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مقدمة:

”مفتاح“  والدميقراطية  العاملي  احلوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة  تنفذه  الذي  املرأة“  حماية  ”دعم  مشروع  ضمن 
بالشراكة والتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان «UNFPA» - والذي يسعى إلى تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية 
من خالل تقوية املؤسسات ذات العالقة التي تقدم اخلدمات للنساء والفتيات املعنفات - قامت ”مفتاح“ بالعمل على 
حتديث دليل للمؤسسات التي تقدم خدمات للنساء املعنفات باالستناد إلى دليل نظام التحويل الوطني ”تكامل“، 
ل توجيه النساء لتلقي اخلدمات،  ً ميكن من خالله ملقدمي اخلدمات استخدامه كأداة تسهّ ً وفاعال بحيث يكون سهال
ً أن العمل على تطوير الدليل  ه للحصول على اخلدمات املناسبة لهن، علما ل على النساء استخدامه والتوجّ وتسهّ
سيؤدي إلى زيادة الوعي بالقطاعات اخلدمية املتوافرة والتعرف إلى نوعية اخلدمات التي تقدم للنساء املعنفات، كما 

أنه سيكون أداةً من أدوات تفعيل نظام التحويل الوطني الفلسطيني.

مع  العمل  وإجراءات  آليات  مأسسة  أجل  من  2013؛  العام  في  املعنفات  للنساء  الوطني  التحويل  نظام  إقرار  مت 
النساء املعنفات في القطاعات الصحية - االجتماعية والشرطية في املؤسسات الوطنية كافة التي تقدم خدمات 

ً من آليات التحويل واجلهات احملولة إليها. ً مهما للنساء. ويعتبر دليل املؤسسات التي تقدم خدمات للنساء جزءا

لماذا هذا الدليل؟

توصيات  وكإحدى  ”تكامل“  التحويل  نظام  مؤسسات  دليل  بيانات  لتحديث  كضرورة  الدليل  إعداد  أهمية  جاءت 
ورقة سياسات مت إعدادها ضمن مشروع «دعم حماية املرأة» الذي تقوم على تنفيذه مؤسسة «مفتاح» بالتعاون 
والتنسيق مع صندوق األمم املتحدة للسكان ضمن جهود مؤسسة «مفتاح» لتفعيل االتفاقيات والقرارات الدولية 
ذات العالقة بتحقيق السلم واألمن للنساء والفتيات الفلسطينيات والعمل على تعزيز حماية النساء وتسهيل 

وصولهن إلى اخلدمات القانونية واالجتماعية والصحية من خالل تفعيل نظام التحويل الوطني ”تكامل“. 

أظهرت  ورش العمل التي مت عقدها ضمن مشروع «دعم حماية املرأة» أن هناك فجوةً في تطبيق نظام التحويل، 
املؤسسات  من  اخلدمات  مقدمي  بني  والتواصل  االتصال  سهولة  يضمن  ومحدث  موحد  وطني  دليل  وجود  وعدم 

احلكومية وغير احلكومية بهدف تكاملية اخلدمات، وتغطية الفجوات، وأكدت ضرورة حتديث هذه البيانات. 

أهداف الدليل:

تعاني النساء في العديد من اتمعات من التمييز سواء في التشريعات أو املمارسات االجتماعية اليومية، ومع 
مجتمعنا  وفي  مختلفة.  بأشكال  ارسان  ميُ والتمييز  العنف  فإن  آخر،  إلى  مجتمع  من  تختلف  التمييز  درجة  أن 
ً أو أكثر من أنواع العنف (اجلسدي،  الفلسطيني تواجه العديد من النساء العديد من الضغوط واملشاكل أو نوعا
االحتالل  جراء  سياسي  (عنف  مزدوج:  عنف  من  يعانني  أنهن  كما  احلرمان)،  اإلهمال،  اللفظي،  اجلنسي،  النفسي، 
ً يحتاج إلى املساعدة وطلب املشورة والدعم والتوجيه واإلرشاد واحلماية من  وممارساته وعنف مجتمعي)، وهذا حتما

اجلهات الرسمية وغير الرسمية التي ميكن أن يتوجهن إليها. وبناء عليه تتلخص أهداف الدليل على النحو اآلتي: 

توفير قاعدة بيانات حول املؤسسات التي تقدم خدمات صحية -اجتماعية- وتوفير احلماية للنساء املعنفات أو • 
اللواتي تعرضن أو قد يتعرضن للعنف في محافظات الوطن كافة. 

مساعدة املؤسسات ومقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية والصحية لتحويل القضايا التي تصل إليهم.• 
تطوير الشراكة والتواصل وتكامل األدوار بني املؤسسات التي تقدم خدمات للنساء ضحايا العنف.• 
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منهجية إعداد الدليل:

النهج التشاركي هو نهج مت اتباعه في حتديث بيانات الدليل، ولتحقيق هذا الغرض مت جمع  املصادر واألدلة السابقة 
ذات العالقة ومراجعتها كدليل املؤسسات العاملة على مناهضة العنف (دليل مؤسسات تكامل) «نظام»، ومراجعة 
دليل املؤسسات األهلية العضو في منتدى مناهضة العنف ضد املرأة في الضفة الغربية، ودليل املؤسسات األهلية 
العضو في حتالف أمل ملناهضة العنف ضد املرأة في غزة. ثم مت إعداد استمارة لتحديث البيانات مبشاركة الفريق 

العامل على حتديث بيانات الدليل بالشراكة مع طاقم مؤسسة «مفتاح». 

فروعها  وعناوين  وعناوينها  وعملها  باملؤسسة  اخلاصة  التعريفية  البيانات  تطويرها  مت  التي  االستمارة  شملت 
وأهدافها واخلدمات التي تقدمها، وما إذا كانت تعمل وفق نظام التحويل الوطني، وكيف ومع من تتعامل؟ 

اإللكتروني  البريد  على  تعميمها  مت  حيث  اإللكتروني  البريد  عبر  أو  فردية  مقابالت  عبر  االستمارة  تعبئة  متت 
للمؤسسات املوجودة في محافظات الوطن. كما مت تعميم االستمارة على الوزارات ذات العالقة ومنها وزارة شؤون 
املرأة ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى وحدة حماية األسرة في القطاع الشرطي في 

محافظات الوطن.

ومن ثم متت مخاطبة وزارة الداخلية (وحدة النوع االجتماعي) ودوائر املرأة في احملافظات الشمالية، كون احملافظات 
اجلنوبية لم تدرج ملف املرأة في محافظاتها لغاية اليوم. 

ومن ثم مت عقد أربع مجموعات بؤرية في أربع محافظات دعيت إليها املؤسسات التي تعمل بشكل مباشر على 
تقدمي خدمات لضحايا العنف، حيث حضر في كل مجموعة بؤرية ما ال يقل عن عشر مؤسسات حكومية وغير 
حكومية، ومن تعذر عليه املشاركة في اموعات البؤرية أرسلنا إليه أسئلة اموعات البؤرية، ومت التفاعل معها، 
حيث كانت اموعات البؤرية على النحو اآلتي: مجموعة بؤرية في غزة، وأخرى في نابلس، وأخرى في رام اهللا، وأخرى 

في اخلليل، ومت التنسيق مع مراكز تواصل في احملافظات لعقد اموعات البؤرية.

نشر  على  موافقتها  وأخذ  االستمارة  لتعبئة  التحويل)  (نظام  الدليل  في  وردت  التي  املؤسسات  مخاطبة  ومتت 
البيانات اخلاصة بها.
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محافظة القدس
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة القدس الشريف

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Al Quds Governorate

جوال: 0594555019آليات التواصل: 

pp.ppps@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً محافظة القدس الشريف، مقر «بكدار» سابقاً، قرب ملعب فيصل احلسيني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، الطوارئ/ أريحا.

ً للمساعدة واحلماية.  الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة، ومن يلجأ طلبا

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع: الشرطة، الشؤون االجتماعية، الصحة، التربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2953705 02 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل: 

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً ضواحي القدس، أم الشرايط / مديرية أم الشرايط.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية ”بيوت إيواء“، اجتماعي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل تكامل من خالل تواصلها، مع وزارة الشؤون االجتماعية واملؤسسات الشريكة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: استقبال الشكاوى من املعنفات من النساء واألطفال. كذلك من األحداث 
متابعة  اإليواء،  مراكز  في  إيداعها  لزم  إذا  احلاالت  ومتابعة  العامة  للنيابة  وإحالتها  القانون،  مع  خالف  على  الذين 
قضايا محاوالت االنتحار أو االنتحار مع الشركاء كالنيابة والشؤون االجتماعية. كما تقوم بتقدمي حمالت التوعية 

واإلرشاد للمدارس واجلامعات وأولياء األمور للتعريف بالدائرة ومخاطر العنف األسري.
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اسم املؤسسة
:ً مديرية الشؤون االجتماعية - محافظة القدسباللغة العربية كامال

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of Social Affairs

هاتف: 2799969 02 ، فاكس: 2791333 02آليات التواصل: 

:ً القدس، أبو ديس، شارع اجلامعة، مبنى الدوائر احلكومية.العنوان كامال
القدس، الرام، الشارع الرئيس، قرب سوبر ماركت السمان. 

القدس، بدو، قرب الس احمللي.

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، متكني، إيواء، حماية. 

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشركاء احلكوميني واملؤسسات اخلاصة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تسعى وزارة الشؤون االجتماعية؛ قائدة قطاع احلماية االجتماعية، بالشراكة 
والتنسيق مع الوزارات واملؤسسات احلكومية ومنظمات اتمع املدني والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية، إلى توفير 
حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني، من خالل برامج احلماية والرعاية والوقاية والتمكني والتوعية املستندة إلى 
النهج املبني على احلقوق، ومبا يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود املواطنني، واحلفاظ على التماسك 

والتضامن االجتماعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية التربية والتعليم

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of Education

جوال: 0597094939 ، فاكس: 2344455 02آليات التواصل: 

munashaladan@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً مديرية التربية والتعليم، ضواحي القدس، الرام.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي. إذ يتلقى الطالب والطالبات في املدارس التي يتم العمل معها 
من خالل املرشدين التربويني على جميع القطاعات (يتم مساعدتهم على جميع األصعدة حسب قوانني التربية).

ً على مقاعد الدراسة. الفئة املستهدفة: األطفال دون 18 عاما

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع شبكات حماية الطفولة، والشؤون االجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: اإلرشاد التربوي في املدارس، تقدم من خالل املرشدين التربويني في املدارس.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الصحة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of Health

www.Moh.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

مجال عمل املؤسسة: صحي ونفسي. 

الفئة املستهدفة: جميع أفراد اتمع من رجال ونساء وأطفال ومسنني ومسنات. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية إحدى مؤسسات دولة 
فلسطني املستقلة ملتزمة مببدأ العمل املشترك مع جميع الشركاء لتطوير األداء في القطاع الصحي واالرتقاء 
به. وتقدم الوزارة اخلدمات الصحية في املدن والقرى من خالل عيادات الرعاية الصحية األولية ممثلة باإلدارة العامة 

للرعاية الصحية األولية ومن خالل املستشفيات املنتشرة في املدن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة محافظة القدس

هاتف: 2790261 02 ، فاكس 2791510 02آليات التواصل: 

:ً العيزرية، مقابل مدرسة األيتام.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل تكامل.

عيادات  خالل  من  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الرعاية الصحية األولية املوجودة في املناطق كافة - املدن والقرى الفلسطينية- التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  وأيضا
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Medical relief Society

هاتف: 2472525 02آليات التواصل: 

:ً شمال غربي القدس بفروعها: عيادة بيت دقو، عيادة بدو، عيادة بيت عنان.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال وذوو اإلعاقة واتمع احمللي. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني لإلرشاد

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian counseling center

القدس، هاتف: 6562272 02آليات التواصل: 
البلدة القدمية في القدس، هاتف: 6277360 02 ، فاكس: 6562271 02

pcc@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.pcc-jer.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
www.facebook.com/palestiniancounselingcenter

:ً القدس، بيت حنينا، شارع السلطان قطز، رقم 7.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.
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الفئة املستهدفة: األطفال، النساء، البالغون والبالغات والذين هم بحاجة إلى إرشاد وتدخل وعالج. 

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع املؤسسات ذات العالقة ومن بينها مركز اإلرشاد 
القانوني، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الصحة، شبكة حماية الطفولة.

االختصاصيني  من  مجموعة  أيدي  على  القدس  في  لإلرشاد  الفلسطيني  املركز  تأسس  املؤسسة:  عن  نبذة 
لألذى  املعرضني  الفلسطيني  اتمع  أفراد  جميع  مع  للعمل  العام 1983،  في  والتربويني  واالجتماعيني  النفسيني 
في  النفسية  الصحة  خدمات  مفهوم  وتطوير  لتحسني  والنفسي،  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  والعنف 
فلسطني. ويقدم مركز اإلرشاد الفلسطيني خدمات شمولية في مجال الصحة النفسية تشمل العالج واإلرشاد 
النفسي، وخدمات تربوية اجتماعية للوقاية من تطوير مشاكل نفسية، وبناء قدرات وتقدمي استشارات ملؤسسات 

وأفراد عاملني في مجال الصحة النفسية. 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الدراسات النسوية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Studies center

هاتف: 2348848 02 ، فاكس: 2347229 02آليات التواصل: 

yara@wsc-pal.org :البريد اإللكتروني

www.wsc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً الفرع الرئيس: القدس، مفرق ضاحية البريد، عمارة احلرباوي الطابق األول.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

خدمات أخرى: يعمل املركز في مجال حقوق املرأة واإلنسان، من خالل عدة استراتيجيات تتضمن: التدريب، واألبحاث، 
واستخدام وسائل اإلعالم، وتطوير وسائل التعليم لألطفال واملراهقني في مجاالت محددة. باإلضافة إلى استراتيجية 

التعبئة والتأثير ومتكني النساء ورفع الوعي بحقوق اإلنسان بشكل عام واملرأة بشكل خاص.

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال، (كبار السن)، اتمع احمللي، األشخاص ذوو اإلعاقة، مؤسسات اتمع املدني.

للنساء  مباشر  بشكل  خدمات  تقدمي  عدم  بسبب  مباشر  بشكل  ليس  ”تكامل“؟  التحويل  نظام  مع  تتعامل  هل 
املعنفات.

يخدم  مبا  برامجه  املركز  حدد  القدس.  في   1989 العام  في  املركز  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
النساء  على  املسلط  العنف  مواجهة  والفتيات،  النساء  متكني  وهي:   ً حتديدا عليها  يعمل  رئيسة  توجهات  ثالثة 
خطاب  وتعزيز  وترويج  تطوير  أجل  من  والعمل  اجلنسني،  بني  املساواة  يحترم  وتشريعي  مجتمعي  خطاب  وتعزيز 
نسوي تقدمي مبني على قيم العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني، وذلك نحو متكني املرأة من الوصول إلى 
خلق  أجل  من  تناضل  وشبابية  مجتمعية  قيادات  تطوير  في  واملساهمة  املتاحة،  اتمعية  املوارد  من  واالستفادة 

حراك قادر على حتقيق ذلك.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مؤسسة سوا

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Sawa Organization

هاتف: 2418100 02 / 5324122 02آليات التواصل:
لطلب خدمة اإلرشاد، الرقم ااني 121 داخل األراضي الفلسطينية

لالتصال من القدس احملتلة الرقم ااني 1800500121

121@sawa.ps :خدمة اإلرشاد النفسي من خالل البريد اإللكتروني
فاكس: 5324025 02 / 2418111 02

info@sawa.ps :البريد اإللكتروني

www.sawa.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
http:/www.facebook.com/SawaOrganization

:ً القدس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: توفير احلماية للنساء من خالل: التحويل للبيوت اآلمنة أو من خالل الشرطة «وحدة حماية 
األسرة»، «االجتماعي» من خالل تقدمي الدعم النفسي االجتماعي ومن خالل العيادة النفسية االجتماعية املتنقلة، 
«النفسي» من خالل تقدمي اإلرشاد النفسي والعالج من خالل برنامج قائم في املؤسسة لتقدمي اإلرشاد النفسي 
ً لوجه، «الصحي» من خالل، تقدمي اإلرشاد الصحي من خالل مركز االستماع وذلك على مدار يومني في األسبوع  وجها
والتثقيف الصحي، «القانوني» من خالل تقدمي اإلرشاد القانوني من خالل مركز االستماع فقط وذلك من خالل يومني 

في األسبوع، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء من خالل برامج مبنية ومعدة لهذا الغرض.

مركز االستماع: هو عبارة عن خط هاتفي وطني مجاني حلماية املرأة والطفل الفلسطيني ومكون من ثالثة أرقام 
(121)، ويعمل على تقدمي الدعم واملساندة، واإلرشاد النفسي االجتماعي األولي للنساء، والشباب والشابات.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع املذكورة من نساء ورجال وأطفال ومهنيني بقطاعات مختلفة وذوي إعاقة.
هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: «سوا» مؤسسة فلسطينية رائدة تأسست في العام 1998، وتلتزم بتوفير 
في  املؤسسة  أولوية  وتتمثل  اتمعية،  التوعية  وخدمات  العنف،  لضحايا  االجتماعي  واإلرشاد  واحلماية  الدعم 
مناهضة أشكال العنف واإلساءة واإلهمال ضد النساء واألطفال، وتسعى للتشبيك مع اجلهات واألطراف اتمعية 
ذات الصلة لنشر قيم اإلنسانية واملساواة املبنية على النوع االجتماعي وترويجها بهدف إيجاد حياة كرمية لألفراد 

.ً ومجتمع أكثر أمنا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Family Planning & Protection Association (PFPPA)

هاتف: 6280630 02 / 6283636 02/ 2848667 08 ، فاكس: 6261675 02آليات التواصل:

info@pfppa.org / gded@pfppa.org :البريد اإللكتروني

http://www.pfppa.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Face book: https://www.facebook.com/PFPPA-277999585459/?fref=ts

:ً الطابق األول، عمارة احلرباوي (التنور)، شارع املنطقة الصناعية، وادي اجلوز، القدس.العنوان كامال

ومتكني  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبنية  املساواة  قانوني،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  املؤسسة:  عمل  مجال 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي، الشباب.

حسب  والرسمية  احلكومية  املؤسسات  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
االحتياج. ومؤسسات اتمع املدني.

في  القدس  في  الفلسطينية  األسرة  وحماية  تنظيم  جمعية  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
العام 1964، وهي جمعية مستقلة، تتمتع بعضوية كاملة في االحتاد الدولي لتنظيم األسرة. وتقوم جمعية تنظيم 
للقيادات  التدريب  وتوفر  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  مجال  في  متخصصة  عديدة  خدمات  بتقدمي  األسرة  حماية 
الشابة والهيئات العاملة في املنظمات احلكومية وغير احلكومية. إضافة إلى تقدمي خدمات صحية، طبية ومخبرية 
مميزة في مجاالت صحة املرأة، وخدمات اإلرشاد والتوعية والدفاع عن حقوق املرأة، وإجراء البحوث وتنظيم حمالت 

إعالمية ضاغطة للتأثير في السياسات الوطنية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

جوال: 0598463700آليات التواصل:

fadwasmile60@hotmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: 

:ً القدس.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي، ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
علماني طوعي وهو امتداد جماهيري حلزب الشعب الفلسطيني. تأسس في العام 1981. ويضم في صفوفه النساء 
مراكز  على  والتأثير  املستويات  جميع  في  واالجتماعي  السياسي  العمل  في  املرأة  مشاركة  تعزيز  إلى  املتطلعات 
صنع القرار، ويناضل االحتاد إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حتقيق طموحات الشعب الفلسطيني 
في التحرر واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على جميع األراضي التي احتلت في العام 67  وتنفيذ 
ً إلى قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بالقضية الفلسطينية. القرار 194 اخلاص بعودة الالجئني وتعويضهم استنادا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Womens Centre for Legal Aid and Counselling

هاتف: 6281497 02 ، فاكس: 2956148 02آليات التواصل:

www.wclac.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً القدس، شعفاط دخلة اجلوالني، شارع حافظ إبراهيم، بناية رقم 10.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية ”بيوت إيواء“ أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، قانوني، املساواة املبنية على 
النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، واتمع احمللي.

الثالثة:  القطاعات  العالقة:  ذات  األطراف  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
الصحية والشرطية واالجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية 
تسعى نحو حماية حقوق املرأة وتعزيزها ورفع مكانتها باالستناد إلى املعايير واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان من 
خالل الرصد والتوثيق وبرامج املناصرة على املستويني احمللي والدولي وتقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء 

املعنفات وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الطفل الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Child Center

خلوي: 0522883289آليات التواصل:

lolo1964@hotmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: اخلنساء صخر

:ً مخيم شعفاط، الشارع الرئيس، بجانب محطة الباصات.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: نفسي، صحي، تعليمي.

خدمات أخرى: األمومة والطفولة.

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز غير ربحي يقدم اخلدمات التعليمية والثقافية والترفيهية والرياضية 
لألطفال. وتهدف املؤسسة إلى النهوض باملستوى االجتماعي لألطفال.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

هيئة التكافل االجتماعي لبيت المقدس

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Social solidarity association - Jerusalem

هاتف: 2791070 02 ، فاكس: 2790887 02 ، خلوي: 0524646920آليات التواصل:

abbasiaramen@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.altakaful.org :صفحة اإلنترنت

:ً شارع اجلامعة، أبو ديس، قرب الدفاع املدني، قرب جتمع املؤسسات احلكومية / العنوان كامال
الداخلية والشؤون، الطابق األول.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي.

خدمات أخرى: دورات تدريبية (تنمية) وإغاثة.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: هيئة خيرية تعمل على برامج: خدماتية إغاثية، دورات تأهيلية، عالج نفسي 
وإرشاد، وتهدف إلى مساندة األسرة والطفل، الشاب واملرأة من نواح عديدة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية ملتقى سيدات الشيخ جراح

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women forum of sheikh jarrah

خلوي: 0543079715 ، فاكس: 5823703 02آليات التواصل:

amalalqasem@hotmail.com :البريد اإللكتروني

multaqa sheikh jarrah :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً القدس، حي الشيخ جراح، شارع عثمان بن عفان، منزل رقم 8.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

خدمات أخرى: توعية وإرشاد وتثقيف/توثيق انتهاكات.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

املشاركة  منسوب  ورفع  املرأة  متكني  على  تعمل  نسوية  خيرية  جمعية  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
االجتماعية السياسية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز عناتا الثقافي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Anata cultural center

هاتف: 2355298 02 ، فاكس: 2355298 02آليات التواصل:
خلوي: 0525300314 ، جوال: 05955379909

anata_academy@yahoo.com :البريد اإللكتروني

anata_academy@.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً حوش الرفاعي، البلدة القدمية، عناتا، القدس، بالقرب من اجلامع القدمي.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي، الشباب.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

الداخلية/  وزارة  في  مسجلة  ربحية  غير  مؤسسة  الثقافي  عناتا  مركز  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
واجتماعياً،   ً ثقافيا اقتصادياً،  املقدسية  األسرة  ومتكني  التراث،  وإحياء  حماية  أهدافها:  الثقافة  وزارة  في  مرخصة 

.ً وحماية املوروث الثقافي واملعماري وإعادة توظيفه مهنيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

بنات بلدنا الخيرية، النبي صموئيل

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Banat Baladna / Nabi Samuael

خلوي: 0598531091 / 0545568563آليات التواصل:

shushu-2010@hotmail.com :البريد اإللكتروني
sanaakswane2020@gmail.com

rasha H barakat / sana Alkswane :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً جمعية بنات بلدنا اخليرية النبي صموئيل، آخر البلد، مقابل الس احمللي، بجانب العنوان كامال
عيادة اإلغاثة الطبية.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي.

خدمات أخرى: عمل مشاريع للنساء لتحسني املستوى االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية خيرية غير ربحية تقوم بتقدمي خدمات خاصة بالنساء املهمشات 
وعمل دورات للنساء، وتهدف إلى تقدمي خدمات للنساء بشتى الطرق.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية مخيم قلنديا التعاونية النسائية
(للخياطة واألشغال اليدوية)

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Qalandia camp women’s handicraft cooperative

هاتف: 2351910 02 ، فاكس: 2351910 02آليات التواصل:

qalandia@palnet.com :البريد اإللكتروني

qalandia.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مخيم قلنديا لالجئني، الشارع الرئيس، مقابل كلية التدريب املهني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

ً سواء  نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية قلنديا تأسست سنة 1958 وتهدف إلى متكني املرأة اقتصاديا
عن طريق مجال اخلياطة، التجميل، الصوف، التطريز، ورش عمل في اال الصحي، املدني، العاملي، عقد ورش عمل 
ألمهات األطفال خاصة أنه يوجد قسم روضة لألطفال تابع للجمعية وعقد هذه الورش بالتنسيق مع املرشدين في 

وكالة الغوث الدولية، وهدفها حتسني جودة حياة األسرة الفلسطينية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية نسوية النبي صموئيل

هاتف: 6506963 02 ، فاكس: 6506963 02آليات التواصل:

arregzoo@hotmail.com :البريد اإللكتروني

nawal barakat :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً منزل أبو ليث، الشارع الرئيس، مقابل بقالة أبو إياد، محافظة القدس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية خيرية تقوم على دعم النساء وتوعيتهن بحقوقهن، وتهدف لدعم 
ومساعدة املرأة في دخلها.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد الجمعيات الخيرية

هاتف: 6286297 02 / 6285870 02 ، فاكس: 6285361 02آليات التواصل:

info@ucs-pal.org :البريد اإللكتروني

www.ucs-oal.org :املوقع اإللكتروني

مجال عمل املؤسسة: حماية، صحي، اجتماعي، إرشاد فردي وجماعي وأسري، ومتكني النساء املهمشات من خالل 
برامج بناء قدرات وتشغيل النساء.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

في  وتساهم  ترعى  أهلية  كهيئة  العام 1958  في  القدس  في  اخليرية  احتاد اجلمعيات  تأسس  املؤسسة:  عن  نبذة 
رسم السياسات واالستراتيجيات االجتماعية وتنفيذ البرامج غير الربحية للنهوض مبستوى اخلدمات االجتماعية 
والتنموية التي تقدمها اجلمعيات اخليرية في األراضي الفلسطينية احملتلة للفئات اتمعية كافة وخاصة الفئات 
من  عدد  مظلته  حتت  وينضوي  الفلسطينية  األهلية  الهيئات  أكبر  من  اجلمعيات  احتاد  ويعتبر  والفقراء،  املهمشة 
اجلمعيات األهلية الفلسطينية ذات التخصصات اتلفة العاملة في محافظات القدس، بيت حلم، رام اهللا، أريحا، 

حيث يبلغ عدد هذه اجلمعيات 215 جمعية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

هاتف: 5848000 02 ، فاكس: 6284965 02آليات التواصل:

info@rcsh-jerusalem.org :البريد اإللكتروني

:ً القدس، الصوانة، ص.ب 22125.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي، عيادات الرعاية األولية (قطنة)، اجتماعي، نفسي، تأهيلي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، ذوو اإلعاقة، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تأسست جمعية الهالل األحمر الفلسطيني فرع نابلس عام 1950 كجمعية وطنية عملت 
بيت  أول  إقامة  ذلك  تبع  وقد   1948 عام   ً قسرا منها  هجروا  التي  وقراهم  مدنهم  من  املهجرين  أهلنا  إغاثة  على 
للمسنني عام 1952 ثم مت إنشاء مراكز تأهيلية تعنى باملعاقني، هي: مركز الصم ومركز العالج الطبيعي ومدرسة 
ااالت  في  املواطنني  تخدم  التي  األخرى  املراكز  من  والعديد  والطوارئ  اإلسعاف  مركز  إلى  إضافة  اخلاصة  التربية 

الصحية واالجتماعية والنفسية والتأهيلية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي

هاتف: 6277626 02 ، فاكس: 6264863 02آليات التواصل:

info@b urjalluqluq.org :البريد اإللكتروني

www.burjalluqluq.org :املوقع اإللكتروني

:ً البلدة القدمية، باب حطة، شارع امللك عيسى املعظم، برج اللقلق.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشاد فردي، إرشاد أسري.

