم الهاتف
5819598 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى االوغستا فيكتوريا
املطلعالعنوان

6279911 02رقم الهاتف
6279959 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
خدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة وتقدمي  املعنفات  للن�شاء  والقانونية  االجتماعية  اخلدمة  لتقدمي   1991 عام  املركز  اأ�ش�س 

وقائية وعلجية للن�شاء املعنفات وبرامج للرتقاء بالواقع االجتماعي والقانوين للمراأة.
�صعفاط - �صارع حافظ ابراهيم - عمارة رقم 10 ط2العنوان

6281497 628244902 02رقم الهاتف
2628149/7 02رقم الفاك�س

wclac@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.wclac.orgاملوقع االلكرتوين

 حماية:  -بيوت حماية   -التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية

مستشفى ماريوسف
القد�سالعنوان

5911911رقم الهاتف
5819598رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة
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محافظة رام اهلل والبيرة

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
القد�س - ال�شيخ جراح - �شارع 120العنوان

5890400 02رقم الهاتف
5890751 02رقم الفاك�س

www.unrwa.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: عيادات الرعاية االأولية

خدمات االإر�شاد النف�شي 
اجتماعي:  - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

التوعية
قانوين: - جت�شري وو�شاطة- التدخل الطارئ   -  العلج النف�شي    - ا�شت�شارات قانونية
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CBR اللجنة اإلقليمية للتأهيل- برنامج تأهيل المعاقين
املري�س نبذة عن املوؤ�ش�شة اأ�شدقاء  الفل�شطيني وجمعية  االأحمر  الهلل  منبثقة عن جمعية  للتاأهيل  االقليمية  اللجنة 

املعاقني  االأ�شخا�س  اإلى حت�شني حياة  التاأهيل، وتهدف  اإداريًا وفنيًا على برنامج  ت�شرف  اخلريية، 
�شمن املنظور التنموي.

رام اهلل - �شارع بلدية رام اهللالعنوان
2955322 02رقم الهاتف
2955322 02رقم الفاك�س

Cbr-pal@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.cbr- center.org.psاملوقع االلكرتوين

حماية: التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة العنف(.  اكت�شاف حاالت داخل املنازل.قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

المركز الفلسطيني لإلرشاد
تاأ�ش�س املركز يف عام 1983 حيث يعمل املركز على تطوير وحت�شني مفهوم خدمات ال�شحة النف�شية نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف فل�شطني- يتكون املركز من �شتة دوائر:
العلجية، الرتبوية، دائرة بناء القدرات، دائرة ال�شغط واملنا�شرة، دائرة العلقات العامة، دائرة 

االدارة واملالية.
دوار الت�صريعي ،عمارة وا�صل ط3العنوان

0794 521 2989788059 02رقم الهاتف
pcc@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pcc-jer.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شيةقطاع اخلدمة
اجتماعي:  - االر�شاد الفردي - االر�شاد االأ�شري.

إتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي
تاأ�ش�س احتاد جلان املراأة عام 1981 كموؤ�ش�شة جماهريية غري ربحية تعنى بق�شايا املراأة والطفل نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف فل�شطني.
يرتاأ�س االحتاد معايل وزيرة �شوؤون املراأة ال�شيدة ربيحة ذياب.

واملخيمات  والقرى  البلدات  يف  فرعية  جلان  ت�شكيل  خلل  من  املحلي  املجتمع  خدمة  اإلى  نهدف 
والعدالة  امل�شاواة  ت�شوده  دميقراطي  جمتمع  خلق  اأجل  من  املراأة  مكانة  ورفع  والقطاع  ال�شفة  يف 

االجتماعية باالإ�شافة اإلى اأهداف اأخرى يرجى االطلع عليها من خلل املوقع االلكرتوين.
بجانب مكتبة بلدية رام اهلل، عمارة الربج االأخ�شر طابق-2 - �شارع النزهةالعنوان

2953550 02رقم الهاتف
2953550 02رقم الفاك�س

info@awcsw.orgالربيد االلكرتوين

www.awcsw.orgاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة

االغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979،. من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت.
البرية- مقابل بلزا مول - �شارع الورودالعنوان

2969970 02رقم الهاتف
2969999 02رقم الفاك�س

pmrs@pmrs.psالربيد االلكرتوين

www.pmrs.psاملوقع االلكرتوين

    �شحة: عيادات الرعايه االوليهقطاع اخلدمة
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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
تاأ�ش�شت عام 1981 حتت اإ�شم احتاد جلان املراأة الفل�شطينية ويف عام 2001 مت ترخي�س اجلمعية نبذة عن املوؤ�ش�شة

الن�شوية  احلركة  من  اأ�شا�شي  جزء  وت�شكل  م�شتقلة  ن�شوية  اأهلية  موؤ�ش�شة  هي  واجلمعية  ر�شميًا، 
الدميقراطية التنموية على كافة امل�شتويات، ويقع املقر الرئي�شي يف مدينة رام اهلل ولها مكاتب يف 

نابل�س، بيت حلم، جنني، وغزة واخلليل وطولكرم.
رام اهلل - �صارع ركب - عمارة ال�صركة العقارية ط3�سالعنوان

2986761 02رقم الهاتف
2963288 02رقم الفاك�س

pwwsd@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pwwsd.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء  يف �شائقة من العنف(.قطاع اخلدمة
�شحة: - ال�شحة النف�شية للن�شاء.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي- االإر�شاد اجلماعي- االإر�شاد االأ�شري  اإر�شاد هاتفي.   توعية جمتمعية.
قانوين: متثيل يف املحاكم.   جت�شري وو�شاطة. ا�شت�شارات قانونية.                    

جمعية العمل النسوي
تاأ�ش�شت اجلمعية عام 1994 من نا�شطات ن�شويات يف احتاد العمل الن�شوي بهدف تفعيل دور املراأة نبذة عن املوؤ�ش�شة

الفل�شطينية يف املجتمع الفل�شطيني الإحداث تغيري يف النظرة النمطية لدور الن�شاء يف املجتمع. 
خميم قدورة - �شارع ال�شهيد مهدي اأبو عبيدالعنوان

2961563 02رقم الهاتف
2960140 02رقم الفاك�س

qowq2009@hotmail.comالربيد االلكرتوين

اجتماعي:   االإر�شاد االأ�شري.قطاع اخلدمة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
تاأ�ش�شت جمعية الهلل االأحمر الفل�شطيني فرع نابل�س عام 1950 كجمعية وطنية عملت على اإغاثة نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأهلنا املهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها ق�شرًا عام 1948 وقد تبع ذلك اإقامة اأول بيت 
العلج  ومركز  ال�شم  مركز  هي  باملعاقني  تعنى  تاأهيلية  مراكز  اإن�شاء  مت  ثم   1952 عام  للم�شنني 
الطبيعي ومدر�شة الرتبية اخلا�شة اإ�شافة اإلى مركز االإ�شعاف والطوارئ والعديد من املراكز االأخرى 

التي تخدم املواطنني يف املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.
�شارع القد�س رام اهلل / بجانب مدر�شة البرية اجلديدةالعنوان

2406515 297852002 02رقم الهاتف
2406518 02رقم الفاك�س

info@palestinercs.orgالربيد االلكرتوين

www.palestinercs.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:    بيوت حماية.قطاع اخلدمة
�شحة:    عيادات ال�شحة النف�شية، عيادات  الطوارئ.

اجتماعي:  االإر�شاد الفردي، االإر�شاد اجلماعي، االإر�شاد االأ�شري، جمموعات دعم وتوعية.

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
جمعية تنظيم وحماية االأ�شرة الفل�شطينية هي اأولى اجلمعيات الفل�شطينية غري الربحية املتخ�ش�شة نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف جمال ال�شحة اجلن�شية واالإجنابية حيث تاأ�ش�شت يف القد�س عام 1964 وتتمتع بع�شوية كاملة 
يف االإحتاد الدويل لتنظيم االأ�شرة. وت�شعى اجلمعية اإلى قيام دولة تتوفر فيها حقوق مت�شاويه لكل 
الن�شاء والرجال وال�شباب وال�شابات، واإمكانية احل�شول على املعلومات واخلدمات اجليدة املرتبطة 
بحياتهم اجلن�شية واالإجنابية، والت�شريعات ال�شرورية لدعم اجلوانب القّيمة اخلا�شة بحق االإجناب 
االإجناب  امل�شاواة بني اجلن�شني، وحرية  فيه  تتوفر  اإلى جمتمع  وت�شعى  كما  خلل مراحل حياتنا، 

واخللو من كافة اأ�شكال التمييز.
دوار املنارة / فوق خمبز االمنيالعنوان

2980320 02رقم الهاتف
info@pfppa.orgالربيد االلكرتوين

www.pfppa.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: اإر�شادقطاع اخلدمة
�شحة: عيادات الرعاية االأولية.

اجتماعي: االإر�شاد الفردي االإر�شاد  اجلماعي، االإر�شاد االأ�شري       
قانوين: ا�شت�شارات قانونية.  
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مديرية الشؤون االجتماعية - رام اهلل
هي موؤ�ش�شة حكومية تابعة لوزارة ال�شوؤون االجتماعية يعمل فيها طاقم من االأخ�شائيني االجتماعيني نبذة عن املوؤ�ش�شة

وتقدم خدمات اإر�شادية واإقت�شادية وتاأهيلية، من �شمنها تقدمي الرعاية واخلدمة للمراأة من خلل 
تنمية وتاأهيل والت�شغيل من خلل املراكز الن�شوية ودعم امل�شاريع والقرو�س وم�شاعدة املراأة املعنفة 

ودجمها يف املجتمع من جديد
رام اهلل- عمارة عوي�شه الطابق االأول  - �شارع م�شت�شفى رام اهلل نزلة م�شرح الق�شبةالعنوان

2958343 02 / 2956277 02رقم الهاتف
2956277 02رقم الفاك�س

amininabi@hotmail.comالربيد االلكرتوين

العنف(    -يتم حتويل قطاع اخلدمة ن�شاء  يف �شائقة من  الطارئ )حماية  حماية:  -بيوت حماية   -التدخل 
احلاالت الى املراكز  املتخ�ش�شة باحلماية                

�شحة: عيادات ال�شحة النف�شية  يتم حتويل الق�شايا الى العيادات املختلفة املخت�شة 
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين:- جت�شري وو�شاطة   - ا�شت�شارات قانونية - يتم حتويل احلاالت الى اجلهات املتخ�ش�شة 
القانونية بالتن�شيق مع املديرية مثل الهيئة امل�شتقلة حلقوق االن�شان، احلق، مركز القد�س للم�شاعدة 

القانونية

مؤسسة لجان العمل الصحي
تقدمي اخلدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة على  وتعمل  االن�شان  بحقوق  توؤمن   ، عام 1985  تاأ�ش�شت  تنموية،  موؤ�ش�شة �شحية 

ال�شحية الرعاية االأولية انطلقًا من اأن ال�شحة حق لكل اإن�شان دون متييز، وتعتمد الربامج التنموية 
والرتكيز على الفئات املهم�شة واالأكرث فقرًا.

البرية/�شطح مرحبا-�شارع �شهداء فردانالعنوان
2427518 02رقم الهاتف
2427517 02رقم الفاك�س

info@hwc-pal.orgالربيد االلكرتوين

�شحة: عيادات الطوارئ.   عيادات الرعاية  االأولية.قطاع اخلدمة
اجتماعي: االإر�شاد االأ�شري

قانوين: جت�شري وو�شاطة.   ا�شت�شارات قانونية.    

محكمة بيرزيت الشرعية
بريزيتالعنوان

2810928 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

محكمة رام اهلل الشرعية
بجانب مكافحة الف�شاد - خلف حمطة الهدى للمحروقاتالعنوان

2422110 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة
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مركز سوا
يعمل مركز �شوا على امل�شاركة يف احلد والتقليل من العنف بكافة اأنواعه املوجه �شد املراأة والطفل. نبذة عن املوؤ�ش�شة

والن�شاء  للأطفال  دعم  خط  اإلى  باالإ�شافة  املدار�س  يف  جن�شية  توعية  عمل  ور�شات  بتمرير  يعمل 
�شحايا العنف.

رام اهلل - البالوعالعنوان
2418100 02رقم الهاتف
2418111 02رقم الفاك�س

info@sawa.psالربيد االلكرتوين

www.sawa.psاملوقع االلكرتوين

 اجتماعي:  االإر�شاد الفردي )عن طريق الهاتف فقط(.  - مترير ور�شات توعية للطلب واملهنيني.قطاع اخلدمة

مديرية صحة رام اهلل والبيرة
املوؤ�ش�شة تابعة لوزارة ال�شحة الفل�شطينية ومن اأهم اأهدافها دمج املري�س النف�شي يف املجتمع ويف نبذة عن املوؤ�ش�شة

الرعاية ال�شحية االأولية، يقوم املركز بعلج ومتابعة املر�شى النف�شيني وتقدمي اخلدمات من اإر�شاد 
نف�شي واجتماعي.

البالوعالعنوان
2408593 02 / 2408596 02رقم الهاتف
2408595 02رقم الفاك�س

�شحة: عيادات الرعاية ال�شحية االأولية - عيادات ال�شحة النف�شية.قطاع اخلدمة
اجتماعي: االإر�شاد الفردي. االإر�شاد االأ�شري. 

قانوين:  جت�شري وو�شاطة.
حماية التدخل الطارئ )حماية الن�شاء يف �شائقة من العنف(

مركز الصحة النفسية المجتمعية/رام اهلل
يعنى املركز بعلج ومتابعة حاالت املري�س النف�شي وال�شيق النف�شي االجتماعي- يقدم خدمات طبية نبذة عن املوؤ�ش�شة

موؤ�ش�شات  امل�شنني،  كال�شجن،دور  االأخرى  املوؤ�ش�شات  يتوا�شل مع  اجتماعي-  نف�شي  واإر�شاد  نف�شية 
االعاقة العقلية، وغري ذلك.

البالوع - �شارع مدر�شة الفجر اجلديدالعنوان
2408593 02رقم الهاتف
2408594 02رقم الفاك�س

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة
قانوين: متثيل يف املحاكم. جت�شري وو�شاطة.

