
 

 
 



 

 
 

 

 

تم انجاز هذا الكتيب بدعم من القنصلية األمريكية في 

وبتنفيذ مؤسسة جذور لالنماء الصحي القدس

واالجتماعي

وضمن مشروع تمكين النساء في المناطق 

 المهمشة في مدينة القدس
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 مقدمة

رت نت  ا د اراس  ة نف  ذتها مؤسس  ة ج  ذور لالنم  اء الص  حي     أظه  

% م ن  واالجتماعي في ع د  من اطق ف ي مدين ة الق دس أ       

بحاج ة لتمك ين ف ي الك ي ر م ن المج االت         المقدس يات النس اء 

% من النساء ليس ل ديهن خ      أيضا أ   وأظهرت الدراسة

بالوال   د   % يش    ر يس   اعدهن ف   ي ال     مش   كالتهن و   

 وال زلة.

وأظه   رت الدراس   ة أ  الك ي   ر م   ن النس   اء المقدس   يات     كم   ا 

 فة من ال نف واالضطهاا  الفلسطينيات يت رضن لوسا   م تل

م رفة كافية بالمؤسسات والمراك ز الت ي تق د      وليس لديهن

 لهن خدمات تساعدهن في ال  مشكالتهن.

اله   دن م   ن ه   ذا الكتي   ب االرخ   ااو ت   وفير بيان   ات واس   ماء  و

ات اجتماعي ة  نفس  ية  ااتص  ااية   المؤسس ات الت  ي تق د  خ  دم  

اانونية  صحية للنساء في مدينة القدس.
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 لماذا هذا الدلي ؟

لت زي  ز ا  در   ملح  ةكض  رور  ج  اءت أهمي  ة دع  داا ه  ذا ال  دلي  

عل  و الم لوم  ات وال   دمات النس  اء عل  و الوص  وص والحص  وص  

كح  ق أساس  ي م  ن الق  و، االنس  ا   وعلي  ذ ت  م تط  وير ه  ذا   

يان  ات للمؤسس  ات ال دماتي  ذ الت  ي   لت  وفير ااع  د  ب ال  دلي   

النس اء م ن    تمك ن تقد  الدعم للنساء في مج االت مت  دا     

 في مدينة القدس   ن  رن علو مجاالت الدعم المتوفر  لهالت
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 خكر وتقدير 

تتقد  مؤسسة جذور لالنماء الصحي واالجتماعي 

بالشكر الجزي  دلو ك  من ساهم في دنجاح هذا 

لو جميع المؤسسات التي عملت علو ال م  المتواضع ود

ضمن  "نساء تقوا التغيير في القدس "انجاح مشروع

مشروع تمكين النساء في المناطق المهمشة في 

.القدس  

 ا. سلوى النجاب
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المؤسسات التي تقد  خدمات اجتماعية 

في مدينة القدس
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 مديرية التنمية االجتماعية اسم المؤسسة

 رام الهاتف: ليات التواص آ

رام الفاكس:

 مي :االي

 ال يزرية / نزلة الشوا القدس ال نوا  كامال

تس  و دل و ت وفير     هي مؤسسة الكومي ة تسسس ت ع ا      :نبذ  عن المؤسسة

الماية اجتماعية للمواطن الفلس طيني م ن خ الص ب رامد الحماي ة والوااي ة والرعاي ة        

 وتهدن دلو الحفاظ علو التماسك والتضامن االجتماعي.