الفئة املستهدفة: األطفال، الشباب، النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

االجتماعي  النفسي  الواقع  لتحسني  تعمل  ربحية  غير  تنموية  جمعية  اللقلق  برج  جمعية  املؤسسة:  عن  نبذة 
والفكري لألطفال والشباب في البلدة القدمية من مدينة القدس.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة المرأة االتحاد العام لعمال فلسطين

هاتف: 2348533 02 ، فاكس: 2348533 02آليات التواصل:

sameha68@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً الرام، الشارع الرئيس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: الرفع من مستوى السيدات العامالت في االحتاد، تقدمي الورش والنشاطات التي تدعم السيدة 
في نطاق عملها، ومعرفة حقوقها في أماكن العمل.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

كاريتاس القدس

هاتف: 6287574 02 ، فاكس: 6288421 02آليات التواصل:

Caritas@CaritasJr.org :البريد اإللكتروني

www.Caritas.org :املوقع اإللكتروني

:ً موقع باب اجلديد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، صحي، اقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تأسست في القدس عام 1967 من أجل االستجابة الطارئة ما بعد حرب الستة أيام، ومنذ ذلك 
ً توجد  احلني تعمل املؤسسة على تقدمي اخلدمات األسرية، االجتماعية، الصحية، االقتصادية والطارئة لألسر، وحاليا

لها فروع في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز السرايا لخدمة المجتمع

هاتف: 6260017 02 / 6283374 02 ، فاكس: 6283374 02آليات التواصل:

:ً البلدة القدمية، عقبة السرايا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الشباب، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: مت إنشاؤها إثر حرب حزيران 1967 حيث قدمت مجموعة صغيرة من سيدات القدس - دعيت 
ً باسم جمعية مشروع الرعاية - املساعدة لألهل في فلسطني بشكل تلقائي وبعدها مت اقتراح افتتاح مركز  الحقا

السرايا داخل البلدة القدمية خلدمة اتمع املقدسي.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز العمل المجتمعي

هاتف: 6260782 02 ، فاكس: 6273352 02آليات التواصل:

cac@cac-alquds.org :البريد اإللكتروني

www.alquds.org :املوقع اإللكتروني

:ً البلدة القدمية، عقبة اخلالدية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

كأول  وذلك  العام 1999  في  القدس  جامعة  خدمات  من  كجزء  اتمعي  العمل  مركز  أنشئ  املؤسسة:  عن  نبذة 
مركز من نوعه في فلسطني.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز القدس لحقوق اإلنسان

هاتف: 6272982 02 ، فاكس: 6264770 02آليات التواصل:

rsaleh@mosaad.org / llacj@mosaad.org :البريد اإللكتروني

www.mosaada.org :املوقع اإللكتروني

:ً بالقرب من باب الساهرة، شارع ابن بطوطة 14.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تأسس املركز في العام 1974 من جلنة الصداقة األمريكية باسم «الكويكرز»، في العام 1997 
االستشارات  يقدم  محلي،  أمناء  مجلس  يديرها  ربحية  وغير  حكومية  غير  فلسطينية  مؤسسة  إلى  املركز  حتول 
القانونية اانية ويهدف إلى محاولة إعادة التوازن في مواجهة دولة االحتالل والدفاع عن حقوق ضحايا انتهاكات 

ً إلى القوانني احمللية والقانون الدولي اإلنساني. حقوق اإلنسان استنادا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية

هاتف: 6271776 02 ، فاكس: 6273516 02آليات التواصل:

info@jcser.org :البريد اإللكتروني

www.jcser.org :املوقع اإللكتروني

:ً القدس، شارع الرشيد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: مؤسسة تقدم خدمات قانونية للمقدسيني بقضايا التأمني الوطني والضرائب وحق اإلقامة 
واحلق في السكن منذ العام 1995.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز سبافورد لألطفال

هاتف: 6261897 02 ، فاكس: 6282631 02آليات التواصل:

:ً البلدة القدمية، حارة السعدية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، اجتماعي، إرشاد فردي، جماعي، أسري.

الفئة املستهدفة: األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

 ً نبذة عن املؤسسة: تأسست في العام 1925 وكانت تقدم خدمات صحية، مستشفى األميركان/ سبافورد، وحاليا
تقدم خدمات صحية، تطعيم وعالج األطفال فقط وخدمات نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية، بعد العام 1961 

حتول املستشفى إلى عيادة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى المقاصد

هاتف: 6270222 02 ، فاكس: 6288392 02آليات التواصل:

:ً القدس.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى سان جورج للعيون

هاتف: 5911911 02 ، فاكس: 5819598 02آليات التواصل:

:ً القدس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى األوغستا فيكتوريا

هاتف: 6279911 02 ، فاكس: 6279959 02آليات التواصل:

:ً املطلع.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى سانت جورج

هاتف: 5911911 02 ، فاكس: 5819598 02آليات التواصل:

:ً القدس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.
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الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

0542168344 / 5890502 02آليات التواصل:
02 5890542 / 0542168663

فاكس: قسم الصحة: 5890513 02

a.ghanem@unrwa.org / s.sawalha@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املكتب الرئيس: الشيخ جراح، القدس، ص.ب: 19149 العنوان كامال
UNRWA Field Office P.O.Box 19149 Jerusalem

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: األطفال، النساء، الشباب، اتمع احمللي، ذوو اإلعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة رام اهللا 
والبيرة
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة رام اهللا والبيرة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ramallah & Al-Bireh Governorate

هاتف: 2986569 02 / 2986578 02 ، فاكس: 2986568 02آليات التواصل:

pp.ppps@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً محافظة رام اهللا، أم الشرايط. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، حاالت  الطوارئ / حتول ألريحا.

الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة، فئات اتمع كافة. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ نعم، الشرطة، الشؤون االجتماعية، الصحة، التربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2954579 02 / 2421230 02 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل:

family20080@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً اإلدارة العامة/ رام اهللا، عني منجد، مبنى القيادة - البالوع/ مديرية شرطة رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء، اجتماعي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مت استحداث دائرة حماية األسرة في العام 2008 بعد الزيادة امللموسة في 
قضايا االعتداءات داخل األسرة بأنواعها كافة، حيث تقوم الدائرة ومن خالل كادر مؤهل يتمتع مبهنية عالية كون 
غالبيته من حملة الشهادات العليا في أحد العلوم اإلنسانية، باستقبال املعنفات من النساء واألطفال متى كان 
املعتدي من داخل األسرة، وقضايا االعتداءات اجلنسية بصرف النـظر عن الفاعل إن كان من داخل األسرة أو خارجها. 
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الشؤون االجتماعية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of Social Affairs

حلقة االتصال: ملف املرأة، باسمة صبح، نوال التميمي.آليات التواصل:
هاتف: 2405641 02 ، فاكس: 2405642 02

http://www.mosa.pna.ps/ar :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً البيرة، شارع املبعدين.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي، االجتماعي، حماية بيوت إيواء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع دوائر حماية األسرة في الشرطة ومع الصحة 
ومديرية الشؤون االجتماعية في رام اهللا. 

االستراتيجية  وتقدمي  إجناز  جهود  قيادة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تتولى  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
الوطنية لقطاع احلماية االجتماعية، الهادفة إلى توفير احلد األدنى من متطلبات احلياة الكرمية لكل أبناء الشعب 

الفلسطيني وفئاته االجتماعية.

علمي  منهج  إلى  واملرتكز  املتبادل،  واالحترام  الشراكة  على  القائم  التعاون  بروح  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تعمل 
سليم، خلدمة اتمع والفئات التي تستهدفها. إن فلسفة وجوهر عمل وزارة الشؤون االجتماعية يتطلبان إعطاء 
املنكوبني  وإغاثة  املواطنني  صمود  ودعم  املساعدات  تقدمي  أجل  من  ليس  حيوياً،   ً دورا واتمعي  االجتماعي  البعد 
ً من أجل النهوض باتمع الفلسطيني، وحتقيق االستقالل الوطني والتنمية والعدالة االجتماعية  فحسب، بل أيضا
واملساواة. إن هذه القيم واألهداف لتعزز وحدة اتمع وانسجامه وقدرته على حتقيق التنمية اإلنسانية واملستدامة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الداخلية الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of interior

حلقة االتصال: وحدة النوع االجتماعي.آليات التواصل:
جوال: 0599253935 ، فاكس: 2946542 02

  gender@moi.pna.ps :البريد اإللكتروني

:ً وزارة الداخلية، املصيون.العنوان كامال
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ً ما، خدمات أخرى، متابعة القضايا وإعادة الدمج في اتمع. مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، قانوني نوعا

الهدف العام للمؤسسة: نخدم املواطن لنخدم الوطن.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات اتمعية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الصحة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of health

حلقة االتصال: اإلدارة العامة لصحة وتنمية املرأة.آليات التواصل:
هاتف: 2417072 02 ، فاكس: 2417072 02

whdd_wb@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.moh.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://ar-ar.facebook.com/PalStateMOH

:ً اإلدارة العنوان كامال ط.3،  سابقاً،  التشريعي   / القدمي  الوزارة  مبنى  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
العامة لصحة وتنمية املرأة/ البيرة.

مجال عمل املؤسسة: نفسي، صحي، خدمات وزارة الصحة.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات.

.ً هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ البدء حديثا

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تعتبر وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية إحدى مؤسسات 
الصحي  القطاع  في  األداء  لتطوير  الشركاء  جميع  مع  املشترك  العمل  مببدأ  امللتزمة  املستقلة  فلسطني  دولة 
متمثلة  األولية  الصحية  الرعاية  عيادات  خالل  من  والقرى  املدن  في  الصحية  اخلدمات  الوزارة  وتقدم  به.  واالرتقاء 

باإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية ومن خالل املستشفيات املنتشرة في املدن. 
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة رام اهللا

هاتف: 2408593 02 / 2408596 02 ، فاكس: 2408594 02 / 2408595 02آليات التواصل:

:ً مديرية صحة رام اهللا، البالوع بجانب وزارة السياحة.العنوان كامال

ً لفئات اتمع كافة من خالل عيادات الرعاية الصحية  تقدم اخلدمات الصحية والنفسية للنساء املعنفات وأيضا
ً من  األولية املوجودة في املناطق كافة - املدن والقرى الفلسطينية- والتابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. وأيضا

خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مجمع فلسطين الطبي

هاتف: 2982222 02آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات اتمعية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة التربية والتعليم العالي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of Education& Higher Education

هاتف: 2969385 02 ، فاكس: 2969385 02آليات التواصل:

moe.genderunit@gmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: وحدة النوع االجتماعي / وزارة التربية والتعليم

:ً وزارة التربية والتعليم، شارع املعاهد، بجانب الس التشريعي، املاصيون رام اهللا، العنوان كامال
مبنى املناهج، الطابق الثاني.

مجال عمل املؤسسة: تعليمي.
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الفئة املستهدفة: األطفال، الطلبة الذكور واإلناث وذوو االحتياجات اخلاصة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تسعى وزارة التربية والتعليم العالي إلى توفير التعليم للجميع وحتسني 
نوعيته ومعاييره في املستويات جميعها، من أجل تلبية احتياجات املتعلمني للتكيف مع متطلبات عصر االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، وتعميق فهمهم للدين، وتوسعة فكرهم في بيئة صحية متوازنة تأهلهم للدفاع عن احلقوق 
الوطنية وأداء الواجب بكفاءة، واالنفتاح على اتمعات اإلنسانية، وذلك بالتعاون مع الوزارات األخرى واملنظمات غير 
احلكومية، بهدف بناء إنسان فلسطيني صالح يعتز بدينه ووطنه، ويتفاعل بإيجابية مع تطور العلوم والتكنولوجيا، 

ً في بناء مجتمع القيم واخللق الرفيع، وحتقيق اجلودة في نظام التعليم والبحث العلمي. ويسهم مبدعا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري / ديوان قاضي القضاة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Western legitimate advisership & rehabilitation office

حلقة االتصال: من خالل الدائرة وأقسامها املوزعة على محاكم احملافظات آليات التواصل:
جميعها

جوال: 0599799593 / 0595227840 ، فاكس: 2414582 02

sulafa.ahmad@hotmail.com :البريد اإللكتروني

ahmad.ns@hotmail.com :صفحة اإلنترنت

:ً املقر الرئيس للدائرة، ديوان قاضي القضاة، البالوع، قرب الكلية األهلية.العنوان كامال
الفروع: احملاكم الشرعية في محافظات: نابلس، جنني، طولكرم، طوباس، اخلليل، 

أريحا، القدس، رام اهللا، وهناك محاكم فرعية إضافية موزعة على املناطق.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، قانوني، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

وبخاصة  مستهدفون  األفراد  فجميع  األسرة،  بأفراد  عالقة  لها  الشخصية  األحوال  قضايا  املستهدفة:  الفئة 
النساء، فالعمل تكاملي، واملؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع احملافظة ومؤسسات 

اتمع املدني واحلكومي حسب طبيعة احلالة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مت إنشاؤها في العام 2003 والهدف تقدمي االستشارات القانونية وتقليل 
نسبة حاالت الطالق والنظر في املعامالت والقضايا جميعها قبل عرضها على القاضي الشرعي إلبداء الرأي فيها 
إيجاد  في  واملساهمة  للقضاء  اخلاضعة  القضايا  جميع  في  والنظر  اتمع  في   ً حظا األقل  الفئات  متابعة  بهدف 

احللول بالطرق الودية وتقليل نسبة حاالت الطالق.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة بيرزيت الشرعية

هاتف: 2810928 02آليات التواصل:

:ً بيرزيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات اتمعية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة رام اهللا الشرعية

هاتف: 2956055 02 آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات اتمعية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني لإلرشاد

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian counseling center

هاتف: 2989788 02 ، فاكس: 6562271 02آليات التواصل:

pcc@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.pcc-jer.org  :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
www.facebook.com/palestiniancounselingcenter

:ً مركز رام اهللا، شارع إدوارد سعيد، عمارة صابات، الطابق الثالث، بالقرب من دوار العنوان كامال
الرافدين.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء. وتقدمي 
العالج لألطفال والبالغني املصابني باالضطرابات النفسية، وبناء قدرات.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات اتمعية املعرضة للعنف.

اإلرشاد  مركز  من  العالقة  ذات  املؤسسات  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
القانوني، وزارة الشؤون، الصحة، شبكة حماية الطفولة.

االختصاصيني  من  مجموعة  أيدي  على  القدس  في  لإلرشاد  الفلسطيني  املركز  تأسس  املؤسسة:  عن  نبذة 
النفسيني واالجتماعيني والتربويني في العام 1983، كجمعية عثمانية، للعمل مع جميع أفراد اتمع الفلسطيني 
املعرضني لألذى والعنف السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي والنفسي، لتحسني وتطوير مفهوم خدمات الصحة 
النفسية في فلسطني. حيث كان أول مركز يأخذ على عاتقه تخفيف العبء النفسي وتأثيرات العنف بأشكاله 
اتلفة خاصةً السياسية على الفرد املقدسي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام، وأول مؤسسة فلسطينية 

تعنى بالصحة النفسية خارج إطار الطب النفسي.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2987252 02 / 2976462 02 ، فاكس: 2987252 02آليات التواصل:

  upwc@palnet.com:البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية
Union of Palestinian Women’s Committees

:ً اهللا، العنوان كامال رام  مستشفى  شارع  األرضي،  الطابق  رياض،  أحمد  عمارة  الرئيس:  املكتب 
قدورة، رام اهللا.

شارع مكتبة بلدية رام اهللا، حتت حضانة مها نصار، غسان كنفاني، رام اهللا.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
تأسست في العام 1980 للنضال من أجل بناء مجتمع مدني دميقراطي تقدمي خال من أشكال التمييز كافة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Juzoor for Health and Social Development

هاتف: 2414488 02 ، فاكس: 2414484 02آليات التواصل:

info@juzoor.org :البريد اإللكتروني

www.juzoor.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/JUZOOR

:ً عمارة البنك اإلسالمي الفلسطيني، الطابق 3، البيرة، رام اهللا. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الشباب، اتمع احمللي، صناع القرار.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست جذور في العام 1996 على يد فريق من املهنيني والقادة اتمعيني، 
ومت اختيار هذا االسم ألنه يعبر عن ارتباط الصحة باجلذور االجتماعية / االقتصادية التي حتددها من جهة، ويعكس 
التزام املؤسسة ببناء روابط متينة ومتأصلة مع اتمعات احمللية من جهة أخرى، ويبرز اخلبرات املتميزة لدى مجموعة 

املهنيني الذين ساهموا في تأسيسها ودورهم الفعال في نشأة احلركة الصحية في فلسطني من جهة ثالثة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Association of Women Committees for Social Work (AWCSW)

هاتف: 2953550 02 ، فاكس: 2953550 02آليات التواصل:

info@awcsw.org :البريد اإللكتروني

www.awcsw.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً رام اهللا، شارع نزيه قورة، بجانب دوار الساعة، عمارة البرج األخضر، طابق 2.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسس احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي عام 1981 كمؤسسة فلسطينية 
غير حكومية وغير ربحية من عدد من الناشطات الفلسطينيات، ويعمل االحتاد على حتقيق املساواة بني اجلنسني 
اال  في  الفلسطينية  املرأة  دور  تعزيز  على  ينصب  االحتاد  تركيز  فإن  هنا  ومن  دميقراطي،  فلسطيني  مجتمع  في 
ً إلى تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية  االجتماعي، الثقافي، القانوني واالقتصادي. كما يسعى االحتاد جاهدا
بغرض رفع سوية الوعي القانوني للمرأة الفلسطينية من أجل تطوير مشاركتها في عملية صنع القرار ومساعدتها 

على حماية حقوقها وتشجيعها على التقدم والتطور.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

هاتف: 85/6 45 296 02 ، فاكس: 87 45 296 02آليات التواصل:

info@rwds.ps :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
 Facebook: Rural Women’s Development Society

جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً عمارة صابات، الطابق الثاني، شارع إدوارد سعيد (مقابل الس التشريعي)، العنوان كامال
املاصيون، رام اهللا.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد، اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا

وقطاع غزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Health Work Committees

جوال: 0595922284 ، فاكس: 2427517 02آليات التواصل:

lama372002@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.hwc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً البيرة، سطح مرحبا، شارع فردان، عمارة سرطاوي.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال. كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، وغيرهم.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟

لم توافق النساء بأي من احلاالت على أن يتم حتويلهن، ولكن فقط متت املوافقة فقط على أن يلجأن للمحكمة من 
أجل إجراءات خاصة بالطالق. 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة جلان العمل الصحي مؤسسة أهلية تقدمية تعمل في التنمية 
وبناء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  خالل  من  حقوقي،  مبنظور  الفلسطينية  األرض  في  واتمعية  الصحية 
مناذج تنموية لشرائح اتمع كافة وخاصة الفقراء واملهمشني، والضغط واملناصرة بهدف التأثير في السياسات 
ً إلى مجتمع دميقراطي حر يتمتع مواطنوه بحقوقهم االجتماعية. وتهدف املؤسسة إلى تقدمي  والتشريعات وصوال

خدمات الرعاية الصحية املستندة إلى احلقوق وتقدمي اخلدمات اتمعية املميزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: 2981977 02 / 2986761 02 ، فاكس 2963288 02آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً الطابق الثالث، عمارة الشركة العقارية، شارع األنبياء، رام اهللا، فلسطني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، وكل من يتقدم لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هي مؤسسة غير حكومية 
تعمل في األراضي الفلسطينية احملتلة، تأسست في العام 1981، وتسعى إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني، وإلغاء 
أشكال التمييز كافة ضد النساء، وذلك من خالل تقوية ومتكني وتعبئة وحشد النساء للمشاركة في النضال ضد 
واالقتصادية  السياسية  النساء  حلقوق  الترويج  عبر  التنمية،  عمليات  في  للمساهمة   ً وأيضا اإلسرائيلي  االحتالل 
والفتيات  للنساء  واجتماعي  نفسي  توازن  بناء  وكذلك  للعدالة،  للوصول  النساء  وتوسيع مداخل  واالجتماعية 

ومكافحة العنف املبني على النوع االجتماعي.

37



اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2423832/1 02 ، تلفاكس: 2423832 02آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

:ً مبنى االحتادات، منظمة التحرير الفلسطينية، البالوع، الطابق الرابع.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسس االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في العام 1965 وهو تنظيم شعبي 
دميقراطي   ميثل املرأة الفلسطينية في جميع أماكن وجودها، ويعمل من أجل العودة وإقرار املصير وإقامة الدولة 
القضية  خدمة  في  وتنظيمها  الفلسطينية  املرأة  طاقات  تعبئة  على  ويعمل  القدس،  وعاصمتها  الفلسطينية 
الفلسطينية، والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر 

االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد 
المرأة

حلقة االتصال: منسقة املنتدىآليات التواصل:
هاتف: 2987783 02 ، فاكس: 2964746 02

saba7.salamah@gmail.com :البريد اإللكتروني

saba7.salamah@gmail.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً ً: مركز عواد، ط2، شارع اإلرسال، رام اهللا.العنوان كامال العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسس منتدى املنظمات األهلية ملناهضة العنف ضد املرأة في العام 2000، 
مببادرة من مجموعة من املؤسسات األهلية الفلسطينية، التي تعمل في مجاالت تقوية املرأة بشكل عام ومتكينها، 
الفلسطينيات  النساء  من  العديد  أن  وجدت  العملية،  جتربتها  خالل  ومن  خاص.  بشكل  ضدها  العنف  ومناهضة 
خالل  من  ذلك  تعزيز  ومت  اتمعي،  السياسي،  االقتصادي،  اجلنسي،  اجلسدي،  النفسي،  العنف  ألشكال  يتعرضن 

الدراسات والبحوث، التي أثبتت خطورة املشكلة، ومردودها السلبي على املرأة واتمع بشكل عام.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  املنتدى ال يتعامل بشكل مباشر مع نظام التحويل، لكن بعض مؤسسات 
املنتدى لها عالقة بنظام التحويل.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

صندوق النفقة الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Maintenance Fund

هاتف: 2988747 02 ، فاكس: 2961991 02آليات التواصل:

f.muaqqet@pmf.org.ps / diana.s@pmf.orq.ps :البريد اإللكتروني

www.pmf.org.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
facebook.com/PalestinianMaintenanceFund

:ً رام اهللا، خلف مستشفى رام اهللا احلكومي، عمارة ازمقنا، الطابق األول.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، صحي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، األشخاص ذوو اإلعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ في احلاالت النادرة.

رقم (6)  النفقة  صندوق  قانون  مبوجب  الفلسطيني  النفقة  صندوق  نشأ  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
لسنة 2005،

الغاية األولى: دفع جميع أحكام النفقات احملكوم لها من جهات االختصاص ملستحقيها.• 
الغاية الثانية: حتسني نوعية خدمات الصندوق املقدمة للفئات املستفيدة لتمكينها من الدفاع عن واملطالبة • 

بحقوقها.
الغاية الثالثة: استرداد األموال املدفوعة.• 
الغاية الرابعة: استدامة الصندوق.• 
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مؤسسة سوا

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Sawa Organization

رقم الهاتف: 2418100 02 / 5324122 02آليات التواصل:
لطلب خدمة اإلرشاد، الرقم ااني 121 داخل األراضي الفلسطينية

لالتصال من القدس احملتلة الرقم ااني: 1800500121
 121@sawa.ps :خدمة اإلرشاد النفسي من خالل البريد اإللكتروني

فاكس: 2418111 02 / 5324025 02

info@sawa.ps :البريد اإللكتروني

 www.sawa.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
http:/www.facebook.com/SawaOrganization

:ً القدس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: توفير احلماية للنساء من خالل التحويل إلى البيوت اآلمنة أو من خالل الشرطة - وحدة 
حماية األسرة.

اإلرشاد  وتقدم  املتنقلة،  االجتماعية  النفسية  العيادة  خالل  من  االجتماعي  النفسي  الدعم  تقدمي  على  وتعمل 
ً لوجه، وتقدم اإلرشاد الصحي  النفس والعالج من خالل برنامج قائم في املؤسسة لتقدمي اإلرشاد النفسي وجها
من خالل مركز االستماع على مدار يومني في األسبوع، وتعمل على التثقيف الصحي، وتقدم اإلرشاد القانوني من 
خالل مركز االستماع فقط على مدار يومني في األسبوع، وتعمل على املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 

النساء، ومتكني النساء من خالل برامج مبنية ومعدة لهذا الغرض.

مركز االستماع: هو عبارة عن خط هاتفي وطني مجاني حلماية املرأة والطفل الفلسطيني مكون من ثالثة أرقام 
121، يعمل على تقدمي الدعم واملساندة، واإلرشاد النفسي االجتماعي األولي للنساء، والشباب والشابات.

الفئة املستهدفة: نساء، رجال، أطفال، مهنيون بقطاعات مختلفة. ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: «سوا» مؤسسة فلسطينية رائدة تأسست في العام 1998، وتلتزم بتوفير 
الدعم واحلماية واإلرشاد االجتماعي لضحايا العنف، وخدمات التوعية اتمعية، حيث تتمثل أولوية املؤسسة في 
مناهضة أشكال العنف واإلساءة واإلهمال ضد النساء واألطفال، وتسعى للتشبيك مع اجلهات واألطراف اتمعية 
لألفراد  كرمية  حياة  إيجاد  بهدف  االجتماعي  النوع  أساس  على  واملساواة  اإلنسانية  قيم  وترويج  لنشر  الصلة  ذات 

.«ً ومجتمع أكثر أمنا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

طاقم شؤون المرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Affairs Technical Committee

هاتف: 2987783/4 02 ، فاكس: 2964746 02آليات التواصل:

watcorg@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.watcpal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/WATCPAL

:ً املكتب الرئيس: شارع اإلرسال، عمارة عواد، الطابق الثاني، ص.ب 2197، رام اهللا، العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: حماية املرأة من أشكال العنف والتهميش االجتماعي كافة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مؤسسات اإلرشاد والدعم النفسي والقانوني، 
إلى جانب اجلهات التنفيذية كالشرطة الفلسطينية، ووزارة الشؤون.

