
 املؤسسات التي تقدم 

خدمات متعددة القطاعات 

للنساء والفتيات الناجيات 

من العنف املبني عىل النوع اإلجت�عي 

كتيب



خدمات متعددة القطاعات خدمات الدعم النفيس واإلجت�عي االستشارات القانونية

املجانية وخدمات الصحة اإلنجابية وتتوفر  مساحة آمنة للسيدات تهدف اىل تدريبهم 

عىل مختلف الحرف املختلفة و�كينهم نفسياً واقتصادياً وأنشطة ترفيهية.

جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية

 مركز نجاة - غزة 

( جمعية الهالل األحمر سابقاً )

إدارة الحالة

مركز صحة املرأة - جباليا

095 2 380707         059 8 886006

غزة - مقابل جامعة األزهر

08-2820026

        2473833-08جباليا - دوار الشهداء الستة - بجوار محالت صايف للبناء
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املؤسسة

التفاصيل



جمعية الثقافة والفكر الحر 

مركز صحة املرأة الربيج 

خدمات متعددة القطاعات �ايف ذلك خدمات الدعم النفيس واالجت�عي

االستشارات والتمثيل القانو� املجا� وخدمات الصحة االنجابية وانشطة

 ترفيهية .

  08-2565888     059 4 104661  

الوسطى- الربيج والجنوب 

املؤسسة

التفاصيل

إدارة الحالة



جمعية عايشة لح�ية 

املرأة والطفل

خدمات متعددة القطاعات �ا يف ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم

النفيس ، والخدمات االجت�عية القانونية واالنشطة الرتفيهية وخدمات

 التمك� االقتصادي .

059 9 833263

ـزة غـ

التفاصيل

املؤسسة

إدارة الحالة



خدمات متعددة القطاعات الخدمات االجت�عية ، الخدمات القانونية، الخدمات

النفسية ، الخدمات اإلعالمية ،خدمات التمك� االقتصادي .

08 - 2877311

مركز شؤون املرأة

ـزة غـ

املؤسسة

التفاصيل

إدارة الحالة



خدمات متعددة القطاعات :خدمات اجت�عية خدمات نفسية ،خدمات قانونية

مجانية  (االستشارات والتمثيل القضا� )  ، خدمة الوساطة خدمة 

التواصل الرشطية  .

جمعية الثقافة والفكر الحر مركز صحة املرأة الربيج

شبكة وصال وحدة الدعم واالستشارات 

 الوسطى ، دير البلح املناطق الجنوبية خانيونس - رفح

059 8 391710

املؤسسة

التفاصيل

إدارة الحالة



استشارات قانونية ،�ثيل قانو� ، ومتابعة حاالت اإلساءة الجنسية ،

واالغتصاب ،وسفاح القر� ، وامل�اث.   

059 9 749141

غزة

مركز األبحاث واالستشارات

 القانونية للمرأة

املؤسسة

التفاصيل

الدعم القانو�
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غزة

املؤسسة

التفاصيل

الدعم القانو�

مؤسسة سوا

استشارات ودعم من خالل الخط املجا�

059 8 903343        02-2418100



الدعم القانو�

نقابة املحامي�

التفاصيل

استشارات ،خدمات التمثيل القضا� (مرافعات أمام املحاكم  النظامية

بشقيها املد� والجنا� ) الوساطة والتحكيم ضمن املركز �ك� وتعزيز 

قدرات املحامي� حديثي التخرج لدعم قضايا الفئات الهشة  .

ـزة ـاع غ قط

059 8 285636

املؤسسة



االستشارات القانونية ، والتمثيل القضا� املتعلق بقانون أحوال األرسة

 (الحضانة ، الطالق وقضايا االنفصال ) .

الدعم القانو�

املؤسسة

التفاصيل

جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية

 مركز نجاة - غزة 

( جمعية الهالل األحمر سابقاً )

مركز صحة املرأة - جباليا

095 2 380707         059 8 886006

غزة - مقابل جامعة األزهر

08-2820026

        2473833-08جباليا - دوار الشهداء الستة - بجوار محالت صايف للبناء



الدعم القانو�

املؤسسة

التفاصيل

املركز الفلسطيني للد�قراطية وحل النزاعات 

االستشارت القانونية ، والتمثيل القانو� املتعلق بقانون أحوال األرسة

 (�ا يف ذلك الحضانة، والطالق ، االنفصال ومشاهدة ومشاهدة األطفال والخ)

