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ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات ط��ارئ��ة

لحماية النساء المعنفات
الضفة الغربية وقطاع غزة

بالشراكة مع
صندوق األمم املتحدة للسكان
UNFPA

ودعم من
وزارة خارجية الدمنارك

مشروع دعم حماية املرأة
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية  -مفتاح
كتيب «املؤسسات التي تقدم خدمات طارئة حلماية النساء املعنفات في الضفة
الغربية وقطاع غزة»
الطبعة األولى كانون أول 2015
إعداد :أ .اعتدال اجلريري  -باحثة ومدربة في قضايا العنف املبني على النوع االجتماعي
مساعدة إعداد الكتيب :حنني رزق السماك  -مستشارة مجتمع مدني
تدقيق لغوي وحترير :أ .مصعب أبو زيد
طاقم مفتاح:
جنوى صندوقة ياغي  -مديرة مشاريع
حنان سعيد  -منسقة مشروع دعم حماية املرأة
حنني شعيبي  -املساعدة اإلدارية للمشروع
مع الشكر والتقدير للجنة االستشارية إلعداد الكتيب:
رحاب صندوقة  -مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي
حنان أبو غوش  -جلان العمل الصحي
جنمة سمحان  -وزارة شؤون املرأة
طاقم صندوق األمم املتحدة للسكان:
سناء العاصي ياسني
فاطمة الوحيدي

بالشراكة مع
صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA

ودعم من
وزارة خارجية الدمنارك

العنف ضد املرأة هو انتهاك لألعراف والقوانني والقيم األخالقية
واجملتمعية كافة ،وهو أمر غير مقبول وله آثار صحية واجتماعية
ونفسية على املرأة واألطفال واألسرة.
ليس العنف ضد املرأة أمرا ً عائلياً ،فهو يؤثر على مقدرة املرأة
وأمنها .وال ينتهي العنف بسكوتك ،بل يتكرر مرات عديدة وتزداد
حدته مع الوقت.
في فلسطني ،بإمكانك التوجه إلى العديد من املؤسسات التي
تقدم خدمات التدخل الطارئ واحلماية للمرأة التي تتعرض
ألحد أشكال العنف (اجلسدي ،اجلنسي ،النفسي ،االقتصادي،
االجتماعي).
في هذه النشرة ،جتدين عناوين املؤسسات التي تقدم التدخل
الطارئ للنساء املعنفات وهواتفها ،وتشمل :مديريات الشؤون
االجتماعية ،وحدات حماية األسرة التابعة للشرطة ،برنامج
الصحة النفسية في وكالة الغوث الدولية «األونروا» ،مركز املرأة
لإلرشاد القانوني ،جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،
مركز سوا (خدمات اإلرشاد عبر الهاتف) .وأيضا ً املؤسسات
العاملة في احملافظات اجلنوبية (قطاع غزة) وتشمل :برنامج
الصحة النفسية ،وبرنامج مبادرة النوع االجتماعي في وكالة
الغوث الدولية ،ومركز شؤون املرأة  -غزة ،واحتاد جلان العمل
الصحي ،وجمعية الثقافة والفكر احلر ،وجمعية عايشة حلماية
املرأة والطفل ،وجمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل ،واملركز
الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،ومركز صحة املرأة التابع جلمعية
الهالل األحمر في قطاع غزة ،واملركز الفلسطيني للدميقراطية
وحل النزاعات ،ومركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة.
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المحافظات الشمالية:
الضفة الغربية
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مديرية الشؤون االجتماعية
نبذة عن املؤسسة وخدماتها:
مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تقدم
خدمات للشرائح املهمشة جميعها ،وتتمثل مساعداتها
في النواحي االجتماعية واإلرشادية والعالجية والطبية
واملادية باإلضافة إلى احلماية وبيوت األمان والتدخل
الطارئ (حماية نساء في ضائقة من العنف).
آليات التواصل:
العنوان كامالً :القدس ،العيزرية.
هاتف022799969 :
العنوان كامالً :رام اهلل ،شارع مستشفى رام اهلل،
نزلة مسرح القصبة ،عمارة عويضة ،الطابق األول.
هاتف022956277 / 022958343 :
العنوان كامالً :نابلس ،رفيديا ،شارع الشويترة.
هاتف092387785 :
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العنوان كامالً :قلقيلية.
هاتف092940036 :
العنوان كامالً :اخلليل ،واد التفاح ،دوار الصحة.
هاتف022223380 / 022227653 :
العنوان كامالً :اخلليل ،يطا ،شارع بلدية يطا.
هاتف022279364 :
العنوان كامالً :أريحا ،شارع املغطس.
هاتف022322504 :
العنوان كامالً :طولكرم ،احلي الشمالي.
هاتف092671171 :
العنوان كامالً :طوباس ،شارع املدارس.
هاتف092575622 :
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العنوان كامالً :سلفيت ،شارع الشهداء.
هاتف092515722 :
العنوان كامالً :جنني ،دوار الشهيد يحيى عياش.
هاتف042501017 :
العنوان كامالً :بيت حلم ،شارع املهد ،قرب مديرية
الداخلية.
هاتف022741216/7 :