من  ومجموعة  نسوية،  أطر  سبعة  يضم  ائتالف،  هو  املرأة  شؤون  طاقم  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
املصير  وتقرير  العودة  في  الثابتة  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  التمسك  االئتالف  يؤكد  املرأة.  بقضايا  املهتمات 
وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما أقرتها االس الوطنية املتعاقبة. رؤيتنا العامة إيجاد مجتمع 
فلسطيني حر دميقراطي يضمن التعددية والعدالة االجتماعية واملساواة بني املرأة والرجل. ورسالتنا ”نسعى إلى 
بناء قدرات األطر النسوية وحشد طاقاتها ملناصرة حقوق املرأة الفلسطينية والرقابة على االلتزام بها، مبا ينسجم 

واملرجعيات الوطنية واملواثيق الدولية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Centre for Legal Aid and Counselling

هاتف 2956146/7 02 ، فاكس: 2956148 02آليات التواصل:

www.wclac.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً 23 شارع شطارة، بطن الهوى، رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، قانوني، املساواة املبنية على 
النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، واتمع احمللي.
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الثالثة:  القطاعات  العالقة،  ذات  األطراف  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
الصحية والشرطية واالجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز املرأة مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية تسعى نحو حماية وتعزيز 
وبرامج  والتوثيق  الرصد  خالل  من  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واملواثيق  للمعايير  باالستناد  مكانتها  ورفع  املرأة  حقوق 
املناصرة على املستويني احمللي والدولي وتقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء املعنفات وضحايا انتهاكات 

حقوق اإلنسان. 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

 Union of Cooperative Association for Saving and Credit Palestine

هاتف: 2413993 02 ، فاكس: 2416096 02آليات التواصل:

 randa@ucasc.p :البريد اإللكتروني

www.ucasc.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً اإلرسال، خلف وزارة العمل، دخلة اجلميل سنتر، عمارة عشتار، الطابق اخلامس. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

خدمات أخرى، متكني النساء من الوصول للمصادر والسيطرة عليها من خالل االدخار والذي ميكن النساء من بناء 
أصول خاصة بهن وتدويرها على شكل قروض للنساء بناء على إمكانياتهن.   

الفئة املستهدفة: جمعيات التوفير والتسليف التعاونية محدودة املسؤولية في فلسطني.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: هي إحدى عشرة جمعية توفير وتسليف بواقع جمعية على مستوى كل 
مستقبل  بناء  إلى  وتهدف  عضوة،  عضو/  على 5800  يزيد  ما  الغربية  الضفة  في  عضويتها  في  وتضم  محافظة 
ً «في الريف الفلسطيني، قائم على مبادئ وأخالقيات العمل التعاوني،  ً خصوصا أفضل للفئات املهمشة اقتصاديا

وتطوير مهارات وقدرات تلك الفئات بالتعاون مع اآلخرين من أجل بناء مبادرات ريادية تخدم مصاحلهم.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

جوال: 0599525859 ، هاتف: 0595679638 ، فاكس: 2963592 02 / 2963593 02آليات التواصل:

alham.taweel@yahoo.com :البريد اإللكتروني
abuhachhach@yahoo.com / women@ppp.ps

abuhashhash@hotmail.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
علماني طوعي، وهو امتداد جماهيري حلزب الشعب الفلسطيني. تأسس في العام 1981. ويضم في صفوفه النساء 
املتطلعات إلى تعزيز مشاركة املرأة في العمل السياسي واالجتماعي في جميع املستويات والتأثير على مراكز صنع 
القرار، ويناضل االحتاد إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حتقيق طموحات الشعب الفلسطيني في التحرر 
يسارية  نسوية  حركة  بناء  في  املساهمة  إلى  االحتاد  ويسعى  املستقلة،  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  واالستقالل 
.ً ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Treatment and Rehabilitation for Victims of Torture Center

حلقة االتصال: أ. خضر رصرص / املدير التنفيذيآليات التواصل:
هاتف: 2961710 02 ، فاكس: 2989123 02

info@trc-pal.org :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك:
www.trc-pal.org :الويب

http://on.fb.me/1PkiGX9 :فيس بوك

:ً عمارة املاسة، ط3، شارع اإلرسال، محافظة رام اهللا والبيرة. العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي.

الفئة املستهدفة: يوجه املركز خدماته بشكل مباشر للمتضررين وأسرهم مثل األسرى احملررين، واجلرحى، وأهالي 
الشهداء، وضحايا اجلدار العنصري، وضحايا اعتداءات املستوطنني... ويعمل املركز على توعية اتمع ونشر املعرفة 
نشر  إلى  إضافة  اتمع  من  مختلفة  لفئات  التقني  والتدريب  املنظم،  والعنف  والتعذيب  اإلنسان  حقوق  مبواضيع 

األبحاث والدراسات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلّة ذات شخصية اعتبارية غير هادفة 
للربح، تُعنى مبناهضة العنف املنظم تقدّم خدماتها اتلفة للضحايا وأسرهم بشكل تنموي ومتكامل. 

لغير  الزيارات  أو  املركز  عيادات  خالل  من  العالج  لتشمل  تتنوع  التي  اخلدمات  من  متكاملة  مجموعة  املركز  يقدم 
القادرين على الوصول للمركز وجميعها مجانية، ومتكينهم عبر التأهيل املهني ومساعدتهم على اكتساب مهارات 
تؤهلهم لبداية مشاريع ينتفعون بها في حياتهم. يوجه املركز خدماته بشكل مباشر للمتضررين وأسرهم مثل 
األسرى احملررين، واجلرحى، وأهالي الشهداء، وضحايا اجلدار العنصري، وضحايا اعتداءات املستوطنني... وكذلك يعمل 
املركز على توعية اتمع ونشر املعرفة مبواضيع حقوق اإلنسان والتعذيب والعنف املنظم، والتدريب التقني لفئات 

مختلفة من اتمع إضافة إلى نشر األبحاث والدراسات. 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

CBR جمعية التأهيل المجتمعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

community based rehabilihation society

حلقة االتصال: د. عبد السميع الشيخآليات التواصل:
جوال: 0599798789 / 0597917920 ، فاكس: 2955322 02

cbr_pal@palnels.com :البريد اإللكتروني

 www.cbr-center.org.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مكتب جمعية التأهيل اتمعي cbr، بجانب بلدية رام اهللا، خلف مطعم زعرور.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات التحويلية، األميرة بسمة، 
مركز أبو ريا، جمعية الهالل األحمر، جمعية رواق، االحتاد العام للمعاقني.
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وتقدم  الغربية  الضفة  وسط  العام 1993  في  التأهيل  جمعية  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنشطة داعمة في الصحة، وكسب العيش، واحلماية، وتهدف إلى حتسني حياة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Association of Women’s Action for Training and Rehabilitation

جوال: 0599794910 ، هاتف: 2966140 02آليات التواصل:

aowa2009@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.aowa.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املركز الرئيس: عمارة اللولو، الطابق األول، شقة 3، شارع الشهيد أبو عبيد، مخيم العنوان كامال
قدورة، رام اهللا.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني، اقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز 
ضحايا التعذيب.

في  تأسست  تنموية  مؤسسة  وأهدافها:  اجلمعية  لتاريخ  موجز  وصف  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
العام 1994 من ناشطات نسويات في احتاد العمل النسوي؛ بهدف تفعيل دور املرأة الفلسطينية وحشد طاقاتها 
في اتمع الفلسطيني، إلحداث تغيير في النظرة النمطية لدور النساء في اتمع. ومتكني املرأة الفلسطينية من 
املشاركة في صنع القرار الوطني، ووصولها إلى مواقع صنع القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي في 
اتمع الفلسطيني، وتقويتها ألداء دورها في بناء مجتمع العدالة االجتماعية والدميقراطية، الذي يضمن متتعها 

الكامل باحلقوق والواجبات.

للجمعية 5 فروع، ومركزها الرئيس - محافظة رام اهللا والبيرة، وهناك فروع في اخلليل ورام اهللا وجنني وطولكرم.

برنامج اإلرشاد االجتماعي من خالل تقدمي الدعم واإلسناد االجتماعي للواتي يواجهن مشاكل اجتماعية. 

وهي: الفلسطينية للتصنيع الغذائي - طولكرم، الفلسطينية للخياطة والتفصيل - اخلليل، الفلسطينية إلنتاج 
الصابون -جنني، الفلسطينية للتطريز- رام اهللا.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2957574 02 ، فاكس: 2957574 02آليات التواصل:

Birehbr@palestinercs.org / info@palestinercs.org :البريد اإللكتروني

www.PalestineRCS.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، املقر العام/ فلسطني، البيرة، شارع القدس العنوان كامال
الرئيس، ص. ب. 3555.

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية،  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطين

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Defense For Children International - Palestine Section

هاتف: 2427530 02 ، فاكس: 2427018 02آليات التواصل:

www.dci.org :البريد اإللكتروني

http://arabic.dci-palestine.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املكتب الرئيس: رام اهللا، سطح مرحبا، عمارة السرطاوي، ط 3.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: القانوني. خدمات أخرى: التمثيل القانوني لألطفال املعتقلني في السجون اإلسرائيلية

الفئة املستهدفة: األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ اخلاص باألطفال من خالل تواصلها مع شبكة حماية الطفولة.

العام  في  فلسطني  فرع  األطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
ً من االئتالف الدولي للحركة العاملية للدفاع عن األطفال التي تأسست في  1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا
جنيف عام 1979، الفرع الفلسطيني للحركة يعتبر جمعية فلسطينية غير حكومية مستقلّة، تطوّر برامجها 
إنشاء  على  احلركة  وتعمل  الفلسطيني.  واتمع  الفلسطينيني  األطفال  وأولويات  حاجات  على  بناءً  وأنشطتها 
وتطوير برامج مختلفة، تتمحور في مجاالت املساندة القانونية واحلقوقية لألطفال، كما تعمل مع األطفال من أجل 

متكينهم وتفعيل مشاركتهم في القضايا التي متسّ حقوقهم في اتمع الفلسطيني.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

هاتف: 2969970 02 ، فاكس: 2969999 02آليات التواصل:

pmrs@pmrs.ps :البريد اإللكتروني

www.pmrs.ps :املوقع اإللكتروني

:ً البيرة، مقابل بالزا مول، شارع الورود.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي، عيادات الرعاية األولية.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي، ذوو اإلعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

ً في مختلف  وتركز على خدمات الفئات السكانية الفلسطينية احملرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل الصحي محليا
ااالت.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Family Planning & Protection Association (PFPPA)

تلفاكس: 2980320 02آليات التواصل:

info@pfppa.org :البريد اإللكتروني

www.pfppa.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Face book: https://www.facebook.com/PFPPA-277999585459/?fref=ts

:ً رام اهللا.العنوان كامال

ومتكني  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبنية  املساواة  قانوني،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  املؤسسة:  عمل  مجال 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي، الشباب.

حسب  والرسمية  احلكومية  املؤسسات  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
االحتياج. ومؤسسات اتمع املدني.

عام  القدس  في  الفلسطينية  األسرة  وحماية  تنظيم  جمعية  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
تتمتع  وسياستها،  أنظمتها  في  اخليرية  اجلمعيات  قانون  وتتبع  للربح  هادفة  غير  مستقلة  جمعية  وهي   ،1964
بعضوية كاملة في االحتاد الدولي لتنظيم األسرة. يقع املكتب التنفيذي للجمعية في مدينة القدس، ولها ستة 
مراكز لتقدمي اخلدمات ومركزان للخدمات الصديقة للشباب منتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وتقوم جمعية تنظيم حماية األسرة بتقدمي خدمات عديدة متخصصة في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية، 
وتوفر التدريب للقيادات الشابة والهيئات العاملة في املنظمات احلكومية وغير احلكومية. إضافة إلى تقدمي خدمات 
وإجراء  املرأة،  حقوق  عن  والدفاع  والتوعية  اإلرشاد  وخدمات  املرأة،  صحة  مجاالت  في  مميزة  ومخبرية  طبية  صحية، 
معيشة  مستوى  رفع  إلى  وتهدف  الوطنية،  السياسات  في  للتأثير  ضاغطة  إعالمية  حمالت  وتنظيم  البحوث 
مجال  في  اجلنسني  كال  من  الشباب  لكل  احلياتية  املهارات  وتطوير  املعرفة  مستوى  ورفع  الفلسطيني،  الشعب 
الصحة اجلنسية واإلجنابية واالعتراف بحقوقهم وتوفير ثقافة جنسية للنساء، وحياة خالية من العنف والتمييز. 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الصحة النفسية المجتمعية

هاتف: 2408593 02 ، فاكس: 2408594 02آليات التواصل:

:ً البيرة، البالوع، شارع مدرسة الفجر اجلديد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشاد فردي وجماعي وأسري، قانوني.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

يقدم  واالجتماعي،  النفسي  والضيق  النفسي  املريض  حاالت  ومتابعة  بعالج  املركز  يعنى  املؤسسة:  عن  نبذة 
خدمات طبية نفسية، وإرشاد نفسي اجتماعي، يتواصل مع املؤسسات األخرى كالسجن، دور املسنني، مؤسسات 

اإلعاقة العقلية، وغير ذلك.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الرازي لطب وجراحة العيون

هاتف: 2406330 02آليات التواصل:

:ً البيرة، الشرفة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الرعاية الطبية

هاتف: 2986420 02 ، فاكس: 2986424 02آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الشيخ زايد طوارئ

هاتف: 2988088 02آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.
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الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى المستقبل

هاتف: 2404562 02 ، فاكس: 2404561 02آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الهالل األحمر

هاتف: 2406270 02 ، فاكس: 2405329 02آليات التواصل:

:ً البيرة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى خالد الجراحي

هاتف: 2955640 02آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى وليد الناظر للوالدة

هاتف: 2955295 02آليات التواصل:

:ً رام اهللا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

0542168344 / 5890502 02آليات التواصل:
02 5890542 / 0542168663

فاكس: قسم الصحة: 5890513 02

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املكتب الرئيس: رام اهللا، املنطقة الصناعية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

مواقع عمل وكالة الغوث: تقدم اخلدمات الصحية واالجتماعية واإلغاثية في ايمات من خالل العيادة الصحية أو 
مرشدي املراكز في مخيم األمعري، اجللزون، دير عمار.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.
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محافظة نابلس
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة نابلس

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Nablus Governorate

هاتف: 2384413/4 09 ، فاكس: 2384884 09آليات التواصل:

lindaabidlhadi@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً محافظة نابلس، شارع عمان، بجانب مديرية الداخلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، الطوارئ / أريحا.

ً للمساعدة واحلماية. الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة ومن يلجأ طلبا

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة، الشؤون االجتماعية، الصحة، التربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2384468 09 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: 

:ً نابلس، شارع فيصل، مديرية شرطة نابلس.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

جرمية،  يعتبر  العنف  بأن  احمللي  اتمع  وعي  تعزيز  إلى  تهدف  مؤسسة  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
والوصول إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

ديوان قاضي القضاة - دوائر اإلصالح األسري

هاتف: 0599799593 ، فاكس: 2341983 09آليات التواصل:

:ً محكمة نابلس الشرعية، رفيديا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اجتماعي، إرشادي. 

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 2387785 09 ، فاكس: 2388020 09آليات التواصل:

:ً رفيديا، شارع شويترة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية (التدخل الطارئ) بالتعاون مع الشرطة واحملافظ.

عيادات الصحة النفسية، عيادات الطوارئ، عيادات الرعاية األولية.• 
الطب الشرعي، اجتماعي، إرشادي، متثيل في احملاكم، جتسير ووساطة، استشارات قانونية.• 

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة نابلس

هاتف: 2345601/2/5/3 09 ، فاكس: 2345425 09آليات التواصل:

:ً مديرية نابلس، افية، الشارع الرئيس بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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عيادات  خالل  من  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الرعاية الصحية األولية املوجودة في املناطق كافة - املدن والقرى الفلسطينية- التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  وأيضا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى رفيديا الحكومي

هاتف: 2390390 09آليات التواصل:

:ً نابلس، رفيديا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الوطني

هاتف: 2384836 09 / 2385837 09 / 2383599 09 ، فاكس: 2385836 09آليات التواصل:

:ً نابلس، مقابل مجمع نابلس التجاري.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني لإلرشاد

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian counseling center

هاتف: 2335946 09 ، فاكس: 6562271 02آليات التواصل:

pcc@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.pcc-jer.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
www.facebook.com/palestiniancounselingcenter

:ً مركز نابلس: شارع  جامعة النجاح، مقابل املقبرة الغربية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: األطفال، املرضى النفسيون، الشباب، ذوو احتياجات خاصة، النساء، طلبة اجلامعات، املؤسسات 
القاعدية، العاملون في مجاالت الصحة النفسية، جميع أفراد اتمع احمللي.

اإلرشاد  مركز  من  العالقة  ذات  املؤسسات  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
القانوني، وزارة الشؤون، الصحة، شبكة حماية الطفولة.

االختصاصيني  من  مجموعة  أيدي  على  القدس  في  لإلرشاد  الفلسطيني  املركز  تأسس  املؤسسة:  عن  نبذة 
النفسيني، االجتماعيني والتربويني عام 1983، املركز الفلسطيني لإلرشاد جمعية أهلية تقدم خدمات شمولية في 
مجال الصحة النفسية اإليجابية تشمل العالج واإلرشاد النفسي، خدمات تربوية اجتماعية للوقاية من تطوير 
مشاكل نفسية، بناء قدرات وتقدمي استشارات ملؤسسات وأفراد عاملني في مجال الصحة النفسية باإلضافة إلى 
الضغط والتأثير باجتاه سياسات وتشريعات داعمة للحق في الوصول إلى وضع صحة نفسية سوية في فلسطني، 
ً واجتماعياً، تطوير قدرات املركز الذاتية لتتطابق مع  ويهدف إلى حتسني أداء األفراد واجلماعات نفسياً، وظيفياً، إنتاجيا
معايير احلكم الصالح. وتطوير النظام املالي للمركز ليتطابق مع أهداف املركز العامة واملعايير الدولية للمحاسبة.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف 2373833 09 / 2380215 09 / 2320130 09آليات التواصل:
فاكس: 2384151 09 / 2320130 09 / 2381001 09

nablusbr@palestinercs.org / prcsnb02@p-ol.com :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً ص.ب 193، خلة العامود، نابلس.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية،  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

هاتف: 2337211 09 / 2336344 09 / 2387174 09آليات التواصل:

pmrs@pmrs.ps :البريد اإللكتروني

www.pmrs.ps :املوقع اإللكتروني

:ً نابلس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي.
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الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

ً في مختلف  وتركز على خدمات الفئات السكانية الفلسطينية احملرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل الصحي محليا
ااالت.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

هاتف: 2338288 09 ، فاكس: 2338287 09آليات التواصل:

pchrcd2@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.pcdcr.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع سفيان، عمارة منكو.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

هاتف: 2335668 09 ، فاكس: 2336408 09آليات التواصل:

nadia@ichr.ps :البريد اإللكتروني

www.ichr.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع سفيان، عمارة اللحام، ط1.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء، صحي، اجتماعي إرشادي، قانوني.
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الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جامعة النجاح الوطنية - عمادة شؤون الطلبة

هاتف: 2345113 09 ، فاكس: 2345982 09آليات التواصل:

Faten-az@najah.edu :البريد اإللكتروني

www.najah.edu :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع النجاح.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، عيادات طوارئ، عيادات رعاية أولية، طب شرعي، اجتماعي، إرشاد فردي.

الفئة املستهدفة: الشباب، طالب/ات اجلامعة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية االتحاد النسائي العربي

هاتف: 2389604 09آليات التواصل:

society1921@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً اجلبل الشمالي، بليبوس، شارع االحتاد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، صحي، اجتماعي، إرشادي، قانوني جتسير ووساطة.

الفئة املستهدفة: األطفال الضحايا، النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية لجان الرعاية الصحية الفلسطينية

هاتف: 2336668 09 ، فاكس: 2372432 09آليات التواصل:

UHCC@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.UHCC-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع املتنبي، عمارة الكندي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية مدرسة األمهات

هاتف: 2327992 09 ، فاكس: 2327992 09آليات التواصل:

mo_society@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.mothers-school.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مخيم عسكر القدمي، الشارع الرئيس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: الشابات، األمهات وربات البيوت.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية نهر العوجا الفلسطينية

هاتف: 2316357 09 ، فاكس: 2316357 09آليات التواصل:

Naheral_oja@hotmail. com :البريد اإللكتروني

www.naheraloja.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مخيم بالطة، حارة احلشاشني.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: حماية نساء في ضائقة من العنف، التدخل الطارئ، اجتماعي، إرشادي، حماية األطفال 
من تسرب املدارس.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الفئات املهمشة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز تنمية موارد المجتمع

هاتف: 2392141 09 ، فاكس: 2392142 09آليات التواصل:

Mcrc_n@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.mcrc.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً البلدة القدمية، حبس الدم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، التدخل الطارئ (حماية نساء في ضائقة العنف)، صحي (عيادات الرعاية األولية)، 
اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: النساء. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز ركن المرأة - بلدية نابلس

هاتف: 2377226 09 ، فاكس: 2377226 09آليات التواصل:

womanproject@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.womancorner.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً نابلس، دوار احلسني، مجمع نابلس التجاري، ط9.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، صحي، اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز شؤون المرأة واألسرة

هاتف: 2345774 09 ، فاكس: 2343807 09آليات التواصل:

wafsum@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً الشارع الرئيس، افية، عمارة الزهراء.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية (لقاءات توعية وتثقيف)، اجتماعي، إرشاد جماعي، قانوني (لقاءات توعية).

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

هاتف: 2398143 09 ، فاكس: 2398133 09آليات التواصل:

Nablus@trc-pal.org :البريد اإللكتروني

www.trc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً عمارة عالول وأبو صاحلة.العنوان كامال

قانوني  إرشادي،  اجتماعي،  األولية،  الرعاية  عيادات  النفسية،  الصحة  عيادات  صحي،  املؤسسة:  عمل  مجال 
(استشارات قانونية).

الفئة املستهدفة: أسر الضحايا واجلرحى واألسرى. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

منظمة أطباء العالم فرنسا

هاتف: 2335103 09 ، فاكس: 2335103 09آليات التواصل:

Fieldco.nablus.mdmpalestine@gmail.com :البريد اإللكتروني

Medecins du monde.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً اجلبل الشمالي، بليبوس األوسط، شارع صفد.العنوان كامال

62



مجال عمل املؤسسة: الصحي، عيادات الصحة النفسية، عيادات الرعاية األولية.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

منظمة قرى األطفال sos مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي

هاتف: 2385955 09 ، فاكس: 2385955 09آليات التواصل:

Nablus@sos.org :البريد اإللكتروني

:ً رأس العني، شارع الباشا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، عيادات الصحة النفسية، اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

أطباء بال حدود

هاتف: 2339491 09 ، فاكس: 2339489 09آليات التواصل:

msff-nablus@paris .msf.org :البريد اإللكتروني

www.msfuae.ae :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً رفيديا، نابلس، شارع 15.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي (عيادات الصحة النفسية)، اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى نابلس التخصصي

هاتف: 2341502 09 ، فاكس: 2341506 09آليات التواصل:

:ً نابلس، شارع النجاح.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى العربي التخصصي

هاتف: 2332311 09 ، فاكس: 2344316 09آليات التواصل:

:ً نابلس، رفيديا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى اإلنجيلي

هاتف: 2383818 09 ، فاكس: 2377752 09آليات التواصل:

:ً شارع شويترة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى االتحاد

هاتف: 2371491 09 / 2388136 09 ، فاكس: 2376155 09آليات التواصل:

:ً نابلس، اجلبل الشمالي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الدراسات النسوية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Studies center

تلفاكس: 2343040 09آليات التواصل:

north@wsc-pal.org :البريد اإللكتروني

www.wsc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً نابلس، شارع عمر بن اخلطاب، عمارة العالول، بالقرب من مدرسة عادل زعيتر.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

خدمات أخرى: يعمل املركز في مجال حقوق املرأة واإلنسان، من خالل عدة استراتيجيات تتضمن التدريب، واألبحاث، 
واستخدام وسائل اإلعالم، وتطوير وسائل التعليم لألطفال واملراهقني في مجاالت محددة، باإلضافة إلى استراتيجية 

التعبئة والتأثير ومتكني النساء ورفع الوعي حول حقوق اإلنسان بشكل عام واملرأة بشكل خاص.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون (كبار السن)، اتمع احمللي، األشخاص ذوو اإلعاقة، مؤسسات اتمع 
املدني. 

للنساء  مباشر  بشكل  خدمات  تقدمي  عدم  بسبب  مباشر  بشكل  ليس  ”تكامل“؟  التحويل  نظام  مع  تتعامل  هل 
املعنفات.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تعمل من أجل تطوير وترويج وتعزيز خطاب نسوي تقدمي مبني على قيم 
العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني، نحو متكني املرأة من الوصول إلى واالستفادة من املوارد اتمعية املتاحة، 

وتساهم في تطوير قيادات مجتمعية وشبابية تناضل من أجل خلق حراك قادر على حتقيق ذلك.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2330669 09 ، فاكس: 2438510 04آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية

:ً مكتب محافظة نابلس: عمارة الدبعي الطابق األول/ شارع جامعة النجاح.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسة الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
كافة،  التمييز  أشكال  من  خال  تقدمي  دميقراطي  مدني  مجتمع  بناء  أجل  من  للنضال  العام 1980  في  تأسست 
والعدالة  والرجل  املرأة  بني  احلقيقية  املساواة  يكفل  مبا  ومتكينها  الفلسطينية  املرأة  بوضع  االرتقاء  إلى  وتهدف 
االجتماعية لفئات اتمع كافة. كما أن االحتاد جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص 
ً إلى جنب مع احلركات التقدمية العربية والعاملية ضد عدوانية العوملة وضد  من االحتالل اإلسرائيلي. ويناضل جنبا

أشكال التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم.