 برامد الطفولة وال م  الجماهيرو اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

  المواع االلكتروني:

 :االيمي 

 األوص الطابق القدس ابراج/  خ فاط القدس ال نوا  كامال

ت زيز تس و دلو  هي مؤسسة محلية تسسست عا   نبذ  عن المؤسسة:

التراث والهوية ال ربية الفلسطينية من خالص برامد المؤسسة  وتحسين مستوى 

 الحيا  لألسر  من خالص التطوير والتمكين المجتم ي

 مركز أبناء وعا الت ال ورو اسم المؤسسة

mailto:trust@trust-programs.org
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 رام الهاتف: التواص  لياتآ

 :االيمي 

 جب  الراس/طريق ال ورو القدس ال نوا  كامال

نشر   وتس و دلو هي مؤسسة محلية تسسست عا  نبذ  عن المؤسسة: 

الت فيف عن السكا  اليث تسمح لحقو، االجتماعية واالاتصااية واوترسيخ القيم و

باألمور الم يشية وخصوصا بالصحة ال امة و الت ليم االلزامي و  امكانيات المركز

 المهني و األكاايمي و ال م  ال يرو و التطوعي

 جم ية الرازو لل قافة والمجتمع اسم المؤسسة

   رام الهاتف:  آليات التواص 

 رام الفاكس: 

  المواع االلكتروني:

 االيمي : 

 الشارع الر يسيالرا /الرا القدس ال نوا  كامال

  وتس  و دل و نش ر ال وعي      ع ا  مؤسسة محلية تسسس ت   نبذ  عن المؤسسة:

 .للشباب والفنية واالاارية ال قافية القدرات ال قافي والمجتم ي وت زيز

 ذكور.وتستهدن جميع الفئات ال مرية من كال الجنسين االناث وال
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 جم ية بوابة القدس ال يرية اسم المؤسسة

 رام الهاتف:  آليات التواص 

 رام الفاكس: 

 المواع االلكتروني: 

   االيمي :

 األرا  بنك مقاب  الر يسي الشارع ال يزرية/ القدس ال نوا  كامال

 علو   وتس و دلو ال م مؤسسة محلية تسسست عا   :نبذ  عن المؤسسة

 وتطوير للتنمية والفنية واالجتماعية وال قافية الت ليمية والنشاطات المشاريع توفير

 االالتياجات الصر خالص من وأمهات وأطفاص خباب من المحلي المجتمع ادرات

.مستمر بشك  المحلي المجتمع لدى التنموية

 النسوو م يم خ فاطالمركز  اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

  المواع االلكتروني:

   االيمي :

 م يم خ فاط ال نوا  كامال

كمنظمة  تسسس المركز النسوو في م يم خ فاط عا   نبذ  عن المؤسسة:

تم ي وبالتركيز علو الجوانب جماهيرية ت م  في اطار تطوير ال م  المج

 الجماهيرية السياسية
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المؤسسات التي تقد  خدمات تت لق 

بالصحة النفسية في مدينة القدس
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 جم ية مركز برج اللقلق المجتم ي اسم المؤسسة

 رام الهاتف:  آليات التواص 

 رام الفاكس:

   المواع االلكتروني:

  االيمي :

 الطة باب / القديمة البلد   القدس ال نوا  كامال

تقد  خدمات   عا  هي مؤسسة محلية تسسست نبذ  عن المؤسسة: 

درخااية توعوية نفسية ثقافية ورياضية للتسثير االيجابي في سلوك األطفاص 

 .والشباب من ذكور واناث وذوو االالتياجات ال اصة

لصحة النفسية   ااال يزرية/عيامديرية صحة القدس اسم المؤسسة

 المجتم ية

 آليات التواص 

 

 رام الهاتف:

 رام الفاكس:

 

 مدرسة مقاب  الر يسي الشارع/  ال يزريذ القدس ال نوا  كامال

 االيتا 

  وتستهدن جميع هي مؤسسة الكومية تسسست عا   نبذ  عن المؤسسة:

 .   تقد  خدمات صحية نفسيةفئات المجتمع
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 المركز الفلسطيني لالرخاا اسم المؤسسة 

 آليات التواص 

 

 

 

  رام الهاتف:

 رام الفاكس:

   المواع االلكتروني:

  االيمي :

 هالص خارع الطة القديمة/ باب البلد القدس ال نوا  كامال

 خمولية خدمات تقد  أهلية جم ية لإلرخاا يالفلسطين المركزنبذ  عن المؤسسة: 

