دليـل خدمـات الطـوارئ لالستجابـة
للعنف املبني ىلع النوع االجتمـاعي

خالل جائحة الكورونا

 2020م

نصائح

حافظي على منط حياة صحي
من خالل إتباع نظام غذائي
ونوم طبيعي مناسبني ..إن
لم تستطيعي تواصلي معا
ونحن نساعدك في ذلك.

إذا لم حتصلي على املعلومات
الصحيحة املوثقة حول
فيروس كورونا ،ميكننا أن نكون
مصدرك الصحيح للمعلومة
الصحية حول الفيروس.

اعتني باحتياجاتك األساسية واستخدمي
استراتيجيات تكيف وتأقلم مفيدة ،وإن لم
تستطيعي اتصلي بنا.

إذا شــعرتي بضغــط شــديد
بســبب احلجــر الصحــي ،ال
تتــردي فــي التحــدث إلينــا
مــن عبــر أرقامنــا املرفقــة.

لتلبية احتياجاتك الصحية والنفسية ،تواصلي
معنا ،نحن متواجدون/ات لتلبية هذه االحتياجات.

قــد تتعرضــي للنبــذ مــن قبــل مجتمعــك بســبب وضعــك باحلجــر الصحــي ،حاولــي البقــاء علــى اتصــال معنــا
للحصــول علــى الدعــم االجتماعــي.
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تواصلي مع أصدقائك ،عائلتك ،والناس اللي
بحبوكي عشان هم بحاجة حبك وحنانك ،أنت
مصدر الطاقة اإليجابية وأنت كمان بحاجة
لدعمهم.

من غير املسموح ألي شيء يقلل
من ثقتك بنفسك ،مهما كانت
الظروف صعبة أنت أقوى.

الكورونا أزمة لكن قوتك حياة.

كوني صبورة ،هذه األيام حتما ً
ستمر.

مش عشان أنت باحلجر يعني
أنت ضعيفة ،املرأة مصدر
القوة  ...قوتنا من قوتك.

التفكير السلبي
بالغد قد يفقدك
نفسك اليوم.

مرافقة األشخاص السلبيني قد
تزيد توترك وخوفك ،رافقي من
مينحك الثقة واألمان.

خوفك على أسرتك واجب ،لكن
أمانك حق.

قول/ي ال ألي عنف يوجه
ضدك من أي شخص
كان.

من غير املقبول أن يؤثر اآلخرون
فيك سلباً.
ِ
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تغلبي على أي شعور باحلزن،
فأنت مصدر االبتسامة.

اسم املؤسسة
مؤسسة أكشن
أيد

أسوار – احلركة
النسوية
العربية
القوس
للتعددية
اجلنسية
واجلندرية في
اجملتمع
جمعية الدفاع
عن االسرة
جلان العمل
الصحي

املنطقة

نوع اخلدمات

رقم الهاتف

أوقات الدوام

بيت حلم

توزيع طرود صحية
ومعدات للوقاية
الشخصية

0595242890

من السبت الى اخلميس
 8:00صباحا ً2:00-ظهرا ً

الضفة الغربية
والداخل
الفلسطيني

الضفة الغربية
والداخل
الفلسطيني

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

نابلس

خدمات ايواء ودعم
نفسي اجتماعي،
استشارات قانونية وطرود
صحية للنساء

اخلليل

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

خط مساعد أرضي
فيس بوكAssiwar :
انستغرام:
Assiwar
048533044

الشخص املسؤول

سوار عواد
منسقة املشروع
جميع أيام األسبوع
املساعد
 8:00صباحا ً  8:00-مسا ًء
ت0542430531 :