وحدات حماية األسرة (الشرطة)
الشرطة الفلسطينية
بدأ إنشاء وحدات حماية األسرة بتاريخ 2008/10/7
في محافظة بيت حلم ،وبعدها انتشرت في معظم
محافظات الضفة الغربية ،وذلك نتيجة لالحتياج
وانطالقا ً من رؤيتها ألسرة خالية من العنف ،وتقدم
خدمة احلماية والتدخل في حاالت الطوارئ للنساء في
9

ضائقة العنف ،وتعزز وعي اجملتمع احمللي بأن العنف يعتبر
جرمية ،وذلك بهدف الوصول إلى أسرة آمنة وخالية من
العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات ،وتعمل وحدات
حماية األسرة على:
1 .1استقبال الشكاوى من املعنفات من النساء
واألطفال وكذلك من األحداث الذين على خالف مع
القانون ،وإحالتها للنيابة العامة.
2 .2متابعة احلاالت إذا لزم إيداعها في مراكز اإليواء.
3 .3متابعة قضايا االنتحار  /محاولة االنتحار مع الشركاء
كالنيابة ووزارة الشؤون االجتماعية.
4 .4تقدمي حمالت التوعية واإلرشاد للمدارس واجلامعات
وأولياء األمور للتعريف بالدائرة والتوعية مبخاطر
العنف األسري.
5 .5املشاركة في ورش العمل التي تستهدف موضوع
العنف األسري وقضايا األحداث ،وكذلك املشاركة
في اللجان الوطنية التي تختص بقضايا األسرة
واألحداث.
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عناوين االتصال والتواصل في محافظات الوطن
الشمالية:
العقيد  /وفاء معمر
مدير دائرة حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :اإلدارة العامة  /رام اهلل ،عني
منجد ،مبنى القيادة.
رقم اإلدارة022954579 :
املقدم  /غادة دويكات
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :نابلس ،شارع فيصل ،مديرية
شرطة نابلس.
رقم اإلدارة092384468 :
الرائد  /باسل إخريوش
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :ضواحي القدس ،أم الشرايط،
مديرية أم الشرايط.
رقم اإلدارة022953705 :
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الرائد احلقوقي  /عبداهلل قاللوة
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :طوباس ،الشارع الرئيس ،مديرية
طوباس.
رقم اإلدارة092571160 :
الرائد  /عماد الناطور
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :طولكرم ،شارع مفرق إكتابا،
مديرية شرطة طولكرم.
رقم اإلدارة092672167 :
الرائد احلقوقي  /محمد قدومي
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :قلقيلية ،حي كفر سابا ،مركز
مدينة شرطة قلقيلية.
رقم اإلدارة092946505 :
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الرائد  /سفيان زحالن
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :أريحا ،دوار أريحا ،مركز مدينة
شرطة أريحا.
رقم اإلدارة022323843 :
الرائد  /منتصر برهم
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :سلفيت ،شارع احملكمة ،مديرية
شرطة سلفيت.
رقم اإلدارة092515541 :
النقيب  /محمد غنام
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :اخلليل ،منطقة اجللدة ،مديرية
شرطة اخلليل.
رقم اإلدارة022226382 :