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
خدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة وتقدمي  املعنفات  للن�شاء  والقانونية  االجتماعية  اخلدمة  لتقدمي   1991 عام  املركز  اأ�ش�س 

وقائية وعلجية للن�شاء املعنفات وبرامج للرتقاء بالواقع االجتماعي والقانوين للمراأة
رام اهلل - �شارع بطن الهوىالعنوان

2967916 02رقم الهاتف
2956147 02رقم الفاك�س

wclac@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.wclac.orgاملوقع االلكرتوين

 حماية:  -بيوت حماية   -التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب
تاأ�ش�س املركز يف العام 1997م، يوجد 4 فروع يف رام اهلل اخلليل،نابل�س،جنني، يقدم تدخل علجي نبذة عن املوؤ�ش�شة

املجتمعية  والتوعية  اجلرحى  والأ�شر  للأ�شرى  النف�شي  والطب  واالجتماعية  النف�شية  اجلوانب  يف 
والتدريب املهني وعمل درا�شات وبحوث ميدانية

�شارع االر�شال- عمارة املا�شة- الطابق الثالثالعنوان
2961710 02 / 2963932 02رقم الهاتف
2989123 02رقم الفاك�س

info@tcr-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.trc-pal.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة:  - عيادات ال�شحة النف�شية   - عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - ا�شت�شارات قانونية
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مستشفى الهالل األحمر
البريةالعنوان

2406270 02رقم الهاتف
2405329 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الرازي لطب وجراحة العيون
رام اهللالعنوان

2406330 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الرعاية العربية
رام اهلل - �شارع النه�شةالعنوان

2986422 02رقم الهاتف
2986424 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الشيخ زايد - طوارئ
رام اهللالعنوان

2982222 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى المستقبل
رام اهللالعنوان

2404562 02رقم الهاتف
2404561 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى خالد الجراحي
رام اهللالعنوان

2955640 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مجمع فلسطين الطبي
رام اهللالعنوان

2982222 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى وليد الناظر للوالدة
رام اهللالعنوان

2955295 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية
نبذة عن املوؤ�ش�شة 

دوائر حماية 
اال�شرة

ن�شاأت وحدة حماية اال�شرة بقرار من �شيادة اللواء حازم عطاهلل بتاريخ 2008/10/7 وذلك نتيجة 
للحتياج وتت�شكل روؤيتها وتتبلور حول اأ�شرة خالية من العنف وكان اأول ق�شم من اأق�شامها هو ق�شم 

�شرطة حمافظة بيت حلم
مديرية �شرطة رام اهلل والبرية/البالوع - خلف جممع املحاكمالعنوان

2429390 02رقم الهاتف
حماية: - بيوت حماية. - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية  - عيادات الطوارئ - الطب ال�شرعي.
اجتماعي: - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري.

قانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة.
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وزارة الصحة- مديرية صحة رام اهلل
ن�شاأت ال�شحة النف�شية عام 1996 وانف�شلت عن اإدارة امل�شت�شفيات واأ�شبحت حتت اإدارة ال�شحة نبذة عن املوؤ�ش�شة

العامة ومت اإن�شاء عيادات نف�شية يف كافة حمافظات الوطن اإلى حني عام 2007
حيث مت دمج خدمات مراكز ال�شحة النف�شية املجتمعية وم�شت�شفى االأمرا�س العقلية بيت حلم حتت 
وكيل  اإدارة  وذلك حتت  عا�شور  د.حازم  باإدارة  النف�شية  ال�شحة  عليها وحدة  واأطلق  واحدة  اإدارة 
اإعادة دمج املري�س �شمن  النف�شية  اإن�شاء ال�شحة  الهدف من  وزارة ال�شحة عنان امل�شري وكان 
البيئة التي يعي�س فيها وحماربة الو�شمة والوقاية والتوعية وتقدمي اخلدمات النف�شية لكافة الفئات 

العمرية واجلن�شية والدينية وت�شمل كافة املدن والفرى واملخيمات.
البالوع - البريةالعنوان

2408593 02رقم الهاتف
2408594 02رقم الفاك�س

حماية: تقدم االإر�شاد، حماربة الو�شمة، التوعية، التوا�شل مع ال�شوؤون االجتماعية، ال�شرطة، حتويل قطاع اخلدمة
املري�شة الى م�شت�شفى االأمرا�س العقلية.

�شحة: عيادات ال�شحة النف�شية.   عيادات الرعاية االأولية.
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة.

وزارة شؤون المرأة / وحدة الشكاوى
حقوق نبذة عن املوؤ�ش�شة �شمان  على  العمل  الى  وتهدف   ،2005 عام  الوزراء  جمل�س  بقرار  ال�شكاوى  وحدة  ت�شكلت 

االفراد بطريقة مهنية.
رام اهلل - البرية،البالوع، عمارة مكة  �س.ب: 4616العنوان

2423315 02 / 2429461 02رقم الهاتف
2422175 02رقم الفاك�س

info@mowa.pna.psالربيد االلكرتوين

http://www.mowa.pna.psاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: تقدمي ا�شت�شارات تتعلق بالتمييز املبني يف جمال احلياة العامة.قطاع اخلدمة

محافظة نابلس
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
تاأ�ش�شت جمعية الهلل االأحمر الفل�شطيني فرع نابل�س عام 1950 كجمعية وطنية عملت على اإغاثة نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأهلنا املهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها ق�شرًا عام 1948 وقد تبع ذلك اإقامة اأول بيت 
العلج  ومركز  ال�شم  مركز  هي  باملعاقني  تعنى  تاأهيلية  مراكز  اإن�شاء  مت  ثم   1952 عام  للم�شنني 
املراكز  من  والعديد  والطوارئ  االإ�شعاف  مركز  اإلى  اإ�شافة  اخلا�شة  الرتبية  ومدر�شة  الطبيعي 

االأخرى التي تخدم املواطنني يف املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.
العامود العنوان خلة  �شارع  العامود-  خلة 

الرئي�شي
العامود- بلدة عزموط - �صارع عزموط الفرعي خلة 

خلف املحافظة
2381001 232013009 237383309 09 / 2380215 09رقم الهاتف

2381001 232013009 238415109 09رقم الفاك�س
prcsnb02@p-ol.comالربيد االلكرتوين

www.prcsn.psاملوقع االلكرتوين

حماية: -مراكز تاأهيلية للأطفال املعاقني حركيًا و�شمعيًا وعقليًا. -بيت امل�شنني للذكور واالإناث .  قطاع اخلدمة
-ور�س حممية تاأهيلية اإنتاجية.

�شحة: - عيادات ال�شحة  النف�شية - عيادات الطوارئ - عيادات الرعاية االولية - العيادات املتنقلة 
العاملة يف املناطق املهم�شة

اجتماعي:- االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي اأن�شطة الدمج املجتمعي للأطفال املعاقني الدمج 
دورات  يقدم  الذي  املجتمعي  املركز  النزالء   وغري  للجمعية  التابع  البيت  يف  لنزالء  امل�شنني  من 
ال�شموم  من  والوقاية  الكمبيوتر    جماالت  يف  اجلن�شني  من  وال�شباب  البيوت  لربات  متخ�ش�شة 
والتوعية مبخاطر االألغام وغريها من املجاالت التي يقوم بالتوعية بها نخبة من متطوعي ومتطوعات 

اجلمعية
االأحمر   الهلل  القانونية يف  جمعية  الدائرة   - قانونية  ا�شت�شارات   - املحاكم  قانوين:- متثيل يف 

الفل�شطيني- االإدارة العامة      

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979، من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت.
2337211 2336344/09 2370245/09 2387174/09 09رقم الهاتف

�شحة: عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة

المركز الفلسطيني لإلرشاد
تاأ�ش�س املركز يف عام 1983 حيث يعمل املركز على تطوير وحت�شني مفهوم خدمات ال�شحة النف�شية نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف فل�شطني- يتكون املركز من �شتة دوائر:
العلجية، الرتبوية، دائرة بناء القدرات، دائرة ال�شغط واملنا�شرة، دائرة العلقات العامة، دائرة 

االدارة واملالية.
�شارع �شفيان- عمارة منكوالعنوان

2335946 09رقم الهاتف
pcc@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pcc-jer.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شيةقطاع اخلدمة
اجتماعي:  - االر�شاد الفردي - االر�شاد االأ�شري.
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المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
اأربع نبذة عن املوؤ�ش�شة اإلى العمل يف  تاأ�ش�شت يف عام 1998. وت�شتند روؤية املركز  موؤ�ش�شة غري حكومية وغري ربحية 

االإداري  والتطوير  املبا�شر  املجتمعي  العمل  والتعليم،  الرتبية  املدين،  اأ�شا�شية هي )العمل  جماالت 
للموؤ�ش�شات الفل�شطينية املختلفة(.

�صارع �صفيان - عمارة عالول ابو �صاحلة ط6العنوان
828 233 23382881800 09رقم الهاتف
2338287 09رقم الفاك�س

pchrcd2@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pcdcr.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين : - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة  - ا�شت�شارات قانونية

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
اأن�شئت مبر�شوم رئا�شي عن الراحل اأبو عمار بتاريخ 1993/9/30 وموجودة يف القانوين االأ�شا�شي نبذة عن املوؤ�ش�شة

الفل�شطيني مادة 31 واأهم اأهدافها متابعة و�شمان توافر متطلبات �شيانة حقوق االن�شان يف خمتلف 
ودور  القانون  �شيادة  وتعزيز  الدولة.  واالأجهزة يف  الدوائر  والت�شريعات ويف خمتلف عمل  القوانني 
والتوعية  التدريب  املواطنني،  �شكاوي  متابعة  هو  العمل  جماالت  اأهم  ومن  للمظامل  كديوان  الهيئة 

اجلماهريية، وا�شدار تقارير �شنوية ودورية.
�صارع �صفيان عمارة اللحام- ط1العنوان

2335668 09رقم الهاتف
2336408 09رقم الفاك�س

nadia@ichr.psالربيد االلكرتوين

www.ichr.psاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(.قطاع اخلدمة
�شحة: - الطب ال�شرعي)طلب معاينة طبية ال�شدار تقارير(

االأ�شري - توعية يف جمال حقوق  االإر�شاد  االإر�شاد اجلماعي  -  الفردي  -  االإر�شاد  اجتماعي: - 
االن�شان

قانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة. - ا�شت�شارات قانونية

جامعة النجاح الوطنية / عمادة شؤون الطلبة
�شارع النجاحالعنوان

4000 434 2345113059 09رقم الهاتف
2345982 09رقم الفاك�س

sad@najah.eduالربيد االلكرتوين

www.najah.eduاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية. - عيادات الطوارئ. - عيادات الرعاية االأولية. -الطب ال�شرعي.قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي.

جمعية االتحاد النسائي العربي
ملحافظات نبذة عن املوؤ�ش�شة وامل�شاعدات  اخلدمات  لتقدمي   1921 بنابل�س  العربي  الن�شائي  االحتاد  جمعية  تاأ�ش�شت 

واالجتماعية  وال�شحية  والثقافية  العلمية  املجاالت  يف  الفل�شطينية  وللمراأة  عامة  ال�شفة  �شمال 
خمتلف  يف  دورها  وابراز  ذاتها  لتاأكيد  اأمامها  الفر�شة  واتاحة  الفل�شطينية  املراأة  بواقع  للنهو�س 

نواحي احلياة جنبا الى جنب مع الرجل.
اجلبل ال�شمال - خلف م�شت�شفى االحتادالعنوان

2389104 09رقم الهاتف
2389104 09رقم الفاك�س

society1921@yahoo.comالربيد االلكرتوين

حماية:- بيوت حماية  - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات الطوارئ

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين: - جت�شري وو�شاطة
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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
موؤ�ش�شة فل�شطينية ن�شوية وطنية وجماهريية تاأ�ش�شت عام 1981 وتهدف الى امل�شاواة بني اجلن�شني نبذة عن املوؤ�ش�شة

بالعملية  للم�شاركة  الن�شاء  وتعبئة  ومتكني  تعزيز  خلل  من  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  والق�شاء 
)ال�شحةالنف�شية(  واالجتماعي  النف�شي  الو�شع  وحت�شني  املرئية  املراأة  حلقوق  والرتويج  التنموية 

للن�شاء والفتيات.
�شارع رفيديا الرئي�شي/ عمارة الرحاب التجاريةالعنوان

2347383/4 09رقم الهاتف
2347383/4 09رقم الفاك�س

pwwsdd@gmail.comالربيد االلكرتوين

www.pwwsd.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:  - التدخل الطارئ   )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: - توعية بال�شحة   - النف�شية للن�شاء

ار�شاد هاتفي /توعية  االأ�شري  -  االإر�شاد  االإر�شاد اجلماعي  -  الفردي  -  االإر�شاد  اجتماعي: - 
جمتمعية/ اأن�شطة علجية.

قانوين :  - ا�شت�شارات قانونية  - توعية قانونية.

جمعية مدرسة األمهات
تاأ�ش�شت جمعية مدر�شة االأمهات عام 1999 بهدف رفع القدرات التعليمية للأمهات وربات البيوت نبذة عن املوؤ�ش�شة

ال�شابات يف اللغة العربية واالجنليزية والريا�شيات للمرحلة اال�شا�شية لتمكينهن من م�شاعدة االبناء 
يف الدرا�شة كذلك رفع م�شتوى وعيهن يف املجال ال�شحي والرتبوي واملجتمعي لتمكينهن من لعب دور 

ايجابي يف االأ�شرة والبيئة املحيطة باملجتمع من خلل برنامج االر�شاد النف�شي واملجتمعي.
خميم ع�شكر القدمي/ال�شارع الرئي�شيالعنوان

2327992 09رقم الهاتف
2327992 09رقم الفاك�س

mo_society@yahoo.comالربيد االلكرتوين

www.mothers-school.orgاملوقع االلكرتوين

    اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة

جمعية الدفاع عن االسرة
جمعية الدفاع عن اال�شرة، هي جمعية ن�شائية تطوعية غري ربحية، اأ�ش�شت يف فل�شطني عام )1994( نبذة عن املوؤ�ش�شة

ومركزها مدينة نابل�س،توجه براجمها ون�شاطاتها لل�شرة عامة وللمراأة والطفل ب�شكل خا�س من 
م�شبباته  على  التعرف  طريق  عن  اال�شري،  العنف  ظاهرة  جتاه  االجتماعي  بالوعي  االرتقاء  اجل 
االر�شاد  بتقدمي  والعلجية  الوقائية  الربامج  طريق  عن  ال�شلبية  اثارة  من  للحد  اجلهود  وتكثيف 
والدعم النف�شي واالجتماعي والعلجي والتعامل مع امل�شاكل التي تتعر�س لها اال�شرة بكافة اأفرادها، 
ما ي�شاعد على حتقيق الهدف املتمثل يف االرتقاء بواقع اال�شرة وتعزيز دور املراأة جتاه التطور الفعال 

وااليجابي يف املجتمع.
املعاجني، حتت اال�شكان النم�شاوي، بالقرب من جمعية رعاية الطفل وتوجيه االأمالعنوان

234111/7/8/9 09رقم الهاتف
234111/7/8 09رقم الفاك�س

info@fds-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.fds-pal.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - بيوت حماية  - التدخل الطارئ  )حماية ن�شاء يف �شائقة  من العنف(                قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين:  - متثيل يف املحاكم)بالتعاون مع موؤ�ش�شات حقوقية(  - ا�شت�شارات قانونية

جمعية لجان الرعاية الصحية الفلسطينية
لرفع نبذة عن املوؤ�ش�شة ت�شعى   1985 عام  تاأ�ش�شت  وطنية  اجتماعية  �شحية  اأهلية  موؤ�ش�شة  ال�شحية  الرعاية  جلان 

امل�شتوى ال�شحي للمجتمع للفئات االأقل حظًا يف التنمية كاملراأة والطفل والعمال وكبار ال�شن وذوي 
االحتياجات اخلا�شة عرب العديد من الربامج ال�شحية للو�شول بهذه الفئات الى م�شتوى وعي اأف�شل 

بالتن�شيق مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي.
را�س العني - �شارع التعاون العلميالعنوان

2372432 233703109 09رقم الهاتف
2337031 09رقم الفاك�س

uhcc@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.uhcc-pal.orgاملوقع االلكرتوين

�شحةقطاع اخلدمة
-عيادات ال�شحة النف�شية )يف عيادة واحدة فقط ولي�س يف املراكز االأخرى(.