خط مساعد
0722220202

من األحد الى األربعاء
5:00مساءً9:00 -مساءً

حنني ميكي -
املديرالعام
0544898062

0597699978

جميع أيام األسبوع
(  )24ساعة

سعاد اشتيوه

0569486886

األحد ،الثالثاء ،األربعاء
 8:00صباحا ً  2:00-ظهرا ً

سهى أبو نصير

1

اسم املؤسسة

املنطقة

نوع اخلدمات

رام اهلل
جلان العمل
الصحي

طوباس

قلقيلية

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

نابلس

كيان – تنظيم
نسوي

وزارة التنمية
االجتماعية

الضفة الغربية
والداخل

يطا

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

خدمات حماية ،دعم وارشاد
نفسي اجتماعي ،مساعدات
عينية

رقم الهاتف

أوقات الدوام

الشخص املسؤول

0599818785

األحد ،الثالثاء ،األربعاء
 8:00صباحا ً  2:00-ظهرا ً

مرح عمرو

0594064949

من السبت الى اخلميس
 8:00صباحا ً  2:00-ظهرا ً

ُحسن فقها

0599393243
0598919532

من السبت الى اخلميس
 8:00صباحاً 2:00 -ظهرا ً

ليلي سواملة
ميسون اخلطيب

0598919532
وتس اب

من السبت الى اخلميس
 8:00صباحاً 3:00-عصرا ً

ميسون اخلطيب

خط مساعد أرضي
048641904
وتس اب:
0548722166
فيسبوكKayan :
02279364
0592960256
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جميع أيام األسبوع
( )24ساعة

رفاه عنبتاوي
0504515136

جميع أيام األسبوع
 8:00صباحا ً  3:00 -عصرا ً

رندة دراوشة

اسم املؤسسة

املنطقة

نوع اخلدمات

022223380
0594043536
0595901197

كفاح ابو عياش
مرمي نصر

بيت حلم

022741216
0592962532

أروي هودلي

القدس

022799969
0592960253

منال سالمة

اخلليل

وزارة التنمية
االجتماعية

رقم الهاتف

أوقات الدوام

الشخص املسؤول

خدمات حماية ،دعم وارشاد
نفسي اجتماعي ،مساعدات
عينية

جميع أيام األسبوع
 8:00صباحا ً  3:00 -عصرا ً

022958343
0595959952

سمر درويش

نابلس

092383574
0595995929

عريب دعيبس

طولكرم

092671171
0598924557

دميا هدروب

رام اهلل
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اسم املؤسسة

وزارة التنمية
االجتماعية

املنطقة

رقم الهاتف

نوع اخلدمات

قلقيلية

092942588
0592055894

جنالء دويك

جنني

042501017
0599743248

هالة دعيبس

022322504
0595901195

تهاني براهمة

أريحا

خدمات حماية ،دعم وارشاد
نفسي اجتماعي ،مساعدات
عينية

سلفيت

طوباس
وزارة التمينة
االجتماعية مركز
محور

أوقات الدوام

الشخص املسؤول

بيت حلم

تقدمي خدمات حماية متكني
للنساء ضحايا العنف
االجتماعي
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جميع أيام األسبوع
 8:00صباحا ً  3:00 -عصرا ً

092510722
0594010082

سميرة املصري

092575622
0592934494

شمس بشارات

022748660
0598130307
0598019346

سائدة األطرش
أمينة أبو حلو

جميع أيام األسبوع
( )24ساعة

اسم املؤسسة

املنطقة

مركز حماية كافة مناطق
الضفة
وتنظيم األسرة
الغربية
الفلسطينية

جمعية
االغاثة الطبية
الفلسطينية

املركز
الفلسطيني
لإلرشاد
النفسي
واالجتماعي

بيت حلم
كافة مناطق
الضفة
الغربية
بيت حلم

نابلس

نوع اخلدمات
دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

رقم الهاتف

أوقات الدوام

0599232365
0597145398

من السبت الى اخلميس
 9:00صباحا ً  4:00 -عصرا ً

خدمات طبية

0595864423

جميع أنواع اخلدمات

فيس بوك :جمعية
تنظيم وحماية االسرة
الفلسطينية PFPPA

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي ،صحة عامة،
خدمات صحة اجنابية

0595389642

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي
دعم وارشاد نفسي
اجتماعي ،استشارات
قانونية

من السبت الى اخلميس
 8:00صباحاً 2:00-ظهرا ً

جميع األوقات

جميع أيام األسبوع
( )24ساعة

0593272628

0595881758
0595881763
0599030225
0595832756
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الشخص املسؤول