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الرائد  /عبلة فزع
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :رام اهلل ،البالوع ،مديرية شرطة
رام اهلل.
رقم اإلدارة022421230 :
النقيب  /إبراهيم زواهرة
مدير فرع حماية األسرة واألحداث
العنوان كامالً :بيت حلم ،مديرية شرطه بيت
حلم ،شارع أبو جبل ،طريق أرطاس ،خلف السوق
املركزي للخضار.
رقم اإلدارة022744902 :
مالحظة:
باإلمكان االتصال أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة
مبنطقتك للوصول إلى خدمات احلماية على الرقم ()100
وطلب قسم حماية األسرة.
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وكالة الغوث الدولية  /برنامج
الصحة النفسية المجتمعية  -برنامج
حماية الطفل والعائلة
تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها لالجئني
الفلسطينيني داخل اخمليمات وتقدم الرعاية الصحية
والتعليم واإلغاثة واخلدمات باإلضافة إلى الصحة
النفسية اجملتمعية وحماية الطفل والعائلة ،ويوجد
داخل كل مركز صحي (عيادة) مرشد نفسي يقدم خدمة
الدعم واملشورة واإلرشاد النفسي الفردي واجلماعي،
وداخل املراكز اجلماهيرية يوجد مرشد مجتمعي يقدم
اخلدمات والدعم واملشورة باإلضافة إلى املرشد املدرسي،
حيث يوجد داخل كل مدرسة مرشد/ة مدرسي/ة يقدم
اإلرشاد للطالب .باإلضافة إلى خدمة التحويل والتدخل
في احلاالت الطارئة واحلماية للنساء املعنفات.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :في كل مخيم بجميع احملافظات
(شمال ،جنوب ،وسط).
جوال0598940147 / 0598940143 :
البريد اإلكترونيL.YOUNG@UNRWA.ORG :
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مركز المرأة لإلرشاد القانوني
واالجتماعي WCLAC
تأسس املركز في العام  1991لتقدمي اخلدمة االجتماعية
والقانونية والوقائية والعالجية للنساء املعنفات وبيوت
احلماية والتدخل الطارئ (حماية نساء في ضائقة من
العنف).
آليات التواصل:
العنوان كامالً :القدس ،شعفاط ،بجانب دخلة
اجلوالني ،شارع حافظ إبراهيم ،بناية رقم .10
هاتف026281497 :
العنوان كامالً 23 :شارع شطارة ،بطن الهوى،
رام اهلل.
هاتف022956147 / 022956146 :
فاكس022956148 :
العنوان كامالً :اخلليل ،عني سارة ،مقابل بلدية اخلليل.
هاتف022250585 :
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العنوان كامالً :بيت جاال ،شارع املغتربني ،بجانب
بيت الشيوخ ،بناية رقم .76
هاتف022760780 :

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية
للتنمية PWWSD
مؤسسة أهلية نسوية مستقلة تشكل جزءا ً أساسيا ً
من احلركة النسوية وتعمل على قطاع احلماية والصحة
النفسية واإلرشاد الفردي واجلماعي.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :رام اهلل ،شارع ركب ،عمارة
الشركة العقارية ،الطابق الثالث ،شارع األنبياء،
رام اهلل ،فلسطني.
هاتف022981977 / 022986761 :
العنوان كامالً :نابلس ،شارع رفيديا الرئيس،
عمارة الرحاب التجارية.
هاتف092347384 / 092347383 :
17