- عيادات الطوارئ.
- عيادات الرعاية االأولية.
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جمعية نهر العوجا الثقافية
تاأ�ش�شت جمعية نهر العوجا يف اأوا�شط 2005 يف خميم بلطة نبذة عن املوؤ�ش�شة

روؤيتها اأن ترى الفئات املهم�شة من �شكان املخيم وقد متكنت من اأ�شباب احلياة الكرمية من خلل 
اخلدمات التي تقدمها اجلمعية لهم اجتماعيا وثقافيا

خميم بلطة - حارة احل�شا�شنيالعنوان
2316357 09رقم الهاتف
2316357 09رقم الفاك�س

Naheral_oja@hotmail. comالربيد االلكرتوين

www.naheraloja.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف( - حماية االأطفال من ت�شرب املدار�سقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

دائرة الصحة
تقدمي اخلدمات النف�شية )درا�شه- ت�شخي�س- علج(.نبذة عن املوؤ�ش�شة

املخفيهالعنوان
2345603 09رقم الهاتف
2345425 09رقم الفاك�س

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية - عيادات الطوارئ - الطب ال�شرعي

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري - علج دوائي.
قانوين:- متثيل يف املحاكم

ديوان قاضي القضاة/دوائر االصالح االسري
التعامل مع جميع الق�شايا املناطة من واليتها لقانون االحوال ال�شخ�شية قبل عر�شها على القا�شي نبذة عن املوؤ�ش�شة

تقدمي االر�شاد القانوين واالر�شاد اال�شري وامل�شاهمة يف حل النزاعات االأ�شرية.
حمكمة نابل�س ال�شرعية الغربية - رفيدياالعنوان

599799593.رقم الهاتف
2341983 09رقم الفاك�س

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة
 حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(

قانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية.

مؤسسة لجان العمل الصحي
اخلدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة تقدمي  على  وتعمل  االن�شان  بحقوق  توؤمن   ،1985 عام  تاأ�ش�شت  تنموية،  �شحية  موؤ�ش�شة 

ال�شحية الرعاية االأولية انطلقًا من اأن ال�شحة حق لكل اإن�شان دون متييز، وتعتمد الربامج التنموية 
والرتكيز على الفئات املهم�شة واالأكرث فقرًا.

نابل�س - ال�شوق التجاريالعنوان
2384189 09رقم الهاتف
2385189 09رقم الفاك�س

�شحة: عيادات الطوارئ. عيادات الرعاية  االأولية.قطاع اخلدمة
اجتماعي: االإر�شاد االأ�شري

قانوين: جت�شري وو�شاطة. ا�شت�شارات قانونية.    

مديرية الشؤون االجتماعية
الفل�شطيني نبذة عن املوؤ�ش�شة باملجتمع  فئات  لعدة  اخلدمات  من  العديد  بتقدمي  االجتماعية  ال�شوؤون  مديرية  تقوم 

غايتها رفع م�شتوى املعي�شي واالجتماعي وتعزيز العلقات االجتماعية داخل اال�شر لتكون قادرة على 
االندماج يف املجتمع الفل�شطيني.

رفيديا/�شارع ال�شويرتهالعنوان
2387785 09رقم الهاتف
2388020 09رقم الفاك�س

حماية:قطاع اخلدمة
واملحافظ ال�شرطة  مع  بالتعاون  العنف(  من  �شائقة  يف  ن�شاء  الطارئ)حماية  التدخل   - 

- تقوم بتحويل الفتاة املعر�شة للخطر لبيوت حماية ومراكز طوارئ والعمل على متابعتهم.
�شحة:

- عيادات ال�شحة النف�شية، عيادات الطوارئ، عيادات الرعاية االأولية)حتويل �شمن فريق تنا�شق 
وتكافل(

- الطب ال�شرعي )يتم التحويل حلاالت معينة لطلب الق�شاء ال�شرعي(
اجتماعي:

- االإر�شاد الفردي)خدمة ب�شكل دائم و�شمن ق�شم املراأة ورعاية االأ�شر(
- االإر�شاد اجلماعي)خدمة اأ�شا�شية �شمن ق�شم املراأة واأق�شم الرعاية االجتماعية(

- االإر�شاد االأ�شري )خدمة اأ�شا�شية �شمن املراأة واأق�شام الرعاية االجتماعية(.
قانوين:

- متثيل يف املحاكم)خدمة اأ�شا�شية مب�شاعدة الن�شاء الأخذ حقوقهن(
- جت�شري وو�شاطة )خدمة اأ�شا�شية حلل امل�شاكل بني الفتاة وعائلتها(

- ا�شت�شارات قانونية)خدمة اأ�شا�شية يف ق�شم املراأة مع الدائرة القانونية باملحافظة(
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مركز البرامج النسوي / عسكر
تاأ�ش�س مركز الربامج الن�شوي �شنة 1967 ليخدم قطاع املراأة يف املخيم لريفع من م�شتواها الثقايف نبذة عن املوؤ�ش�شة

واالجتماعي واملهني والتوعوي.

خميم ع�شكر - قرب م�شجد م�شعب بن عمريالعنوان
4629 952 2327873059 09رقم الهاتف
2327873 09رقم الفاك�س

Sh-syam@hotmail.comالربيد االلكرتوين

حماية:  - بيوت حماية)حتويل جلهات خمت�شة(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

مركز البرامج النسوي/مخيم بالطة
ن�شاأ يف �شنة 1975 يعترب هذا املركز من املراكز االأولى التي اأن�شئت لرعاية املراأة الفل�شطينية حيث نبذة عن املوؤ�ش�شة

النف�شي  ال�شغط  من  والتخفيف  احتياجاتها  تلبية  يف  ي�شاعد  ملوقع  احلاجة  اأم�س  يف  املراأة  كانت 
والعبء امللقى على كاهلها.

خميم بلطة - �شارع بئر يعقوب- ال�شارع الرئي�شي مقابل م�شنع الزجاجالعنوان
2324052 09رقم الهاتف
2324052 09رقم الفاك�س

www.center1975@hotmail.comالربيد االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية. - عيادات الطوارئقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االر�شاد الفردي - االر�شاد اجلماعي

مركز البرامج النسوية
تاأ�ش�س مركز الربامج الن�شوية �شنة 1996 بناءا على روؤية ن�شاء مبادرات يهدف الى متكني الن�شاء نبذة عن املوؤ�ش�شة

الثقافية  املجاالت  جميع  يف  جديدة  مهارات  واك�شابهن  عمل.  فر�شة  اليجاد  متهيدا  وقدراتهن 
واالجتماعية واالقت�شادية.

ال�شارع الرئي�شي - بجانب وكالة الغوثالعنوان
2578834 09رقم الهاتف
2578834 09رقم الفاك�س

myada_m@hotmail.comالربيد االلكرتوين

www.campnoi.psاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة

مركز الدراسات النسوية
تاأ�ش�س املركز 1989 يف القد�س ويوجد للمركز فرعني يف نابل�س و اخلليل.نبذة عن املوؤ�ش�شة

روؤية املركز: يتطلع املركز “مركز الدرا�شات الن�شوية” الى بناء دولة فل�شطينية حرة ودميقراطية 
الفرد  كرامة  احرتام  اأ�شا�س  على  القائمة  االن�شان  حقوق  فيها  وتتعزز  املراأة  حقوق  فيها  تتحقق 

والتعدديه.
رفيديا - �شارع جامعة النجاح - مقابل كويف �شوب ال�شايحالعنوان

2343040 09رقم الهاتف
2343040 09رقم الفاك�س

north@wsc-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.wsc-pal.org/ www.falastinyat.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:قطاع اخلدمة
- بيوت حماية )يعمل املركز على حتويل احلاالت املعنفة الى املراكز االيواء واملخت�شه(

- دعم الن�شاء �شحايا االحتلل
- تعزيز الوعي بالعنف واال�شتغلل اجلن�شي

اجتماعي:
- االإر�شاد اجلماعي )برنامج الفقدان(

- حتويل احلاالت ملراكز ذات اخت�شا�س يف هذا اجلانب
قانوين:

- حتويل احلاالت الى موؤ�ش�شات تعمل يف املجال القانوين )مركز االر�شاد، مركز حل النزاعات(
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مركز تنمية موارد المجتمع
القدمية يف نبذة عن املوؤ�ش�شة البلدة  تاأ�ش�شت عام 1998 ومقرها  �شاملة  تنموية  املجتمع موؤ�ش�شة  تنمية موارد  مركز 

مدينة نابل�س،تاأ�ش�س املركز للعمل مع فئات املجتمع املهم�شة وفئات الطلبة الذين يعانون من م�شاكل 
يف التح�شيل الدرا�شي. باال�شافة للعمل مع االطفال واملراأة بهدف توعية ومتكني املراأة يف اجلانب 

االجتماعي والثقايف واملهني.
البلدة القدمية - حب�س الدمالعنوان

2392141 09رقم الهاتف
2392142 09رقم الفاك�س

Mcrc_n@yahoo.comالربيد االلكرتوين

www.mcrc.psاملوقع االلكرتوين

حماية:- التدخل الطارئ )حماية  ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: عيادات الرعاية االأولية

اجتماعي:- االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  -االإر�شاد االأ�شري

مركز ركن المرأة - بلدية نابلس
تاأ�ش�س املركز عام 2009 مببادرة من جلنة �شوؤون املراأة التابعة لبلدية نابل�س التي تاأ�ش�شت �شنة 2006 نبذة عن املوؤ�ش�شة

ر�شالتها الو�شول جلميع ن�شاء مدينة نابل�س للعمل من اأجلهن ودعمهن من خلل برامج وخدمات 
نابل�س - دوار احل�صني-جممع نابل�س التجاري ط9العنوان

2377226 09رقم الهاتف
2377226 09رقم الفاك�س

womanproject@hotmail.comالربيد االلكرتوين

www.womancorner.psاملوقع االلكرتوين

حماية:  - توعية وتثقيف.قطاع اخلدمة
�شحة: - ار�شاد فردي وتثقيف وتوعية.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
 قانوين: - جت�شري وو�شاطة.

مركز شؤون المرأة واألسرة
تاأ�ش�س املركز عام 1988 بهدف تر�شيخ املنجزات الن�شائية والعمل على درا�شة اأو�شاع املراأةنبذة عن املوؤ�ش�شة

ال�شارع الرئي�شي - املخفية - عمارة الزهراءالعنوان
2345774 09رقم الهاتف
2345774 09رقم الفاك�س

wafsum@gmail.comالربيد االلكرتوين

حماية  - لقاءات توعية وتثقيفقطاع اخلدمة
�شحة - لقاءات توعية يف جمال ال�شحة االجنابية

اجتماعي االر�شاد اجلماعي
قانوين  - لقاءات توعية يف جمال و�شع املراأة يف القانون

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب
تاأ�ش�س املركز يف العام 1997م، يوجد 4 فروع يف رام اهلل اخلليل،نابل�س،جنني، يقدم تدخل علجي نبذة عن املوؤ�ش�شة

املجتمعية  والتوعية  اجلرحى  والأ�شر  للأ�شرى  النف�شي  والطب  واالجتماعية  النف�شية  اجلوانب  يف 
والتدريب املهني وعمل درا�شات وبحوث ميدانية

روؤية املركز: جمتمع فل�شطيني خال من التعذيب والعنف املنظم
عمارة عالول واأبو �شاحلةالعنوان

2398143 09رقم الهاتف
2398133 09رقم الفاك�س

Nablus@trc-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.trc-pal.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة: عيادات ال�شحة النف�شية   - عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة
اجتماعي: االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: ا�شت�شارات قانونية
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المستشفى العربي التخصصي
نابل�سالعنوان

2332311 09رقم الهاتف
2344316 09رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى االتحاد
نابل�س - �شارع االحتادالعنوان

2371491 09رقم الهاتف
2371491 09رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى االنجيلي
نابل�س - �شارع �شويرتةالعنوان

2344316 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الوطني
نابل�سالعنوان

2383599 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى نابلس التخصصي
نابل�سالعنوان

2341502/3/4 09رقم الهاتف
2341506 09رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

منظمة أطباء العالم فرنسا
منظمة طبية دولية غري حكومية مركزها فرن�شا تعمل من اأجل تلبية االحتياجات ال�شحية للفئات نبذة عن املوؤ�ش�شة

االأكرث حاجة يف فرن�شا ويف 56دولة اأخرى
اجلبل ال�شمايل - دوار ع�شريةالعنوان

2338303 233510309 09رقم الهاتف
2335103 09رقم الفاك�س

Fieldco.nablus.mdmpalestine@gmail.comالربيد االلكرتوين

Medecins du monde.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة:قطاع اخلدمة
- عيادات ال�شحة النف�شية )تدريب طاقم ال�شحة النف�شية التابع لوزارة ال�شحة الفل�شطينية(.

- عيادات الرعاية االأولية )تدريب طاقم ال�شحة الدولية التابع لوزارة ال�شحة الفل�شطينية واالغاثة 
الطبية وجلان الرعاية ال�شعبيه(.