 تربوية خدمات النفسي  واإلرخاا ال الج تشم  االيجابية النفسية الصحة مجاص في

 استشارات وتقديم ادرات بناء نفسية  مشاك  تطور من للوااية اجتماعية

 والتسثير الضغط دلو باإلضافة النفسية الصحة مجاص في عاملين وأفراا لمؤسسات

 سوية نفسية صحة وضع دلو الوصوص في للحق ااعمة وتشري ات سياسات هباتجا

 .فلسطين في

 مركز مدى اإلبداعي اسم المؤسسة 

 آليات التواص 

 

 

 

  رام الهاتف:

 رام الفاكس:

 المواع االلكتروني:

   االيمي :

 اللو  وااو / سلوا  قدسال ال نوا  كامال

  وتهدن دلو تحسين هي مؤسسة أهلية تسسست عا  نبذ  عن المؤسسة: 

 المجتمع في وف اص أساسي اور لل ب الفلسطينية المرأه الصحة النفسية و تشجيع

 .الفلسطيني
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 جم ية الصديق الطيب اسم المؤسسة

  رام الهاتف: آليات التواص 

  رام الفاكس:

 
  االيمي :

 االسكا  اوار ال يزرية/  القدس ال نوا  كامال

 تقوية الو   وتس ومؤسسة محلية تسسست عا  نبذ  عن المؤسسة: 

 علو باإلاما  المتم   االجتماعي المرض من والمايتذ الفلسطيني المدني المجتمع

 مترابطة تدخالت تتضمن وخاملة متكاملة برامد خالص من كحوصوال الم درات

 للمدمن والتسهي  ال الج تقديم علو وتركز األوسع ومجتم ذ وعا لتذ المدمن تشم 

 ل ا لة والمساند  واالجتماعي النفسي اإلرخاا وبرامد المجتم ية التوعية وبرامد

 .المدمن
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حية المؤسسات التي تقد  خدمات ص

في مدينة القدس
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 مستشفو المطلع اسم المؤسسة

 رام الهاتف: ات التواص آلي

 رام الفاكس:

   المواع االلكتروني:

   االيمي :

 ال دوية راب ة خارع  الزيتو  جب /  القدس  ال نوا  كامال

 

  هدفها تقديم ال دمات مؤسسة اولية تسسست عا  نبذ  عن المؤسسة:

 الصحية دلو أفراا الش ب الفلسطيني كافة.

 مستشفو المقاصد ال يرية اسم المؤسسة

  رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

   المواع االلكتروني:

  االيمي :

 الزيتو  جب /  القدس ال نوا  كامال

 

  تقد  خدمات صحية مؤسسة محلية تسسست عا   نبذ  عن المؤسسة:

 لجميع أفراا الش ب الفلسطيني.
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 جم ية الهالص األالمر الفلسطيني اسم المؤسسة

  رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 االيمي :

 الصوانة  ص.ب القدس ال نوا  كامال
 

  وتقد   تسسست جم ية الهالص األالمر الفلسطيني عا   نبذ  عن المؤسسة:

اال  ال دمات الصحية واالجتماعية والنفسية والتسهيلية باإلضافة دلو وجوا مركز 

 االس ان والطوارئ وال ديد من المراكز األخرى التاب ة لها.

  تقد  خدمات صحية  تط يم وعالج تسسست في ال ا   نبذ  عن المؤسسة:

األطفاص فقط وخدمات نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية.

 

 مركز سبافورا لألطفاص  اسم المؤسسة

رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 المواع االلكتروني:

  االيمي :

 الار  الس ديةالبلد  القديمة ال نوا  كامال
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وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغي  الالجئين  اسم المؤسسة

 الفلسطينين في الشر، األانو

 رام الهاتف: آليات التواص 

 :اسم الصحة :رام الفاكس

االلكتروني:المواع 

 االيمي :

 الشيخ جراح القدس ال نوا  كامال

 

وكالة غوث وتشغي  الالجئين الفلسطينين ت د من أكبر  نبذ  عن المؤسسة:

منظمات األمم المتحد  وت د  اطاع الالجئين الفلسطينيين وتقو  وكالة غوث 

تشغي  الالجئين بتقديم ال دمات الصحية  اإلغاثية والت ليمية واالجتماعية لالجئين و

الفلسطينيين في أماكن عملهم.