العنوان كامالً :بيت حلم ،شارع املدبسة ،عمارة
الكامل ،الطابق الثالث.
هاتف022765926 :
العنوان كامالً :اخلليل ،يطا ،شارع البنوك،
بجانب بنك فلسطني.
هاتف022273070 :
العنوان كامالً :طولكرم ،شارع مستشفى ثابت
ثابت احلكومي ،مجمع التاج التجاري ،الطابق الرابع.
هاتف092681210 :
العنوان كامالً :جنني ،شارع أبو بكر ،عمارة عبد
اللطيف أبو بكر.
هاتف042501610 :

جمعية الدفاع عن األسرة FDS
آليات التواصل:
هاتف ،092341118 :فاكس092341117 :
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مركز سوا
نبذة عن املؤسسة:
يعمل املركز على املشاركة في التقليل من العنف بأشكاله
كافة املوجهة ضد املرأة والطفل ،والعمل على رفع املعرفة
والوعي اجملتمعي بقضايا العنف ،وتدريب املهنيني للتعامل
مع حاالت العنف ،وتقدمي الدعم واملساندة للنساء
واألطفال عبر خط حماية الطفل الفلسطيني (.)121
آليات التواصل:
العنوان كامالً :القدس ،شارع شعفاط.
هاتف025324025 / 025324122 :
فاكس025324025 :
العنوان كامالً :رام اهلل ،البالوع.
هاتف ،022418100 :فاكس022418111 :
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المحافظات الجنوبية:
قطاع غزة
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وزارة الشؤون االجتماعية :شبكة
حماية الطفولة (بيت األمان)
وزارة الشؤون االجتماعية هي إحدى أجهزة السلطة
التنفيذية ،وتؤدي دورا ً تخصصيا ً في إطار تكاملي
مع بقية الوزارات والهيئات احلكومية اخملتلفة إلرساء
القواعد االجتماعية األساسية للدولة الفلسطينية
وفق أسس حديثة لبناء اجملتمع السليم ورفع مستوى
معيشته لضمان احلياة الكرمية لإلنسان الفلسطيني.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :محافظة غزة ،مؤسسة الربيع،
مقابل اجلامعة اإلسالمية.
جوال0599811196 :
مجال عمل املؤسسة:
قطاع احلماية.
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المركز الفلسطيني لحقوق
اإلنسان
وحدة املرأة في املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان بدأت
في العام  1997ويتركز عملها على تقدمي املساعدة
القانونية والتوعية القانونية.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :محافظة غزة 29 ،شارع عمر
اخملتار ،الرمال ،غزة.
وهناك فروع في جباليا وخان يونس.
هاتف082825893 / 082824776 :
مجال عمل املؤسسة:
حماية قانونية.
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جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة:
جمعية عايشة حلماية املرأة والطفل هي جمعية
نسوية فلسطينية مستقلة .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
اجملاالت جميعها أثناء تنفيذ خطتها االستراتيجية.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :غزة ،ميناء الصيادين ،خلف
سلطة النقد.
هاتف082888522 / 082888523 :
فاكس082888522 :
مجال عمل املؤسسة:
االجتماعي ،النفسي ،القانوني ،االقتصادي ،تدريب مهني،
املساواة من منظور النوع االجتماعي ومتكني النساء.
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اتحاد لجان العمل الصحي
نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة:
احتاد جلان العمل الصحي :مؤسسة صحية أهلية ،ذات
جذور مجتمعية ،غير هادفة للربح ،تأسست في العام
 .1985ويرتكز 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 اجملتمعية.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :غزة ،شارع النصر ،بجوار أبراج
املقوسي.
هاتف ،082895987 :فاكس082895989 :
مجال عمل املؤسسة:
صحي ،نفسي ،قانوني.
الفئة املستهدفة:
النساء ،األطفال ،كبار السن ،اجملتمع احمللي ،أشخاص ذوو
إعاقة في اإلطار الصحي.
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برنامج مبادرة النوع االجتماعي
في وكالة الغوث الدولية
نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة:
أنشئ برنامج مبادرة النوع االجتماعي في وكالة الغوث
الدولية «األونروا» في العام  2008بهدف العمل على
حتقيق املساواة في النوع االجتماعي من خالل منح
النساء الفرصة ملمارسة حرية احلركة وتنمية مهاراتهن
الشخصية واملهنية .كما يعمل البرنامج بالشراكة
مع املؤسسات القاعدية على تنفيذ األنشطة بهدف
بناء قدراتها ومنحها الفرصة لتنفيذ األنشطة اخلاصة
بالنوع االجتماعي ومتكني النساء.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :محافظة غزة ،شارع جمال عبد
الناصر ،غزة.
unrwa headquarter Gaza
هاتف ،082887124 :جوال 0599602464
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مركز شؤون المرأة  -غزة
نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة:
مركز شؤون املرأة هو جمعية أهلية نسوية مستقلة
غير ربحية تهدف إلى متكني النساء الفلسطينيات
ومناصرة حقوقهن من خالل برامج تنمية القدرات
واملعلومات واألبحاث واملناصرة انسجاما ً وانطالقا ً من
مبادئ حقوق اإلنسان والتي تشمل املسؤولية وحكم
القانون والشفافية والتسامح والعدالة واملساواة وعدم
التمييز واملشاركة والتمكني للفئات املهمشة.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :غزة ،الرمال ،شارع خليل الوزير،
عمارة السعيد.
هاتف ،082877311 :فاكس082877313 :
مجال عمل املؤسسة:
حماية ،اجتماعي ،نفسي ،صحي ،تعليمي ،قانوني،
اقتصادي ،املساواة من منظور النوع االجتماعي ومتكني
النساء.
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الفئة املستهدفة:
النساء ،اجملتمع احمللي ،أشخاص ذوو/ات إعاقة ،املسنون/ات.

جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل
نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة:
جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل هي جمعية نسوية
فلسطينية مستقلة غير ربحية ،تهدف إلى حتقيق
املساواة اجلندرية من خالل برامج التمكني االقتصادي
والدعم النفسي لدعم الفئات املهمشة في جنوب
قطاع غزة خصوصا ً محافظتي رفح وخان يونس .تسعى
جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل لرعاية املرأة والطفل
واحلد من نسب العنف بشتى أنواعه ،ومنذ تأسيس
اجلمعية عملت على التمكني.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :محافظة رفح ،الفرع الرئيس،
رفح ،دوار النجمة ،مقابل دهانات كابسي ،عمارة
أبو سمهدانة ،فوق نقابة احملامني.
هاتف ،082187252 :فاكس082181366 :
جوال0599155657 :
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مجال عمل املؤسسة:
النفسي ،االجتماعي ،القانوني ،التعليمي ،املساواة من
منظور النوع االجتماعي ،متكني النساء.
الفئة املستهدفة:
النساء ،األطفال ،الشباب.

جمعية الثقافة الفكر الحر
نبذة عن املؤسسة:
بيت آمن يجمع األطفال في إطار تربوي منائي يساعدهم
ويحميهم من حدة الظروف االجتماعية واالقتصادية
والسياسية وقسوتها .تضم اآلن خمسة برامج تنموية
أساسية تشكل عصب املؤسسة( :برنامج املعلومات
واألبحاث وبناء القدرات ،برنامج الطفل ،برنامج متكني
النساء ،برنامج الدمج اجملتمعي والشباب ،برنامج
املناصرة والضغط).
آليات التواصل:
العنوان كامالً :محافظة خان يونس ،جمعية
الثقافة والفكر احلر ،حي األمل.
هاتف ،082071299 :فاكس082071299 :
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مجال عمل املؤسسة:
دعم نفسي واجتماعي وصحي وقانوني واقتصادي
وتوعوي ،واملساواة من منظور النوع االجتماعي.
الفئة املستهدفة:
النساء ،األطفال ،كبار السن ،اجملتمع احمللي ،أشخاص ذوو
إعاقة في اإلطار الصحي.