مستشفى رفيديا الحكومي
�شارع رفيدياالعنوان

2390390 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية
مت ان�شاء الفرع يف نابل�س بتاريخ 2010/3/28 بهدف الو�شول الأ�شرة فل�شطينية خالية من العنف نبذة عن املوؤ�ش�شة

ولثقافة حقوق الفرد مبا فيهم الطفل واملراأة ومناه�شة العنف �شد الفئات املهم�شة.
�شارع في�شل - مقابل بلدية نابل�سالعنوان

2384468 09رقم الهاتف
2384468 09رقم الفاك�س

حماية:قطاع اخلدمة
- بيوت حماية

- التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(
- تهتم وحدة حماية االأ�شرة يف توفري االأمن واحلماية للن�شاء واالأطفال املعنفني

- االأمن واحلماية وتوفري املقر االآمن
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وكالة غوث وتشغيل الالجئين
نابل�س - ال�شارع الرئي�شي - بجانب مركز الربامج الن�شويالعنوان

2343545 257885009 09رقم الهاتف

�شحي: وقائي، علجي، ار�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة

أطباء بال حدود
بداأت اأطباء بل حدود العمل يف مدينة نابل�س ب� 2004 هي موؤ�ش�شة حيادية م�شتقلة غري ربحية دولية نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأطباء وعاملني يف القطاع ال�شحي كما وتقدم امل�شاعدة لل�شعوب  اأ�شا�شا من  وغري حكومية موؤلفة 
التي تعاين من االأزمات ل�شحايا الكوارث الطبيعية واالن�شانية و�شحايا ال�شراع الع�شكري بدون اأي 

حتيز بغ�س النظر عن العرق اأو الدين اأو العقيدة اأو االنتماء ال�شيا�شي.
الفئة امل�شتهدفة: العلج النف�شي ل�شحايا العنف ال�شيا�شي.

رفيديا/ نابل�س - �شارع 15العنوان
2339491 09رقم الهاتف
2339489 09رقم الفاك�س

msff-nablus@paris .msf.org  الربيد االلكرتوين

www.msfuae.aeاملوقع االلكرتوين

 �شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية.قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

محافظة قلقيلية
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المركز الفلسطيني لإلرشاد
تاأ�ش�س املركز يف عام 1983 حيث يعمل املركز على تطوير وحت�شني مفهوم خدمات ال�شحة النف�شية نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف فل�شطني- يتكون املركز من �شتة دوائر:
العلجية، الرتبوية، دائرة بناء القدرات، دائرة ال�شغط واملنا�شرة، دائرة العلقات العامة، دائرة 

االدارة واملالية.
عزون - مقابل مدر�شة ال�شهيد يار عرفات الو�شطىالعنوان

2902362 09رقم الهاتف
pcc@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pcc-jer.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شيةقطاع اخلدمة

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
موؤ�ش�شة رعاية �شحية اأولية غري حكومية تعمل يف جميع جماالت ال�شحة االأولية.نبذة عن املوؤ�ش�شة

قرب مدر�صة اأبو علي اإياد - عمارة ابو تعمر ط2العنوان
2949651 294522109 09رقم الهاتف
2949651 09رقم الفاك�س

mrs@pmrsالربيد االلكرتوين

www.pmrs.psاملوقع االلكرتوين

�شحة: - عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

جمعية اإلنقاذ للتنمية الخيرية
جمعية االإنقاذ جمعية اأهلية م�شتقلة خريية غري ربحية غري حكومية، مت تاأ�شي�شها وت�شجيلها ب2006نبذة عن املوؤ�ش�شة

روؤيتها: بناء م�شتقبل اأف�شل للمجتمع الفل�شطيني لتحقيق الرفاه والوعي الكامل جلميع فئات املجتمع 
من خلل برامج دعم �شامل للق�شايا االجتماعية وال�شحية والثقافية والبيئية وتعميم هذه املفاهيم 

بفعاليات يف جميع اأنحاء فل�شطني من اأجل القيام والنهو�س مبجتمع فل�شطيني واع ومرفه.
حي نزال - �شارع الهلل االحمرالعنوان

2945545 09رقم الهاتف
2945545 09رقم الفاك�س

Rescue.s.c.d@gmail.comالربيد االلكرتوين

 �شحة:-عيادات ال�شحة النف�شية-عيادات الطوارئ-عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين:  - جت�شري وو�شاطة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
الفل�شطيني هي جمعية وطنية ذات �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة معرتف بها نبذة عن املوؤ�ش�شة جمعية الهلل االحمر 

ن�شاطها يف  االحمر متار�س  والهلل  االحمر  لل�شليب  الدولية  مكونات احلركة  اإحدى  وهي  ر�شميًا 
فل�شطني ويف مناطق جتمعات ال�شعب الفل�شطيني ا�شتنادًا الى اتفاقية جنيف والى مبادئ احلركة 
اال�شتقلل،  احلياد،  التحيز،  عدم  االن�شانية،  ال�شبعة:  االحمر  والهلل  االحمر  لل�شليب  الدولية 
التطوع، الوحدة والعاملية. تاأ�ش�شت جمعية الهلل االحمر الفل�شطيني ر�شميًا بتاريخ 1968/12/26

ن�شاأت يف حمافظة قلقيلية باعتبارها دائرة من دوائر وزارة ال�شوؤون االجتماعية وتعمل �شمن روؤيا 
واأهداف الوزارة وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية خلدمة املواطنني وحت�شني اأو�شاعهم.

حي غياظه - �شارع املدار�سالعنوان
2945333 09رقم الهاتف
2942333 09رقم الفاك�س

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية  - عيادات الطوارئ )ا�شعاف  وطوارئ( - تاأهيلقطاع اخلدمة
منزلية  نف�شية  �شحة   - االأ�شري  االإر�شاد   - اجلماعي  االإر�شاد   - الفردي  االإر�شاد   - اجتماعي: 

جمتمعية.
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جمعية قلقيلية النسائية للتنمية الخيرية
جمعية خريية تطوعيه تعنى باملراأة ومب�شاكلها وم�شاعدتها فيما تقدمه للجمعية.نبذة عن املوؤ�ش�شة

و�شط ال�شوق، عمارة العزة / �شارع ال�شوقالعنوان
2948878 09رقم الهاتف
2948878 09رقم الفاك�س

nsaaqal@yahoo.comالربيد االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة

مؤسسة لجان العمل الصحي
اخلدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة تقدمي  على  وتعمل  االن�شان  بحقوق  توؤمن   ،1985 عام  تاأ�ش�شت  تنموية،  �شحية  موؤ�ش�شة 

ال�شحية الرعاية االأولية انطلقًا من اأن ال�شحة حق لكل اإن�شان دون متييز، وتعتمد الربامج التنموية 
والرتكيز على الفئات املهم�شة واالأكرث فقرًا.

بجانب �شيدلية او�سالعنوان
2942535 09رقم الهاتف
2930999 09رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

محكمة قلقيلية الشرعية
قلقيليةالعنوان

2940051 09رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

مستشفى الوكالة
قلقيليةالعنوان

2942491 09رقم الهاتف
2942492 09رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى األقصى التخصصي
قلقيليةالعنوان

2947666 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مديرية الشؤون االجتماعية
تقدمي خدمات متعدده جلميع �شرائح املجتمع وفئاته املهم�شة من م�شاعدات نقدية وعينيه وتوجيه نبذة عن املوؤ�ش�شة

واإر�شاد ومتكني من اأجل الو�شول الى حياة اأف�شل للمواطن الفل�شطيني.
ن�شاأت يف حمافظة قلقيلية باعتبارها دائرة من دوائر وزارة ال�شوؤون االجتماعية وتعمل �شمن روؤيا 

واأهداف الوزارة وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية خلدمة املواطنني وحت�شني اأو�شاعهم.
حي كفر �شابا - عمارة ا�شامة ال�شربيالعنوان

2940036 294258809 09رقم الهاتف
2940036 294689209 09رقم الفاك�س

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري - توعية جمتمعيةقطاع اخلدمة
ا�شت�شارات قانونية - توجيه وحتويل احلاالت  قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة  - 

ال�شعبة.
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محافظة بيت لحم
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اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي
واالجتماعية نبذة عن املوؤ�ش�شة النف�شية  امل�شتويات  جميع  على  املراأة  لدعم  ن�شوية  جماهريية  ن�شوية  موؤ�ش�شة  هي 

وال�شيا�شية واالقت�شادية.
بيت حلم - �شارع القد�س اخلليلالعنوان

2740729 02رقم الهاتف
2740729 02رقم الفاك�س

حماية: التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: عيادات ال�شحة النف�شية

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
�شارع القد�س اخلليل - باب الزقاق - جامعة القد�س املفتوحة �شابقًاالعنوان

2770462 02رقم الهاتف
2770462 02رقم الفاك�س

bethpgftu@yahoo.comاملوقع االلكرتوين

حماية:  يكون التدخل �شريع من اأجل حماية العاملت من العنف الذي وقع عليهاقطاع اخلدمة
االولية  الرعاية  عيادات   - ال�شحية(   التاأمني  بتقدمي  املوؤ�ش�شة  )تقوم  الطوارئ  عيادات  �شحة:   

)للن�شاء  العاملت(    - توفري ال�شحة وال�شلمة املهنية يف مكان العمل للن�شاء
اجتماعي:  - االر�شاد الفردي) عدم التمييز بني الرجل واملراأة يف احلقوق( - االر�شاد اجلماعي 
)تر�شيخ مفاهيم  والدفاع عن حقوقهم يف اماكن  العمل للن�شاء(  - م�شاعدة العاملت على حت�شيل 

حقوقهم من ا�شحاب العمل
وو�شاطة  جت�شري   - الن�شاء(  عن  للدفاع  املوؤ�ش�شة  حمامية  )يوجد  املحاكم  يف  متثيل   - قانوين: 
)الو�شاطة من خلل �شخ�س اخر اأو اكرث من اأجل حل الق�شية( - ا�شت�شارات قانونية )التعريف يف 

القوانني مثل قانون العمل الفل�شطيني(  - قانون التاأمينات االجتماعي يكفل حماية املراأة

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979، من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت.
بيت حلم-�شارع القد�س اخلليلالعنوان

2765576 02رقم الهاتف
�شحة: عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة

تنمية واعالم المراة تام
بالعدالة نبذة عن املوؤ�ش�شة يت�شم  علماين  دميقراطي  حر  جمتمع  الى  الو�شول  هي  وروؤيتنا   2003 عام  تام  تاأ�ش�شت 

وامل�شاواة واحلفاظ على حقوق االن�شان وتتمتع فيه الن�شاء باحلرية وامل�شاواة ومتار�س كافة حقوقها 
دون متييز.

بيت حلم - �شارع ال�شهلالعنوان
2760496 02رقم الهاتف
2753737 02رقم الفاك�س

info@tam-media.orgالربيد االلكرتوين

www.tam- media.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:  - توعية يف كيفية واأهمية التوجه  للموؤ�ش�شات ونوع اخلدمات التي تقدمها وحجم اال�شتفادةقطاع اخلدمة
�شحة: - ار�شاد نف�شي وم�شاعدتهم على بناء  الثقة بالنف�س والتخل�س من اعرا�س االزمة و تقوية 

الذات والتوعية باالنا واال�شباب وكيفية التغلب عليها
اجتماعي: -االر�شاد اجلماعي )عرب مهارة  pvt ( - االر�شاد اال�شري   -   توعيه 

قانوين:  توعية قانونية وحقوقية

جمعية الشبان المسيحية
بيت �شاحور- �شارع Y.MCAالعنوان

2772185 02رقم الهاتف
2772203 02رقم الفاك�س

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة
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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
اجلمعية موؤ�ش�شة غري ربحية مت ت�شجيلها يف عام 1991 كموؤ�ش�شة غري حكومية وهي جمعية تنموية نبذة عن املوؤ�ش�شة

مبادئ  على  قائم  دميقراطي  فل�شطيني  جمتمع  بناء  اأجل  من  وت�شاهم  تعمل  دميقراطية  ن�شوية 
امل�شاواة والعدالة االجتماعية من اأجل تقوية ومتكني املراأة الفل�شطينية واإ�شراكها يف احلياة العامة 

واخلا�شة، كما توؤمن باأن ق�شايا املراأة هي ق�شايا وطنية جمتمعية.
املدب�صة - عمارة الوؤلوؤة ط4العنوان

2765926 02 رقم الهاتف
2765926 02 رقم الفاك�س

Bethlehem.pwwsd@gmail.comالربيد االلكرتوين

www.pwwsd.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: -التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف( -تن�شيق مع موؤ�ش�شات ايوائيهقطاع اخلدمة
�شحة:-تن�شيق ومتابعة-توعية بال�شحة النف�شية للن�شاء

-توعية  هاتفي  -ار�شاد  االأ�شري  االإر�شاد   - اجلماعي  االإر�شاد   - الفردي  االإر�شاد  اجتماعي:- 
جمتمعية

قانوين:-متثيل يف املحاكم-جت�شري وو�شاطة-ا�شت�شارات قانونية

جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
تاأ�ش�شت 2004 يف رام اهلل هي جمعية ن�شويةنبذة عن املوؤ�ش�شة

بيت �شاحور - و�شط البلدالعنوان
2291 880 2760825059 02رقم الهاتف
2760825 02رقم الفاك�س

manal-27@hotmail.comاملوقع االلكرتوين

اجتماعي:قطاع اخلدمة
االر�شاد الرتبوي والتعليمي خا�شة للن�شاء ب�شبب الزواج املبكر

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
تاأ�ش�شت جمعية الهلل االأحمر الفل�شطيني فرع نابل�س عام 1950 كجمعية وطنية عملت على اإغاثة نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأهلنا املهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها ق�شرًا عام 1948 وقد تبع ذلك اإقامة اأول بيت 
العلج  ومركز  ال�شم  مركز  هي  باملعاقني  تعنى  تاأهيلية  مراكز  اإن�شاء  مت  ثم   1952 عام  للم�شنني 
املراكز  من  والعديد  والطوارئ  االإ�شعاف  مركز  اإلى  اإ�شافة  اخلا�شة  الرتبية  ومدر�شة  الطبيعي 

االأخرى التي تخدم املواطنني يف املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.
بيت فجار - واد �شو�شهخلف ال�شوق املركزي- بجانب مهبط الرئي�سالعنوان

2769644 277602002 02رقم الهاتف
2776020 02رقم الفاك�س

  �شحة:  عيادات الطوارئقطاع اخلدمة

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
جمعية تنظيم وحماية االأ�شرة الفل�شطينية هي اأولى اجلمعيات الفل�شطينية غري الربحية املتخ�ش�شة نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف جمال ال�شحة اجلن�شية واالإجنابية حيث تاأ�ش�شت يف القد�س عام 1964 وتتمتع بع�شوية كاملة 
يف االإحتاد الدويل لتنظيم االأ�شرة. وت�شعى اجلمعية اإلى قيام دولة تتوفر فيها حقوق مت�شاويه لكل 
الن�شاء والرجال وال�شباب وال�شابات، واإمكانية احل�شول على املعلومات واخلدمات اجليدة املرتبطة 
بحياتهم اجلن�شية واالإجنابية، والت�شريعات ال�شرورية لدعم اجلوانب القّيمة اخلا�شة بحق االإجناب 
االإجناب  امل�شاواة بني اجلن�شني، وحرية  فيه  تتوفر  اإلى جمتمع  وت�شعى  كما  خلل مراحل حياتنا، 