 

ـزة غـ

059 9 410580



الدعم القانو�

املؤسسة

ـزة ـاع غـ قطـ

املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 

االستشارت القانونية ، والتمثيل القانو� املتعلق بقانون أحوال

 األرسة (�ا يف ذلك ، الحضانة ،والطالق ،االنفصال ، والخ)

  

التفاصيل

059 9 859691



الدعم القانو�

املؤسسة

التفاصيل

جمعية الثقافة والفكر الحر

 مركز صحة املرأة الربيج

االستشارات القانونية ، والتمثيل القانو� املتعلق بقانون أحوال

 األرسة (الحضانة ،والطالق وقضايا االنفصال ) .

الوسطى والربيج

059 9 775781



املؤسسة

الدعم القانو�

التفاصيل

ـزة غ

مركز شؤون املرأة

استشارات ،خدمات التمثيل القضا� مساعدات قانونية.    

08 - 2877311



الدعم القانو�

املؤسسة

التفاصيل

استشارات ، خدمات التمثيل القضا� مساعدات قانونية  

جمعية عايشة لح�ية املرأة والطفل

08-2888522        059 2 100280

ـزة غـ



ـزة ـاع غـ قطـ

املؤسسة

التفاصيل

الصحة النفسية

برنامج غزة للصحة النفسية

العالج النفيس �ا يشمل اعطاء االدوية املناسبة حسب تقرير 

طبيب املراقبة الليلية  

08-2865949        059 9 111 111
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خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات الفردية والج�عية 

املؤسسة

التفاصيل

جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية

 مركز نجاة - غزة 

( جمعية الهالل األحمر سابقاً )

الصحة النفسية

مركز صحة املرأة - جباليا

095 2 380707         059 8 886006

غزة - مقابل جامعة األزهر

08-2820026

        2473833-08جباليا - دوار الشهداء الستة - بجوار محالت صايف للبناء
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املؤسسة

مركز األبحاث واالستشارات القانونية والح�ية للمرأة مرشوع حياة 

و�ك� النساء  والعائالت .

التفاصيل

خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات الفردية والج�عية 

ـزة غـ

059 2 604774

الصحة النفسية



الصحة النفسية

املؤسسة

التفاصيل

خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات الفردية والج�عية 

جمعية الثقافة والفكرالحر مركز صحة املرأة الربيج 

059 4 104661        08-2565888

الوسطى- الربيج والجنوب 



الصحة النفسية

املؤسسة

خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات الفردية والج�عية 

جمعية الثقافة والفكر الحر  شبكة وصال 

التفاصيل

الجنوب والوسطى

0597810748         0598391710



خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات الفردية 

أو الج�عية متخصصة يف حاالت متعلقة باألفكار االنتحارية والعنف 

املبني عىل النوع االجت�عي  .

0599833263       0599305585

جمعية عايشة لح�ية املرأة والطفل

الصحة النفسية

املؤسسة

التفاصيل

مدينة غزة



برنامج غزة للصحة النفسية

08-2865949       059 9 111 111

الصحة النفسية

املؤسسة

التفاصيل

ـزة ـاع غــ قطـ

خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات الفردية والج�عية 



الصحة النفسية

املؤسسة

التفاصيل

ـزة غــ

خدمات الدعم النفيس االجت�عي �ا يف ذلك االستشارات

الفردية والج�عية .

مركز شؤون املرأة

08-2877311        08-2877312



الخدمات الصحية

املؤسسة

صحة األم ( الرعاية ماقبل الحمل ،رعاية ماقبل الوالدة ، رعاية مابعد الوالدة ) 

خدمات أمراض النساء �ا يف ذلك تنظيم األرسة ، وفحوصات املوجات فوق

 الصوتية لرسطان الثدي (اإلحالة لتصوير الشعاعي للثدي ) خدمات متعلقة 

باألمراض املنقولة جنسياً استشارات وخدمات متعلقة بانقطاع الطمث ، 

مخترب وصيدلية . 