مركز صحة المرأة  -التابع لجمعية
الثقافة والفكر الحر
آليات التواصل:
العنوان كامالً :مخيم البريج ،بلوك .12
جوال0599885015 :
مجال عمل املؤسسة:
دعم نفسي واجتماعي وصحي وقانوني واقتصادي
وتوعوي ،واملساواة من منظور النوع االجتماعي.
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الفئة املستهدفة:
النساء ،األطفال ،كبار السن ،اجملتمع احمللي ،أشخاص ذوو
إعاقة في اإلطار الصحي.

جمعية الهالل األحمر بقطاع غزة -
مركز صحة المرأة جباليا
نبذة عن جمعية الهالل األحمر:
جمعيه أهلية غير حكومية ،مستقلة ذات طابع
دميقراطي وتنموي وإغاثي ،غير هادفة للربح ،تستهدف
املساهمة في حتسني األوضاع الصحية والثقافية
والتعليمية واإلنسانية للمواطنني في قطاع غزة .لها
عدة مراكز وهي :مركز الشيخ أحمد زكي اليماني،
ومركز عبسان الطبي ،ومركز صحة املرأة.
مركز صحة املرأة جباليا:
مركز صحة املرأة مبخيم جباليا هو أحد املراكز التابعة
جلمعية الهالل األحمر بقطاع غزة ،أنشئ في العام
 1999لتلبية احتياجات املرأة من خالل تقدمي اخلدمات
في مجال الصحة اجلسدية والنفسية واالجتماعية
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والقانونية عبر مركز واحد متعدد القطاعات مع مراعاة
السرية واخلصوصية .ويقدم املركز خدماته للنساء
والرجال في مخيم جباليا واملناطق اجملاورة يوميا ً من
الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية ظهرا ً
على مدار  6أيام في األسبوع من السبت إلى اخلميس.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :غزة ،مخيم جباليا ،دوار الشهداء.
هاتف ،082473833 :جوال0595977757 :
البريد اإلكترونيwhcj999@yahoo.com :
صفحة اإلنترنت  /فيس بوكwww.hilal.ps :
املركز الرئيس (مركز د .حيدر عبد الشافي):
فلسطني ،غزة ،شارع الثالثيني ،مقابل جامعة
األزهر.
هاتف082824439 / 082820026 / 082864750 :
فاكس082860019 :
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مركز صحة املرأة ،جباليا ،معسكر جباليا،
شارع الشهداء ،بلوك.11
هاتف ،082473833 :فاكس082473832 :

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
نبذة عن اجلمعية:
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 ،استنادا ً إلى
اتفاقيات جنيف ومبادئ احلركة الدولية للصليب األحمر
والهالل األحمر السبعة( :اإلنسانية ،عدم التحيز ،احلياد،
االستقالل ،التطوع ،الوحدة ،العاملية).
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آليات التواصل:
العنوان كامالً :غزة ،تل الهوى ،بجوار مستشفى
القدس.
هاتف ،082838844 :فاكس082838824 :
صفحة اإلنترنتhttp://www.palestinercs.org/ar :
مجال عمل املؤسسة:
اجتماعي ،نفسي ،اقتصادي ،صحي.
الفئة املستهدفة:
النساء ،الرجال والشباب ،اجملتمع احمللي.