وضما  جوا   كما وت م  علو الماية وت زيز القو، الالجئين الفلسطينيين

 .ال دمات المقدمة لهم
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المؤسسات التي تقد  خدمات اانونية في 

مدينة القدس
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 مركز المرأ  لالرخاا القانوني واالجتماعي اسم المؤسسة

رام الهاتف:  آليات التواص 

 رام الفاكس:

صفحة االنترنت/فيس بوك:

 
خ فاط  اخلة الجوالني خارع الافظ دبراهيم  القدس ال نوا  كامال

 بناية رام 

مركز المرأ  لإلرخاا القانوني واالجتماعي مؤسسة نسوية أهلية نبذ  عن المؤسسة: 

ة تس و نحو الماية القو، المرأ  وت زيزها ورفع مكانتها باالستناا دلو فلسطيني

الم ايير والمواثيق الدولية لحقو، اإلنسا  من خالص الرصد والتوثيق وبرامد 

المناصر  علو المستويين المحلي والدولي وتقديم ال دمات القانونية واالجتماعية 

.للنساء الم نفات وضحايا انتهاكات القو، اإلنسا 
 

 مركز السرايا ل دمة المجتمع اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 البلد  القديمة  عقبة السرايا ال نوا  كامال

  تقد  خدمات اانونية تم انشاؤها اثر الرب الزيرا   نبذ  عن المؤسسة:

لنساء  األطفاص  الشباب والمجتمع المحليواجتماعية ل
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 مركز القدس لحقو، اإلنسا  اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

رام الفاكس: 

 المواع االلكتروني:

 االيمي :

بطوطة بالقرب من باب الساهر   خارع ابن القدس ال نوا  كامال

 

 "  من لجنة الصدااة األمريكية باسمتسسس المركز عا   نبذ  عن المؤسسة:

تحوص المركز دلو مؤسسة فلسطينية غير الكومية    في ال ا  "الكويكرز

وغير ربحية يديرها مجلس أمناء محلي يقد  االستشارات القانونية المجانية ويهدن 

هة اولة االالتالص والدفاع عن القو، ضحايا دلو محاولة دعاا  التواز  في مواج

 انتهاكات القو، اإلنسا  استنااا دلو القوانين المحلية والقانو  الدولي اإلنساني.

 مركز القدس للحقو، االاتصااية واالجتماعية اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 المواع االلكتروني:

 االيمي :

 خارع الرخيد القدس ال نوا  كامال

مؤسسة تقد  خدمات اانونية للمقدسيين بقضايا التسمين نبذ  عن المؤسسة: 

 .الوطني والضرا ب والق اإلاامة والحق في السكن منذ عا  
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 المركز النسوو ال ورو سلوا  اسم المؤسسة

 تف:رام الها آليات التواص 

 رام الفاكس: 

  المواع االلكتروني:

  االيمي :

 ال ورو/الراسالقدس ال نوا  كامال

  وته  دن دل  و توعي  ة النس  اء بحق  واهم تسسس  ت ع  ا   نب  ذ  ع  ن المؤسس  ة:

 والقو، أطفالهم ومناصرتهم.

