إن العنف ضد المرأة ظاهرة تجتاح مجتمعنا الفلسطيني،
اذ ان نسبة النساء اللواتي ابلغن او افصحن عن تعرضهن
للعنف داخل المنزل او من أحد أفرراد اسرررة رد بلر
 .%83وتتعدد أشكال العنف الموجر ضرد المررأة فري
مجتمعنررا الفلسررطيني مررن العنررف اس تصرراد والعنررف
النفسي الى العنف الجنسي والذ يشركل تهديردا لحيراة
النساء نظراً لالعتبارات الثقافية والمجتمعية القائمة.
للعمل علرى مواجهرة العنرف وتقرديم خردمات للنسراء
اللواتي تعرضن للعنف ،ترم تطروير إجرراءات وأنظمرة
لتكون إحرد الططروات الرئيسريلة لبنراء شربكة فعلالرة
مُتعدلدة القطاعرات تعمرل علرى حمايرة النسراء وتقرديم
الطدمات المتطصصة لهرن حسرا احتيراجهن .وبالترالي
توفير الطدمات الصحية ،اسجتماعيرة والقانونيرة التري
تدعم حاست العنف وإجراءات التحويل الرالم لهرا مرن
خالل مساعدة مُزولد هذه الطدمات على التلعررلُ

علرى

حرراست العنررف ،وترروفير الرردلعم الصررحلي ،والنلفسرري،
والقررانونيل ،واسجتمرراعيل الررالم لهررا وتحويلهررا إلررى
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المُؤرلسات األُخر المعنية التي تعمل بهذا المجال إذا ما
ارتدعت الحاجة الى تحويل النساء الى جهات ومؤرسات
أخر للمساعدة في تقديم الطدمات المتطصصة وحماية
حقهن بالحياة .
كيف يمكن للنساء التوج لطلرا الطدمرة لالصرحية-
اسجتماعية -القانونية والحمايرة التري تطرل النسراء
ضحايا العنف؟
يمكن للمرأة ان تتوج الى المؤرسات التي تقد خدمات
مباشرة للنسراء لطلرا الطدمرة مثرل مديريرة التنميرة
اسجتماعيررة ،دوائررر حمايررة اسررررة فرري الشررر ة
الفلسطينية ،أو من خالل المؤرسات التي تقرد خردمات
للنساء من مؤرسات المجتمر المردني .كمرا يمكرن ان
نفصح عن العنف من خالل العيادات والمراكز الصرحية
المتواجدة في منطقتك ،ويقو مقد الطردمات باتبرا
اسجررراءات الطا ررة بنظررا التحويررل الررو ني للنسرراء
المعنفات من أجل تقديم الطدمة اسفضل للمرأة.
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ما هري الطردمات التري تقرد للنسراء فري القطاعرات
المطتلفة لالصحية -اسجتماعية -القانونية والحماية ؟
 تتلقى النساء في القطا الصرحي الطردمات الصرحية
والتي تشمل خدمات التقصري والسرؤال عرن العنرف،
العالج الطبي ،المتابعة بما يلز للنساء.
 اما في القطا اسجتمراعي ،فتشرمل خردمات اسرشراد
والمشورة ،اسرشاد الجماعي ،اسرشاد اسرر  ،التوعية،
وأيضا تشمل الطدمات في القطا اسجتماعي خردمات
الحماية والتدخل الطار ء للنساء المعنفات.
 في القطا الشر ي ،تقرد خردمات الحمايرة -بيروت
إيواء أو ا شكل من أشكال الحماية ،اجتماعي ،انوني
والمساواة المبنيرة علرى النرو اسجتمراعي وتمكرين
النساء.
 الطرردمات القانونيررة والترري تتمثررل بتقررديم الرردعم
القانوني ،التمثيل بالمحاكم واسرتشارات القانونية.
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ما هري المؤرسرات التري تقرد الطردمات لالصرحية-
اسجتماعية -القانونية والحماية

للنساء؟

يمكنك التوج الرى المؤرسرات الرررمية والمؤرسرات
المدنية لطلا المساعدة في حال تعرضك للعنف ررواء
في المنزل او خارج .
الطدمة التي تقدمها
العنوان
ارم المؤرسة
محافظة وباس هاتف 90-6571752/7 :خدمرررة اجتماعيرررة،
واسغوار الشمالية فاكس 90-6571973 :نفسررررية ،ررررحي،
تعليمرري ،ا تصرراد ،
وباس – حي اسركان
لدائرة التنمية
المساواة المبنية على
المجتمعية
النو اسجتماعي
تقررررد خرررردمات
هاتف90-6571129 :
دائرة وحدات
الحماية -بيوت إيواء
وباس ،الشار الرئيس،
حماية اسررة
أو ا شررركل مرررن
مديرية وباس
واسحداث
أشررركال الحمايرررة،
اجتمررراعي ،رررانوني
والمسرراواة المبنيررة
علرررررى النرررررو
اسجتمرراعي وتمكررين
النساء.
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مديرية التنمية
اسجتماعية

مديرية
وباس

حة

استحاد العا
للمرأة
الفلسطينية

جوال9507589923 :
وباس ،رب الغرفة
التجارية الطابق اسول.