واخللو من كافة اأ�شكال التمييز.
باب الزقاق - بجانب م�شت�شفى احل�شنيالعنوان

2770438 02رقم الهاتف
2770438 02رقم الفاك�س

info@jobs.psالربيد االلكرتوين

www.pfppa.orgاملوقع االلكرتوين

 حماية:  اإر�شادقطاع اخلدمة
 �شحة:  عيادات الرعاية االأولية.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين: ا�شت�شارات قانونية    

محكمة بيت لحم الشرعية
بيت حلمالعنوان

2742452 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة
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جمعية مركز النشاط النسوي
تاأ�ش�شت �شنة 1956 بهدف متكني املراأة يف العمل اللواتي مل يحالفهن احلظ يف تكملة التعليم وهي نبذة عن املوؤ�ش�شة

مركز تدريب مهني.
بيت حلم - �شارع ال�شينما- مقابل �شريدالعنوان

2753577 02رقم الهاتف
2753577 02رقم الفاك�س

 حماية: التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف  �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
 �شحة: عيادات ال�شحة النف�شية

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

جمعية تنمية المرأة الريفية
وقطاع نبذة عن املوؤ�ش�شة الغربية  ال�شفة  ن�شوي يف  نادي   80 ت�شمل  هيكليتها   2000 عام  اأ�ش�شت  املراأة  تنمية  جمعية 

واقع  حت�شني  اأجل  من  الن�شوية  االأندية  خلل  من  خدماتها  تقدم  الفل�شطيني  الريف  حتب  غزة 
وب�شكل  االن�شان  حقوق  اتفاقيات  مع  يتعار�س  ال  مبا  وال�شيا�شي  واالقت�شادي  االجتماعي  الن�شاء 
اأ�شا�شي اإتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة. تبنى اأو تقوم اجلمعية بتنفيذ م�شاريع 
متخ�ش�شة حتت عنوان رفع الوعي جتاه حماربة العنف �شد الن�شاء يف املجتمع الفل�شطيني. وم�شاريع 

وحملت للتوعيه ملناه�شة العنف �شد الن�شاء)اأي جانب وقائي(.
تقدم خدمات اإر�شاد فردي اأو جماعي اأحيانًا من خلل ا�شت�شافة موؤ�ش�شات خمت�شة من خلل تلك 

االأندية.
بيت حلمالعنوان

2777853 02رقم الهاتف
www.rwds.psاملوقع االلكرتوين

اجتماعي:  االإر�شاد اجلماعي العمل على اجلانب الوقائي  ملناه�شة العنف وحماربته �شد  الن�شاء.                        قطاع اخلدمة

مؤسسة لجان العمل الصحي
اخلدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة تقدمي  على  وتعمل  االن�شان  بحقوق  توؤمن   ،1985 عام  تاأ�ش�شت  تنموية،  �شحية  موؤ�ش�شة 

ال�شحية الرعاية االأولية انطلقًا من اأن ال�شحة حق لكل اإن�شان دون متييز، وتعتمد الربامج التنموية 
والرتكيز على الفئات املهم�شة واالأكرث فقرًا. 

بيت �شاحور - �شوق ال�شعبالعنوان
2774444 02رقم الهاتف

�شحة: عيادات الطوارئ - عيادات الرعاية  االأولية.قطاع اخلدمة
اجتماعي: االإر�شاد االأ�شري.

قانوين: جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية.    

مديرية الشؤون االجتماعية
اأوائل نبذة عن املوؤ�ش�شة يف  تاأ�ش�شت  حلم  بيت  يف  االجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  تابعة  االجتماعية  ال�شوؤون  مديرية 

اخلم�شينات وترتكز روؤية املديرية العمل على تقدمي اخلدمات والرعاية للفئات امل�شتهدفة والعمل 
على تطوير املجتمع وحتويل املجتمع من اجلانب االإمنائي للجانب التنموي.

�شارع املهد يف جممع الدوائر احلكومية لل�شلطة الوطنية الفل�شطينيةالعنوان
2741216 02رقم الهاتف

حماية: - بيوت حماية   - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(  قطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية  -  عيادات الرعاية االولية  -  الطب ال�شرعي

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة  - ا�شت�شارات قانونية

مستشفى الدبس للوالدة
بيت حلم العنوان

2744242 02رقم الهاتف
2744243 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى العائلة المقدسة
بيت حلم - بيت الزقاقالعنوان

2741151 02رقم الهاتف
2744590 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة
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مديرية صحة محافظة بيت لحم
االأ�شرة نبذة عن املوؤ�ش�شة االأولية مبا فيها تنظيم  ال�شحية  الرعاية  الفل�شطينية،تقدم خدمات  ال�شحة  لوزارة  تابعة 

ورعاية احلوامل و�شحة االأم والطفل
ال�شوق املركزيالعنوان

2741756 02رقم الهاتف
2741023 02رقم الفاك�س

   �شحة: عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة

مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة
مت اإن�شاء مركز االر�شاد النف�شي واالجتماعي للمراأة عام 1997 من قبل ع�شوات فاعلت من احتاد نبذة عن املوؤ�ش�شة

جلان املراأة للعمل االجتماعي واملركز يقدم خدمات متكامله للمراأة من اإر�شاد ومتكني ويهدف اإلى 
النهو�س باملراأة الفل�شطينية يف جميع نواحي حياتها. وينفذ املركز م�شاريع عديده خلدمة الن�شاء يف 

جميع اأنحاء ال�شفة الغربية.
�صارع القد�س اخلليل -  عمارة ابو �صرور ط3العنوان

2750895 02رقم الهاتف
2750895 02رقم الفاك�س

info@psccw.orgالربيد االلكرتوين

حماية:  التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف( - خدمات االر�شاد والتوجيه والتمكني قطاع اخلدمة
االقت�شادي.    

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

مركز اإلرشاد والتدريب للطفل واألسرة
النف�شية نبذة عن املوؤ�ش�شة ال�شحة  يف  خدمات  ويقدم   1994 عام  تاأ�ش�س  واالأ�شرة  للطفل  والتدريب  االر�شاد  مركز 

والرتبية اخلا�شة لفئات خمتلفة من املجتمع الفل�شطيني.
�شارع املهد بجانب وزارة الداخلية، رقم 153العنوان

2770489 02رقم الهاتف
2770488 02رقم الفاك�س

gtc@gtc.psالربيد االلكرتوين

www.gtc.psاملوقع االلكرتوين

حماية: التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: عيادات ال�شحة  النف�شية   

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري  - االر�شاد الزوجي    

مركز حماية وتمكين المرأة واألسرة "محور"
مركز وطني ي�شتهدف الن�شاء اللواتي يعانني من العنف اال�شري يف املجتمع الفل�شطيني انطلقت فكرة نبذة عن املوؤ�ش�شة

امل�شروع يف العام 2000 عندما قامت وزارة ال�شوؤون االجتماعية بتقدميه ملوؤ�ش�شة التعاون االيطايل 
للح�شول على متويل، وقد جاءت فكرة اإن�شاء املركز بعد االزدياد الكبري يف عدد الن�شاء والفتيات من 
�شحايا العنف االأ�شري يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة. ومما اأكد احلاجة ملثل هذا املو�شوع اأي�شًا، 
تعمل على حمايتهن  التي  املوؤ�ش�شات  وغياب  ال�شحايا  لهوؤالء  املقدمة  الكبري يف اخلدمات  النق�س 
ال�شوؤون  وزارة  وتعترب  فيه.  الطبيعي  املحلي الحتلل دورهن  املجتمع  واإعادة دجمهن يف  وتاأهيلهن 
االجتماعية هي املرجعية الر�شمية الرئي�شية للبيت االآمن واملظلة القانونية التي توفر احلماية واالأمن 

للنزيلت بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات واالأجهزة الر�شمية احلكومية ذات االخت�شا�س.
بيت �شاحورالعنوان

2748660 02رقم الهاتف
2748660 02رقم الفاك�س

info@mehwar.orgالربيد االلكرتوين

حماية: - بيوت حماية  - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء  يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: متثيل يف املحاكم  جت�شري وو�شاطة  ا�شت�شارات قانونية

مركز منار لالرشاد النفسي والتربوي
تاأ�ش�س عام 2004 على يد االخ�شائي النف�شي والرتبوي غالينا برغوت يقدم فحو�شات �شيكولوجية نبذة عن املوؤ�ش�شة

وا�شت�شارات فردية وعائلية وجمموعات التطور ودورات حول التغلب على ال�شغوطات النف�شية
بيت جاال - عمارة عدنان اللحامالعنوان

2764495 02رقم الهاتف
2764495 02رقم الفاك�س

galinamanar@yahoo.comالربيد االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة

مستشفى االمراض العقلية
بيت حلمالعنوان

2741155 02رقم الهاتف
2741657 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة
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مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات
مركز وئام الفل�شطيني حلل النزاعات موؤ�ش�شة غري حكومية تاأ�ش�شت �شنة 1994 يهدف املركز اإلى نبذة عن املوؤ�ش�شة

م�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني وخا�شة الفئات املهم�شة مثل املراأة والطفل حيث يعمل على التدخل يف 
االأوقات احلرجة وال�شعبة ويعمل على حل اال�شكاليات.

بيت حلم - �شارع القد�س اخلليل/ بيت حلم - بجانب فندق االنرتكونتنتالالعنوان
2770513 02رقم الهاتف
2777333 02رقم الفاك�س

hope@alaslah.orgالربيد االلكرتوين

www.alaslah.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف( - حل نزاعقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - جت�شري وو�شاطة   - ا�شت�شارات قانونية.  

مستشفى الكاريتاس
بيت حلم - فوق قبة رحيلالعنوان

2741171 02رقم الهاتف
2758525 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى المحبة
بيت حلمالعنوان

2745277 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى حقل الرعاة
بيت حلمالعنوان

2775092/3 02رقم الهاتف
2775091 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى اليمامة التخصصي
بيت حلمالعنوان

2764444 02رقم الهاتف
2745406 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى بيت جاال
بيت جاالالعنوان

2741162 02رقم الهاتف
�شحة:قطاع اخلدمة

وقائي، علجي اإر�شادي بعد االجتماع

مؤسسة ابداع/مخيم الدهيشة
بالعجز نبذة عن املوؤ�ش�شة املخيم  �شباب  من  جمموعة  �شعور  خلفية  على  جاءت  طموحة  فكرة  هي  ابداع:  موؤ�ش�شة 

موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  املجموعة على  اتفقت هذه  املخيم، حيث  االأطفال يف  الذي مي�س قطاع  والق�شور 
ون�شاء املخيم  بيئة منا�شبة الأطفال و�شباب  ل�شوؤون الطفل يف عام 1994، حيث تهدف خللق  تعنى 
الكافية  القوة  واعطاء  بالنف�س  الثقة  لتعزيز  تنا�شل  وهي  القيادية  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير 

الأطفال و�شباب ون�شاء املخيم.
بيت حلم-خميم الدهي�شة-�شارع القد�س اخلليلالعنوان

2776444 02رقم الهاتف
2776444 02رقم الفاك�س

www.ibdaa194.orgاملوقع االلكرتوين

- رو�شة وح�شانةقطاع اخلدمة
- بيت �شيافة ومطعم

- مكتبة
- دائرة فنية

- تبادل ثقايف

- النادي الريا�شي
- التطريز واالعمال اليدوية

- دائرة ال�شحة
- دائرة اعلمية

- دائرة ن�شوية )�شحة نف�شية للمراأة(
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وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية
ن�شاأت وحدة حماية اال�شرة بقرار من �شيادة اللواء حازم عطاهلل بتاريخ 2008/10/7 وذلك نتيجة نبذة عن املوؤ�ش�شة

للحتياج وتت�شكل روؤيتها وتتبلور حول اأ�شرة خالية من العنف وكان اأول ق�شم من اأق�شامها هو ق�شم 
�شرطة حمافظة بيت حلم

بيت حلم- مديرية ال�شرطةالعنوان
2744111 02رقم الهاتف
2744902 02رقم الفاك�س

Emanslama.2010@hotmail.comالربيد االلكرتوين

Palpolice.psاملوقع االلكرتوين

حماية:قطاع اخلدمة
- التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(

- التوقيف االحرتازي
قانوين:

- متثيل يف املحاكم من خلل تقدمي ال�شهادة
- جت�شري وو�شاطة.

- ا�شت�شارات قانونية
- تنفيذ القانون وتوقيف املتهمني  

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
خلدمة جميع اللجئنينبذة عن املوؤ�ش�شة

يوجد يف ق�شم ال�شحة اأخ�شائية اجتماعية
اإر�شاد فردي اأ�شري جماعي

مكتب خم�شتا - باب الزقاقالعنوان
2742444 02رقم الهاتف

r.amira@unrwa.orgالربيد االلكرتوين

www.unrwa.orgاملوقع االلكرتوين

�شحي :قطاع اخلدمة
وقائي ، علجي اإر�شادي بعد االجتماع

اجتماعي:   االر�شاد الفردي   - االر�شاد اجلماعي

محافظة الخليل



دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية 71دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية70

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
موؤ�ش�شة اأهلية فل�شطينية تهتم يف جمال الدميقراطية وحقوق االن�شان والعنف �شد الن�شاء اأ�ش�س يف نبذة عن املوؤ�ش�شة

عام 1998 يف قطاع غزة
عني �صاره، عمارة اال�صراء ط3+ط6العنوان

2296669/1800229893 02 / 2298930 02رقم الهاتف
2296669 02رقم الفاك�س

pcdcr4@yahoo.comالربيد االلكرتوين

www.pcdcr.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة : -عيادات ال�شحة النف�شية

اجتماعي:  - االإر�شاد الفردي - االإر�شاد اجلماعي   - االإر�شاد االأ�شري
قانوين:- متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة  - ا�شت�شارات قانونية

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979،. من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت.
اذنا - اول البلد - عند املدرجمدخل جامعة اخلليلالعنوان

2259027 229114502 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
مركز ن�شوي جمتمعي يطا اخلليل/جمعية املراأة العاملة مت افتتاحه 2010/1/1 االهداف اال�شا�شية نبذة عن املوؤ�ش�شة

توفري خدمة االر�شاد الفردي من خلل املركز لكل الفئات ا�شافة خلدمة االر�شاد والتوعية املجتمعية.
يطا - و�شط يطاالعنوان

2273070 02رقم الهاتف
2273070 02رقم الفاك�س

pwwsd@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.pwwsd.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:  - بيوت حماية  - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف  �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي - االإر�شاد االأ�شري  - توعية جمتمعية

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني - مركز محمد عبد شاهين 
للتنمية المجتمعية

تاأ�ش�س املركز عام 2006 لتقدمي الدعم النف�شي االجتماعي للأطفال الفل�شطينيني وذويهم يف البلدة نبذة عن املوؤ�ش�شة
القدمية من اخلليل واملناطق املحتاجة يف املحافظة �شمن هدف وزارة ال�شحة الفل�شطينية.