 للنساءمركز القدس  اسم المؤسسة

 رام الهاتف:  آليات التواص 

المواع االلكتروني: 

  االيمي : 

 

 القدس/بيت النينا ال نوا  كامال

ت زيز القو، المرأ  الفلس طينية وتط وير اوره ا ف ي      : ت م  علو نبذ  عن المؤسسة

  عل و دنه اء القم ع وانتهاك ات الق و،      المجتمع وبناء األم ة وعملي ة الس ال   وال م     

اإلنسا  ضد جميع أفراا المجتمع الفلسطيني.
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المؤسسات التي ت م  في مجاص 

التدريب المهني  في مدينة القدس
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 جم ية الشابات المسيحية اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس: 

 االيمي :

 المواع االلكتروني:

 القدس ال نوا  كامال

هو مركز تدريب يتيح للمتدرب/  اكتساب مهارات : نبذ  عن برنامد التدريب المهني

م ينة تؤهلذ/ها لمزاولة مهنة م ينة ضمن مجاص ت صصذ/ها ب د الت رج  واد تم 

ب علو خك  تصميم هذه البرامد لتلبية االتياجات سو، ال م   بحيث يكو  التدري

اورات تدريبية مت صصة تقد  من خالص مراكز التدريب المهني

كما يتميز التدريب المهني  بانذ يحتاج دلو مد  اراسية اصير   تؤه  المتدرب/  

دلو اخوص سو، ال م  مباخر  ب د الت رج  كما يتميز بوجوا فرص عم  كبير  

 .لل ريجين/ات  وذلك لحاجة السو، لم   هذه الت صصات

 االتحاا اللوثرو ال المي برنامد التدريب المهني اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 صفحة الفيسبوك:

/ 

 بيت النينا/القدس  ال نوا  كامال

ت دريب   يه دن مرك ز الت دريب المهن ي ال و ت وفير       :نبذ  عن برن امد الت دريب المهن ي   

مهني للشباب والفتيات يتالء  مع متطلبات سو، ال م  بحيث يكو  تدريب ن وعي  

للشباب والفتيات
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افتتح المركز اسما رياايا لتدريب الفتيات في القدس ومن ث م ف ي ع ا      منذ عا  

تم افتتاح فرعا لة في ورا  اهلل وكا  بذلك من اوا   برامد التدريب المهن ي الت ي    

و م  ازاص مرك  ز الت  دريب يق  د  برامج  ذ الم   ده الس  ب متطلب  ات س  و،    مها للفتي  اتتق  د

ال م  علو ايدو اساتذ  و مدربين مهره ومؤهلين في كافة الت صص ات بباالض افة ال و    

  .استحداث ت صصات جديد  السب االتياجات سو، ال م

 جم ية ملتقو سيدات الشيخ جراح اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 منزص خارع ع ما  بن عفا /الي الشيخ جراح  /القدس  ال نوا  كامال

 رام 

جم ية خيري ة نس وية ت م   عل و تمك ين الم رأ  ورف ع منس وب          نبذ  عن المؤسسة:

 المشاركة االجتماعية السياسية.

 مركز عناتا ال قافي اسم المؤسسة

 اتف:رام اله آليات التواص 

 رام الفاكس:

 االيمي :

الوش الرفاعي البلد  القديمة عناتا القدس بالقرب  ال نوا  كامال

 من الجامع القديم.

مؤسسة غير ربحية تهدن دلو الماية ودالياء التراث وتمكين نبذ  عن المؤسسة:

تماعيا والماية الموروث ال قافي والم مارو األسر  المقدسية ااتصاايا  ثقافيا واج

 ودعاا  توظيفذ مهنيا.
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جم ية م يم النديا الت اونية النسا ية )ال ياطة  اسم المؤسسة

 واألخغاص اليدوية(

رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 :االيمي 

شارع الر يس  مقاب  كلية التدريب م يم النديا ال ال نوا  كامال

 المهني

  وتهدن دلو تمكين المرأ  جم ية النديا تسسست عا   نبذ  عن المؤسسة:

التطريز وورش عم  في  الصون  التجمي   ااتصاايا سواء عن طريق مجاص ال ياطة 

 المجاص الصحي وهدفها تحسين جوا  اليا  األسر  الفلسطينية.