احلقوقية،  التوعية  برنامج  للنساء،  السياسية  املشاركة  تعزيز  برنامج  االحتاد:  عليها  يعمل  التي  البرامج  أهم 
برنامج التمكني االقتصادي، برنامج القيادات الشابة، برنامج الطفولة، برنامج الدعم النفسي للنساء واألطفال، 

برنامج تعزيز دور املرأة في التنظيم النقابي. 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: 2347384 09 / 2347383 09 ، فاكس: 2347383 09آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً الطابق األرضي، عمارة الرحاب، شارع رفيديا الرئيس، نابلس، فلسطني.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، وكل من يتقدم لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية» هي مؤسسة غير حكومية 
تعمل في األراضي الفلسطينية احملتلة، تأسست في العام 1981 حتت اسم «احتاد جلان املرأة العاملة الفلسطينية»، 
ً بالدائرة اتصة لدى وزارة الداخلية، وهي مؤسسة نسوية جماهيرية مستقلة  وفي العام 2001 مت تسجيلها رسميا
تعمل في مجال التنمية وحقوق اإلنسان في األرض احملتلة، وتهدف إلى التحرر الوطني، ومساواة النوع االجتماعي، 
وتهدف  واالجتماعي،  الدميقراطي  التغيير  عملية  في  النساء  مشاركة  وتشجيع  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  وإنهاء 
حتسني  في  واملساهمة  كافة،  احلياة  مجاالت  في  وانخراطهن  مشاركتهن  وتعزيز  النساء  متكني  في  املساهمة  إلى 
الصحة النفسية للنساء في اتمع الفلسطيني ومناهضة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتطوير قدرات 

وموارد اجلمعية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

تلفاكس: 2401093 02آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

:ً رفيديا، عمارة الزكاة، ط3.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسس االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في العام 1965 وهو تنظيم شعبي 
دميقراطي ميثل املرأة الفلسطينية في جميع أماكن وجودها، بهدف تعبئة طاقات املرأة الفلسطينية وتنظيمها في 
خدمة القضية الفلسطينية، والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

والربط بني التحرر االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

هاتف: 2500616 09 ، جوال: 0598904481آليات التواصل:

Areej.rwds@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة نابلس، مقر التوفير والتسليف، شارع سفيان، مقابل حلويات دمشق.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال، الشباب، اتمع، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد، اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
مساندة  بيئة  بناء  عبر  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الريفيات  النساء  مكانة  تطوير  بهدف  غزة،  وقطاع 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

جوال: 0599369960آليات التواصل:

ahlamali35@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً نابلس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
صفوفه  في  ويضم   1981 العام  في  تأسس  الفلسطيني.  الشعب  حلزب  جماهيري  امتداد  وهو  طوعي  علماني 
النساء املتطلعات إلى تعزيز مشاركة املرأة في العمل السياسي واالجتماعي في جميع املستويات، ويسعى االحتاد 
واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  حتقق  عصرية  قوانني  إقرار  يضمن  مبا  الفلسطينية  النسوية  احلركة  تفعيل  إلى 
والسياسية، وتساهم في تعزيز املشاركة النسوية في احلياة العامة وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية، بهدف 
كنس االحتالل اإلسرائيلي والتصدي إلفرازاته ومشاريعه والعمل على إجناز حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها 
قرارات الشرعية الدولية، واملساهمة في بناء حركة نسوية يسارية دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير، تنظيم 

.ً ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Health Work Committees

هاتف: 2384189 09 ، فاكس: 2385178 09آليات التواصل:

najehnamor@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.hwc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً البلدة القدمية - السوق التجاري، بجانب مكتبة احلجاوي، مبنى جلان العمل الصحي.العنوان كامال

السن،  كبار  األطفال.  النساء،  الصحي:  العمل  جلان  عمل  ضمن  مستهدفة  املذكورة  الفئات  املستهدفة:  الفئة 
اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، وغيرها.

متت  فقط  ولكن  حتويلهن،  يتم  أن  على  احلاالت  من  بأي  النساء  توافق  لم  التحويل ”تكامل“؟  نظام  مع  تتعامل  هل 
املوافقة فقط على أن يلجأن للمحكمة من أجل إجراءات خاصة بالطالق. 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة جلان العمل الصحي مؤسسة أهلية تقدمية تعمل في التنمية 
وبناء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  خالل  من  حقوقي،  مبنظور  الفلسطينية  األرض  في  واتمعية  الصحية 
مناذج تنموية لشرائح اتمع كافة وخاصة الفقراء واملهمشني، والضغط واملناصرة بهدف التأثير في السياسات 
ً إلى مجتمع دميقراطي حر يتمتع مواطنوه بحقوقهم االجتماعية، تقدمي خدمات الرعاية الصحية  والتشريعات وصوال
مستندة إلى املبدأ احلقوقي، تقدمي اخلدمات اتمعية التنموية مستندة إلى املبدأ احلقوقي، بناء مناذج صحية تنموية 

متميزة، الضغط واملناصرة من أجل تعديل القوانني واألنظمة والسياسات والوطنية الصحية التنموية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الدفاع عن األسرة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family defense socity

هاتف: 2341118 09 ، فاكس: 2341117 09آليات التواصل:

info@fds-pal.org :البريد اإللكتروني

www.fds-pal.org / صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية الدفاع عن األسرة

:ً جمعية الدفاع عن األسرة، نابلس، املعاجني، بجانب جامعة القدس املفتوحة اجلديدة.العنوان كامال

املساواة  قانوني،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية،  املؤسسة:  عمل  مجال 
املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

ً املرأة واتمع احمللي والرجال. الفئة املستهدفة: جميع أفراد األسرة وخصوصا

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الدفاع عن األسرة ـ جمعية نسوية مت تأسيسها في العام 1994 
في مدينة نابلس، بهدف تقوية دور املرأة في اتمع، من أبرز خدماتها:

خدمة اإلرشاد النفسي واالجتماعي لضحايا العنف األسري من خالل برنامج اإلرشاد والتوجيه.. 1
برامج التوعية والتثقيف اتمعي من خالل ورش العمل اتلفة في مختلف املناطق (قرية، مدينة، مخيم).. 2
التدخل وقت األزمات.. 3
برنامج العمل مع األطفال (ترفيهي، تفريغي).. 4
برنامج احلماية من خالل إيواء النساء والفتيات في البيت اآلمن وتقدمي اخلدمات.. 5

وتهدف إلى تخفيف حدة العنف املمارس ضد النساء في اتمع الفلسطيني.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطين

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Defense For Children International - Palestine Section

هاتف: 2427530 02 ، فاكس: 2427018 02آليات التواصل:

www.dci.org :البريد اإللكتروني

http://arabic.dci-palestine.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املكتب الفرعي: نابلس، حي السمرة.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: قانوني.

خدمات أخرى: التمثيل القانوني لألطفال املعتقلني في السجون اإلسرائيلية.

الفئة املستهدفة: األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل اخلاص باألطفال من خالل تواصلها مع شبكة حماية الطفولة.

العام  في  فلسطني  فرع  األطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
ً من االئتالف الدولي للحركة العاملية للدفاع عن األطفال التي تأسست في  1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا
ً إلى اتفاقية حقوق الطفل  جنيف في العام 1979، تسعى احلركة إلى الدفاع عن األطفال وحماية حقوقهم استنادا
الدولية، والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، وتعمل احلركة على إنشاء برامج مختلفة وتطويرها، تتمحور في مجاالت 
املساندة القانونية واحلقوقية لألطفال، كما تعمل مع األطفال من أجل متكينهم وتفعيل مشاركتهم في القضايا 
كافة التي متسّ حقوقهم في اتمع الفلسطيني، كما تعمل مع املؤسسات القاعدية خللق بيئة حامية لألطفال.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian General Federation of Trade Unions

هاتف: 2384374 09 ، فاكس: 2384374 09آليات التواصل:

shaher@pgftu.org :البريد اإللكتروني

www.pgftu.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني، نابلس، شارع الراهبات، بجانب مدرسة الراهبات.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: العمال والعامالت.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطية  عمالية  منظمة  هو  فلسطني  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
املدني  اتمع  تطوير  في  تساهم  نقابية  مؤسسة  وبناء  العمال  حقوق  عن  الدفاع  أجل  من  تعمل  ومستقلة 
الفلسطينية  الدولة  وبناء  االحتالل  إلنهاء  الوطني  النضال  واقع  تعزيز  على  تعمل  كما  وتنميته،  الفلسطيني 

املستقلة التي توفر العيش اآلمن ملواطنيها، بهدف الدفاع عن حقوق العمال.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2343413 09 ، فاكس: 2343456 09آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً وكالة الغوث / مكتب نابلس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الفئات املذكورة كلها يتم العمل معها من خالل القطاعات اتلفة: النساء، األطفال، كبار 
السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، فئة الشباب.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ مت بناء نظام التحويل اخلاص بوكالة الغوث باالستناد إلى نظام التحويل 
”تكامل“ مبا يتالءم مع سياسات وكالة الغوث.

القطاع الصحي يتم تنفيذه داخل العيادات الصحية منذ سنتني، القطاع االجتماعي مت تطوير البروتوكوالت وتدريب 
العاملني/ات ذوي العالقة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز البرامج النسوي - عسكر

هاتف: 2327873 09 ، فاكس: 2327873 09آليات التواصل:

Sh-syam@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً مخيم عسكر القدمي، الرئيسي.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: حماية (بيوت حماية) حتويل جلهات مختصة. اجتماعي، إرشادي. 

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز البرامج النسوي - مخيم بالطة

هاتف: 2324052 09 ، فاكس: 2324052 09آليات التواصل:

www.center1975@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً مخيم بالطة، شارع بئر يعقوب، الشارع الرئيس، مقابل مصنع الزجاج.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، عيادات الصحة النفسية، عيادات طوارئ، اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز البرامج النسوية

هاتف: 2329560 09 ، فاكس: 2329560 09آليات التواصل:

myada_m@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.campnoi.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مخيم عني بيت املاء، الشارع الرئيس، خلف العيادة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشادي. 

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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محافظة قلقيلية
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة قلقيلية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Qalqelyah Governorate

هاتف: 2942920 09 / 2942921 09 ، فاكس: 2942922 09آليات التواصل:

pp.ppps@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً محافظة قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، الطوارئ / أريحا.

الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة، فئات اتمع كافة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة، الشؤون االجتماعية، الصحة، التربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة قلقيلية الشرعية

هاتف: 2940051 02 ، فاكس: 2940051 02آليات التواصل:

:ً صوفني، قلقيلية، قرب املستشفى احلكومي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، قانوني، اقتصادي.

الفئات املستهدفة: الفرد واألسرة بشكل عام.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وحدات حماية األسرة في الشرطة والشؤون 
االجتماعية واحملافظة واحملاكم النظامية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: البت في كل ما يتعلق باألموال الشخصية التي تخص الفرد واألسرة.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الشؤون االجتماعية

جوال: 0592960251آليات التواصل:

sodwan@mosa.gov.ps :البريد اإللكتروني

:ً الشؤون االجتماعية، عمارة أسامة صبري.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية - بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي.

الفئات املستهدفة: النساء، األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع املؤسسات الشريكة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تقدم الشؤون االجتماعية خدمات نقدية، وعينية ومتكني اقتصادي وحماية 
للمرأة والطفل بهدف تقدمي املساعدات النقدية، العينية، النفسية، االجتماعية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit and juvenile

تلفاكس: 2946005 09 ، هاتف اإلدارة: 2946505 09آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً قلقيلية، كفر سابا، مركز شرطة املدينة، عمارة مهنا.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئات املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: دائرة حماية األسرة واألحداث مت إنشاؤها في العام 2008 بناء على رؤية اللواء 
حازم عطا اهللا لكثرة االعتداءات اجلنسية واجلسدية على املرأة وداخل األسرة وللحفاظ على وضع األسرة، وتهدف 

للوصول تمع خال من العنف، والوصول إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

جوال: 0598878034 ، فاكس: 2944373 09آليات التواصل:

:ً دوار الشيماء - عمارة الغرفة التجارية، الطابق 4، قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، صحي، تعليمي، وخدمات أخرى: مخصص شهري + تأمني صحي + تعليمي.

الفئة املستهدفة: من عام حتى انتهاء العمر.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ومراكز تواصل 
وشؤون وكالة الغوث.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: أنشئت في العام 1967 لرعاية أسر الشهداء واجلرحى والذين تضرروا جراء 
احلروب وتهدف لتقدمي خدمات صحية واجتماعية للجرحى وأسر الشهداء.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية التربية والتعليم قلقيلية

هاتف: 2941111 09 ، جوال: 0598301416 ، فاكس: 2942415 09آليات التواصل:

narimanzuher@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً مكتب التربية والتعليم / قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: نفسي، تعليمي، وخدمات أخرى: إرشاد فردي وجماعي.

الفئات املستهدفة: طالبات من 6 سنوات حتى 18 سنة، معلمات مدارس وآذنات ومديرات مدارس، النساء، األطفال، 
أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع املرشد في املدرسة إلى رئيس قسم اإلرشاد إلى 
شبكات حماية الطفولة ومن مديرة املدرسة إلى رئيس قسم اإلرشاد.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مت تعيني مرشدين تربويني في العام 1996 في املدارس، في البداية كان هناك 
ً فقط لـ 78 مدرسة، التربية والتعليم/ تعليم أكادميي، اجتماعي، نفسي، إرشاد  4 مرشدين واآلن يوجد 36 مرشدا

مدرسي، إرشاد مهني.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية وزارة صحة قلقيلية

هاتف: 2942510 09 ، فاكس: 2941055/4 09آليات التواصل:

:ً مديرية قلقيلية، حي الغياظة، بجانب صالة األمراء، بالقرب من مستشفىالعنوان كامال
درويش نزال.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تقدم اخلدمات الصحية والنفسية للنساء املعنفات وفئات اتمع كافة من خالل عيادات الرعاية 
الفلسطينية.  الصحة  لوزارة  التابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن   - كافة  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة. وأيضا
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2942333 09 / 2946388 09 ، فاكس: 2942333 09آليات التواصل:

Prcsq101@palestinercs.org :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً ص.ب 35، دوار غياظة، شارع املدارس.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

هاتف: 2945221 09 ، فاكس: 2945221 09آليات التواصل:

mrs@pmrs.com :البريد اإللكتروني

www.pmrs.ps :املوقع اإللكتروني

:ً قرب مدرسة أبو علي إياد.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي.

الفئة املستهدفة: اتمع احمللي، النساء، الشباب، األطفال، ذوو اإلعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

ً في مختلف  وتركز على خدمات الفئات السكانية الفلسطينية احملرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل الصحي محليا
ااالت.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية اإلنقاذ للتنمية الريفية

هاتف: 2945545 09 ، فاكس: 2945545 09آليات التواصل:

Rescue.s.c.d@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً حي نزال، شارع الهالل األحمر.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي، اجتماعي، إرشادي، قانوني.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية قلقيلية النسائية للتنمية الخيرية

هاتف: 2948878 09 ، فاكس: 2948878 09آليات التواصل:

nsaaqal@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً وسط السوق، عمارة العزة، شارع السوق.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: النساء.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى األقصى

هاتف: 2947666 09آليات التواصل:

:ً قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2946068 09 ، فاكس: 2987252 02آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية
Union of Palestinian Women’s Committees

:ً مكتب محافظة قلقيلية: سوق عثمان، شارع البلدية، قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
كافة،  التمييز  أشكال  من  خال  تقدمي  دميقراطي  مدني  مجتمع  بناء  أجل  من  للنضال  العام 1980  في  تأسست 
يهدف االحتاد إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة 

االجتماعية لفئات اتمع كافة. 
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

تلفاكس: 2401093 02 ، هاتف: 2945545 09آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، األمانة العامة، فيسبوك

:ً شارع نابلس - بجانب شركة سامي العامر.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية - بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، قانوني، تعليمي، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

شعبي  تنظيم  وهو  عام 1965  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
الدولة  وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي 

الفلسطينية وعاصمتها القدس،

وعلى الصعيد احلقوقي وضع االحتاد وثيقة حقوق املرأة، ويهدف إلى تعبئة وتنظيم طاقات املرأة الفلسطينية في 
خدمة القضية الفلسطينية والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

والربط بني التحرر االجتماعي  للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني لإلرشاد

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian counseling center

هاتف: 2902463 09 ، فاكس: 6562271 02آليات التواصل:

pcc@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.pcc-jer.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
www.facebook.com/palestiniancounselingcenter

:ً مركز عزون، منطقة الصفحة، مقابل مدرسة الشهيد ياسر عرفات،  قلقيلية.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء، خدمات 
أخرى، وقائي عالج االضطرابات النفسية وعسر التعلم، بناء قدرات. 

الغربية.  الضفة  في  املزمنون  النفسيون  واملرضى  اخلاصة  االحتياجات  ذوو  األطفال  البالغون،  املستهدفة:  الفئة 
الشباب/ات، النساء، طلبة اجلامعات، العاملون في مجاالت الصحة النفسية، املؤسسات القاعدية، اتمع احمللي.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع املؤسسات ذات العالقة من مركز املرأة لإلرشاد 
القانوني، وزارة الشؤون، الصحة، شبكة حماية الطفولة.

من  مجموعة  أيدي  على  القدس  في  لإلرشاد  الفلسطيني  املركز  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
الفلسطيني  اتمع  أفراد  جميع  مع  للعمل   1983 العام  في  والتربويني  واالجتماعيني  النفسيني  االختصاصيني 
املعرضني لألذى والعنف، حيث كان أول مركز يأخذ على عاتقه تخفيف العبء النفسي وتأثيرات العنف بأشكاله 
في  الوقوع  أخطار  من  ووقايتهم  اجتماعياً،  إنتاجياً،  وظيفياً،  نفسياً،  واجلماعات  األفراد  أداء  حتسني  بهدف  اتلفة، 

املشاكل النفسية واالجتماعية، وحتسني وتطوير أداء املؤسسات واألفراد العاملني في مجال الصحة النفسية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Health Work Committees

هاتف: 2942535 09 ، فاكس: 2930999 09آليات التواصل:

basem.hashem@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.hwc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مركز قلقيلية الصحي: قلقيلية، قرب مخبز فتوح، خلف شارع البلدية، مبنى العنوان كامال
مركز قلقيلية الصحي.

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: الفئات كافة مستهدفة ضمن عمل جلان العمل الصحي. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال، لم توافق النساء بأي من احلاالت على أن يتم حتويلهن، ولكن فقط متت 
املوافقة فقط على أن يلجأن للمحكمة من أجل إجراءات خاصة بالطالق.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة جلان العمل الصحي مؤسسة أهلية تقدمية تعمل في التنمية 
الصحية واتمعية في األرض الفلسطينية مبنظور حقوقي، من خالل تقدمي خدمات الرعاية الصحية وبناء مناذج 
املبدأ  إلى  مستندة  التنموية  واتمعية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  بهدف  كافة  اتمع  شرائح  في  تنموية 

احلقوقي وبناء مناذج صحية متميزة.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society - جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء، زراعي.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال، الشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد، اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
وقطاع غزة وتهدف إلى تطوير مكانة النساء الريفيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية عبر بناء بيئة مساندة 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

جوال: 0598921705آليات التواصل:

:ً قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
علماني طوعي وهو امتداد جماهيري حلزب الشعب الفلسطيني، تأسس في العام 1981. ويضم في صفوفه النساء 
املتطلعات إلى تعزيز مشاركة املرأة في العمل السياسي واالجتماعي في جميع املستويات والتأثير على مراكز صنع 
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القرار، بهدف كنس االحتالل اإلسرائيلي والتصدي إلفرازاته ومشاريعه، واملساهمة في بناء حركة نسوية يسارية 
 .ً ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز تواصل

جوال: 0599307874آليات التواصل:

:ً قلقيلية، صوفني، إسكان األطباء، عمارة رقم 2، الطابق الثالث، شقة رقم 7.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئات املستهدفة: النساء، األطفال، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز تواصل في احملافظة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: يعمل مركز تواصل على رعاية املرأة والطفل في احملافظة وحل املشاكل 
التي تتعرض لها النساء واألطفال في اتمع بهدف رعاية النساء واألطفال في اتمع.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية كفر ثلث الخيرية

جوال: 0594555292آليات التواصل:

:ً محافظة قلقيلية، كفر ثلث.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، تثقيفي.

الفئة املستهدفة: النساء.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز تواصل لدعم ومتكني النساء.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة تعمل على تقدمي دورات تثقيفية واجتماعية للمرأة وأشغال يدوية 
.ً ً واقتصاديا بهدف رفع املرأة اجتماعيا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

التوجيه السياسي والوطني

هاتف: 2943060 09 ، فاكس: 2943060 09آليات التواصل:

:ً مكتب التوجيه السياسي والوطني، عمارة أبو سمرة، فوق حلويات الراعي،العنوان كامال
الشارع الرئيس.

الهدف العام للمؤسسة: التوجيه.

الفئة املستهدفة: األطفال، األحداث.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الوكالة

هاتف: 2942491 09 ، فاكس: 2942492 09آليات التواصل:

:ً قلقيلية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة بيت لحم
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة بيت لحم

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Bethlehem Governorate

هاتف: 2744996 02 ، فاكس: 2741666 02آليات التواصل:

pp.ppps@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً محافظة بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، الطوارئ / أريحا.

الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة، الشؤون االجتماعية، الصحة، التربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2744902 02 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً مديرية شرطة بيت حلم، شارع أبو جبل، طريق أرطاس، خلف السوق املركزي للخضار.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة: مؤسسة تهدف إلى تعزيز وعي اتمع احمللي بأن العنف يعتبر جرمية، الوصول إلى أسرة 
آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى بيت جاال الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

beit jala hospital

هاتف: 2741161 02 / 2741162 02 ، فاكس: 2742434 02آليات التواصل:

beit jala.hosp@moh.ps :البريد اإللكتروني

:ً بيت جاال، باب الزقاق.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي/ خدمات صحية، مستشفى عام.

to give medical care for bethlehem rostdents and oncology patients :الهدف العام للمؤسسة باإلجنليزي

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، األشخاص ذوو اإلعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة، وحماية األسرة، والشؤون االجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1908 وتقدم خدمات صحية في األمراض العامة جلميع 
سكان محافظة بيت حلم وملرضى السرطان في جميع محافظات فلسطني، بهدف تقدمي خدمات صحية آمنة وذات 

جودة عالية مستدامة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة بيت لحم الشرعية

هاتف: 2742452 02آليات التواصل:

:ً بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 2741216 02آليات التواصل:

:ً شارع املهد، في مجمع الدوائر احلكومية. العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: حماية (التدخل الطارئ) بالتعاون مع الشرطة واحملافظ.

عيادات الصحة النفسية، عيادات الطوارئ، عيادات الرعاية األولية.• 
الطب الشرعي، اجتماعي، إرشادي، متثيل في احملاكم، جتسير ووساطة، استشارات قانونية.• 

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة بيت لحم

هاتف: 2741755 02 ، فاكس: 2741023 02آليات التواصل:

:ً مديرية بيت حلم، بالقرب من السوق املركزي، مقابل الدفاع املدني.العنوان كامال

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

خالل  من  كافة  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الصحة  لوزارة  والتابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن  كافة -  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية  الرعاية  عيادات 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة. الفلسطينية. وأيضا

91



مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مؤسسة أجنحة األمل للصدمات النفسية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Wings of Hope for trauma

هاتف: 2767413 02 ، فاكس: 2767413 02آليات التواصل:

info@woh-for-trauma.com :البريد اإللكتروني

www.woh-for-trauma.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
wings of hope for trauma

:ً بيت حلم، شارع القطعة، عمارة البطارسة الطابق الثاني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الرجال، املسنون.

ومكاتب  احملافظة،  في  النسوية  املؤسسات  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
الشؤون االجتماعية، واحملكمة الشرعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة أجنحة األمل للصدمات النفسية، مؤسسة غير ربحية، رأت النور 
في العام 2011 في مدينة بيت حلم. وتعمل على تقدمي اخلدمات اإلرشادية والعالج النفسي جلميع أفراد اتمع الذين 
يعانون من أعراض ما بعد الصدمة النفسية، وما ينتج عنها من مشاكل نفسية أخرى، وتهدف إلى العمل على 
تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في مجال الصحة النفسية من خالل برامج تدريبية وتعليمية في علم الصدمات 
النفسية بشكل خاص والصحة النفسية بشكل عام، وزيادة وعي اتمع احمللي حول الصدمات النفسية بشكل 

خاص، واالضطرابات النفسية بشكل عام من خالل ورش ومحاضرات تثقيفية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Psycho Social Counseling Center For Women

جوال: 0599520887 ، فاكس: 2745578 02آليات التواصل:

khawla@psccw.org :البريد اإللكتروني

www.psccw.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً بيت حلم.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني 
النساء، خدمات أخرى: الدفاع واملناصرة حلقوق النساء والتوعية.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة ووزارة الشؤون والصحة ودور احلماية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية وإعالم المرأة - تام

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women Media and Development - TAM

هاتف: 2760496 02 ، فاكس: 2765926 02آليات التواصل:

info@tam-media.org :البريد اإللكتروني

www.tam.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً Beit Jala, Alsahel, Abo Abaida Building, P.O Box POB 826 - Bethlehemالعنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء، متكني اقتصادي، تدريب، وبناء قدرات.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل حمالت ضغط ومناصرة لتفعيل تطبيق النظام، دراسات 
  infographic ،مسحية حول تطبيق النظام والعنف املبني على النوع االجتماعي، تدريب مؤسسات وقطاعات عمل
والشؤون  املرأة  شؤون  وزارة  مع  والتواصل  املؤسسات.  على  وتوزيعها  الوطني  التحويل  بنظام  اخلاص  للبروتوكول 

االجتماعية ووحدات حماية األسرة واللجنة الوطنية واللجنة الفنية ومؤسسات حكومية وأهلية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: متثل تنمية وإعالم املرأة ”تام“: ”صوت من ال صوت لهم/ن“، من أجل حتقيق 
مجتمع حر ودميقراطي يتسم بالعدالة واملساواة واحترام حقوق اإلنسان. ميارس اجلميع حقوقهم بشكل كامل دون 
واحلوار  والالعنف  والعدالة  والدميقراطية  االجتماعي  والنوع  اإلنسان  حقوق  مبادئ  من  ”تام“  عمل  ينطلق  متييز،  أي 

ومناهضة أشكال التمييز كافة وحماية احلريات اجلسدية واملعنوية واملشاركة الفعلية والفاعلة واإلبداع.

نتميز بامتالك أدوات اتصال اجتماعي وإعالمي ورؤية حقوقية، نسوية وتنموية في ظل ثورة تكنولوجيا املعلومات 
وتزايد ارتفاع نسبة الشباب الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا بهدف تغيير الثقافة السلبية السائدة والصورة 

النمطية للمرأة.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى د. كمال للطب النفسي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

dr. kamal psychialic hospital

هاتف: 2741155/6 02 ، فاكس: 2741657 02آليات التواصل:

mentalhosp@live.com :البريد اإللكتروني

:ً بيت حلم، شارع اجلبل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، خدمات أخرى، إقامات للمحتاجني.