اخلليل - البلدة القدمية - بجانب جلنة االعمارالعنوان
2292066 02رقم الهاتف
2292066 02رقم الفاك�س

pscmusa@gmail.comالربيد االلكرتوين

www.palestinercs.orgاملوقع االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري - دعم نف�شي اجتماعي.                                            قطاع اخلدمة
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جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
جمعية تنظيم وحماية االأ�شرة الفل�شطينية هي اأولى اجلمعيات الفل�شطينية غري الربحية املتخ�ش�شة نبذة عن املوؤ�ش�شة

يف جمال ال�شحة اجلن�شية واالإجنابية حيث تاأ�ش�شت يف القد�س عام 1964 وتتمتع بع�شوية كاملة 
يف االإحتاد الدويل لتنظيم االأ�شرة. وت�شعى اجلمعية اإلى قيام دولة تتوفر فيها حقوق مت�شاويه لكل 
الن�شاء والرجال وال�شباب وال�شابات، واإمكانية احل�شول على املعلومات واخلدمات اجليدة املرتبطة 
بحياتهم اجلن�شية واالإجنابية، والت�شريعات ال�شرورية لدعم اجلوانب القّيمة اخلا�شة بحق االإجناب 
االإجناب  امل�شاواة بني اجلن�شني، وحرية  فيه  تتوفر  اإلى جمتمع  وت�شعى  كما  خلل مراحل حياتنا، 

واخللو من كافة اأ�شكال التمييز.
حلحولاخلليل - عني �شارة – بجانب بلدية اخلليلالعنوان

2217284 222885702 02رقم الهاتف
info@pfppa.orgالربيد االلكرتوين

www.pfppa.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - اإر�شادقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - ا�شت�شارات قانونية.

مؤسسة لجان العمل الصحي
اخلدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة تقدمي  على  وتعمل  االن�شان  بحقوق  توؤمن   ،1985 عام  تاأ�ش�شت  تنموية،  �شحية  موؤ�ش�شة 

ال�شحية الرعاية االأولية انطلقًا من اأن ال�شحة حق لكل اإن�شان دون متييز، وتعتمد الربامج التنموية 
والرتكيز على الفئات املهم�شة واالأكرث فقرًا.

اخلليل - مفرق طارق بن زيادالعنوان
2290016 02رقم الهاتف

�شحة: عيادات الطوارئ. عيادات الرعاية  االأولية.قطاع اخلدمة
 اجتماعي: االإر�شاد االأ�شري

قانوين: جت�شري وو�شاطة. ا�شت�شارات قانونية.    

محكمة الخليل الشرعية
باب الزاويةالعنوان

2228243 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

محكمة الخليل الشرعية
البلدة القدميةالعنوان

2226988 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

محكمة حلحلول الشرعية
حلحولالعنوان

2292333 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

محكمة إذنا الشرعية
اإذناالعنوان

2292227 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

محافظة الخليل
تاأ�ش�شت املحافظة عام 2002 هدفها تقدمي خدمات للجمهور وت�شهيل معاملتهم عن طريق التوا�شل نبذة عن املوؤ�ش�شة

مع الوزارات والرئا�شة واملوؤ�ش�شات االأخرى خ�شو�شًا خارج املحافظة.
منطقة املقاطعة- املربع االأمنيالعنوان

2291772 02 / 2290771 02رقم الهاتف
2290770 02رقم الفاك�س

Hebron_governorate@yahoo.comالربيد االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف( قطاع اخلدمة
قانوين: - جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية
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مديرية الشؤون االجتماعية
تتطلع وزارة ال�شوؤون االجتماعية الى بناء جمتمع فل�شطيني متما�شك الى حت�شني جودة احلياة للفئات نبذة عن املوؤ�ش�شة

الفقرية واملهم�شة وت�شعى الوزارة الى حتقيق ذلك من خلل توفري نظام حماية اجتماعية كفوؤ وفعال 
و�شامل من �شاأنه مكافحة الفقر واحلد منه وكذلك تنمية قدرات االأ�شر الفقرية واملحرومة واملهم�شة.

اخلليل - واد التفاح/ دوار ال�شحةالعنوان
2227653 02 / 2223380 02رقم الهاتف
2290389 02رقم الفاك�س

حماية:  - بيوت حماية.  -التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف  �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

مديرية الشؤون االجتماعية/يطا
منذ اخلم�شينات- روؤيتها توفري احلماية، ونقل اخلدمات من االغاثة اإلى التنمية يف كافة القطاعات.نبذة عن املوؤ�ش�شة

يطا - �شاره بلدية يطاالعنوان
2279364 02رقم الهاتف
2270767 02رقم الفاك�س

yatta@mosa.gov.psالربيد االلكرتوين

حماية:  - بيوت حماية   - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(                           قطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية   - عيادات الطوارئ  - الطب ال�شرعي

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري                                          
قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة  - ا�شت�شارات قانونية

محكمة يطا الشرعية
يطاالعنوان

2270221 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

محكمة دورا الشرعية
دوراالعنوان

2280591 02رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة

مراكز المرأة والطفل
املركز للن�شاء واالطفال يف �شائقة و�شحايا العنف اال�شري، يقدم املركز خدماته على مدار 4 اأيام نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبوعيا، طواقم املركز متخ�ش�شة يف التعامل مع املراأة والطفل �شحايا العنف اال�شري
دوراالعنوان

2285878 02رقم الهاتف
2273361 02رقم الفاك�س

d.donnapalestina@libero.itالربيد االلكرتوين

�شحي: - ا�شت�شارات �شحية وحتويليةقطاع اخلدمة
اجتماعي : - دعم وار�شاد اجتماعي ونف�شي - الت�شبيك مع املوؤ�ش�شات املجتمعية.

قانوين : - ار�شاد ومتثيل يف املحاكم

مركز الدراسات النسوية
تاأ�ش�س املركز 1989 يف القد�س ويوجد للمركز فرعني 1- نابل�س واالآخر يف اخلليلنبذة عن املوؤ�ش�شة

دوار املنارة، جممع ار�شيد التجاري الطابق 5العنوان
2294007 02رقم الهاتف

southwsc@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.wsc-pal.org / www.falastinyat.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:  - بيوت حماية )يعمل املركز على  حتويل احلاالت املعنفة الى  املراكز االيواء واملخت�شه(قطاع اخلدمة
الن�شاء  متكني   - اجلن�شي   واال�شتغلل  بالعنف  الوعي  تعزيز   - االحتلل  �شحايا  الن�شاء  دعم   -

والفتيات   من حماية اأنف�شهن    
اجتماعي:  - االإر�شاد اجلماعي )برنامج الفقدان(     - حتويل احلاالت ملراكز ذات اخت�شا�س يف 

هذا اجلانب - االإر�شاد االأ�شري
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مستشفى االعتماد التخصصي
2279122 02رقم الهاتف

�شحةقطاع اخلدمة

مركز أمان لإلرشاد والتطوير والصحة والمجتمعية
تاأ�ش�س املركز �شنة 2010 برتخي�س من وزارة ال�شحة الفل�شطينية ويقوم بخدمات اإر�شادية، وقائية، نبذة عن املوؤ�ش�شة

وطاقاته  قدراته  وبناء  الفل�شطيني  الفرد  وبناء  تطوير  اإلى  املركز  وي�شعى  كوادر  تدريب  علجية، 
ليتمتع ب�شحة نف�شية �شليمة.

�شارع ال�شلم - مقابل حمطة ال�شلم للمحروقاتالعنوان
7300 727 2214805059 02رقم الهاتف
2214805 02رقم الفاك�س

حماية:  - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية.              

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين:  - جت�شري وو�شاطة

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
خدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة وتقدمي  املعنفات  للن�شاء  والقانونية  االجتماعية  اخلدمة  لتقدمي   1991 عام  املركز  اأ�ش�س 

وقائية وعلجية للن�شاء املعنفات وبرامج للرتقاء بالواقع االجتماعي والقانوين للمراأة
اخلليل - عني �شارهالعنوان

2250585 02رقم الهاتف
2223134 02رقم الفاك�س

wclac@palnet.comالربيد االلكرتوين

www.wclac.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:   - بيوت حماية  - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري

مستشفى المحتسب / البلدة القديمةقانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية
البلدة القدميةالعنوان

2220323 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى األهلي
اخلليلالعنوان

2220212/3 02رقم الهاتف
2224555 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الميزان
اخلليلالعنوان

2257400 02رقم الهاتف
2257417 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الخليل الحكومي
2228126 02رقم الهاتف

   �شحي : وقائي، علجي، اإر�شادي بعد العلجيقطاع اخلدمة
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مستشفى ناصر للجراحة العامة والتوليد
اخلليل - يطا - و�شط البلدالعنوان

2273036 02رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى شهيرة للنساء
اخلليلالعنوان

2251210 02رقم الهاتف
2251210 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى بني نعيم للوالدة والجراحة
اخلليلالعنوان

2291112 02رقم الهاتف
2291113 02رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة
وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية

احدى االدارات املتخ�ش�شة مت ا�شتحداثها بعام 2008 وروؤيتها جمتمع خايل مع العنفنبذة عن املوؤ�ش�شة
اخلليلالعنوان

2226380 02رقم الهاتف
2226382 02رقم الفاك�س

attaj1974@hotmail.comالربيد االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(.قطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية - عيادات الطوارئ - الطب ال�شرعي.

اجتماعي: - االإر�شاد االأ�شري من خلل املحا�شرات واالإعلم.
قانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة  - ا�شت�شارات قانونية.

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
اخلليلالعنوان

2220688 02رقم الهاتف
�شحي : وقائي، علجي، اإر�شادي بعد العلجيقطاع اخلدمة

مستشفى يطا الحكومي
يطاالعنوان

2271019 02رقم الهاتف
�شحي : وقائي، علجي، اإر�شادي بعد العلجيقطاع اخلدمة
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محافظة أريحا
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
جمعية وطنية تعمل يف جمال خدمة ال�شعب الفل�شطيني من النواحي ال�شحية واالجتماعية والتاأهيلية نبذة عن املوؤ�ش�شة

والتوعية، ون�شاأت منذ عام 1995
مدخل عقبة جرب- قبل املقاطعةمدينة اأريحا - �شارع القد�سالعنوان

2321205 232434402 02 / 2325212 02رقم الهاتف
2321205 232434502 02رقم الفاك�س

arafatcenter@palestinercs.orgالربيد االلكرتوين

�شحة: يف جمال اال�شعاف والطوارئ والتاأهيل وعيادات علجية)علج طبيعي، علج وظيفي، علج قطاع اخلدمة
�شمعي ونطقي والعلج النف�شي(.

اجتماعي:- االإر�شاد الفردي - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري   
�شحة: عيادات الطوارئ

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979، من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت
الغورالعنوان

2322148 02رقم الهاتف
�شحة: عيادات الرعاية االوليةقطاع اخلدمة

المركز النسوي
عقبة جربالعنوان

 2324784 02رقم الهاتف
 2324784 02رقم الفاك�س

women-center-j@yahoo.comالربيد االلكرتوين

�شحيقطاع اخلدمة

مستشفى اريحا الحكومي
اريحاالعنوان

2321966 02رقم الهاتف
�شحي :- وقائي علجي -  ار�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة

محكمة أريحا الشرعية
2322572 02رقم الهاتف

قانوينقطاع اخلدمة

مديرية الشؤون االجتماعية
هي موؤ�ش�شة حكومية تتبع لوزارة ال�شوؤون االجتماعية ن�شاأت كمديرية م�شتقلة 1994 تعمل املديرية نبذة عن املوؤ�ش�شة

على ح�شر فجوة الفقر من خلل الربنامج الوطني، كما تقدم جمموعة من التدخلت االأخرى مثل 
حماية الطفولة، املعاقني حماية الن�شاء، كما تقوم باالإ�شراف على مركز الطوارئ حلماية الن�شاء.

�شارع املختارالعنوان

2322504 02رقم الهاتف

2324290 02رقم الفاك�س

حماية:- بيوت حماية )مركز  الطوارئ(- التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
مع  )تن�شيق  الطوارئ  عيادات  ال�شحة(-  مديرية  مع  )تن�شيق  النف�شية  ال�شحة  عيادات  �شحة:- 
مديرية ال�شحة(  - عيادات الرعاية االأولية )تن�شيق مع مديرية ال�شحة(- الطب ال�شرعي )تن�شيق 

مع مديرية ال�شحة(
اجتماعي:- االإر�شاد الفردي - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري

مركز الزهراء النسوي
اريحاالعنوان

2325530 02 اأو 283 391 0597رقم الهاتف

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
اريحا - بجانب دائرة االرا�شيالعنوان

2310156 02رقم الهاتف
�شحي : وقائي، علجي، ار�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة
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محافظة طولكرم
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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
متكني املراأة بعملية �شنع القرار.نبذة عن املوؤ�ش�شة

تقدمي خدمة اال�شت�شارات القانونية والنف�شية واالجتماعية وتنظيم وبناء قدرات الن�شاء
طولكرم - جممع التاج ط4العنوان

2681210 09رقم الهاتف
2682844 09رقم الفاك�س

toulkarm@pwwsd.org / pwwsd.org@yahoo.comالربيد االلكرتوين

www.pwwsd.orgاملوقع االلكرتوين

حماية:- التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(- خدمة اال�شت�شارات الفردية والعائلة قطاع اخلدمة
ومتابعة ق�شايا قانونية باملحاكم.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري - جمموعات تطويرية.
قانوين: - متثيل يف املحاكم. - جت�شري وو�شاطة. - ا�شت�شارات قانونية. - دفع ر�شوم عن احلالة.

اتحاد لجان المرأة للعمل التطوعي
املتعددة نبذة عن املوؤ�ش�شة املجاالت  حيث  من  والطفل  املراأة  على  مركز  ن�شاطه  وكان  1982م  �شنة  االحتاد  تاأ�ش�س 

ثقافية، ترفيهية، اجتماعية، ريا�شية، �شيا�شية، وتهدف الى متكني املراأة وحت�شني ظروفها يف جميع 
املجاالت.

احلارة ال�شمالية - �شارع �شويكهالعنوان
2670258 09رقم الهاتف
2670258 09رقم الفاك�س

May_soon_2007@hotmail.comالربيد االلكرتوين

حمايةقطاع اخلدمة
االأ�شرى  مع  املتابعة  االأ�شري،  -االإر�شاد  للر�شاد  ور�شات  عقد  اجلماعي،  -االإر�شاد  اجتماعي: 

باالر�شاد.