المركز الفلسطيني للديمقراطية
وحل النزاعات
نبذة عن املركز:
املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات هو
مؤسسة غير حكومية ال تهدف للربح ،أنشئ وتطور من
خالل جهد مجموعة من الشباب الفلسطيني الساعي
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لتكوين منوذج فلسطيني عربي لتطبيق أفكار الدميقراطية
وحل النزاعات .وفي ظل سعي هذه اجملموعة لتأسيس
مؤسسة فلسطينية الهوية ،عاملية األداء ،مت تسجيل
املركز بصورة رسمية لدى وزارة العدل الفلسطينية سنة
 1998كمؤسسة غير حكومية ،مهمتها خدمة اجملتمع
الفلسطيني من خالل تعزيز دور اجملتمع املدني.
ميتلك املركز اآلن قاعدة مؤسساتية تتمثل في  6فروع،
ثالثة فروع رئيسة وثالثة مكاتب في قطاع غزة والضفة
الغربية ،إلى جانب فريق متميز من املوظفني والذي يبذل
جهوده لتحقيق أهداف املركز ،ويوجد في املركز خط
هاتف مجاني يستقبل مشاكل الناس وهمومهم في
القضايا اخملتلفة.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :شارع شارل ديجول ،مقابل قصر
احلاكم ،مدينة غزة.
هاتف082847488 / 082841414 :
فاكس082824977 :
البريد اإللكترونيpchrcd1@palnet.com :
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مجال عمل املؤسسة:
اجتماعي ،اقتصادي ،متكني.
الفئة املستهدفة:
األطفال ،النساء ،الشباب ،اجملتمع احمللي.

مركز األبحاث واالستشارات
القانونية للمرأة  -مركز “حياة”
لحماية وتمكين النساء والعائالت
نبذة عن املركز:
مركز مستقل مت تأسيسه في مدينة غزة كشركة
غير ربحية مرخصة حتت رقم تسجيل ()563141852
مجموعة من اخلبراء في اجملتمع احمللي من قانونيات
وقانونيني وناشطات في مجال العمل النسوي واجملتمعي
لتركيز اجلهود لتطوير واقع املرأة الفلسطينية على
املستويني القانوني واجملتمعي كمتطلب رئيس لتحقيق
العدالة واملساواة والدميقراطية في اجملتمع الفلسطيني.
ويعتمد املركز على ثالثة برامج أساسية وهي :برنامج
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األبحاث والدراسات ،برنامج االستشارات القانونية
واحلماية من العنف ،برنامج التوعية والتثقيف والتدريب.
يهدف املركز إلى العمل على احلماية القانونية الفعالة
للمرأة أمام احملاكم الوطنية وتقدمي االستشارات
القانونية للنساء مبا يضمن حماية املرأة من العنف
األسري واجملتمعي ودعم الناجيات منه ،ويقدم البرنامج
خدمات االستشارات القانونية للنساء .يعد مركز حياة
من أهم املراكز في قطاع غزة التي تعمل على حماية
ومتكني النساء والعائالت ضحايا العنف والناجيات منه.
آليات التواصل:
العنوان كامالً :فلسطني ،غزة ،الرمال ،شارع
خليل الوزير( ،اللبابيدي) ،عمارة السعيد،
الطابق الثالث.
هاتف ،082856357 :جوال0598887055 :
البريد اإللكترونيcwlrc-pal@hotmail.com :
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عنوان مركز حياة :تل الهوا ،مقابل مبنى اإلذاعة
والتلفزيون.
هاتف ،082848115 :تلفاكس082848116 :
جوال ،0598887055 :جوال0599306798 :
البريد اإلكترونيhayat-pal@hotmail.com :

خدمات اإلرشاد عبر الهاتف:
مؤسسة سوا
آليات التواصل:
لطلب خدمة اإلرشاد:
الرقم اجملاني  121داخل األراضي الفلسطينية
لالتصال من القدس احملتلة الرقم اجملاني
1800500121
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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية
للتنمية PWWSD
آلية التواصل:
العنوان كامالً :غزة ،شارع النصر ،اللبابيدي،
عمارة السعيد ،الطابق الرابع.
هاتف ،082857996 :فاكس082857998 :
عبر اخلط اجملاني1800606060 :

مركز الديمقراطية وحل النزاعات
آلية التواصل:
عبر اخلط اجملاني 1800400600 :أو 1800900800
ملساعدتك في حل مشاكلك وتقدمي أي استشارة.
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