الفئة املستهدفة: البالغون من النساء والرجال واألمراض النفسية والعقلية خاصة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية واملؤسسات اخلاصة 
والعامة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: املستشفى الوحيد إلقامة املرضى العقليني، خدمات عالجية، ونفسية مع 
تأهيل وعالج طبيعي للمرضى العقليني بهدف تقدمي خدمات إقامة عالج نفسي شامل.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2760466 02 ، فاكس 2987252 02آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية
Union of Palestinian Women’s Committees

:ً مكتب محافظة بيت حلم: عمارة اجلراشي، شارع املدبسة، فوق صيدلية املعطي، العنوان كامال
بيت حلم.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.
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تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
تأسست في العام 1980 للنضال من أجل بناء مجتمع مدني دميقراطي تقدمي خال من أشكال التمييز كافة، يهدف 
إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة االجتماعية 
لفئات اتمع كافة. كما أن االحتاد جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص من االحتالل 
ً إلى جنب مع احلركات التقدمية العربية والعاملية كافة ضد عدوانية العوملة وضد أشكال  اإلسرائيلي. ويناضل جنبا

التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: 2765926 02 ، فاكس: 2347383 09آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً ط3، عمارة الكامل، بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

العاملة  املرأة  جلان  «احتاد  اسم  حتت   1981 العام  في  اجلمعية  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
العاملة  املرأة  جمعية  الداخلية،  وزارة  لدى  اتصة  بالدائرة   ً رسميا تسجيلها  مت  العام 2001  وفي  الفلسطينية»، 
الفلسطينية للتنمية مؤسسة نسوية جماهيرية مستقلة تعمل في مجال التنمية وحقوق اإلنسان في األرض 
وتشجيع  كافة،  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  وإنهاء  االجتماعي،  النوع  مساواة  الوطني،  التحرر  إلى  تهدف  احملتلة، 
وتعزيز  النساء  متكني  في  املساهمة  إلى  وتهدف  واالجتماعي،  الدميقراطي  التغيير  عملية  في  النساء  مشاركة 
مشاركتهن وانخراطهن في مجاالت احلياة كافة، على أساس مساواة النوع االجتماعي وحقوق املرأة كحقوق إنسان، 
وحتسني الصحة النفسية للنساء في اتمع الفلسطيني ومناهضة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتطوير 

قدرات وموارد اجلمعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2745578 02آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، األمانة العامة، فيسبوك

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

تنظيم  وهو   1965 العام  في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها،  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي  شعبي 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعلى الصعيد احلقوقي وضع االحتاد وثيقة حقوق املرأة، ويهدف إلى تعبئة 
وتنظيم طاقات املرأة الفلسطينية في خدمة القضية الفلسطينية، والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز حماية وتمكين المرأة واألسرة (محور)

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

 Mehwar Center for the Protection and Empowerment of Women
and Families

هاتف: 2748660 02 ، فاكس: 2748660 02آليات التواصل:
جوال: 0597956249 / 0598019346 / 0597956250

salatrash@mosa.gov.ps :البريد اإللكتروني

:ً مركز محور، منطقة بيت بصة، إسكان املهندسني، بيت حلم.العنوان كامال

املساواة  قانوني،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت   - حماية  املؤسسة:  عمل  مجال 
املبنية على النوع االجتماعي.

خدمات أخرى: خدمات التوعية اتمعية، باإلضافة إلى خدمات وأنشطة مجتمعية مثل احلضانة والنادي الرياضي 
وصالون التجميل والدورات التدريبية.
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يتم  اللواتي  احمللي  اتمع  من  ونساء  االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  ضحايا  النساء  املستهدفة:  الفئة 
في  واالجتماعي  القانوني  اإلرشاد  من  يستفدن  اللواتي  النساء  إلى  باإلضافة  اتمعية  التوعية  عبر  استهدافهن 

القسم اخلارجي والنساء اللواتي يستخدمن املرافق الرياضية في املركز.

خدمة  من  يستفيدون  الذين  اخلارجي  اتمع  من  وأطفال  املركز  في  املقيمات  املعنفات  النساء  أطفال  األطفال: 
احلضانة.  اتمع احمللي: طالب املدارس واجلامعات واملؤسسات النسوية ومؤسسات اتمع احمللي الذين تستهدفهم 

التوعية اتمعية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع: مديرية الصحة، شرطة حماية األسرة، مديريات 
الشؤون االجتماعية، احملافظات.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تقدم خدمات للنساء 
النفسي  والدعم  واجلماعي  الفردي  االجتماعي  واإلرشاد  احلماية  خدمات  لهن  تقدم  وأطفالهن،  العنف   ضحايا 
متكني  إلى  تسعى  عامة  مجتمعية  وأنشطة  صحية  ورعاية  مهني  وتدريب  ثقافية  وأنشطة  القانوني  واإلرشاد 
النساء ضحايا العنف ودمجهن في مجتمعهن بشكل آمن، باإلضافة إلى خدمات القسم اخلارجي، وهي خدمات 
التوعية اتمعية، اإلرشاد القانوني واالجتماعي (دون احلاجة إلى إيواء) وخدمات رياضية وحضانة ونشاطات ترفيهية 

للنساء من اتمع احمللي، بهدف حماية ومتكني النساء واألطفال ضحايا العنف األسري.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

هاتف: 2770812 02 ، جوال: 0592915871 / 0598904484آليات التواصل:

Hajal.khoury@gmail.com / majdal.sh@gmail.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة بيت حلم، مقر اإلغاثة الزراعية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد، اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا

97



وقطاع غزة، وتهدف إلى تطوير مكانة النساء الريفيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية عبر بناء بيئة مساندة 
وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Womens Centre for Legal Aid and Counselling

هاتف: 2760780 02 ، فاكس: 2956148 02آليات التواصل:

www.wclac.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً بيت جاال، شارع املغتربني، بجانب بيت الشيوخ، بناية رقم 76.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية - بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، قانوني، املساواة املبنية على 
النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، واتمع احمللي.

الثالثة:  القطاعات  العالقة،  ذات  األطراف  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
الصحية والشرطية واالجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز املرأة مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية تسعى نحو حماية حقوق 
املرأة وتعزيزها ورفع مكانتها باالستناد للمعايير واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان من خالل الرصد والتوثيق وبرامج 
املناصرة على املستويني احمللي والدولي وتقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء املعنفات وضحايا انتهاكات 
حقوق اإلنسان، بهدف جعل النساء متمكنات يتمتعن بحقوقهن في مجتمع فلسطيني تسوده العدالة واملساواة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

هاتف: 0598904487آليات التواصل:

nadia_harb5@hotmail.com / nadia@rwds.ps :البريد اإللكتروني

:ً بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
إلى  االحتاد  ويسعى   ،1981 العام  في  تأسس  الفلسطيني،  الشعب  حلزب  جماهيري  امتداد  وهو  طوعي،  علماني 
واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  حتقق  عصرية  قوانني  إقرار  يضمن  مبا  الفلسطينية  النسوية  احلركة  تفعيل 
والسياسية، وتساهم في تعزيز املشاركة النسوية في احلياة العامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من 
كنس  إلى  ويهدف  األهداف،  هذه  خلف  الفلسطينية  النسوية  احلركة  وتوحيد  وتكتيل  والتشبيك  الضغط  خالل 
االحتالل اإلسرائيلي والتصدي إلفرازاته ومشاريعه والعمل على إجناز حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات 
الشرعية الدولية، واملساهمة في بناء حركة نسوية يسارية دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير، وتنظيم وتفعيل 

.ً ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا النساء الفلسطينيات سياسيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية - فرع
بيت لحم

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Women’s Development Society

هاتف: 2760825 02 ، جوال: 0598802291 ، فاكس: 2760825 02آليات التواصل:

palestionwds@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً فرع بيت حلم، مقر اجلمعية في بيت ساحور، وسط البلد، عمارة السبع.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: النساء، املدارس واحلضانات، طالب اجلامعات، املؤسسات النسوية، ذوو االحتياجات اخلاصة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املرأة الفلسطينية املقر العام 
في رام اهللا في العام 2004، وافتتح لها فرع في بيت حلم في العام 2007. وتعمل من خالل هذا الفرع كمجموعة 
نسوية رائدة بهدف تفعيل مشاركة املرأة وتطويرها في مراكز صنع القرار للدفع باجتاه تطوير القوانني والتشريعات 
الفلسطينية للحد من العنف ضد املرأة وتوفير احلماية لها، وتفعيل دورها على قاعدة من الشراكة على مستوى 
ورفع  حلم،  بيت  محافظة  في  الفلسطينية  املرأة  ضد  العنف  من  احلد  في  املساهمة  إلى  وتهدف  واتمع،  األسرة 
ً جتاه االعتماد على الذات ورفع مستوى مشاركة املرأة وتعزيز دورها  ً واقتصاديا ً ومهنيا مستوى كفاءة النساء تعليميا

في مراكز صنع القرار، وبناء وتطوير قدرات الطاقم العامل وأداء املؤسسة واستمراريتها.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

the Palestinian General federation of unions of trades

هاتف: 2770462 02 ، فاكس: 2770462 02آليات التواصل:

bethpgftu@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.pgftu.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني، قرب وزارة الداخلية، شارع املهد. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: العمال وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Health Work Committees

تلفاكس: 2774444 02آليات التواصل:

www.hwc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً بيت ساحور، سوق الشعب.العنوان كامال

كبار  األطفال.  النساء،  الصحي:  العمل  جلان  عمل  ضمن  مستهدفة  كافة  املذكورة  الفئات  املستهدفة:  الفئة 
السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، وغيرهم.

متت  فقط  ولكن  حتويلهن،  يتم  أن  على  احلاالت  من  بأي  النساء  توافق  لم  التحويل ”تكامل“؟  نظام  مع  تتعامل  هل 
املوافقة فقط على أن يلجأن للمحكمة من أجل إجراءات خاصة بالطالق. 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة جلان العمل الصحي مؤسسة أهلية تقدمية تعمل في التنمية 
وبناء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  خالل  من  حقوقي،  مبنظور  الفلسطينية  األرض  في  واتمعية  الصحية 
مناذج تنموية لشرائح اتمع كافة وخاصة الفقراء واملهمشني، والضغط واملناصرة بهدف التأثير في السياسات 
ً إلى مجتمع دميقراطي حر يتمتع مواطنوه بحقوقهم االجتماعية، تقدمي خدمات الرعاية الصحية  والتشريعات وصوال
مستندة إلى املبدأ احلقوقي، تقدمي اخلدمات اتمعية التنموية مستندة إلى املبدأ احلقوقي، بناء مناذج صحية تنموية 

متميزة، الضغط واملناصرة من أجل تعديل القوانني واألنظمة والسياسات والوطنية الصحية التنموية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2741260 02 / 2776021 02 ، فاكس: 2741260 02آليات التواصل:

bethlehembr@palestinercs.org :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع اجلبل، مقابل مهبط الرئيس.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

هاتف: 2765576 02آليات التواصل:

www.pmrs.ps :املوقع اإللكتروني

:ً بيت حلم، شارع القدس اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

ً في مختلف  وتركز على خدمات الفئات السكانية الفلسطينية احملرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل الصحي محليا
ااالت.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الشبان المسيحية

هاتف: 2772713 02آليات التواصل:

:ً بيت ساحور، شارع ymca.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: الشباب، والنساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Family Planning & Protection Association (PFPPA)

هاتف: 2770438 02آليات التواصل:

info@pfppa.org / gded@pfppa.org :البريد اإللكتروني

http://www.pfppa.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Face book: https://www.facebook.com/PFPPA-277999585459/?fref=ts

:ً بيت جاال، باب الزقاق، بجانب مستشفى احلسني.العنوان كامال

ومتكني  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبنية  املساواة  قانوني،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  املؤسسة:  عمل  مجال 
النساء.
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الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي، الشباب.

حسب  والرسمية  احلكومية  املؤسسات  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
االحتياج. ومؤسسات اتمع املدني.

في  القدس  في  الفلسطينية  األسرة  وحماية  تنظيم  جمعية  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
العام 1964، وهي جمعية مستقلة تتمتع بعضوية كاملة في االحتاد الدولي لتنظيم األسرة. وتقوم جمعية تنظيم 
للقيادات  التدريب  وتوفر  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  مجال  في  متخصصة  عديدة  خدمات  بتقدمي  األسرة  حماية 
الشابة والهيئات العاملة في املنظمات احلكومية وغير احلكومية، إضافة إلى تقدمي خدمات صحية، طبية ومخبرية 
مميزة في مجاالت صحة املرأة، وخدمات اإلرشاد والتوعية والدفاع عن حقوق املرأة، وإجراء البحوث وتنظيم حمالت 

إعالمية ضاغطة للتأثير في السياسات الوطنية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية مركز النشاط النسوي

هاتف: 2753577 02 ، فاكس: 2753577 02آليات التواصل:

:ً بيت حلم، شارع السينما، مقابل شيرد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، التدخل الطارئ، صحي (عيادات الصحة النفسية)، اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة

هاتف: 2750895 02 ، فاكس: 2745578 02آليات التواصل:

info@psccw.org :البريد اإللكتروني

:ً بيت حلم، شارع القدس اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، التدخل الطارئ، اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز اإلرشاد والتدريب للطفل واألسرة

هاتف: 2770489 02 ، فاكس: 2770488 02آليات التواصل:

gtc@gtc.ps :البريد اإللكتروني

:ً شارع املهد، بجانب وزارة الداخلية رقم 153.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، التدخل الطارئ صحي (عيادات نفسية)، إرشادي، اجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز منار لإلرشاد النفسي والتربوي

هاتف: 2764495 02 ، فاكس: 2740852 02آليات التواصل:

galinamanar@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً الدوحة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات

هاتف: 2770513 02 ، فاكس: 2777333 02آليات التواصل:

hope@alaslah.org :البريد اإللكتروني

www.alaslah.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً بيت حلم، شارع القدس اخلليل - بيت حلم، بجانب فندق االنتركونتننتال.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، التدخل الطارئ صحي (عيادات نفسية)، إرشادي، اجتماعي.
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الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز إبداع - مخيم الدهيشة

هاتف: 2776444 02 ، فاكس: 2776444 02آليات التواصل:

www.ibdaa194.org :البريد اإللكتروني

:ً بيت حلم، مخيم الدهيشة، شارع القدس اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: روضة وحضانة، بيت الضيافة ومطعم، مكتبة، دائرة فنية، تبادل ثقافي، النادي الرياضي، 
التطريز واألعمال اليدوية، دائرة الصحة، دائرة إعالمية، دائرة نسوية.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الشباب، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الكاريتاس

هاتف: 2741171 02 ، فاكس: 2758501 02آليات التواصل:

:ً بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى المحبة

هاتف: 2745277 02آليات التواصل:

:ً بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.
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الفئة املستهدفة: جميع الفئات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى اليمامة التخصصي

هاتف: 2764444 02 ، فاكس: 2745406 02آليات التواصل:

www.ncssociety.org

:ً اخلضر، بيت حلم، شارع القدس اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى بيت جاال الحكومي

هاتف: 2741162 02آليات التواصل:

:ً بيت جاال، باب الزقاق.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى حقل الرعاة

هاتف: 2775090/2/3 02 ، فاكس: 2775091 02آليات التواصل:

www.shepherd-hospital.org

:ً بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.
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الفئة املستهدفة: جميع الفئات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2743174 02آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً بيت حلم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة الخليل
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة الخليل

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Hebron Governorate Office

دائرة املرأة - الدائرة القانونيةآليات التواصل:
هاتف: 2290771 02 / 2291772 02 ، فاكس: 2290770 02

safaa.snaineh@hotmail.com :البريد اإللكتروني

facebook.com/safaa.a.snaineh :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً محافظة اخلليل، منطقة املقاطعة، املربع األمني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية - بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، قانوني، املساواة املبنية على أساس 
النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات: النساء، الشباب، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

والصحة  االجتماعية  والشؤون  الشرطة  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
واملؤسسات احلقوقية واإلرشادية حسب التخصص.

ألف  لنحو 700  خدمات  تقدم  العام 2002،  في  أنشئت  اخلليل  محافظة  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
ً عن طريق الدوائر والوحدات املوجودة على هيكليتها: اجتماعية، قانونية،  مواطنة ومواطن، في ااالت كافة تقريبا
خارج  أو  احملافظة  خارج  واملؤسسات  اجلمهور  بني  الوصل  حلقة  وتعتبر  وطفل.  امرأة  بلديات،  وتخطيط،  مشاريع 

الوطن، تهدف إلى توفير األمن واألمان واحلفاظ على السلم األهلي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2226382 02 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً اخلليل، منطقة اجللدة، مديرية شرطة اخلليل.العنوان كامال

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.
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جرمية،  يعتبر  العنف  بأن  احمللي  اتمع  وعي  تعزيز  إلى  تهدف  مؤسسة  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
والوصول إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 0597651079 ، فاكس: 2290389 02آليات التواصل:

kefah_2020@yahoo.com :البريد اإللكتروني

kefah abu ayyash :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً اخلليل، دوار الصحة، مقابل بنك القاهرة عمان.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: تعمل على تقدمي خدمة اإلرشاد االجتماعي واحلماية بالتحويل لبيوت األمان وإعادة الدمج.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال ضحايا العنف بصرف النظر عن العمر ووجود إعاقة.

وبيوت  العامة  والنيابة  واحملافظة  الشرطة  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
احلماية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الخليل الحكومي (عالية)

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

hebron govermential hospital (alya)

هاتف: 2220345 02 / 2228126 02 ، فاكس: 2227226 02آليات التواصل:

hebron_hospital@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً اخلليل، شارع امللك فيصل، بجانب مبنى بريد اخلليل، ص.ب 18.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: مستشفى اخلليل احلكومي تأسس في العام 1957 ويهدف إلى تقدمي اخلدمات الصحية والطبية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة الخليل

هاتف: 2227695 02 / 2290254 02 ، فاكس: 2226078 02آليات التواصل:

:ً مديرية اخلليل، بجانب املقاطعة واحملافظة، منطقة قرن الثور.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

خالل  من  كافة  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
عيادات الرعاية الصحية األولية املوجودة في املناطق كافة - املدن والقرى الفلسطينية - والتابعة لوزارة الصحة 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  الفلسطينية. وأيضا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية جنوب الخليل

هاتف: 228112/1 02 ، فاكس: 2281413 02آليات التواصل:

:ً دورا، بالقرب من منتزه الروزانا.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الظاهرية

هاتف: 2265272 02 ، فاكس: 2265273 02آليات التواصل:

:ً الظاهرية، دومة.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية شمال الخليل

هاتف: 2250924 02 ، فاكس: 2250925 02آليات التواصل:

:ً حلحول.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية يطا

تلفاكس: 2272866 02آليات التواصل:

:ً يطا، اخلليل.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة الخليل الشرعية

هاتف: 2228234 02آليات التواصل:

:ً اخلليل، باب الزاوية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة إذنا الشرعية

هاتف: 2292227 02آليات التواصل:

:ً إذنا.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: القانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة الخليل الشرعية

هاتف: 2226988 02آليات التواصل:

:ً البلدة القدمية، اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة حلحول الشرعية

تلفاكس: 2292333 02آليات التواصل:

:ً حلحول.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة دورا الشرعية

تلفاكس: 2280591 02آليات التواصل:

:ً دورا، ناقة نوح، الشارع الرئيسي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني.
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الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة يطا الشرعية

هاتف: 2270221 02آليات التواصل:

:ً يطا، اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2250588 02 ، فاكس: 2987252 02آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية
Union of Palestinian Women’s Committees

:ً مكتب محافظة اخلليل: عمارة حجازي / طلعة مستشفى عاليا، اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

احلقوقية،  التوعية  وبرنامج  للنساء،  السياسية  املشاركة  تعزيز  برنامج  االحتاد:  عليها  يعمل  التي  البرامج  أهم 
للنساء  النفسي  الدعم  وبرنامج  الطفولة،  وبرنامج  الشابة،  القيادات  وبرنامج  االقتصادي،  التمكني  وبرنامج 

واألطفال، وبرنامج تعزيز دور املرأة في التنظيم النقابي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
كافة،  التمييز  أشكال  من  خال  تقدمي  دميقراطي  مدني  مجتمع  بناء  أجل  من  للنضال  العام 1980  في  تأسست 
يهدف االحتاد إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة 
االجتماعية لفئات اتمع كافة. كما أن االحتاد جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص 
ً إلى جنب مع احلركات التقدمية العربية والعاملية ضد عدوانية العوملة وضد  من االحتالل اإلسرائيلي. ويناضل جنبا

أشكال التمييز والظلم التي تتعرض لها أي فئة اجتماعية في العالم.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2228720 02 ، فاكس: 2228598 02آليات التواصل:

Hjoulani@palestinercs.org :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً ص.ب 421، شارع واد التفاح، بجانب مركز اإلسعاف والطوارئ.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

هاتف: 2291194 02 / 225902 02آليات التواصل:

www.pmrs.ps :املوقع اإللكتروني

:ً شارع منرا، إذنا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وأشخاص ذوو إعاقة.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

ً في مختلف  وتركز على خدمات الفئات السكانية الفلسطينية احملرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل الصحي محليا
ااالت.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مؤسسة أدوار للتغيير االجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Roles for Social Change Association - ADWAR

هاتف: 2257859 02 ، فاكس: 2257859 02آليات التواصل:

info@adwar.ps :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك:
https://www.facebook.com/RolesForSocialChangeAssociation/?ref=ay

mt_homepage_panel

:ً عمارة حريزات، الطابق الثامن، شارع راس اجلورة (بجانب دائرة السير)، محافظة اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي، أشخاص ذوو/ات إعاقة.

النفسية  الصحة  مجال  في  العاملة  املؤسسات  دليل  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
والدعم النفسي االجتماعي في الضفة الغربية / جمعية الشبان املسيحية و»يونيسيف»، دليل املؤسسات التي 

تقدم خدمات صحة نفسية ورفاه نفسي اجتماعي في اخلليل، وزارة الصحة.

ربحية،  ،غير   NGOs أهلية  فلسطينية  مؤسسة  هي  أدوار  مؤسسة  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
تأسست في مطلع العام 2010 على يد مجموعة من الطالبات والطالب من اجلامعات في محافظة اخلليل، حيث 
مت العمل بجهد تطوعي كونهم/ن مؤمنني/ات بأن الوصول إلى العدالة االجتماعية يتم من خالل منهج عمل النوع 
االجتماعي الذي يعمل على ردم الفجوات القائمة بني النساء والرجال في ااالت اتلفة وتعزيز مشاركة النساء 
مدروسة وبالشراكة  واالقتصادية والسياسية، عبر آليات عمل  حقوقهن االجتماعية  عن طريق إحقاق  ومتكينهن 
بالنوع  الوعي  وتغيير  الفلسطينية  األكادميية  واجلامعات  والدولية  والنسوية  واألهلية  احلكومية  املؤسسات  مع 

االجتماعي في الواقع الفلسطيني من خالل متكني النساء في ااالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية مركز أمان لإلرشاد والتطوير والصحة المجتمعية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

  Development and،Aman Society Center for Counseling
Community Health

هاتف: 2227944 02 ، فاكس: 2214805 02آليات التواصل:

info@aman.org.ps :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية مركز أمان لإلرشاد والتطوير والصحة اتمعية

:ً جلنة العنوان كامال بجانب  للمحروقات  السالم  محطة  مقابل  السالم،  شارع  الشويكي،  عمارة 
زكاة اخلليل، اخلليل.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

خدمات أخرى: اإلرشاد الفردي واجلمعي وبناء قدرات العاملني والتدريب وعمل دراسات وأبحاث.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والرجال وذوو اإلعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع أطباء ومؤسسات حكومية ولكن دون اعتماد 
منوذج عام يشمل املؤسسات كلها.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية مركز أمان لإلرشاد والتطوير والصحة اتمعية هي جمعية غير 
ً للخبرات املتراكمة في التعامل  ربحية تأسست في مدينة اخلليل سنة 2011 وجاءت فكرة تأسيس اجلمعية تتويجا
مع قضايا وحاجات األفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية في ظل قلة عدد املراكز املتخصصة التي 
تعنى مبساعدة هؤالء األفراد، وتهدف إلى تقدمي اخلدمات االستشارية اإلرشادية والعالجية لألشخاص الذين يعانون 
من مشاكل واضطرابات وسلوكات وأعراض ما بعد الصدمة النفسية واالجتماعية لشرائح اتمع وذوي اإلعاقة 

كافة. باإلضافة إلى تطوير مهارات العاملني في هذا اال.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: يطا 2273070 02 ، فاكس: 2273070 02آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً ط1، شارع البنوك، بجانب بنك فلسطني، يطا، اخلليل.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، هي مؤسسة غير حكومية 
ضد  التمييز  أشكال  وإلغاء  اجلنسني،  بني  املساواة  حتقيق  إلى  وتسعى  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  تعمل 
 ً النساء، وذلك من خالل تقوية ومتكني وتعبئة وحشد النساء للمشاركة في النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي وأيضا
املساهمة في عمليات التنمية، تأسست اجلمعية في العام 1981 حتت اسم «احتاد جلان املرأة العاملة الفلسطينية، 
أساس  على  كافة،  احلياة  مجاالت  في  وانخراطهن  مشاركتهن  وتعزيز  النساء  متكني  في  املساهمة  إلى  وتهدف 
مساواة النوع االجتماعي وحقوق املرأة كحقوق إنسان، وحتسني الصحة النفسية للنساء في اتمع الفلسطيني 

ومناهضة أشكال العنف كافة ضد النساء والفتيات، وتطوير قدرات وموارد اجلمعية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2250557 02آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، األمانة العامة، فيسبوك

:ً دوار املنارة، عمارة دعيس، ط3.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

تنظيم  وهو   1965 العام  في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي  شعبي 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويهدف إلى تعبئة وتنظيم طاقات املرأة الفلسطينية في خدمة القضية 
الفلسطينية، والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر 

االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الدراسات النسوية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Studies center

هاتف: 2294007 02آليات التواصل:

southwsc@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.wsc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً اخلليل، مجمع الرشاد التجاري.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

خدمات أخرى: يعمل املركز في مجال حقوق املرأة واإلنسان، من خالل عدة استراتيجيات.

ومؤسسات  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  احمللي،  اتمع  السن)،  (كبار  واملسنون  واألطفال،  النساء،  املستهدفة:  الفئة 
اتمع املدني. 