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979، من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت
طولكرمالعنوان

2672645 09رقم الهاتف
�شحة: عيادات الرعاية االوليةقطاع اخلدمة

جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية
الرتخي�س نبذة عن املوؤ�ش�شة على  وح�شلت  وتاأ�ش�شت يف 2002  املراأة  ب�شوؤون  تعنى  ربحية غري حكومية  جمعية غري 

2004 هدفها متكني وتوعية املراأة،عملت يف كثري من الربامج وامل�شاريع التي تهدف الى متكني املراأة 
الفل�شطينية من امل�شاهمة وامل�شاركة يف عملية التنمية والبناء.

طولكرم - �شارع بور�شعيدالعنوان
2675835 09رقم الهاتف
2675835 09رقم الفاك�س

hanan716-5@hotmail.comالربيد االلكرتوين

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة
قانوين: - جت�شري وو�شاطة
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جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
واالجتماعية نبذة عن املوؤ�ش�شة القانونية  اخلدمة  دائرة  اإن�شاء  مت   2007 عام  ويف  اهلل  رام  يف   2004 عام  تاأ�ش�شت 

يعمل  يزال  ال  والذي  واالجتماعي  القانوين  للإر�شاد  املراأة  مركز  خلل  من  طولكرم  حمافظة  يف 
بال�شراكة معنا يف اإطار املحافظة.

رحني - طولكرم بجانب �شوبر ماركت حمادةالعنوان
2687672 09رقم الهاتف
2672003 09رقم الفاك�س

www.alnajjda.comاملوقع االلكرتوين

القانوين قطاع اخلدمة االر�شاد  خدمات   - العنف(.  من  �شائقة  يف  ن�شاء  )حماية  الطارئ  التدخل  حماية:- 
واالجتماعي ومتابعة الق�شايا يف املحاكم.                                                          

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي - االإر�شاد االأ�شري
قانوين: - متثيل يف املحاكم. - جت�شري وو�شاطة.  - ا�شت�شارات قانونية

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
تاأ�ش�شت جمعية الهلل االأحمر الفل�شطيني فرع نابل�س عام 1950 كجمعية وطنية عملت على اإغاثة نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأهلنا املهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها ق�شرًا عام 1948 وقد تبع ذلك اإقامة اأول بيت 
العلج  ومركز  ال�شم  مركز  هي  باملعاقني  تعنى  تاأهيلية  مراكز  اإن�شاء  مت  ثم   1952 عام  للم�شنني 
املراكز  من  والعديد  والطوارئ  االإ�شعاف  مركز  اإلى  اإ�شافة  اخلا�شة  الرتبية  ومدر�شة  الطبيعي 

االأخرى التي تخدم املواطنني يف املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.
�شارع الدوار - مقابل م�شت�شفى ثابت العنوان

2675510 267102409 09رقم الهاتف
2675510 09رقم الفاك�س

palestinercs.orgاملوقع االلكرتوين

�شحة:  - عيادات الطوارئ  - مراكز اإ�شعافقطاع اخلدمة

جمعية دار اليتيم العربي
تاأ�ش�شت دار اليتيم العربي عام 1961 ومت تاأ�شي�س بيت الفتيات عام 1986 بهدف ايواء فتيات بحاجة نبذة عن املوؤ�ش�شة

الى الرعاية والعناية االجتماعية. ويعمل البيت على ايواء الفتيات من جيل 7- 18 عام ويقوم البيت 
بدور التوعية والتاأهيل االأكادميي واملهني للفتيات وي�شتمد البيت اأهدافه وروؤيته من خلل برنامج 

�شامل يتعلق بجمعية دار اليتيم العربي ودورها الرتبوي واملوؤ�ش�شاتي يف املجتمع الفل�شطيني.
�شارع النزهه- احلارة الغربيةالعنوان

2671191 09رقم الهاتف
2674040 09رقم الفاك�س

yateem@daralyateem.comالربيد االلكرتوين

www.daralyateem.comاملوقع االلكرتوين

حماية: - بيت حلماية الفتيات القا�شرات ورعايتهنقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

محافظة طولكرم
ن�شاأت �شنة 1995 الدائرة القانونية التدخل لف�س النزاعات الطارئة وحلها بطرق وديه.نبذة عن املوؤ�ش�شة

احلارة ال�شرقية- طولكرم - املقاطعةالعنوان
2673335 09رقم الهاتف
2673334 09رقم الفاك�س

www.tulkarm-gov.psاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء   يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
قانوين : - جت�شري وو�شاطة  -ا�شت�شارات قانونية

محكمة طولكرم لشرعية
طولكرمالعنوان

2672076 09رقم الهاتف
قانوينقطاع اخلدمة



دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية 91دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية90

مديرية الشؤون االجتماعية
اأقدم املوؤ�ش�شات الفل�شطينية وعا�شرت كل من االجنليز واالحتلل اال�شرائيلي نبذة عن املوؤ�ش�شة تعترب املوؤ�ش�شة من 

واالأردن وال�شلطة الفل�شطينية وكان دور مديريات ال�شوؤون من اأهم الدعائم لبناء االن�شان الفل�شطيني 
وخدمتها وتطور اإلى و�شعنا احلايل على زمن ال�شلطة الفل�شطينية والنقلة النوعية من االغاثة الى 

التنمية واحلماية.
طولكرم - �شارع احلدادينالعنوان

2671171 09رقم الهاتف
2671925 09رقم الفاك�س

sahira shaded@hotmail.comالربيد االلكرتوين

واالجتماعي قطاع اخلدمة النف�شي  والدعم  العاملة  املوؤ�ش�شات  مع  والتن�شيق  املبا�شرة  واحلماية  التدخل   : حماية 
واالقت�شادي.

�شحة: ال يوجد �شوى عيادة ال�شحة احلكومية والوكالة وال يوجد طب �شرعي وغريه.
اجتماعي: اإر�شاد فردي وجماعي واإر�شاد اأ�شري.                                                     

قانوين : ح�شور التحقيق ومتثيل املديرية يف املحاكم وال�شرطة ومع اال�شرة.

مستشفى ثابت ثابت
طولكرمالعنوان

2671777 09 / 2671022 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
2578850 09 مراجعة املكتب يف مدينة نابل�سرقم الهاتف

مستشفى جمعية الهالل األحمر
بجانب م�شت�شفى ثابت ثابتالعنوان

2672620 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية
تاأ�ش�س هذا الق�شم عام 2011، تقوم هذه الدائرة على قدم و�شاق يعمل كافة امل�شاعدات االن�شانية نبذة عن املوؤ�ش�شة

واالجتماعية لتجميع االدوار التي تخ�س املجتمع
�شارع مدر�شة ال�شلم  - دوار ال�شلمالعنوان

0568882963رقم الهاتف
2672167 09رقم الفاك�س

حماية :  - بيوت حماية.  - التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

مستشفى لجنة زكاة
طولكرمالعنوان

2680680 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة
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محافظة طوباس
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
ن�شاأت �شنة 1998م تقدم خدمات مبا�شرة للمنتفعني  داخل املركز وخارجه وم�شاعدة اأ�شر املعاقني                  نبذة عن املوؤ�ش�شة

واإ�شنادهم يف مواجهة امل�شكلت وكيفية التعامل مع اأطفالهم املعاقني من خلل الزيارات املنزلية 
والور�شات التوعية

حي امل�شرية خلف جممع الكراجبلدة طوبا�س - �شارع املحافظةالعنوان
2574485 257497509 09رقم الهاتف
2573336 09رقم الفاك�س

  �شحة: عيادات الرعاية االأولية  )عيادة طوبا�س(قطاع اخلدمة

جمعية طوباس الخيرية
تاأ�ش�شت عام 1966 وهي جمعية ان�شانية تطوعية غري ربحية وغري �شيا�شية مببادرة من متطوعات نبذة عن املوؤ�ش�شة

املجال  يف  واالأطفال  الن�شاء  احتياجات  لتلبي  املنطقة  يف  االأولى  كانت  حيث  ن�شويات،  ونا�شطات 
االجتماعي والثقايف واالقت�شادي والتعليمي وتطوير القدرات، وا�شتحدث موؤخرا برنامج اخلدمات  

القانونية واالجتماعية للحد من العنف �شد املراأة.
ال�شارع الرئي�شي - بجانب بلدية طوبا�سالعنوان

2573110 09رقم الهاتف
2573110 09رقم الفاك�س

info@tch_d.orgالربيد االلكرتوين

اخلدمة االجتماعيةقطاع اخلدمة
اخلدمة القانونية

مؤسسة لجان العمل الصحي
تقدمي اخلدمات نبذة عن املوؤ�ش�شة على  وتعمل  االن�شان  بحقوق  توؤمن   ، عام 1985  تاأ�ش�شت  تنموية،  موؤ�ش�شة �شحية 

ال�شحية الرعاية االأولية انطلقًا من اأن ال�شحة حق لكل اإن�شان دون متييز، وتعتمد الربامج التنموية 
والرتكيز على الفئات املهم�شة واالأكرث فقرًا.

الباذان - ال�شارع الرئي�شي العنوان
2334301 09رقم الهاتف

�شحة: عيادات الطوارئ.   عيادات الرعاية  االأولية.قطاع اخلدمة
 اجتماعي: االإر�شاد االأ�شري

قانوين: جت�شري وو�شاطة.   ا�شت�شارات قانونية.    

مديرية الشؤون االجتماعية
كانت مديرية ال�شوؤون االجتماعية يف ال�شابق مكتب فرعي تابع ملديرية �شوؤون جنني ويف عام 2007 نبذة عن املوؤ�ش�شة

تاأ�ش�شت مديرية ال�شوؤون طوبا�س وكان املوظفني 4 موظفني وكانت اأق�شامها حمدودة وبعد ذلك بداأ 
يزداد عدد املوظفني وعدد االأق�شام التي فيها واملوظفون: املدير، نائب املدير، املوجه املهني، رئي�س 
ق�شم ال�شوؤون االدارية واملالية، رئي�س ق�شم مكافحة الفقر، رئي�س ق�شم املعاقني، رئي�س ق�شم االأ�شرة 

والطفولة، رئي�س ق�شم اجلمعيات.                                                                          
طوبا�س -  �شارع املدار�سالعنوان

2575622 09رقم الهاتف
2574869 09رقم الفاك�س

حماية:-التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة:-عيادات الرعاية االأولية

اجتماعي:-االإر�شاد اجلماعي
قانوين :-متثيل يف املحاكم.   

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
خميم الفارعةالعنوان

�شحي : وقائي، علجي، ار�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة

2578850 09 - مراجعة مكتب نابل�سرقم الهاتف

وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية
مت ا�شتحداث فرع حماية االأ�شرة يف املحافظة بتاريخ 2010/8/15، حماية �شحايا العنف من الن�شاء نبذة عن املوؤ�ش�شة

تقدم  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  وكذلك  امل�شتقبل  يف  للعنف  تعر�شهم  خطورة  من  احلد  و�شمان  واأ�شرهم 
خدمات نوعيه ح�شب االحتياجات الفردية للمنتفعة

و�شط املدينة - �شارع  ابو دوا�سالعنوان
2572280 09رقم الهاتف
2571161 09رقم الفاك�س

حماية: - بيوت حماية. - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
�شحة:  - عيادات ال�شحة النف�شية - عيادات الطوارئ - الطب ال�شرعي.

 اجتماعي:   - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري.
قانوين: - متثيل يف املحاكم - جت�شري وو�شاطة.

?
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محافظة سلفيت
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جمعية العمل النسوي
تاأ�ش�شت اجلمعية عام 1994 من نا�شطات ن�شويات يف احتاد العمل الن�شوي بهدف تفعيل دور املراأة نبذة عن املوؤ�ش�شة

الفل�شطينية يف املجتمع الفل�شطيني الإحداث تغيري يف النظرة النمطية لدور الن�شاء يف املجتمع.
�شلفيت - �شارع املدار�سالعنوان

2515751 09رقم الهاتف

اجتماعي: االإر�شاد االأ�شريقطاع اخلدمة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
من نبذة عن املوؤ�ش�شة املهجرين  اأهلنا  اإغاثة  على  وطنية عملت  الفل�شطيني كجمعية  االأحمر  الهلل  تاأ�ش�شت جمعية 

مدنهم وقراهم التي هجروا منها ق�شرًا عام 1948 وقد تبع ذلك اإقامة اأول بيت للم�شنني عام 1952 
ثم مت اإن�شاء مراكز تاأهيلية تعنى باملعاقني هي مركز ال�شم ومركز العلج الطبيعي ومدر�شة الرتبية 
اخلا�شة اإ�شافة اإلى مركز االإ�شعاف والطوارئ والعديد من املراكز االأخرى التي تخدم املواطنني يف 

املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.
و�شط البلدالعنوان

2513784 09رقم الهاتف
2513784 09رقم الفاك�س

�شحة:  عيادات الرعاية االأولية )عيادة كفل حار�س(   قطاع اخلدمة

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االإغاثة الطبية الفل�شطينية عام 1979، من نواة �شغرية من املتطوعني ال�شحيني ال�شاعني نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأ�شبحت متثل موؤ�ش�شة �شحية  اأن  اإلى  لتلبية االحتياجات ال�شحية املتفاقمة يف املناطق املحرومة، 
اأهلية رائدة يف فل�شطني، ت�شل خدماتها اإلى ما يزيد عن مليون ون�شف املليون فل�شطيني يف ال�شفة 
اأ�ش�س علمية �شليمة تتنا�شب  اأف�شل مناذج العمل ال�شحي املبنية على  الغربية وقطاع غزة، وتقدم 
مع الظرف الفل�شطيني اخلا�س. وتعمل براجمها ومراكزها يف 490 مدينة وخميم وقرية يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة. 
ملئمة  مناذج  وبناء  املحرومة  الفل�شطينية  ال�شكانية  الفئات  خدمة  على  عملها  يف  االإغاثة   تركز 

للعمل ال�شحي حمليا يف خمتلف املجاالت
�صلفيت - عمارة يو�صف عبد الفتاح عا�صي ط1العنوان

�شحة: عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة

2519278 09رقم الهاتف

2519278 09رقم الفاك�س

مديرية الشؤون االجتماعية
ملديرية نبذة عن املوؤ�ش�شة تابعة  وكانت   ،1982 عام  �شلفيت  يف  االجتماعية  ال�شوؤون  مديرية  ن�شاأت  املديرية:  ن�شاأت 

طولكرم، ويف عام 2005 مت حتويل ال�شوؤون االجتماعية اإلى مديرية م�شتقلة مكونة من مدير املديرية، 
مكافحة  ق�شم  املعلومات،  الأنظمة  واملالية،ق�شم  االدارية  ال�شوؤون  ق�شم  املهني،  املوجه  املدير،  نائب 
والطفولة،  االأ�شرة  ق�شم  االجتماعية،  الرعاية  ق�شم  املعوقني،  �شوؤون  اجلمعيات،ق�شم  ق�شم  الفقر، 
علمًا اأن للمديرية مكتب فرعي يف بديا ومركزالدار البي�شاء الذي يعنى ب�شوؤون املعوقني.                                                                