التفاصيل

جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية

 مركز نجاة - غزة 

( جمعية الهالل األحمر سابقاً )

مركز صحة املرأة - جباليا

095 2 380707         059 8 886006

غزة - مقابل جامعة األزهر

08-2820026

        2473833-08جباليا - دوار الشهداء الستة - بجوار محالت صايف للبناء
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الخدمات الصحية

جمعية الثقافة والفكرالحر مركز صحة املرأة الربيج 

املؤسسة

التفاصيل

الوسطى- الربيج  

059 9 885015        059 9 5500676

صحة األم ( الرعاية ماقبل الحمل ،رعاية ماقبل الوالدة ، رعاية مابعد الوالدة ) 

خدمات أمراض النساء �ا يف ذلك تنظيم األرسة ، وفحوصات املوجات فوق

 الصوتية لرسطان الثدي (اإلحالة لتصوير الشعاعي للثدي ) خدمات متعلقة 

باألمراض املنقولة جنسياً استشارات وخدمات متعلقة بانقطاع الطمث ، 

مخترب وصيدلية . 



الخدمات الصحية

املؤسسة

التفاصيل

ـزة ـاع غـ قطـ

وزارة الصحة

تقدم كافة الخدمات الصحية لضحايا العنف املبني عىل النوع اإلجت�عي 

والجهة الوحيدة املختصة بالكشف عن حاالت االغتصاب  وسفاح القر� 

 والحاالت التي تتطلب تقرير الطب الرشعي .

059 9 341520



الخدمات الصحية

املؤسسة

التفاصيل

اتحاد لجان العمل الصحي 

صحة األم ، الرعاية ما قبل الحمل  رعاية ماقبل الوالدة  ، رعاية مابعد  الوالدة ،

خدمات أمراض النساء �ا ذلك تنظيم األرسة ، وفحوصات  املوجات فوق 

الصوتية ، استشارات  خدمات متعلقة بانقطاع الطمث .

0598884286         059213534

جباليا - بيت حانون - غزة - الكرامة  - رفح البلد - النص�ات



املأوى واألمان

املؤسسة

التفاصيل

مركز األبحاث واالستشارات القانونية والح�ية للمرأة مرشوع حياة و�ك�

 النساء  والعائالت . 

االستشارات والح�ية القانونية واألنشطة النفسية اإلجت�عية 

واألنشطة الرتفيهية  .

059 9 697753        059 9 306798

مدينة غزة
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املؤسسة

التفاصيل

بيت اآلمان الحكومي (خدمات املبيت )   

يقدم اإلستشارة النفسية  واإلجت�عية والقانونية  باإلضافة اىل خدمات        

اإليواء واملبيت . 

مدينة غزة

059 2 426452        08-2641219

املأوى واألمان



املؤسسة

التفاصيل

جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية

 مركز نجاة - غزة 

( جمعية الهالل األحمر سابقاً )

التمك� االقتصادي

التدريب املهني من خالل املساحات اآلمنة والتمك� االقتصادي. 

مركز صحة املرأة - جباليا

095 2 380707         059 8 886006

غزة - مقابل جامعة األزهر

08-2820026

�        2473833-08جباليا - دوار الشهداء الستة - بجوار محالت صايف للبناء
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املؤسسة

التفاصيل

التمك� االقتصادي

غزة والشمـال

 059 9 305585

التدريب املهني والتمك� اإلقتصادي  

جمعية عايشة لح�ية  املرأة والطفل



املؤسسة

التفاصيل

التمك� االقتصادي

التدريب املهني من خالل املساحات اآلمنة والتمك� االقتصادي. 

جمعية الثقافة والفكرالحر  مركز صحة املرأة الربيج 

الوسطى - الربيج  

059 9 615686         059 9 885015



املؤسسة

التفاصيل

التمك� االقتصادي

ـزة ـاع غــ قطـ

التدريب املهني والتمك� اإلقتصادي  

08-2877311        08-2877312

مركز شؤون املرأة



طح�وع ا�تث وا�جاة��ئ �طسظش ا��ئظغ سط� ا�ظعع ا��ا��سغ 

و�عشغ� �ثط�ت ا�ختئ ا�ةظ�غئ وا�ظة��غئ ا��ظصثة �طتغ�ه 

شغ ص��ع �جة وا�د�ئ ا�ش��غئ

ش�ع �ئ��غ�

info@hilal.ps

ا���ع ا���غ�غ - �جة

ح�رع سئث ا�ظ�خ� - طص��ض ��طسئ افزع�

rcs4gs@gmail.com

 مركز نجاة - غزة 

( جمعية الهالل األحمر سابقاً )جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية

مركز صحة املرأة - جباليا

08-2473833        

095 2 380707         059 8 88600608-2820026

�ئ��غ� - دوار ا�حعثاء ا��ائ - �ةعار طتقت خ�شغ �طئظ�ء