للنساء  مباشر  بشكل  خدمات  تقدمي  عدم  بسبب  مباشر  بشكل  ليس  ”تكامل“؟  التحويل  نظام  مع  تتعامل  هل 
املعنفات. 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: العمل من أجل تطوير وترويج وتعزيز خطاب نسوي تقدمي مبني على قيم 
العدالة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني، نحو متكني املرأة من الوصول إلى واالستفادة من املوارد اتمعية املتاحة 

كافة، وتساهم في تطوير قيادات مجتمعية وشبابية تناضل من أجل خلق حراك قادر على حتقيق ذلك.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

جوال: 0592921402آليات التواصل:

suher_f.tomaizi@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت /فيس بوك
Facebook : Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة اخلليل، حلحول، فوق احلسبة املركزية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.
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الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد،  اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
مساندة  بيئة  بناء  عبر  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الريفيات  النساء  مكانة  تطوير  بهدف  غزة،  وقطاع 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Womens Centre for Legal Aid and Counselling

هاتف: 2250585 02 ، فاكس: 2956148 02آليات التواصل:

www.wclac.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مكتب اخلليل، شارع عني سارة، مقابل بلدية اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية - بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، قانوني، املساواة املبنية على 
النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، واتمع احمللي.

الثالثة:  القطاعات  العالقة  ذات  األطراف  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
الصحية والشرطية واالجتماعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز املرأة مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية تسعى نحو حماية حقوق 
املرأة وتعزيزها ورفع مكانتها باالستناد للمعايير واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان من خالل الرصد والتوثيق وبرامج 
املناصرة على املستويني احمللي والدولي وتقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء املعنفات وضحايا انتهاكات 
حقوق اإلنسان، بهدف إيصال نساء متمكنات يتمتعن بحقوقهن كافة في مجتمع فلسطيني تسوده العدالة 
واملساواة، واملساهمة في احلماية والتمكني للنساء اللواتي يعانني من التمييز والعنف، وتعزيز حقوق املرأة ومكافحة 
املمارسات السلبية جتاه النساء، وتطوير القدرات املؤسساتية واملوارد البشرية للمركز لضمان االستدامة والكفاءة 

والفعالية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

جوال: 0598921727آليات التواصل:

fadwasmile60@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: احتاد جلان املرأة العاملة الفلسطينية إطار جماهيري نسوي دميقراطي تأسس 
في العام 1981. ويضم في صفوفه النساء املتطلعات إلى تعزيز مشاركة املرأة في العمل السياسي واالجتماعي 
في جميع املستويات، ويسعى االحتاد إلى تفعيل احلركة النسوية الفلسطينية مبا يضمن إقرار قوانني عصرية حتقق 
والتنمية  العامة  احلياة  في  النسوية  املشاركة  تعزيز  في  وتساهم  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة 
االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل الضغط والتشبيك وتكتيل وتوحيد احلركة النسوية الفلسطينية خلف 
هذه األهداف، ويهدف إلى كنس االحتالل اإلسرائيلي والتصدي إلفرازاته ومشاريعه، والعمل على إجناز حقوق الشعب 
الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، واملساهمة في بناء حركة نسوية يسارية دميقراطية قادرة على 

.ً ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا التغيير والتأثير، وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Health Work Committees

هاتف: 2290016 02آليات التواصل:

hwc_hebron2014@hotmail.com البريد اإللكتروني: اخلليل
dr.ramze@hotmail.com / abusaif200271@hotmail.com :حلحول

www.hwc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً اخلليل: البلدة القدمية، السهلة، مفرق طارق، مقابل مدرسة بيت املقدس.العنوان كامال
مركز حلحول: بجانب بلدية حلحول، الشارع الرئيس، مقابل شركة جوال.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال. كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، وغيرهم.

122



متت  فقط  ولكن  حتويلهن،  يتم  أن  على  احلاالت  من  بأي  النساء  توافق  لم  التحويل ”تكامل“؟  نظام  مع  تتعامل  هل 
املوافقة فقط على أن يلجأن للمحكمة من أجل إجراءات خاصة بالطالق. 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة جلان العمل الصحي مؤسسة أهلية تقدمية تعمل في التنمية 
الصحية واتمعية في األرض الفلسطينية مبنظور حقوقي، من خالل تقدمي خدمات الرعاية الصحية وبناء مناذج 
تنموية لشرائح اتمع وخاصة الفقراء واملهمشني، والضغط واملناصرة بهدف التأثير في السياسات والتشريعات 
ً إلى مجتمع دميقراطي حر يتمتع مواطنوه بحقوقهم االجتماعية، تهدف إلى تقدمي خدمات الرعاية الصحية  وصوال
صحية  مناذج  وبناء  احلقوقي،  املبدأ  إلى  مستندة  التنموية  اتمعية  اخلدمات  وتقدمي  احلقوقي،  املبدأ  إلى  مستندة 

تنموية متميزة، والضغط واملناصرة من أجل تعديل القوانني واألنظمة والسياسات والوطنية الصحية التنموية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Treatment and Rehabilitation for Victims of Torture Center

هاتف: 2298020 02 ، فاكس: 2298021 02آليات التواصل:

Hebron@trc-pal.org :البريد اإللكتروني

www.trc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك: الويب
http://on.fb.me/1PkiGX9 :فيس بوك

:ً شارع امللك فيصل، مقابل التربية والتعليم، مجمع خلف التجاري، الطابق الرابع.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، الضحايا وأسرهم.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلّة ذات شخصية اعتبارية غير هادفة 
للربح، تُعنى مبناهضة العنف املنظم وتقدّم خدماتها اتلفة للضحايا وأسرهم بشكل تنموي ومتكامل. يقدم 
املركز مجموعة متكاملة من اخلدمات التي تتنوع لتشمل العالج من خالل عيادات املركز أو الزيارات لغير القادرين 

على الوصول للمركز وجميعها مجانية بهدف ”مجتمع فلسطيني خال من التعذيب.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

yatta governmental hospital

هاتف: 2271019 02 ، فاكس: 2211018 02آليات التواصل:

yattahospital234@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً شارع السموع، يطا، اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: خدمات صحية فقط.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الشيوخ.

.ً املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة في حال الشك في أن هناك عنفا

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة حكومية تقدم خدمات صحية عامة مجانية ملا يقارب 20000 
نسمة في منطقة يطا والفوار والتجمعات البدوية، بهدف احلصول على أعلى مستوى من الصحة للمواطنني.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Association of Women’s Action for Training and Rehabilitation

جوال: 0599794910آليات التواصل:

aowa2009@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.aowa.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً فرع اخلليل: شارع الواد، بجانب مستوصف النتشة، البلدة القدمية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني، اقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز 
ضحايا التعذيب.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسه تنموية تأسست في العام 1994 من ناشطات نسويات في احتاد 
العمل النسوي، بهدف تفعيل دور املرأة الفلسطينية وحشد طاقاتها في اتمع الفلسطيني، إلحداث تغيير في 
النظرة النمطية لدور النساء في اتمع، وتهدف إلى متكني املرأة الفلسطينية من املشاركة في صنع القرار الوطني، 
ووصولها إلى مواقع صنع القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي في اتمع الفلسطيني، وتقويتها 

ألداء دورها في بناء مجتمع العدالة االجتماعية والدميقراطية، الذي يضمن متتعها الكامل باحلقوق والواجبات.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطين

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Defense For Children International - Palestine Section

هاتف: 2427530 02 ، فاكس: 2427018 02آليات التواصل:

www.dci.org :البريد اإللكتروني

http://arabic.dci-palestine.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املكتب الفرعي: اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني، خدمات أخرى: التمثيل القانوني لألطفال املعتقلني في السجون اإلسرائيلية.

الفئة املستهدفة: األطفال.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل اخلاص باألطفال من خالل تواصلها مع شبكة حماية الطفولة.

العام  في  فلسطني  فرع  األطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  تأسست  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
ً من االئتالف الدولي للحركة العاملية للدفاع عن األطفال التي تأسست في  1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا
ً إلى اتفاقية حقوق الطفل  جنيف في العام 1979، تسعى احلركة إلى الدفاع عن األطفال وحماية حقوقهم استنادا
الدولية، والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، وتعمل احلركة على إنشاء وتطوير برامج مختلفة، تتمحور في مجاالت 
املساندة القانونية واحلقوقية لألطفال، كما تعمل مع األطفال من أجل متكينهم وتفعيل مشاركتهم في القضايا 

التي متسّ حقوقهم في اتمع الفلسطيني، كما وتعمل مع املؤسسات القاعدية خللق بيئة حامية لألطفال.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Psycho Social Counseling Center For Women

جوال: 0599520887 ، فاكس: 2745578 02آليات التواصل:

khawla@psccw.org :البريد اإللكتروني

www.psccw.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع القدس اخلليل، عمارة أبو سرور، الطابق الثالث.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني 
النساء، خدمات أخرى: الدفاع واملناصرة حلقوق النساء والتوعية.

الفئة املستهدفة: املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة ووزارة الشؤون 
والصحة ودور احلماية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى االعتماد التخصصي

هاتف: 2279122 02آليات التواصل:

:ً اخلليل. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى األهلي الخليل

هاتف: 2220212 02 / 2229247 02 ، فاكس: 2224555 02آليات التواصل:

www.ahli.org

:ً اخلليل، بير احملجر، فرش الهوى.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الزعتري

هاتف: 2227279 02آليات التواصل:

:ً اخلليل. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى المحتسب

هاتف: 2253884 02آليات التواصل:

:ً اخلليل، البلدة القدمية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الميزان

هاتف: 2257410 02 ، فاكس: 2257417 02آليات التواصل:

:ً اخلليل. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى بني نعيم للوالدة والجراحة

هاتف: 2291112 02 ، فاكس: 2291113 02آليات التواصل:

:ً اخلليل. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى حمدان

هاتف: 2235860 02 ، فاكس: 2235043 02آليات التواصل:

:ً دورا. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى شهيرة النسائي

هاتف: 2212942 02 ، فاكس: 2251210 02آليات التواصل:

:ً حلحول، الشارع الرئيسي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى ناصر للجراحة العامة والتوليد

تلفون: 2279591 02 ، فاكس: 2273036 02آليات التواصل:

:ً يطا، وسط البلد. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

كالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

وكالة الغوث / مكتب اخلليل، هاتف: 2220687 02 ، فاكس: 2228137 02آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً اخلليل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئات  كل  الشباب،  فئة  إعاقة،  ذوو  أشخاص  احمللي،  اتمع  السن،  كبار  األطفال،  النساء،  املستهدفة:  الفئة 
اتمعية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ مت بناء نظام التحويل اخلاص بوكالة الغوث باالستناد إلى نظام التحويل 
”تكامل“ مبا يتالءم مع سياسات وكالة الغوث.

القطاع الصحي يتم تنفيذه داخل العيادات الصحية منذ سنتني.• 
القطاع االجتماعي مت تطوير البروتوكوالت وتدريب العاملني/ات ذوي/ات العالقة.• 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة أريحا
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة أريحا

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Jericho Governorate

هاتف: 2321512 02 / 2321267 02 ، فاكس: 2321291 02آليات التواصل:

pp.ppps@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً محافظة أريحا واألغوار.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، الطوارئ / أريحا.

الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة، فئات اتمع كافة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة والشؤون االجتماعية والصحة والتربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

اإلدارة رائد / سفيان زحالن مدير فرع حماية األسرة واألحداث - أريحاآليات التواصل:
هاتف: 2323843 02 ، فاكس: 2954579 02

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً دوار أريحا / مركز مدينة شرطة أريحا.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة بالعربي: مؤسسة تهدف إلى تعزيز وعي اتمع احمللي بأن العنف يعتبر جرمية، والوصول 
إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 2322504 02 ، فاكس: 2324290 02آليات التواصل:

:ً شارع املغطس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، صحي، اجتماعي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

العام  في  مستقلة  كمديرية  نشأت  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تتبع  حكومية  مؤسسة  هي  املؤسسة:  عن  نبذة 
1994، تعمل املديرية على جسر فجوة الفقر من خالل البرنامج الوطني، كما تقدم مجموعة من التدخالت األخرى 

مثل: حماية الطفولة، املعاقني، حماية النساء، كما تقوم باإلشراف على مركز الطوارئ حلماية النساء.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة أريحا

هاتف: 2322573 02 ، فاكس: 2321292 02آليات التواصل:

:ً مديرية أريحا، وسط البلد.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

عيادات  خالل  من  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الرعاية الصحية األولية املوجودة في املناطق كافة - املدن والقرى الفلسطينية- التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  وأيضا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة أريحا الشرعية

هاتف: 2322572 02آليات التواصل:

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى أريحا الحكومي الجديد

هاتف: 2321966 02 ، فاكس: 2321971 02آليات التواصل:

:ً أريحا، الشارع الرئيسي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، وقائي عالجي، إرشادي بعد العالج.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2226113 02آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

:ً أريحا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

تنظيم  وهو   1965 العام  في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها،  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي  شعبي 
القضية  خدمة  في  الفلسطينية  املرأة  طاقات  وتنظيم  تعبئة  بهدف  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 
الفلسطينية والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والربط بني التحرر 

االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

انتصار الفهد - جوال: 0597743121آليات التواصل:

nsrin.ramzi@facebook.com :البريد اإللكتروني

:ً أريحا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.
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الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
علماني طوعي وهو امتداد جماهيري حلزب الشعب الفلسطيني تأسس في العام 1981. يسعى االحتاد إلى تفعيل 
احلركة النسوية الفلسطينية مبا يضمن إقرار قوانني عصرية حتقق العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
إلفرازاته  والتصدي  اإلسرائيلي  االحتالل  كنس  بهدف  العامة  احلياة  في  النسوية  املشاركة  تعزيز  في  وتساهم 
في  واملساهمة  الدولية  الشرعية  قرارات  أقرتها  التي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إجناز  على  والعمل  ومشاريعه 
 ً بناء حركة نسوية يسارية دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

.ً ً وثقافيا ً واجتماعيا واقتصاديا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

هاتف: 2325212 02 / 2324344 02 ، فاكس: 2324345 02آليات التواصل:

arafatcenter@palestinercs.org :البريد اإللكتروني

:ً ص.ب 181، شارع القدس، مجمع الدكتور فتحي عرفات للخدمات اإلنسانية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي، االجتماعي (إرشاد فردي وجماعي وأسري).

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: جمعية وطنية تعمل في مجال خدمة الشعب الفلسطيني من النواحي الصحية واالجتماعية 
والتأهيلية والتوعية، أنشئت في العام 1995.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Medical relief Society

هاتف: 2322148 02آليات التواصل:

:ً الغور.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.
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الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، أشخاص ذوو إعاقة، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق احملرومة، إلى أن 
أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون ونصف املليون 
فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس علمية سليمة 

تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة وقطاع غزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز النسوي

هاتف: 2324784 02 ، فاكس: 2324784 02آليات التواصل:

women-center-j@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً عقبة جبر، أريحا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2310156 02آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مخيم عقبة جبر، مخيم عني السلطان، مخيم العوجا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

136



الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  وتعمل  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة طولكرم
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة طولكرم

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Tulkarem Governorate

هاتف: 2673335 09 / 2672707 09 ، فاكس: 2670366 09آليات التواصل:

pp.ppps@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، البيت اآلمن، احلماية للفتيات، الطوارئ / أريحا.

الفئة املستهدفة: املعنفات واملعنفون أقل من 18 سنة، فئات اتمع كافة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة والشؤون االجتماعية والصحة والتربية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2672167 09 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً طولكرم - شارع مفرق إكتابا، مديرية شرطة طولكرم.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة: مؤسسة تهدف إلى تعزيز وعي اتمع احمللي بأن العنف يعتبر جرمية، والوصول إلى أسرة 
آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.

الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 2671171 09 ، فاكس: 2674244 09آليات التواصل:

sahirashaded@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً طولكرم، احلي الشمالي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: تعمل على تقدمي خدمة اإلرشاد االجتماعي واحلماية بالتحويل لبيوت األمان وإعادة الدمج. 

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال ضحايا العنف بصرف النظر عن العمر ووجود إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشرطة واحملافظة والنيابة العامة وبيوت احلماية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة طولكرم

هاتف: 2671003 09 ، فاكس: 2671888 09آليات التواصل:

:ً مديرية طولكرم، بالقرب من بلدية طولكرم.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

خالل  من  كافة  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الصحة  لوزارة  التابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن   - كافة  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية  الرعاية  عيادات 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  الفلسطينية. وأيضا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة طولكرم الشرعية

هاتف: 2672076 09آليات التواصل:

:ً طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القانوني.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى ثابت ثابت الحكومي

هاتف: 2671022 09 ، فاكس: 2671777 09آليات التواصل:

:ً طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ يتم التعامل مع النظام مع الشؤون االجتماعية وبرنامج حماية االسرة 
في الشرطة.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2987252 02 ، فاكس: 2438510 04آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية

:ً مكتب محافظة طولكرم: عمارة األعرج، الطابق الثالث، فوق مركز األوائل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
تأسست في العام 1980 للنضال من أجل بناء مجتمع مدني دميقراطي تقدمي خال من أشكال التمييز ويهدف 
إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة االجتماعية 

لفئات اتمع كافة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2228720-02 ، فاكس: 2228598-02آليات التواصل:

Tulkarem_Branch@palestinercs.org :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً شارع مستشفى الدكتور ثابت ثابت احلكومي، ص. ب 222.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.
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ً على وجه اخلصوص، وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

هاتف: 2672645 09آليات التواصل:

www.pmrs.ps :املوقع اإللكتروني

:ً طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، أشخاص ذوو إعاقة، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق 
احملرومة، إلى أن أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون 
ونصف املليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس 
علمية سليمة تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة 

وقطاع غزة.

ً في مختلف  وتركز على خدمات الفئات السكانية الفلسطينية احملرومة وبناء مناذج مالئمة للعمل الصحي محليا
ااالت.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: 2681210 09 ، فاكس: 2682844 09آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً ط4، مجمع التاج التجاري، شارع مستشفى ثابت ثابت احلكومي، طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية» هي مؤسسة غير حكومية 
تأسست في العام 1981 حتت اسم «احتاد جلان املرأة العاملة الفلسطينية» وفي العام 2001 مت تسجيلها رسمياً، 
وتسعى إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني، وإلغاء أشكال التمييز كافة ضد النساء، وهي مؤسسة نسوية جماهيرية 
النوع  ومساواة  الوطني،  التحرر  إلى  تهدف  احملتلة،  األرض  في  اإلنسان  وحقوق  التنمية  مجال  في  تعمل  مستقلة 
الدميقراطي  التغيير  عملية  في  النساء  مشاركة  وتشجيع  كافة،  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  وإنهاء  االجتماعي، 
النفسية  الصحة  وحتسني  كافة،  احلياة  مجاالت  في  وانخراطهن  مشاركتهن  وتعزيز  النساء  ومتكني  واالجتماعي، 

للنساء ومناهضة أشكال العنف ضد النساء.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2672003 09آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

:ً شارع نابلس، قرب بنك فلسطني، فوق مقر الوكالة، ط2.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

تنظيم  وهو   1965 العام  في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي  شعبي 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويهدف إلى تعبئة وتنظيم طاقات املرأة الفلسطينية في خدمة القضية 
الفلسطينية والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر 

االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

هاتف: 2675944 09 ، جوال: 0598904491آليات التواصل:

randa_abusa@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة طولكرم، مقر اإلغاثة الزراعية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، واملركز الفلسطيني 
لإلرشاد، واجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
وقطاع غزة، وتهدف إلى تطوير مكانة النساء الريفيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية عبر بناء بيئة مساندة 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

جوال: 0595949825آليات التواصل:

hanan716_5@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً طولكرم، وسط البلد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء ولكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: احتاد جلان املرأة العاملة الفلسطينية إطار جماهيري نسوي دميقراطي تأسس 
في العام 1981، ويضم في صفوفه النساء املتطلعات إلى تعزيز مشاركة املرأة في العمل السياسي واالجتماعي 
إلفرازاته  والتصدي  اإلسرائيلي  االحتالل  كنس  إلى  ويهدف  القرار  صنع  مراكز  على  والتأثير  املستويات  جميع  في 
في  واملساهمة  الدولية  الشرعية  قرارات  أقرتها  التي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إجناز  على  والعمل  ومشاريعه 
 ً بناء حركة نسوية يسارية دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

.ً ً وثقافيا ً واجتماعيا واقتصاديا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية - فرع 
طولكرم

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Women’s Development Society

هاتف: 2687672 09 ، فاكس: 2672003 09آليات التواصل:

www.alnajjda.com :البريد اإللكتروني

:ً احلارة اجلنوبية، شارع ارتاح.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، صحي، اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، املدارس واحلضانات، طالب اجلامعات، املؤسسات النسوية، ذوو االحتياجات اخلاصة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية نسوية تهدف إلى االرتقاء بدور ومواقع املرأة الفلسطينية ومتكينها 
من املشاركة في مختلف ميادين احلياة من خالل تطوير قدراتها وتخفيف حدة مشكالتها االجتماعية واالقتصادية 
وتعزيز موقعها داخل األسرة والدفاع عن حقوقها بالشراكة والتعاون مع عدد من املؤسسات األهلية ذات االختصاص 
في تنمية ومتكني املرأة الفلسطينية،. تأسست جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املرأة الفلسطينية املقر العام في 
رام اهللا في العام 2004، وتسعى من خالل هذا الفرع كمجموعة نسوية رائدة إلى تفعيل وتطوير مشاركة املرأة في 
مراكز صنع القرار للدفع باجتاه تطوير القوانني والتشريعات الفلسطينية للحد من العنف ضد املرأة وتوفير احلماية 
لها، وتفعيل دورها على قاعدة من الشراكة على مستوى األسرة واتمع وتهدف إلى: املساهمة في احلد من العنف 
ً جتاه االعتماد على الذات، ورفع مستوى  ً واقتصاديا ً ومهنيا ضد املرأة الفلسطينية، ورفع مستوى كفاءة النساء تعليميا

مشاركة املرأة وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار وبناء وتطوير قدرات الطاقم العامل وأداء املؤسسة واستمراريتها.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية

هاتف: 2675835 09 ، فاكس: 2675835 09آليات التواصل:

hotmail.com@5-hanan716 :البريد اإللكتروني

:ً طولكرم، شارع بورسعيد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، قانوني، إرشادي.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية دار اليتيم العربي

هاتف: 2671191 09 ، فاكس: 2674040 09آليات التواصل:

yateem@daralyateem.com :البريد اإللكتروني

www.daralyateem.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً طولكرم. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، إرشادي.

الفئة املستهدفة: األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى لجنة الزكاة

هاتف: 2680680 09آليات التواصل:

:ً طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2691094 09 / 2970252 09 / 2691116 09آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً طولكرم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة طوباس
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة طوباس واألغوار الشمالية (دائرة تنمية المرأة)

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Governorate of Toubas & Northern valleys

هاتف: 257175/6/7 09 ، فاكس: 2571078 09آليات التواصل:

alinaheel3@gmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: محافظة طوباس واألغوار الشمالية

:ً طوباس، حي اإلسكان.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، واتمع احمللي، وأشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع: الشؤون االجتماعية، وحدة حماية األسرة في 
جهاز الشرطة، احملافظة، اإلرشاد األسري في احملكمة الشرعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: كل ما يخدم قطاع املرأة والطفل من برامج تستهدف التطوير والتنمية في 
ااالت كافة، وتهدف إلى حتقيق العدالة االجتماعية والتمكني االقتصادي والسعي تمع خال من العنف.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2571160 09 ، فاكس: 2954579 02آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً طوباس، الشارع الرئيس، مديرية طوباس.العنوان كامال

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

جرمية،  يعتبر  العنف  بأن  احمللي  اتمع  وعي  تعزيز  إلى  تهدف  مؤسسة  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
والوصول إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of  Social Affairs

جوال: 0597530068 ، فاكس: 2575622 09آليات التواصل:

shbsharat@mosa.gov.ps :البريد اإللكتروني

:ً طوباس، قرب الغرفة التجارية، الطابق االول.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، قانوني، اقتصادي.

خدمات أخرى: تنسيق مع أي مؤسسة توفر احتياجات املنتفعة.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، وفئات أخرى.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع دائرة حماية األسرة.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وزارة الشؤون االجتماعية تعمل بروح التعاون القائم على الشراكة واالحترام 
املتبادل، واملرتكز إلى منهج علمي سليم، خلدمة اتمع والفئات التي تستهدفها، وتهدف إلى توفير حماية اجتماعية 
للمواطن الفلسطيني، من خالل برامج احلماية والرعاية والوقاية والتمكني والتوعية املستندة إلى النهج املبني على 
احلقوق، ومبا يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود املواطنني، واحلفاظ على التماسك والتضامن االجتماعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية صحة طوباس

هاتف: 2571097/6 09 ، فاكس: 2571095 09آليات التواصل:

:ً مديرية طوباس، بجانب بنك فلسطني، شارع تياسير.العنوان كامال

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

خالل  من  كافة  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الصحة  لوزارة  التابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن   - كافة  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية  الرعاية  عيادات 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة. الفلسطينية. وأيضا
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2672003 09آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

:ً طوباس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

تنظيم  وهو   1965 العام  في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها،  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي  شعبي 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويهدف إلى تعبئة وتنظيم طاقات املرأة الفلسطينية في خدمة القضية 
الفلسطينية، والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر 

االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Health Work Committees

هاتف: 2574883 09 ، فاكس: 2574985 09آليات التواصل:

asoud77@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.hwc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً الشارع الرئيس، بجانب بنك القدس.العنوان كامال
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الفئة املستهدفة: النساء، األطفال. كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، وغيرهم.

متت  فقط  ولكن  حتويلهن،  يتم  أن  على  احلاالت  من  بأي  النساء  توافق  لم  التحويل ”تكامل“؟  نظام  مع  تتعامل  هل 
املوافقة على أن يلجأن للمحكمة من أجل إجراءات خاصة بالطالق. 