هاتف90 -6571907 :
مديرية وباس ،بجانا
بنك فلسطين ،شار
تيارير

هاتف90-6276998 :
وباس
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تقررررد الطرررردمات
اسجتماعية ،النفسرية
 ،الصحية ،التعليمية،
القانونيررررررررررررة
واس تصادية.
الطرردمات الصررحية
لعالج بي وخدمات
اسرشرراد والمشررورة
للنساء
تقد الطردمات فري
عيرررادات الرعايرررة
الصحية والمستشفى
الترررراب لررررومارة
الصحة.
خررردمات الحمايرررة
وبيوت اسيرواء و أ
شرركل مررن أشرركال
الحمايررة ،الطرردمات
اسجتماعيرررررررررة،
التعليمية ،القانونيرة
واس تصادية

لجان العمل
الصحي

هاتف90-6574338 :
وباس ،الشار الرئيسي،
بجانا بنك القدس

جمعية الهالل
اسحمر
الفلسطيني

هاتف90-6578666 :
وباس

جمعية وباس
الطيرية

هاتف90-6578119 :
الشار الرئيس بجانا
مدررة وباس الثانوية
برنامج حماية العائلة

وكالة الغوث
الدولية
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خرررردمات بيررررة
و ررحية وتحويررل
النسرراء الررى جهررة
اسختصاص
تقد خدمات
الحماية -بيوت إيواء
أو ا شكل من
أشكال الحماية،
اجتماعي ،انوني
والمساواة المبنية
على النو
اسجتماعي وتمكين
النساء.
خدمة اجتماعية
وخدمة انونية
الطدمات اسجتماعية،
النفسية ،الصحية،
اس تصادية والمساواة
المبنية على النو
اسجتماعي وتمكين
النساء

ارم المؤرسة

العنوان

محافظة جنين

هاتف94-6598669/1 :
محافظة جنين ،شار حيفا،
مقابل المقا عة

دائرة اسرشاد
واس الح
اسرر –
محكمة جنين
الشرعية

هاتف90-6591947 :
جنين ،دوار يحيى عياش،
عمارة األحال  ،الطابق
الثاني

مديرية التنمية هاتف90-6591917 :
الشؤون اسجتماعية ،الطابق
اسجتماعية
اسرضي ،شار يحيى عياش
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الطدمات التي
تقدمها المؤرسة
الطررررررررردمات
اسجتماعيرررررررة،
النفسية ،الصحية،
اس تصرررررررادية
والمساواة المبنية
علررررى النررررو
اسجتمرررررررراعي
وتمكين النساء.
الطررررررررردمات
اسجتماعيرررررررة،
النفسية ،الصحية،
اس تصرررررررادية
والمساواة المبنية
علررررى النررررو
اسجتمرررررررراعي
وتمكين النساء.
الطررررررررردمات
اسجتمرررررراعي ،
النفسي ،التعليمي
واس تصاد

دائرة وحدات
حماية اسررة
واسحداث

مديرية
جنين

حة

هاتف94-6591985 :
حي البساتين العسكر ،
جنين

هاتف94-6591988 :
مديرية جنين ،المنطقة
الصناعية ،مجم المدارس
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تقرررد خررردمات
الحمايررة -بيرروت
إيواء أو ا شركل
مررررن أشرررركال
الحماية ،اجتماعي،
انوني والمساواة
المبنية على النو
اسجتمرررررررراعي
وتمكين النساء.
الطدمات الصحية
لعرررالج برررري
وخدمات اسرشراد
والمشورة للنساء
تقد الطدمات في
عيررادات الرعايررة
الصررررررررررحية
والمستشفى التاب
لومارة الصحة.

جمعية الهالل
اسحمر

هاتف94-6591909 :
جنين ،شار المحطة

جمعية النجدة
اسجتماعية
لتنمية المرأة
الفلسطينية
جمعية تنمية
المرأة الريفية

هاتف94-6594779 :
جبل أبو ظهير ،شار
البلدية

مركز عالج
وتأهيل ضحايا
التعذيا

حمايرررة ،بيررروت
أيواء أو أ شركل
مررررن أشررررمال
الحماية ،اجتماعي
 ،نفسرري ،ررحي ،
تعليمي ،المسراواة
البنية على النرو
اسجتماعي
حماية  ،بيوت
إيواء ،حي،
اجتماعي و انوني

خدمات اجتماعية،
هاتف94-6595831 :
نفسية ،ا تصادية،
جنين ،ورط البلد ،فوق
المساؤاة المبنية
الغرفة التجارية
على النو
اسجتماعي
وتمكين النساء.
تقد الطدمات
هاتف94-6489828 :
اسجتماعية،
ورط البلد ،مقابل النمر
النفسية والصحية
مول ،عمارة مهير
الكسابر  ،الطابق  8بجانا والتعليمية.
بنك اسرتثمار.
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وكالة الغوث
الدولية

برنامج حماية العائلة،
موا عمل وكالة الغوث.

الطدمات
اسجتماعية،
النفسية ،الصحية،
اس تصادية
والمساواة المبنية
على النو
اسجتماعي
وتمكين النساء

كما يمكنرك التوجر الرى ا مرن وحردات حمايرة اسرررة
واسحررداث فرري الشررر ة الفلسررطينية ،او مررديريات التنميررة
اسجتماعية ،او مديريات ومستشفيات ومارة الصحة وايضا فري
كافة المحافظات المتواجدة في منطقة ركنك.
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