أمل قمصية

اسماعيل زيادة

من األحد الى اخلميس
 8:00صباحا ً –  3:00عصرا ً

رائدة عميرة
تاال مزهر
نوال الزير
أريج عبد احلق

اسم املؤسسة

املنطقة

املركز
الفلسطيني
لإلرشاد
النفسي
واالجتماعي

سلفيت
وقلقيلية

مؤسسة سوا

جمعية املرأة
العاملة
الفلسطينية

رام اهلل

نوع اخلدمات
دعم وارشاد نفسي
اجتماعي،
استشارات قانونية

رقم الهاتف
0569821259
0592202520

دعم وارشاد نفسي خط مجاني  121من خط جوال،
اجتماعي ،خدمات
خط مساعد مجاني
كافة املناطق صحية ،استشارات
1800-500-121
حول
قانونية ،ارشاد
ملناطق القدس والداخل ،واتس أب
فايروس كورونا
+972-59-4040-121
رام اهلل

0566808900

بيت حلم

0568808901

نابلس

0566808901

جنني
اخلليل

دعم وارشاد نفسي
اجتماعي

0566808902
0566808903

قلقلية

0566808904

طولكرم

0566808906

غزة

0595676335
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أوقات الدوام
من األحد الى اخلميس
 8:00صباحًا –  3:00عصرا ً

جميع أيام األسبوع
 9:00صباحًا –  12:00ليال ً

جميع أيام األسبوع
 9:00صباحا ً  8:00 -ليال ً

الشخص املسؤول
سوزارن عواد
روان غزال

اسم املؤسسة

املنطقة

جمعية املرأة
العاملة
الفلسطينية

بيت حلم
طولكرم

نوع اخلدمات
دعم قانوني

منطقة
الشمال

األنروا

منطقة
الوسط

منطقة
اجلنوب

رقم الهاتف

أوقات الدوام

0598867382

جميع أيام األسبوع
 9:00صباحا ً  8:00 -ليال ً

0598187559

0562940872
0562940754
0562940658
0562940669
0562940739
0562940765
0562940838

1800213214

خدمات صحة
نفسية وصحة
عامة

1800313314

1800413414
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الشخص املسؤول

أيام االثنني ،الثالثاء ،األربعاء،
اخلميس ،السبت 8:00
صباحا ً  3:00-عصرا ً

0562940755
0542168667
0562940661
0562940488
0562940952
0562490708
0562940490
0562940493
0562940494

اسم املؤسسة

املنطقة

نوع اخلدمات

القدس

أوقات الدوام

رقم الهاتف

26281497
1700500419

رام اهلل

مركز املرأة
لإلرشاد القانوني
واالجتماعي
اخلليل

بيت حلم

خدمات حماية
دعم نفسي
واجتماعي
استشارات
قانونية

1800807060
2967914

الشخص املسؤول
العاملة االجتماعية :رانيا
السنجالوي
احملامية :منال قليبو
احملامية :دعاء قويدر

العاملــة االجتماعيــة :ختــام
زهــران
احملامية :رمي شماسنة
العاملــة االجتماعيــة :ختــام
جميع أيام األسبوع
زهــران
 9:00صباحا ً 4:00 -
ء
مسا
ً
احملامية :رمي شماسنة
احملامية :هنادي حميدات
العاملة االجتماعية :سونا مديح
احملامية:هيام قاقور

22250585

2760789

العاملة االجتماعية :اميان صالح
احملامية :سلوى بنور

8

اسم املؤسسة

املنطقة

نوع اخلدمات

رقم الهاتف

أوقات الدوام

الشخص املسؤول

مركز املرأة لإلرشاد
القانوني واالجتماعي

بيت ايواء
للطوارئ

خدمات حماية
الساء ضحايا
العنف

0587033112

جميع أيام األسبوع
( )24ساعة

مديرة البيت :دميا نشاشيبي
العاملة االجتماعية :أمينة
جرادات

ائتالف القدس ملكافحة
فايروس كورونا

القدس

خط مساعد
مجاني
1700500419
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