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة جلان العمل الصحي مؤسسة أهلية تقدمية تعمل في التنمية 
وبناء  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  خالل  من  حقوقي،  مبنظور  الفلسطينية  األرض  في  واتمعية  الصحية 
مناذج تنموية لشرائح اتمع كافة وخاصة الفقراء واملهمشني، والضغط واملناصرة بهدف التأثير في السياسات 
خدمات  تقدمي  خالل  من  االجتماعية،  بحقوقهم  مواطنوه  يتمتع  حر  دميقراطي  مجتمع  إلى   ً وصوال والتشريعات 

الرعاية الصحية واتمعية والتنموية، مستندة إلى املبدأ احلقوقي وبناء مناذج صحية تنموية متميزة. 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2573222 09 ، فاكس: 2574689 09آليات التواصل:

tubas_branch@palestinercs.org / jjamaldr@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً طوباس.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي وقد مت 
عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

154



اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية طوباس الخيرية

هاتف: 2573110 09آليات التواصل:

tcharity96@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً الشارع الرئيس، بجانب مدرسة طوباس الثانوية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: خدمة اجتماعية، خدمة قانونية.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2578850/1 09آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً طوباس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة سلفيت
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة سلفيت

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Salfeet Governorate

هاتف: 2519898 09 ، فاكس: 2519898 09آليات التواصل:

alinaheel3@gmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: محافظة سلفيت

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، واتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشؤون االجتماعية، وحدة حماية األسرة في 
جهاز الشرطة، احملافظة، اإلرشاد األسري في احملكمة الشرعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: كل ما يخدم قطاع املرأة والطفل من برامج تستهدف التطوير والتنمية في 
ااالت كافة، وتهدف إلى حتقيق العدالة االجتماعية والتمكني االقتصادي والسعي تمع خال من العنف.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

اإلدارة: رائد / منتصر برهم، مدير فرع حماية األسرة واألحداث، سلفيتآليات التواصل:
هاتف: 2515541 09 ، فاكس: 2954579 02

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً شارع احملكمة، مديرية شرطة سلفيت.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة بالعربي: مؤسسة تهدف إلى تعزيز وعي اتمع احمللي بأن العنف يعتبر جرمية، والوصول 
إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.
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الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 2515722 09 ، فاكس: 2515191 09آليات التواصل:

Salfet.gov@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً سلفيت، شارع الشهداء.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، صحي، اجتماعي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

العام  في  مستقلة  كمديرية  نشأت  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تتبع  حكومية  مؤسسة  هي  املؤسسة:  عن  نبذة 
1994، تعمل املديرية على جسر فجوة الفقر من خالل البرنامج الوطني، كما تقدم مجموعة من التدخالت األخرى 

مثل حماية الطفولة، املعاقني حماية النساء، كما تقوم باإلشراف على مركز الطوارئ حلماية النساء.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية وزارة صحة سلفيت

هاتف: 2515620 09 ، فاكس: 2515066 09آليات التواصل:

:ً مديرية سلفيت، بجانب ملعب البلدية.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

خالل  من  كافة  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الصحة  لوزارة  التابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن   - كافة  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية  الرعاية  عيادات 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  الفلسطينية. وأيضا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة سلفيت الشرعية

هاتف: 2515629 09آليات التواصل:

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: جميع أفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى سلفيت الحكومي

هاتف: 2515111 09آليات التواصل:

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع أفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2519431 09 ، فاكس: 2438510 04آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية

:ً ً / شارع اجلامعة،العنوان كامال مكتب محافظة سلفيت: مقر الصليب األحمر سابقا
مقابل سوبر ماركت عفانة ومطبعة سلفيت. 

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
كافة،  التمييز  أشكال  من  خال  تقدمي  دميقراطي  مدني  مجتمع  بناء  أجل  من  للنضال  العام 1980  في  تأسست 
يهدف االحتاد إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة 
االجتماعية لفئات اتمع كافة. كما أن االحتاد جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص 
ً إلى جنب مع احلركات التقدمية العربية والعاملية ضد عدوانية العوملة وضد  من االحتالل اإلسرائيلي. ويناضل جنبا

أشكال التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم.

أهم البرامج التي يعمل عليها االحتاد: برنامج تعزيز املشاركة السياسية للنساء، برنامج التوعية احلقوقية، برنامج 
التمكني االقتصادي، برنامج القيادات الشابة، برنامج الطفولة، برنامج الدعم النفسي للنساء واألطفال، برنامج 

تعزيز دور املرأة في التنظيم النقابي.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2515624 09آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

مجال عمل املؤسسة: حماية ”بيوت إيواء“ أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسس االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في العام 1965 وهو تنظيم شعبي 
الدولة  وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها،  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي 
الفلسطينية،  القضية  خدمة  في  الفلسطينية  املرأة  طاقات  وتنظيم  وتعبئة  القدس،  وعاصمتها  الفلسطينية 
والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر االجتماعي 

للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

رغدة أحمد - جوال: 0598904493آليات التواصل:

ragda_85@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة سلفيت، مقر التوفير والتسليف.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.
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املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد، اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
مساندة  بيئة  بناء  عبر  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الريفيات  النساء  مكانة  تطوير  بهدف  غزة  وقطاع 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

ضحى الراجح - هاتف: 0595767635آليات التواصل:

rajehduha72@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
في  االحتاد  ويستند   ،1981 العام  في  تأسس  الفلسطيني.  الشعب  حلزب  جماهيري  امتداد  وهو  طوعي  علماني 
نضاله إلى روح إعالن وثيقة االستقالل الفلسطيني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة 
وحقوق الطفل، ويتبنى االحتاد قيم املساءلة والشفافية والدميقراطية وتكافؤ الفرص ودورية االنتخابات مبا يضمن 
التجديد والتطور والتداول السلمي للسلطة، ويهدف إلى كنس االحتالل اإلسرائيلي والتصدي إلفرازاته ومشاريعه 
حركة  بناء  في  واملساهمة  الدولية،  الشرعية  قرارات  أقرتها  التي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إجناز  على  والعمل 
 ً ً واقتصاديا نسوية يسارية دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير، وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

.ً ً وثقافيا واجتماعيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية نساء حارس الخيرية للعمل االجتماعي

زاهرة أبو وزة - جوال: 0598903442 ، فاكس: 2516114 09آليات التواصل:

:ً حتت مسجد احلديد، قرب الس القروي.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي. خدمات أخرى: تثقيف السيدات وتوجيههن.

الهدف العام للمؤسسة: النهوض باملرأة ودعمها لتعتمد على نفسها.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة تطوعية تقدم خدمات اجتماعية وصحية واقتصادية وتستهدف 
السيدات واألطفال من ناحية تطوعية واخلدمات مجانية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مجلس قروي ياسوف لجنة المرأة في ياسوف

جوال: 0598925728آليات التواصل:

:ً بناية مجلس قروي ياسوف.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة: دعم املرأة والطفل.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: خدمات مقدمة من الس القروي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

هذا حقي

:ً سلفيت، شارع يافا.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة: تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والعناية بهم.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، أشخاص ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

نادي أطفال فرخة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Farkha children club

غادة رزق اهللا - هاتف: 2519394 09آليات التواصل:

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: نادي أطفال فرخة

:ً فرخة، الشارع الرئيس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، تعليمي.

الهدف العام للمؤسسة: رعاية األطفال واالهتمام بهم.

الفئة املستهدفة: األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: نادي أطفال فرخة، اجتماعي، ترفيهي، تعليمي، رياضي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية بروقين النسوية

عطاف صبرة - جوال: 0592964845آليات التواصل:

:ً بروقني، دار اخلدمات، مركز اخلدمات.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، اقتصادي. 

.ً ً واجتماعيا الهدف العام للمؤسسة: متكني املرأة اقتصاديا

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية سيدات دير إستيا الخيرية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Dair Istia women society chartable

جوال: 0598117819آليات التواصل:

hiam_Aqel@hotmail.com :البريد اإللكتروني

om yahya / صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية سيدات دير إستيا اخليرية

:ً البلدة القدمية، بجانب بلدية دير إستيا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، صحي، تعليمي، اقتصادي.

الهدف العام للمؤسسة: متكني املرأة اقتصادياً، توعية.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال واتمع احمللي.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

نادي كفر الديك النسوي

جوال: 0593643243آليات التواصل:

:ً نادي كفر الديك النسوي، وسط البلد، بناية إبداع الطفل، قرب البريد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، اقتصادي.

.ً ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً وصحيا الهدف العام للمؤسسة: متكني النساء ثقافيا

الفئة املستهدفة: النساء، كبار السن، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

هاتف: 2513784 09 / 2995544 09 / 2519265 09 ، فاكس: 2513784 09آليات التواصل:

:ً وسط البلد، بجانب مبنى البلدية الرئيس، أسفل املسجد.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: الصحي، واالجتماعي (إرشاد فردي وجماعي وأسري).

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: جمعية وطنية تعمل في مجال خدمة الشعب الفلسطيني من النواحي الصحية واالجتماعية 
والتأهيلية والتوعية، أنشئت في العام 1995.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية نساء من أجل الحياة

هاتف: 2994133 09 ، فاكس: 2994133 09آليات التواصل:

Women-forlife@yahoo.com :البريد اإللكتروني

Women-4life.ps :املوقع

:ً سلفيت، بديا، خلف املسجد الكبير.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: خدمات إرشاد، توعية قانونية، خدمات تأهيل مهني، اقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2343374 09 / 2343436 09آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.
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خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن)، وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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محافظة جنين
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة جنين

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Governorate of Jenin

هاتف: 2503220/1 04 ، فاكس: 2503222 04آليات التواصل:

JENIN.GOVERNORATE@GMAIL.COM :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: محافظة جنني

:ً محافظة جنني، شارع حيفا، مقابل املقاطعة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون وكبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشركاء من شرطة وشؤون اجتماعية ونيابة 
وبعض املؤسسات األهلية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تقوم احملافظة مبتابعة احلاالت مع الشركاء من خالل زيارات ميدانية وتوعية 
وإرشاد.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري - محكمة جنين الشرعية

هاتف: 2501047 04 ، فاكس: 2501047 04آليات التواصل:

suz_jr@yahoo.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: الصفحة اخلاصة بديوان قاضي القضاة

:ً جنني، دوار يحيى عياش، عمارة األحالم، فوق وزارة الزراعة، الطابق الثاني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، النفسي، القانوني، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الشؤون االجتماعية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

mivisting of social affains

هاتف: 2501017 04 ، فاكس: 2430322 04آليات التواصل:

hduaibes@mosa.gov.ps :البريد اإللكتروني

:ً الشؤون االجتماعية، الطابق األرضي، شارع يحيى عياش.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، النفسي، التعليمي، االقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

النساء  لتحويل  واحملافظة  األسرة  حماية  مع  تواصلها  خالل  من  ”تكامل“  التحويل  نظام  مع  تتعامل  املؤسسة 
املعنفات لبيوت آمنة أو حسب حالة املعنفة.

والصحية،  املادية،  اخلدمات  من  رزمة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تقدم  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
واالجتماعية بتكاملية جلميع الفئات ومن بينها النساء املعنفات وحمايتهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

هاتف: 2501035 04آليات التواصل:

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً حي البساتني العسكري، جنني.العنوان كامال

طوارئ،  عيادات  الشرعي،  الطب  النفسية،  الصحة  عيادات  صحي،  إيواء،  بيوت  حماية،  املؤسسة:  عمل  مجال 
اجتماعي، إرشادي، قانوني.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

جرمية،  يعتبر  العنف  بأن  احمللي  اتمع  وعي  تعزيز  إلى  تهدف  مؤسسة  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
والوصول إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية وزارة صحة جنين

هاتف 2501033 04 / 2503377 04آليات التواصل:

:ً مديرية جنني، املنطقة الصناعية، مجمع املدارس، بالقرب من املدرسة الصناعية.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تقدم اخلدمات الصحية والنفسية للنساء املعنفات ولفئات اتمع من خالل عيادات الرعاية 
الفلسطينية.  الصحة  لوزارة  التابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن   - كافة  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  وأيضا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى جنين الحكومي

هاتف: 2501057 04 ، فاكس: 2503375 04آليات التواصل:

:ً جنني، وسط البلد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society

هاتف: 2501090 04 ، فاكس: 2439022 04آليات التواصل:

soma_ty@hotmail.com / Prcs.alhilal.jenin@gmail.com :البريد اإللكتروني

www.prcsn.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً ص.ب 140، شارع احملطة، جنني.العنوان كامال

تعليمي،  صحي،  نفسي،  اجتماعي،  احلماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية -  املؤسسة:  عمل  مجال 
املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي.

ً على وجه اخلصوص وتضم النساء  ً والفئات األكثر تهميشا الفئة املستهدفة: شرائح اتمع الفلسطيني عموما
واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واملتضررين من الكوارث والطوارئ.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، وقد 
مت عقد لقاءات توعية وتدريبات لبعض طواقمها ويتم التعامل وحتويل بعض احلاالت.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها 
في فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، تتمثل رسالة اجلمعية في توفير املساعدات اإلنسانية 
اجلمعية  تقوم  أن  مبعنى  كان.  وأينما  احلاجة  وجدت  حيثما  الفلسطيني  للشعب  واالجتماعية  الصحية  واخلدمات 
ً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام اإلنسان،  بدرء املعاناة اإلنسانية والتخفيف منها أيا
األمراض  من  الوقاية  على  والعمل  الطوارئ،  أوضاع  سائر  وفي  املسلحة  النزاعات  أثناء  أو  السلم  أوقات  في  سواء 

والنهوض بالصحة والرعاية االجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Medical relief Society

هاتف: 2430981 04 ، فاكس: 2430981 04آليات التواصل:

Mrc_jenin@hotmail.com :البريد اإللكتروني

:ً حي البساتني.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: صحي، اجتماعي، إداري.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: تأسست في العام 1979 لتلبية االحتياجات الصحية املتفاقمة في املناطق احملرومة، إلى أن 
أصبحت متثل مؤسسة صحية أهلية رائدة في فلسطني، تصل خدماتها إلى ما يزيد على املليون ونصف املليون 
فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم أفضل مناذج العمل الصحي املبنية على أسس علمية سليمة 

تتناسب مع الظرف الفلسطيني اخلاص، وتعمل مراكزها في 490 مدينة ومخيم وقرية في الضفة وقطاع غزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Women’s Development Society

هاتف: 2504770 04 ، فاكس: 2504770 04آليات التواصل:

Najda.jenin@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً جبل أبو ظهير، شارع البلدية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، صحي، اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، املدارس واحلضانات، طالب اجلامعة، املؤسسات النسوية، ذوو االحتياجات اخلاصة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

ومواقعها،  الفلسطينية  املرأة  بدور  االرتقاء  إلى  تهدف  نسوية  جمعية  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
ومتكينها من املشاركة في مختلف ميادين احلياة من خالل تطوير قدراتها وتخفيف حدة مشكالتها االجتماعية 
واالقتصادية، وتعزيز موقعها داخل األسرة والدفاع عن حقوقها. وتهدف إلى تفعيل وتطوير مشاركة املرأة في مراكز 
صنع القرار للدفع باجتاه تطوير القوانني والتشريعات الفلسطينية للحد من العنف ضد املرأة وتوفير احلماية لها، 
املرأة  ضد  العنف  من  احلد  في  واملساهمة  واتمع،  األسرة  مستوى  على  الشراكة  من  قاعدة  على  دورها  وتفعيل 

ً جتاه االعتماد على الذات.  ً واقتصاديا ً ومهنيا الفلسطينية، ورفع مستوى كفاءة النساء تعليميا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية

:ً جنني، شارع حيفا، دخلة تلفزيون فرح، بجانب شركة الزهراء االستهالكية، جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسة الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
كافة،  التمييز  أشكال  من  خال  تقدمي  دميقراطي  مدني  مجتمع  بناء  أجل  من  للنضال  العام 1980  في  تأسست 
ويهدف االحتاد إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة 
االجتماعية لفئات اتمع. كما أن االحتاد جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص من 
ً إلى جنب مع احلركات التقدمية العربية والعاملية ضد عدوانية العوملة وأشكال  االحتالل اإلسرائيلي. ويناضل جنبا

التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Assosiation of Women Action for Training of Rehallitation

هاتف: 2501766 04 ، فاكس: 2501766 04آليات التواصل:

aowa 2009@hotmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية العمل النسوي

:ً جنني، ايم، مقابل مستشفى الشهيد خليل سليمان.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي والنفسي واالقتصادي واملساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال واتمع احمللي واملسنون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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نسوي  إطار  ضمن  اتمع  في  طاقاتهن  وحشد  بالنساء  تهتم  جمعية  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
وحشد  الفلسطينية  املرأة  دور  لتفعيل  وتهدف  كافة  النساء  إلى  للوصول  يهدف  اجتماعي  سياسي  دميقراطي 

طاقاتها في اتمع الفلسطيني إلحداث تغير في النظرة النمطية لدور املرأة في اتمع.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

هاتف: 2503460 04 ، فاكس: 2503460 04آليات التواصل:

:ً جنني، دوار يحيى عياش، بجانب الصليب األحمر.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي والنفسي واملساواة بني اجلنسني املبنية على النوع االجتماعي ومتكني املرأة.

الفئة املستهدفة: النساء واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: االحتاد هو مظلة لكل األطر النسوية املوحدة في الوطن والشتات هو إحدى 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تندرج حتت األطر النسوية، ويهدف للوصول إلى جميع النساء في 
 ً الوطن والشتات من أجل انخراط النساء في اال السياسي واالجتماعي واالقتصادي ويحق لكل فتاة فوق 18 عاما

أن تكون عضوة فيه.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

طاقم شؤون المرأة

وطنية: 0569222550آليات التواصل:

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: طاقم شؤون املرأة

:ً جنني، دوار عياش، بجانب الصليب األحمر.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: هو ائتالف نسوي يضم ثمانية أطر نسوية تأسس في العام 1992 بهدف 
متكني وتوعية النساء وتوجيههن في األطر النسوية وتقوية األطر النسوية ومتكني النساء.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية كي ال ننسى

هاتف: 2430198 04 ، فاكس: 2430198 04آليات التواصل:

hottoforget women2002@gmail.com :البريد اإللكتروني

www.hottoforget.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً مخيم جنني، أول حارة السمران.العنوان كامال

.ً مجال عمل املؤسسة: املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء، نفسياً، اجتماعياً، تعليمياً، اقتصاديا

مشاركة  وزيادة  كافة  النساء  إلى  والوصول  املعنفات،  النساء  حلماية  النساء  متكني  للمؤسسة:  العام  الهدف 
النساء في احلياة االجتماعية والسياسية.

الفئة املستهدفة: النساء واتمع احمللي واألطفال واملسنون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

 ً اقتصاديا ومتكينهن  طاقاتهن  وحشد  النساء  متكني  إلى  تهدف  جمعية  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
ً وتهدف اجلمعية إلى الوصول إلى النساء كافة وحماية النساء املعنفات. ً ونفسيا واجتماعيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: 2501610 04 ، فاكس: 2501610 04آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية» هي مؤسسة غير حكومية 
تأسست في العام 1981 حتت اسم «احتاد جلان املرأة العاملة الفلسطينية»، وفي العام 2001 مت تسجيلها رسمياً، 
تعمل في األراضي الفلسطينية احملتلة، وتسعى إلى حتقيق املساواة بني اجلنسني، وإلغاء أشكال التمييز كافة ضد 
النساء، واجلمعية مؤسسة نسوية جماهيرية مستقلة تعمل في مجال التنمية وحقوق اإلنسان في األرض احملتلة، 
تهدف إلى التحرر الوطني، ومساواة النوع االجتماعي، وإنهاء أشكال التمييز كافة ضد املرأة، وتشجيع مشاركة 
مجاالت  في  وانخراطهن  مشاركتهن  وتعزيز  النساء  ومتكني  واالجتماعي،  الدميقراطي  التغيير  عملية  في  النساء 

احلياة كافة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2503460 04آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، األمانة العامة، فيسبوك

:ً دوار يحيى عياش، عمارة أبو غالي، ط1.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية بيوت إيواء أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

تنظيم  وهو   1965 العام  في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
شعبي دميقراطي   ميثل املرأة الفلسطينية في جميع أماكن وجودها، ويعمل من أجل العودة وإقرار املصير وإقامة 
القضية  خدمة  في  الفلسطينية  املرأة  طاقات  وتنظيم  تعبئة  بهدف  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 
الفلسطينية والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والربط بني التحرر 

االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

هاتف: 2505381 04آليات التواصل:

soher_jalodi@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة جنني، وسط البلد، فوق الغرفة التجارية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، واملركز الفلسطيني 
لإلرشاد، واجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
وقطاع غزة، وتهدف إلى تطوير مكانة النساء الريفيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية عبر بناء بيئة مساندة 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Treatment and Rehabilitation for Victims of Torture Center

هاتف: 2430363 04 ، فاكس: 2430362 04آليات التواصل:

Jenin@trc-pal.org :البريد اإللكتروني

www.trc-pal.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك: ويب
http://on.fb.me/1PkiGX9 :فيس بوك

:ً وسط البلد، مقابل النمر مول، عمارة زهير الكسابري، ط3، بجانب بنك االستثمار.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي.
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الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، املسنون، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلّة ذات شخصية اعتبارية غير هادفة 
للربح، تُعنى مبناهضة العنف املنظم وتقدّم خدماتها اتلفة للضحايا وأسرهم بشكل تنموي ومتكامل. يقدم 
املركز مجموعه متكاملة من اخلدمات التي تتنوع لتشمل العالج من خالل عيادات املركز أو الزيارات لغير القادرين 
على الوصول للمركز وجميعها مجانية، ومتكينهم عبر التأهيل املهني ومساعدتهم على اكتساب مهارات تؤهلهم 
لبداية مشاريع ينتفعون بها في حياتهم. يوجه املركز خدماته بشكل مباشر للمتضررين وكذلك يعمل على توعية 
اتمع ونشر املعرفة حول مواضيع حقوق اإلنسان والتعذيب والعنف املنظم، والتدريب التقني لفئات مختلفة من 

اتمع إضافة إلى نشر األبحاث والدراسات، ويهدف إلى الوصول إلى ”مجتمع فلسطيني خال من التعذيب“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان الرعاية الصحية

هاتف: 2431872 04 ، فاكس: 2503504 04آليات التواصل:

F_youth_o@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.yofi.org.ps  :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً جنني، خلف املستشفى احلكومي، شارع مخيم جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، صحي، اجتماعي، قانوني.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

هاتف: 2502456 04 ، فاكس: 2502456 04آليات التواصل:

:ً جنني، قرب مكتب الشلبي، شارع أبو بكر، قرب البنك العربي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، قانوني (استشارات قانونية)، إرشادي، اجتماعي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المستشفى اإلنجيلي

هاتف: 2510333 04 ، فاكس: 2510133 04آليات التواصل:

:ً جنني، الزبابدة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الشبان المسيحية

هاتف: 2504167 04 ، فاكس: 2437766 04آليات التواصل:

mmmahajneh@yahoo.com :البريد اإللكتروني

:ً جنني، البستان.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، اجتماعي، إرشادي. 

الفئة املستهدفة: الشباب، األطفال، النساء. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة 

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Association of Women’s Action for Training and Rehabilitation

هاتف: 2501766 04 ، فاكس: 2501766 04آليات التواصل:

aowa2009@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.aowa.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً جنني، قرب مستشفى جنني. العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، اجتماعية، إرشادي.
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الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة تنموية تأسست في العام 1994 من ناشطات نسويات في احتاد 
العمل النسوي، بهدف تفعيل دور املرأة الفلسطينية وحشد طاقاتها في اتمع الفلسطيني، إلحداث تغيير في 
النظرة النمطية لدور النساء في اتمع، وتهدف إلى متكني املرأة الفلسطينية من املشاركة في صنع القرار الوطني، 
ووصولها إلى مواقع صنع القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي في اتمع الفلسطيني، وتقويتها 

ألداء دورها في بناء مجتمع العدالة االجتماعية والدميقراطية، الذي يضمن متتعها الكامل باحلقوق والواجبات.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الدراسات النسوية

هاتف: 2439720 04آليات التواصل:

northwsc@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.wsc-pal.org / www.falastinyat.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً جنني، شارع أبو بكر، فوق مجوهرات أبو مويس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، دعم النساء من ضحايا االحتالل، تعزيز الوعي بالعنف، متكني النساء 
والفتيات، إرشادي، اجتماعي، حتويل حاالت ملراكز ذات اختصاص في هذا اجلانب، قانوني. 

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز الصحة النفسية المجتمعية

هاتف: 2502608 04 ، فاكس: 2503377 04آليات التواصل:

Cmh.jenin@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً جنني، شارع العدل، مقابل مستشفى األمل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، صحي، اجتماعي، إرشادي، قانوني.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى األمل

هاتف: 2503680 04 ، فاكس: 2502121 04آليات التواصل:

:ً جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الرازي

هاتف: 2502653 04 ، فاكس: 2502652 04آليات التواصل:

:ً جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى الشفاء

هاتف: 2439153 04 ، فاكس: 2346430 04آليات التواصل:

:ً جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2504023 04 / 2501113 04آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً جنني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن) وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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قطاع غزة
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الداخلية - الشرطة النسائية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of indoor

هاتف: 2829104 08 ، فاكس: 2829104 08آليات التواصل:

wonepolice200@hotmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: الشرطة النسائية - غزة
https://www.facebook.com/policewomen2015/?fref=ts

:ً غزة، اجلوازات، اإلدارة العامة للشرطة النسائيةالعنوان كامال
الفروع: يوجد في كل محافظة إدارة شرطة نسائية على مستوى احملافظات اخلمس.

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، القانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: الشرطة النسائية في قطاع غزة هي احلضن األول الذي يقدم خدمات نوعية وشاملة للمجتمع 
النسائي الفلسطيني.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الشؤون االجتماعية - غزة (بيت األمان)

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of social afferis

جوال: 0599811196آليات التواصل:

H.skeik@hotmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: وزارة الشؤون االجتماعية _ غزة

:ً محافظة غزة - مؤسسة الربيع، مقابل اجلامعة اإلسالمية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية.
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الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

 ً نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وزارة الشؤون االجتماعية هي إحدى أجهزة السلطة التنفيذية تؤدي دورا
ً في إطار تكاملي مع بقية الوزارات والهيئات احلكومية اتلفة إلرساء القواعد االجتماعية األساسية  تخصصيا
للدولة الفلسطينية وفق أسس حديثة لبناء اتمع السليم ورفع مستوى معيشته لضمان احلياة الكرمية لإلنسان 

الفلسطيني.

 ً ترتكز رسالة الوزارة إلى حتقيق التنمية الشاملة واألمن االجتماعي والنمو االقتصادي لكل أسرة فلسطينية وصوال
للرفاه االجتماعي لبناء اتمع السليم ورفع مستوى املعيشة لضمان احلياة الكرمية لإلنسان الفلسطيني وعلى 
القطاع  بني  شاملة  تنسيقية  عملية  إطار  في  طائفي  أو  عقائدي  أو  جنسي  أو  عرقي  متييز  دون  املساواة  أسس 

الرسمي واألهلي واخلاص مبا يلبي متطلبات العمل بأقصى درجات الكفاءة واملرونة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة شؤون المرأة - غزة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of women

هاتف: 2841640 08 ، جوال: 0598904483آليات التواصل:

m-skaik-2010@hotmail.com :البريد اإللكتروني

http://www.mowa.gov.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً محافظة غزة، شارع الوحدة، مجمع أبو خضرة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: الرجال، الشباب، النساء، اتمع احمللي، ذوو اإلعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

بناء  في  وتسهم  لتشارك  الفلسطينية  املرأة  وتعزيز  متكني  إلى  تهدف  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
الوطن وترسيخ مجتمع مدني فاعل حتكمه القيم اإلسالمية وتعمل على النهوض باملرأة وصقل وإطالق قدراتها من 
خالل حتفيزها ودعمها ومتكينها للمشاركة في بناء اتمع الفلسطيني، وتسعى الوزارة إلى تطوير أدوارها وضمان 
حقوقها والدفاع عن مصاحلها من خالل برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز روح االنتماء وتنمية الشخصية وترسيخ 
القدرات  وتطوير  والتدريب  الذات  وبناء  االقتصادي  والتمكني  القانوني   التمكني  خالل  من  وذلك  بالنفس.  الثقة 

والدراسات واإلحصاءات والتوعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وزارة الصحة الفلسطينية - غزة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Ministry of Health

هاتف: 2848825 08آليات التواصل:

ralmoghany@gmail.com أو samariziq5@hotmail.com :البريد اإللكتروني

http://www.moh.gov.ps/portal :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً غزة، شارع الوحدة، عيادة الرمال، الطابق الرابع، صحة األم والطفل.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي. 