�شلفيت - �شارع ال�شهداءالعنوان
2515722 09رقم الهاتف
2515191 09رقم الفاك�س

Salfet.gov@gmail.comالربيد االلكرتوين

حماية:-التدخل الطارئ )حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - جت�شري وو�شاطة

جمعية نساء من أجل الحياة
جمعية ن�شوية غري حكومية وغري حزبية مرخ�شة من قبل وزارة الداخلية الفل�شطينية عام 2004، نبذة عن املوؤ�ش�شة

اأو�شاع املراأة يف  للرقي يف  الرائدة  الن�شوية  املوؤ�ش�شة  اأن تكون  اأجل احلياة  ن�شاء من  ت�شعى جمعية 
املراأة  قدرات  بناء  خلل  من  والثقافية  واالجتماعية  والقانونية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلوانب 
املهنية وال�شيا�شية وتوعية الن�شاء قانونيا واجتماعيا والدفاع عن حقوقهن ومتكينهن للو�شول ملراكز 

�شنع القرار.
حمافظة �شلفيت – بلدة بديا – خلف امل�شجد الكبريالعنوان

2994133 09رقم الهاتف
2994133 09رقم الفاك�س

Women-forlife@yahoo.comالربيد االلكرتوين

Women-4life.psاملوقع االلكرتوين

خدمات ار�شاد وتوعية قانونية – خدمات ار�شاد وتوعية اجتماعية – خدمات تاأهيل مهنيقطاع اخلدمة

محكمة سلفيت الشرعية
�شلفيت - فوق الداخليةالعنوان

2993565 09رقم الهاتف
2515629 09رقم الفاك�س

قانوينقطاع اخلدمة



دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية 101دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للن�ضاء املعنفات يف ال�ضفة الغربية100

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
م�شحة العنوان

�شحي : وقائي، علجي، ار�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة

2578850 09 - مرجعية املكتب يف نابل�سرقم الهاتف

مستشفى سلفيت الحكومي
�شلفيت - طريق ال�شاحةالعنوان

2515111 09رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

محافظة جنين
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اتحاد لجان المرأة الفلسطينية/مركز صبرا
احتاد جلان املراأة الفل�شطينية اإطار جماهريي ن�شوي يهدف اإلى العمل مع الن�شاء يف فل�شطني وخا�شة نبذة عن املوؤ�ش�شة

الن�شاء املهم�شات والفقريات من اأجل وعيهن حلقوقهن ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية.
مدينة جنني - �شارع حيفاالعنوان

2433510 04رقم الهاتف
2433510 04رقم الفاك�س

Abeer.iesa@yahoo.comالربيد االلكرتوين

www.upwc.org.psاملوقع االلكرتوين

حماية: - ور�س عمل وتوعية الن�شاء الأهمية البيوت االآمنة اإن توفرت.قطاع اخلدمة
�شحة: - م�شاريع توعية خا�شة يف ال�شحة االجنابية.

اجتماعي: - ور�س عمل يف دعم نف�شي واجتماعي واإمكانية توجههم للموؤ�ش�شات املتخ�ش�شة.
قانوين: - توعية يف القوانني واإمكانية عمل ور�س عمل قانونية خا�شة يف قوانني االأحوال ال�شخ�شية.

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
اأكرب نبذة عن املوؤ�ش�شة �شم  اإلى  ويهدف  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اأذرع  كاأحد   1965 �شنة  العام  االحتاد  تاأ�ش�س 

قاعدة ن�شوية كم�شاركة يف عملية بناء املجتمع على اأ�شا�س امل�شاواة.
دوار يحيى عيا�سالعنوان

2503460 04رقم الهاتف
2503460 04رقم الفاك�س

حماية:  - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(.                              قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد اجلماعي.

قانوين:- جت�شري وو�شاطة - ا�شت�شارات قانونية.

المستشفى االنجليلي
الزبابدةالعنوان

2510333 04رقم الهاتف
2510133 04رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

اإلغاثة الطبية الفلسطينية
تاأ�ش�شت االغاثة الطبية الفل�شطينية عام1979 كموؤ�ش�شة اأهلية غري ربحية لت�شكل منوذجًا للرعاية نبذة عن املوؤ�ش�شة

ال�شحية االأولية.
حي الب�شاتنيالعنوان

2430981 04رقم الهاتف
2430981 04رقم الفاك�س

Mrc_jenin@hotmail.comالربيد االلكرتوين

�شحة:- عيادات الرعاية االأوليةقطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

جمعية الشبان المسيحية
- تنمية اجتماعية م�شتدامة.نبذة عن املوؤ�ش�شة

- تاأهيل نف�شي اجتماعي مهني للأ�شخا�س املعاقني.
- تاأهيل نف�شي اجتماعي للم�شدومني نتيجة التعذيب �شحايا العنف ال�شيا�شي.

جنني - الب�شاتنيالعنوان
2504167 04رقم الهاتف
2437766 04رقم الفاك�س

mmmahajneh@yahoo.comالربيد االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

جمعية العمل النسوي
تقوم املوؤ�ش�شة بتقدمي خدمات �شحية واإر�شادات للمراأة وتاأ�ش�شت عام 1991م.نبذة عن املوؤ�ش�شة

قرب م�شت�شفى جننيالعنوان
2501766 04رقم الهاتف
2501766 04رقم الفاك�س

حماية:قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
جمعية تنموية ن�شوية دميقراطية تعمل وت�شاهم من اأجل جمتمع فل�شطيني قائم على مبادئ امل�شاواة نبذة عن املوؤ�ش�شة

والعدالة االجتماعية من اأجل تقوية ومتكني املراأة واإ�شراكها يف احلياة العامة وتوؤمن اجلمعية باأن 
ق�شايا املراأة هي ق�شايا وطنية وتقوم على احرتام حقوق املراأة على اأ�شا�س اأنها حقوق اإن�شان غري 

قابلة للتجزئة.
عمارة عبد اللطيف اأبو بكر - �شارع اأبو بكرالعنوان

2501610 04رقم الهاتف
2501610 04رقم الفاك�س

pwwsd@palnet.comالربيد االلكرتوين

      قانوين: - جت�شري وو�شاطة.  - ا�شت�شارات قانونية.قطاع اخلدمة

جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية
تاأ�ش�شت 2004 تعنى ب�شوؤون املراأة االجتماعية واالقت�شادية والرتبويةنبذة عن املوؤ�ش�شة

جبل اأبو ظهري - �شارع البلديةالعنوان
2504770 04رقم الهاتف
2504770 04رقم الفاك�س

Najda.jenin@yahoo.comالربيد االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف( - تثقيف، حماية من قبل العائلةقطاع اخلدمة
�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين:  - جت�شري وو�شاطة   - ا�شت�شارات قانونية. 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
اأهلنا نبذة عن املوؤ�ش�شة اإغاثة  على  عملت  وطنية  كجمعية   1950 عام  الفل�شطيني  االأحمر  الهلل  جمعية  تاأ�ش�شت 

بيت  اأول  اإقامة  ذلك  تبع  وقد   1948 عام  ق�شرًا  منها  هجروا  التي  وقراهم  مدنهم  من  املهجرين 
العلج  ومركز  ال�شم  مركز  هي  باملعاقني  تعنى  تاأهيلية  مراكز  اإن�شاء  مت  ثم   1952 عام  للم�شنني 
الطبيعي ومدر�شة الرتبية اخلا�شة اإ�شافة اإلى مركز االإ�شعاف والطوارئ والعديد من املراكز االأخرى 

التي تخدم املواطنني يف املجاالت ال�شحية واالجتماعية والنف�شية والتاأهيلية والتطوعية.
مقابل تاك�شي ال�شامالعنوان

2522548 04رقم الهاتف
�شحة: عيادة قباطيةقطاع اخلدمة

محافظة جنين
تاأ�ش�شت يف عام 1995 عند قدوم ال�شلطة الوطنية، وتهتم املحافظة مبعاجلة الق�شايا ذات الطابع نبذة عن املوؤ�ش�شة

وحل  اخلا�شة  الق�شايا  اأي�شًا  وتعالج  العام،  والنظام  العامة  وال�شلمة  العامة  ال�شحة  مثل  العام 
اال�شكاالت بني املواطنني بتقريب وجهات النظر بينهم وحل اال�شكاالت بطرق ودية

�شارع حيفا- مقابل جممع املحاكمالعنوان
2503221 04رقم الهاتف
2503222 04رقم الفاك�س

واالآداب قطاع اخلدمة العام  النظام  حماية   - العنف(  من  �شائقة  يف  ن�شاء  )حماية  الطارئ  التدخل   - حماية: 
العامة ومنع اجلرائم

�شحة: - املحافظة على ال�شحة العامة و�شحة البيئة.
اجتماعي:  - حل اخللفات بطرق ودية والعمل على حماية الفرد واالأ�شرة 

قانوين: - جت�شري وو�شاطة.   - ا�شت�شارات قانونية.

محكمة جنين الشرعية
حي الب�شاتني - دوار يحيى عيا�سالعنوان

2501047 04رقم الهاتف

قانوينقطاع اخلدمة

مديرية الشؤون االجتماعية
واملوؤ�ش�شاتية نبذة عن املوؤ�ش�شة املادية  تقدم اخلدمات  االجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  تابعة  االجتماعية  ال�شوؤون  مديرية 

وتوفري االر�شاد والرعاية االأ�شرية واحلماية للن�شاء واالأ�شرة واالأطفال يف املحافظة
دوار ال�شهيد يحيى عيا�سالعنوان

2501017 04رقم الهاتف
2503597 04رقم الفاك�س

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(.قطاع اخلدمة
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري

قانوين: - حلقة و�شل مع اأي موؤ�ش�شة قانونية اإذا لزم االأمر
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مديرية صحة جنين
التي نبذة عن املوؤ�ش�شة املجانية  اخلدمات  تقدم  كما  والوقائية،  االأولية  ال�شحية  الرعاية  تقدم  جنني  �شحة  مديرية 

تتعلق ب�شحة االأم والطفل.
املنطقة ال�شناعيةالعنوان

2501033 04رقم الهاتف
2437834 04رقم الفاك�س

drinsheraehn@yahoo.comاملوقع االلكرتوين

�شحة:- عيادات ال�شحة النف�شية. - عيادات الرعاية االأولية.قطاع اخلدمة

مركز الصحة النفسية المجتمعية
ن�شاأ املركز منذ 2009 يقدم املركز التقييم والت�شخي�س للأمرا�س النف�شية والعقلية. وتقدمي العلج نبذة عن املوؤ�ش�شة

واملتابعة، علج فردي، جماعي، اأ�شري، )علج نف�شي واجتماعي(.
جنني- �شارع امل�شت�شفى احلكوميالعنوان

2502608 04رقم الهاتف
2502607 04رقم الفاك�س

Cmh.jenin@gmail.comالربيد االلكرتوين

حماية: - علج نف�شي )فردي، جماعي، اأ�شري(  قطاع اخلدمة
�شحة: - مركز ال�شحة النف�شية املجتمعية.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين:- االإدالء بال�شهادة يف املحاكم لدى املري�س النف�شي من خلل الطبيب اأو االأخ�شائي.

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب
التعذيب نبذة عن املوؤ�ش�شة من  خال  جمتمع  نحو  املركز-  ر�شالة  االن�شان-  حقوق  عن  للدفاع  اأهلية  موؤ�ش�شة  املركز: 

والتدريب يف  املجتمعية  والتوعية  وطبية علجية  اجتماعية  نف�شية  يقدم خدمات  املنظم-  والعنف 
جمال اخلدمة النف�شية واملجتمعية وتدريب االأجهزة االأمنية يف ال�شلطة PNA يف جمال احرتام 

وتكري�س حقوق االن�شان.
زهري ك�صباوي ط3العنوان

2430363 04رقم الهاتف
2430363 04رقم الفاك�س

info@trc-pal.orgالربيد االلكرتوين

www.trc-pal.orgاملوقع االلكرتوين

حماية: - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء يف �شائقة من العنف(.قطاع اخلدمة
�صحة: - عيادات ال�صحة النف�صية)توجد عيادة يف كل فرع من الفروع+طبيب نف�صي(.

اجتماعي: - االإر�شاد الفردي  - االإر�شاد اجلماعي  - االإر�شاد االأ�شري
قانوين: - ا�شت�شارات قانونية.

مستشفى االمل
جننيالعنوان

2503680 04رقم الهاتف
2502121 04رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى الرازي
جننيالعنوان

2502653 04رقم الهاتف
2502652 04رقم الفاك�س

�شحةقطاع اخلدمة
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وحدة حماية االسرة / الشرطة الفلسطينية
اإلى البيوت نبذة عن املوؤ�ش�شة تقدمي احلماية للن�شاء املعنفات واالأطفال دون �شن )18( عام وحتويل بع�س احلاالت 

االآمنة اأو رعاية الطفولة.
مركز املدينة - ال�شارع الع�شكريالعنوان

2502636 04رقم الهاتف
حماية:  - بيوت حماية    - التدخل الطارئ)حماية ن�شاء  يف �شائقة من العنف(.                     قطاع اخلدمة

�شحة: - عيادات ال�شحة النف�شية  - عيادات الطوارئ  - الطب ال�شرعي
اجتماعي: - االإر�شاد الفردي   - االإر�شاد االأ�شري.

قانوين: - متثيل يف املحاكم  - جت�شري وو�شاطة.

مستشفى الشفاء
جننيالعنوان

3062054 04رقم الهاتف
�شحةقطاع اخلدمة

مستشفى جنين الحكومي
جننيالعنوان

2501057 04رقم الهاتف
2503375 04رقم الفاك�س

   �شحي: وقائي علجي ، اإر�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة

وزارة العمل
حقوق نبذة عن املوؤ�ش�شة وحماية  الفل�شطيني  العمل  لقانون  ر�شالتها  بث  خلل  من  العمل  وزارة  تنطلق  العمل  وزارة 

العامل وحت�صني �صروط وظروف العمل، وحماية املراأة يف بيئة العمل وو�صع ت�صريعات خا�صة باملراأة.
جنني - �شارع النا�شرةالعنوان

2501010 04 / 2503236 04رقم الهاتف
2501010 04رقم الفاك�س

Gadeer_helal@yahoo.comالربيد االلكرتوين

حلقوقها قطاع اخلدمة املراأة  حماية   - قانونية.  ا�شت�شارات   - وو�شاطة.  جت�شري   - املحاكم.  يف  متثيل  قانوين:- 
القانونية من ا�شتحقاقات وبيئة عمل.

وكالة غوث وتشغيل الالجئين
خميم جننيالعنوان

2501113 04رقم الهاتف

�شحي : وقائي، علجي، ار�شادي بعد العلجقطاع اخلدمة
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