ً حول آليات التعامل  الهدف العام: تبني وزارة الصحة لسياسة داعمة لقضايا العنف ضد النساء، وتبني بروتوكوال
مع النساء املعنفات، وآليات دعم الكوادر الصحية املقدمة للخدمة للنساء املعنفات.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي. 

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

برنامج غزة للصحة النفسية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Gaza Community Mental Health Programme

هاتف: 2641512 08 / 2641511 08 / 2824776 08 / 2823725 08 ، فاكس: 2641510 08آليات التواصل:

yasserjamei@yahoo.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك:
Facebook/Gaza community mental health programme-GCMHP

:ً غزة، العنوان كامال لبلدية  البحري  النادي  مقابل  عجلني،  الشيخ  اجلنوبي،  الرمال  الرئيس،  املقر 
محافظة غزة.

مركز غزة اتمعي: الرمال، عمارة فرح، تقاطع شارع الشهداء، مع شارع اجلوازات.
مركز دير البلح اتمعي: دير البلح، البصة، بجوار جمعية الصالح اإلسالمية.

مركز خان يونس اتمعي: خان يونس، شارع جالل، شمال برج الفرا، عمارة األسطل.

مجال عمل املؤسسة: نفسي، حماية قانونية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

املؤسسة  ويعتبر  العام 1990،  في  النفسية  للصحة  غزة  برنامج  أُنشئ  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
الرائدة في فلسطني في مجال تقدمي خدمات الصحة النفسية اتمعية املتخصصة وكذلك في اخلدمات النفسية 

االجتماعية النوعية. 

أُنشئ برنامج غزة للصحة النفسية في العام 1990، ويعتبر املؤسسة الرائدة في فلسطني في مجال تقدمي خدمات 
وال  البرنامج  عمل  النوعية.  االجتماعية  النفسية  اخلدمات  في  وكذلك  املتخصصة  اتمعية  النفسية  الصحة 
انتهاكات  ضحايا  واألسر  والنساء  واملراهقني  األطفال  تضمنت  املستفيدين  من  واسعة  مجموعة  أجل  من  يزال 
حقوق اإلنسان، وقد ساعدت مكانة البرنامج الفريدة في السياق الغزي واملتعلق باملعرفة، إضافة إلى احترام مكانة 
املنظمات  موظفي  وكفاءة  فعالية  تعزيز  في  املساهمة  في  النفسية  الصحة  مجال  في  مهم  كمرجع  البرنامج 
اتمعية واملؤسسات احلكومية في قطاع غزة مبا مكنهم من تقدمي اخلدمة النوعية والتعامل مع قضايا الصحة 
النفسية والتدخالت النفسية االجتماعية. كما يؤمن برنامج غزة للصحة النفسية بالعالقة الوطيدة بني قضايا 

الصحة النفسية وحقوق اإلنسان ويعتبر من املؤسسات الفاعلة والناشطة في اتمع املدني الفلسطيني.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Center for Human Rights

هاتف: 2825893 08 / 2824776 08آليات التواصل:

mona@pchrgaza.org :البريد اإللكتروني

www.pchrgaza.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً محافظة غزة، 29 شارع عمر اتار -الرمال- غزة، جباليا، خان يونس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية قانونية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: وحدة املرأة في املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان بدأت في العام 1997 ويتركز عملها في تقدمي 
املساعدة  القانونية والتوعية القانونية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية يبوس الخيرية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Yaboos charity society

هاتف: 2139204 08 ، فاكس: 2139204 08آليات التواصل:

Yaboos.rafah@gmail.com :البريد اإللكتروني

www.yaboos.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/yaboos.rafah

:ً محافظة رفح، دوار العودة، بناية قشطة، الدور الثاني.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: التعليم، الدعم النفسي، اإلغاثة، التدريب وبناء القدرات، التشغيل، التمكني.

الفئة املستهدفة: النساء، الشباب، األطفال، املتضررون، املزارعون، األسر الفقيرة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية يبوس اخليرية جمعية أهلية تأسست في محافظة رفح في العام 
2001 تسعى إلى تنمية وتعزيز قدرات الشباب ورعاية األطفال وحتسني املستوى املعيشي لألسر الفقيرة من خالل 
دراسة احلالة االجتماعية واإلنسانية والعمل على تنفيذ برامج تلبي تلك االحتياجات عبر طاقم مهني متخصص، 
تسعى جمعية يبوس اخليرية إلى أن تكون الرائدة في تنمية اتمع احمللي وتلبية احتياجاته اإلنسانية واالجتماعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Aisha Association for Woman and Child Protection

هاتف: 2888523 08 / 2888522 08 ، فاكس: 2888522 08آليات التواصل:

reemf_1974@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.aisha-pal.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
فيسبوك: جمعية عايشة حلماية املرأة والطفل

:ً غزة، ميناء الصيادين، خلف سلطة النقد.العنوان كامال

النوع  على  املبنية  املساواة  مهني،  تدريب  االقتصادي،  القانوني،  النفسي،  االجتماعي،  املؤسسة:  عمل  مجال 
االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

فلسطينية  نسوية  جمعية  هي  والطفل  املرأة  حلماية  عايشة  جمعية  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2009، تهدف إلى حتقيق العدالة واملساواة اجلندرية من خالل برامج التمكني 
ً محافظتي غزة والشمال. وقد عملت  االقتصادي والدعم النفسي لدعم الفئات املهمشة في قطاع غزة خصوصا
جمعية عايشة منذ العام 1996 وحتى العام 2009 حتت مسمى دائرة املرأة، حيث كانت تعمل حتت مظلة برنامج 

غزة للصحة النفسية. 

تسعى جمعية عايشة حلماية النساء واألطفال من العنف، من خالل برامج الدعم والتمكني وزيادة الوعي بالقضايا 
النفسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية املهمة. كذلك تعمل جمعية عايشة على إدماج النوع االجتماعي 

في جميع ااالت أثناء تنفيذ خطتها االستراتيجية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية - مركز ال تنسوني أبدًا

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Swedish Organization for Individual Relief

هاتف: 2477075 08آليات التواصل:

Suzan.alnahal@gmail.com :البريد اإللكتروني

IM Swedish Development Partner  facebook :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً محافظة الشمال، غزة، بيت الهيا، آخر شارع الفاخورة، في بيت رمضان املصري.العنوان كامال
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الفئة املستهدفة: األطفال، وذوو اإلعاقة، والفتيات.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

ً فرع من فروع املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية،  نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز ال تنسوني أبدا
مركزان  ويوجد  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  وخاصة  غزة  شمال  في  فقط  يعمل   1990 العام  في  تأسس 
أحداهما لألطفال ويقدم خدمات العالج الطبيعي والوظيفي وبرامج التعليم اخلاص وبرامج ترفيهية وتوعوية في 

ً في شمال غزة. مجال اإلعاقة وبرنامج التدريب املهني للفتيات، باإلضافة لبرنامج الزيارات املنزلية لألطفال أيضا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة المبدعة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Creative Women Association

هاتف: 2884439 08 ، جوال: 0599949716 ، فاكس: 2884439 08آليات التواصل:

Creativewomen2009@gmail.com :البريد اإللكتروني

www.creativewomen.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً غزة، شارع الوحدة، مقابل مخبز الشنطي، بجانب الشركة الشهابية.العنوان كامال
الفرع: غزة، شارع الوحدة، برج نعمة، الطابق الرابع، شقة رقم 408.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعلمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: نساء، أطفال، مجتمع محلي، شباب.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية فلسطينية غير حكومية مقرها مدينة غزة تأسست في العام 
2004، وظلت متارس أعمالها في تقدمي اخلدمات واألنشطة الثقافية حتى حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية 
ً من وزارة الثقافة. انطلقت فكرة تأسيس جمعية املرأة املبدعة  رقم (7594) في العام (2005) وهي مرخصة أيضا
 ً تأثرا الفئات  أكثر  ميثلّن  اللواتي  النساء  لدى  خاصة  مجتمع،  أي  حياة  في  والثقافة  اإلبداع  أهمية  من   ً انطالقا
ومختلفة  عديدة  فئات  اجلمعية  من  تستفيد  حيث  واالقتصادية  االجتماعية  أوضاعهن  على  الثقافة  بانعكاسات 

وتقدم اجلمعية خدمات تدريبية وتعليمية وتثقيفية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية األدهم للتنمية والتطوير

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

AL Adham

جوال: 0599442135آليات التواصل:

aladham_2015@hotmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية األدهم للتنمية والتطوير

:ً محافظة غزة، محافظة الشمال، بيت حانون، شارع السلطان.العنوان كامال

ومتكني  االجتماعي  النوع  علي  املبنية  املساواة  والنفسي،  والصحي،  االجتماعي،  حماية،  املؤسسة:  عمل  مجال 
النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، أشخاص ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: جمعية خدماتية غير ربحية تهتم باملرأة والطفل.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

طاقم شؤون المرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women Affairs Technical Committee (WATC)

هاتف: 2644322 08 / 2987783 02 ، فاكس: 2636088 08آليات التواصل:

Watc-gz@palnet.com :البريد اإللكتروني

https://www.facebook.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
groups/706095389428927/requests/?notif_t=group_rj

:ً غزة، شارع عمان، غرب دوار أبو مازن، بجوار عمارة بيروت، عمارة أبو طه، الدور األول.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، نفسي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة في اإلطار الصحي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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الطواقم  لتشكيل  كنتيجة   1992 العام  في  املرأة  شؤون  طاقم  تأسس  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
إلى  النسائية  القيادات  من  عدد  بادرت  إذ  واشنطن،  مفاوضات  وبدء  مدريد،  مؤمتر  أعقاب  في  للمفاوضات  الفنية 
تشكيله، لضمان مشاركة النساء وتضمني قضاياهن في املفاوضات تضم هيئتها العامة 65 من القيادات النسوية 
ً، هذا ويحكم الطاقم مجلس إدارة، يتكون من  الوطنية في األحزاب السياسية واملؤسسات الوطنية األكثر تأثيرا
واالجتماعية  والسياسية  املهنية  النواحي  من  املتمكنات  واملستقالت،  النسوية،  األطر  من  نسوية  ناشطة   13
بناء  دائرة  املناصرة،  دائرة  دوائر:  أربع  ضمن  .ويعمل  التنظيمية  الطاقم  شؤون  إدارة  في  فعال  بشكل  واملنخرطات 

القدرات، دائرة التمكني احمللي، دائرة اإلعالم.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان العمل الصحي

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Health Work Committees

هاتف: 2895987 08 ، فاكس: 2895989 08آليات التواصل:

info@gaza-health.com :البريد اإللكتروني

www.gaza-health.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/UHWC.GAZA

:ً غزة، شارع النصر، بجوار أبراج املقوسي.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: صحي، نفسي، قانوني.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة في اإلطار الصحي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

للربح،  هادفة  غير  مجتمعية،  جذور  ذات  أهلية،  صحية  مؤسسة  الصحي  العمل  جلان  احتاد  املؤسسة:  عن  نبذة 
تأسست في العام 1985. ويرتكز االحتاد في عمله على هدف أساسي هو املساهمة في حتسني الوضع الصحي في 

فلسطني من خالل تقدمي خدمات الرعاية األولية والثانوية الوقائية والعالجية، إلى جانب تنفيذ البرامج اتمعية.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز شؤون المرأة - غزة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Affairs Center - Gaza

هاتف: 2877311 08 ، فاكس: 2877313 08آليات التواصل:

wac@palnet.com / info@wac.org.ps :البريد اإللكتروني

www.wac.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
face book /wacps

:ً غزة، الرمال، شارع خليل الوزير، عمارة السعيد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع 
االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة، املسنون - كبار السن.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز شؤون املرأة هو جمعية أهلية نسوية مستقلة غير ربحية تهدف إلى 
واملناصرة  واألبحاث،  واملعلومات  القدرات،  تنمية  برامج  خالل  من  حقوقهن  ومناصرة  الفلسطينيات  النساء  متكني 
ً من مبادئ حقوق اإلنسان والتي تشمل املسؤولية وحكم القانون والشفافية والتسامح والعدالة  ً وانطالقا انسجاما

واملساواة وعدم التمييز واملشاركة والتمكني للفئات املهمشة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Wefaq Society for woman and child care

هاتف: 2187252 08 ، فاكس: 2181366 08 ، جوال: 0599155657آليات التواصل:

wefaqsocity@gmail.com :البريد اإللكتروني

wefaq.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل - املوقع

:ً محافظة رفح، الفرع الرئيس / رفح، دوار النجمة، مقابل دهانات كابسي،العنوان كامال
عمارة أبو سمهدانة، فوق نقابة احملامني.

متكني  االجتماعي،  النوع  على  املبنية  املساواة  التعليمي،  القانوني،  االجتماعي،  النفسي،  املؤسسة:  عمل  مجال 
النساء.
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الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، الشباب.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل هي جمعية نسوية فلسطينية مستقلة 
للصحة  غزة  برنامج  برامج  أحد  السابق  في  وكانت  ترخيص (8155)  برقم  العام 2010م،  في  تأسست  ربحية  غير 
النفسية، وتهدف إلى حتقيق املساواة اجلندرية من خالل برامج التمكني االقتصادي والدعم النفسي لدعم الفئات 

ً محافظتي رفح وخان يونس.  املهمشة في جنوب قطاع غزة خصوصا

تسعى جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل للحد من نسب العنف بشتى أنواعه ومنذ تأسيس اجلمعية عملت على 
التمكني.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية العطاء الخيرية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Al Ataa’ Charitable Society

هاتف: 2488752 08 ، جوال: 0597730254 / 0599314997آليات التواصل:

Alataa_100 @yahoo. Com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعة العطاء اخليرية

:ً محافظة الشمال بيت حانون - شارع السكة محافظة الشمال.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع االجتماعي والنفسي، التعليمي والقانوني املساواة املبنية على النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، كبار السن، األشخاص ذوو اإلعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

ً سنة  ً جمعية العطاء للتنمية حاليا نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسست جمعية العطاء اخليرية سابقا
2000 م بعد أن حصلت على ترخيص رقم 6057 من وزارة الداخلية وفق قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية 
وتوعيتها  املرأة  دعم  على  تعمل  ربحية  غير  جمعية  اجلمعية  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  من   1017 رقم  وترخيص 
وتقويتها ودمجها في قضايا اتمع املدني وحتسني وضعها االقتصادي باإلضافة لالهتمام بصحة الطفل وتعليمه 

وإيصاله بالعالم اخلارجي وحتسني الظروف احلياتية لذوي اإلعاقة ودمجهم في اتمع.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian Family Protection Association

هاتف: 2848667 08آليات التواصل:

gded@pfppa.org :البريد اإللكتروني

Web: http://www.pfppa.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Face book: https://www.facebook.com/PFPPA-277999585459/?fref=ts

:ً عنوان الفرع: غزة، شارع النصر، فوق مطبخ بيروت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: القطاع الصحي، النفسي، االجتماعي. 

الفئة املستهدفة: جميع النساء، الشباب، الشابات، الرجال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تطوعية ومستقلة غير ربحية تأسست في العام 1963 في مدينة 
القدس، وهي تقوم بخدمات صحية وإرشادية متكاملة في مجال الصحة اإلجنابية واجلنسية بهدف حتقيق أكبر قدر 

ممكن من السعادة ورفاهية الفرد الفلسطيني ومن ثم اتمع بأكمله.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestinian center for democracy and conflict resolution - PCDCR

هاتف: 2835699 08 ، فاكس: 2824977 08آليات التواصل:

S.maqadmah@gmail.com :البريد اإللكتروني

www.pcdcr.org.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً Charles Degaulle St. Al-Remal - Gaza - Palestineالعنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: االجتماعي، الدعم النفسي، الصحي، القانوني والتعليمي.

الفئة املستهدفة: النساء والشباب واألطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات هو مؤسسة غير حكومية 
ال تهدف للربح، نشأ وتطور من خالل جهد مجموعة من الشباب الفلسطيني الساعي لتكوين منوذج فلسطيني 
فلسطينية  مؤسسة  لتأسيس  اموعة  هذه  سعي  ظل  وفي  النزاعات.  وحل  الدميقراطية  أفكار  لتطبيق  عربي 
الهوية، عاملية األداء، مت تسجيل املركز بصورة رسمية لدى وزارة العدل الفلسطينية سنة 1998 كمؤسسة غير 
حكومية، مهمتها خدمة اتمع الفلسطيني من خالل تعزيز دور اتمع املدني. ميتلك املركز اآلن قاعدة مؤسساتية 
تتمثل في 6 فروع، ثالث فروع رئيسة وثالث مكاتب في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا إلى جانب فريق متميز من 

املوظفني والذي يبذل جهوده كافة لتحقيق أهداف املركز.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الهالل األحمر (مركز صحة المرأة - جباليا)

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Red crescent (Woman’s Health Centre - Jabalia)

هاتف: 2473832 08 / 2473833 08 / 282864750 08آليات التواصل:

mariamshaqura@yahoo.com :البريد اإللكتروني

www.hilal.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً املكتب الرئيس الثالثيني، مقابل جامعة األزهر بغزة.العنوان كامال
محالت  مقابل  الشهداء،  دوار  الشمال،  محافظة  غزة،  قطاع  املرأة:  صحة  عنوان 

صافي لألسمنت.

الفئة املستهدفة: الشباب، كبار السن، ذوات اإلعاقة، النساء من مختلف الفئات واألعمار، مستفيدات بشكل 
مباشر.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية أهلية، غير حكومية، مستقلة وذات طابع دميقراطي وتنموي وإغاثي، 
غير هادفة للربح. تستهدف املساهمة في حتسني األوضاع الصحية والثقافية والتعليمية واإلنسانية للمواطنني 
في قطاع غزة، لها عدة مراكز: مركز الشيخ أحمد زكي اليماني، مركز عبسان الطبي. ومركز صحة املرأة والذي 
صحية  برامج  خالل  من  جباليا  مخيم  في  اإلجنابية  الصحة  مجال  في  يعمل  نسوي  كمركز  سنة 1999م  تأسس 
عالجية، استشارية، وأنشطة رياضية، وإرشادية نفسية، اجتماعية، وقانونية، من أجل بناء أسرة سليمة معافاة 

.ً ً واجتماعيا ً ونفسيا صحيا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الثقافة والفكر الحر

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Culture and Free Thought Association

هاتف: 2071299 08 ، فاكس: 2071299 08آليات التواصل:

cfta@plant.com :البريد اإللكتروني

cfta@palnt.com :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً محافظة خان يونس، جمعية الثقافة والفكر احلر، حي األمل.العنوان كامال

النوع  على  املبنية  املساواة  وتوعوي،  واقتصادي  وقانوني  وصحي  واجتماعي  نفسي  دعم  املؤسسة:  عمل  مجال 
االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة في اإلطار الصحي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

ً في تدخالت  ً في الهم واحللم، فكرن معا نبذة عن املؤسسة: خمس من النساء الرياديات في اتمع اشتركن معا
حتمي األطفال من اخلطر، فخلصن إلى فكرة مآلها تأسيس بيت آمن يجمع األطفال في إطار تربوي منائي يساعدهم 
ويحميهم من حدة وقساوة الظروف االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية. فأثمر تفكيرهن عن تأسيس جمعية 
الثقافة والفكر احلر، والتي تضم اآلن خمسة برامج تنموية أساسية تشكل عصب املؤسسة: (برنامج املعلومات 
املناصرة  والشباب، برنامج  اتمعي  الدمج  النساء، برنامج  متكني  الطفل، برنامج  القدرات، برنامج  وبناء  واألبحاث 
في:  املتمثلة  والفكر  الثقافة  جمعية  مراكز  البرامج،  هذه  في  املعلنة  األهداف  حتقيق  أجل  من  وتعمل  والضغط) 
مركز الشروق واألمل، مركز صحة املرأة، مركز بناة الغد، مركز ثقافة الطفل الفلسطيني، مركز نوار التربوي، برنامج 

غزة لإلقراض النسائي، املكتب اإلعالمي، مشروع ائتالف وصال.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز صحة المرأة - التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Women’s Health Center Manager

جوال: 0599885015آليات التواصل:

:ً مخيم البريج، بلوك 12.العنوان كامال

النوع  على  املبنية  واملساواة  وتوعوي،  واقتصادي  وقانوني  وصحي  واجتماعي  نفسي  دعم  املؤسسة:  عمل  مجال 
االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، كبار السن، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة في اإلطار الصحي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Developmental Women Studies Association

جوال: 0597815777 / 0599707431 ، فاكس: 2886334 08آليات التواصل:

Pdwsa1@hotmail.com :البريد اإللكتروني

https://www.facebook.com/pdwsa/?fref=ts :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً قطاع غزة: شارع عايدية، مقابل سوبرماركت الزعيم، بجوار صيدلية السعيد فارم.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، صحي، نفسي، قانوني، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال - اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية هي جمعية أهلية مستقلة 
غير ربحية تهدف إلى متكني املرأة والشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركتهم في احلياة العامة في قطاع غزة من خالل 

برامج بناء القدرات  ومتكني النساء وعمل دراسات حول مشاكل املرأة والشباب وخلق شخصيات قيادية شابة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2836006 08 ، فاكس: 2987252 02آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية
Union of Palestinian Women’s Committees

:ً املكتب الرئيس لقطاع غزة: عمارة أبو العوف، شارع الثورة، قرب مستشفى العنوان كامال
الشفاء، غزة.

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
تأسست في العام 1980 للنضال من أجل بناء مجتمع مدني دميقراطي تقدمي خال من أشكال التمييز كافة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Palestinian Working Woman Society For Development

هاتف: 2857996 08 ، فاكس: 2857998 08آليات التواصل:

pwwsd@pwwsd.org :البريد اإللكتروني

www.pwwsd.org :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/pwwsd

:ً ط4، عمارة السعيد، شارع النصر اللبيبة، مدينة غزة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني 
النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هي مؤسسة غير حكومية 
العاملة  املرأة  جلان  «احتاد  اسم  حتت   1981 العام  في  اجلمعية  تأسست  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  تعمل 
الوطنية  السلطة  في  الداخلية  وزارة  لدى  اتصة  بالدائرة   ً رسميا تسجيلها  مت  العام 2001  وفي  الفلسطينية»، 

الفلسطينية كجمعية أهلية حتت اسم «جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية».

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

هاتف: 2805039 08 ، جوال: 0598904483آليات التواصل:

maha_elmasree@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة غزة، مقر اإلغاثة الزراعية.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.
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الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا

وقطاع غزة.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

برنامج الصحة النفسية وبرنامج مبادرة النوع االجتماعي 
بوكالة الغوث الدولية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA Gender Initiative Programme

هاتف: 2887124 08 ، جوال: 0599602464آليات التواصل:

najwalubbad@yahoo.com أو n.lobbd@unrwa.org :البريد اإللكتروني

:ً محافظة غزة، شارع جمال عبد الناصر - غزة.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، تعليمي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: أنشئ برنامج مبادرة النوع االجتماعي باألونروا في العام 2008 بهدف العمل 
على حتقيق املساواة في النوع االجتماعي من خالل منح النساء الفرصة ملمارسة حرية احلركة وتنمية مهاراتهن 
بناء  بهدف  األنشطة  تنفيذ  في  القاعدية  املؤسسات  مع  بالشراكة  البرنامج  يعمل  كما  واملهنية.  الشخصية 

قدراتها ومنحها الفرصة في تنفيذ األنشطة اخلاصة بالنوع االجتماعي ومتكني النساء.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Center for Women’s Legal Research & Consulting

هاتف: 2856357 08 ، جوال: 0598887055آليات التواصل:

cwlrc-pal@hotmail.com :البريد اإللكتروني

http://www.cwlrc.ps/ar :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
https://www.facebook.com/CWLRC/about

:ً فلسطني، غزة، الرمال، شارع خليل الوزير (اللبابيدي)، عمارة السعيد، الطابق الثالث.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني ومجتمعي.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مركز مستقل تأسس في مدينة غزة كشركة غير ربحية ومرخصة حتت رقم 
تسجيل (563141852) من مجموعة من اخلبراء في اتمع احمللي من قانونيات وقانونيني وناشطات في مجال العمل 
كمتطلب  واتمعي  القانوني  املستويني  على  الفلسطينية  املرأة  واقع  لتطوير  اجلهود  لتركيز  واتمعي  النسوي 
رئيس لتحقيق العدالة واملساواة والدميقراطية في اتمع الفلسطيني. ويعتمد املركز على ثالثة برامج أساسية 
والتثقيف  التوعية  برنامج  العنف،  من  واحلماية  القانونية  االستشارات  برنامج  والدراسات،  األبحاث  برنامج  وهي: 
والتدريب. يهدف املركز إلى العمل على احلماية القانونية الفعالة للمرأة أمام احملاكم الوطنية وتقدمي االستشارات 
القانونية للنساء ويهدف إلى حماية املرأة من العنف األسري واتمعي، ودعم الناجيات منه. ويعد مركز حياة من 

أهم املراكز في قطاع غزة التي تعمل على حماية ومتكني النساء والعائالت ضحايا العنف والناجيات منه.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

الهالل األحمر الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Palestine Red Crescent Society (PRCS)

هاتف: 2838844 08 ، فاكس: 2838824 08آليات التواصل:

http://www.palestinercs.org/ar :صفحة اإلنترنت

:ً غزة، تل الهوى، بجوار مستشفى القدس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي.
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هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، معترف بها رسمياً، وهي أحد مكونات احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، متارس نشاطها في 
ً إلى اتفاقيات جنيف، ومبادئ احلركة الدولية للصليب  فلسطني، وفي مناطق جتمعات الشعب الفلسطيني، استنادا

األحمر والهالل األحمر السبعة: اإلنسانية، عدم التحيز، احلياد، االستقالل، التطوع، الوحدة، والعاملية.

الصحية  ومؤسساتها  مراكزها  وحتديث  وبناء  خدماتها،  وتنويع  البشري،  كادرها  تطوير  ثالثة:  اجتاهات  في  تعمل 
واملراكز  املستشفيات  عشرات  وعبر  والشتات،  الوطن  في  وشعبة   ً فرعا  45 عبر  خدماتها  وتقدم  واالجتماعية. 

الصحية واالجتماعية.
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