 وية النبي صمو ي جم ية نس اسم المؤسسة

رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 القدس ال نوا  كامال

جم ية خيرية تقو  علو اعم النساء وتوعيتهن بحقواهن  نبذ  عن المؤسسة:

 وتهدن لدعم ومساعد  المرأ  في اخلها.
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 جم ية عباا الشمس اسم المؤسسة

اتف:رام اله آليات التواص 

 
رام الفاكس:

 االيمي :

  
 القدس  الرا   خارع جماص عبد الناصر  عمار  الحلو  ال نوا  كامال

  والصلت علو التراخي  الرسميّة الجم ية عا   تنبذ  عن المؤسسة:تسسس

. تهدن الجم ية دلو لمزاولة أعمالها من وزار  الداخليّة الفلسطينية عا  

الماية اإلنسا  والبيئة الفلسطينية  باإلضافة الو بناء ادرات الّنساء والّشباب 

تين من الفلسطيني وتطوير ادراتهم وتوفير فرص عم  لهاتين الفئتين الهامّ

 فئات المجتمع الفلسطيني

 

 

mailto:Info@sunflower.ps
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المؤسسات ال املة في مكافحة 

ال نف ضد المرأ  في مدينة القدس
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 مؤسسة سوا اسم المؤسسة

رام الهاتف: آليات التواص 

 
   ال ط المجاني: 

رام الفاكس:

 المواع االلكتروني:

 االيمي :

من خالص البريد االلكتروني: خدمة االرخاا النفسي 

 
 خارع خ فاط/القدس ال نوا  كامال

علو المشاركة في التقلي  من  وت م  تسسست عا   نبذ  عن المؤسسة:

ال نف بسخكالذ كافة الموجهة ضد المرأ  والطف   وال م  علر رفع الم رفة والوعي 

م  مع الاالت ال نف  وتقديم المجتم ي بقضايا ال نف وتدريب المهنيين للت ا

(.) الدعم والمساند  للنساء واألطفاص عبر خط الماية الطف  الفلسطيني
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 مديرية صحة محافظة القدس اسم المؤسسة

 رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 

 ال يزرية  مقاب  مدرسة األيتا /القدس  ال نوا  كامال

تقد  ال دمات الصحية والنفسية للنساء الم نفات وأيضا  عن المؤسسة:نبذ  

لفئات المجتمع من خالص عيااات الرعاية الصحية األولية الموجوا  في المد  والقرى 

 الفلسطينية والتاب ة لوزار  الصحة الفلسطينية.

 محافظة القدس–مديرية الشؤو  االجتماعية  اسم المؤسسة

لهاتف:رام ا آليات التواص 

 رام الفاكس:

 

 القدس  أبو ايس  خارع الجام ة  مبنو الدوا ر الحكومية. ال نوا  كامال

 القدس  الرا   الشارع الر يس  ارب سوبر ماركت السما .

 القدس  بدو  ارب المجلس المحلي.

ماية تس و وزار  الشؤو  االجتماعية  اا د  اطاع الح:نبذ  عن المؤسسة

االجتماعية  بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات 

المجتمع المدني والقطاع ال اص والمنظمات الدولية  دلو توفير الماية اجتماعية 

للمواطن الفلسطيني. من خالص برامد الحماية والرعاية والوااية والتمكين والتوعية 

حقو،  وبما يضمن الشفافية وال دالة  وذلك المستند  دلو النهد المبني علو ال

 لتدعيم صموا المواطنين  والحفاظ علو التماسك والتضامن االجتماعي.
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 اا ر  الماية األسر  واألالداث اسم المؤسسة

رام الهاتف: آليات التواص 

 رام الفاكس:

 لشرايطضواالي القدس  أ  الشرايط/ مديرية أ  ا ال نوا  كامال

استقباص الشكاوو من الم نفات من النساء واألطفاص.كذلك نبذ  عن المؤسسة:

مة ومتاب ة الحاالت من األالداث الذين علو خالن مع القانو   ودالالتها للنيابة ال ا

اذا لز  ديداعها في مراكز اإليواء  متاب ة اضايا محاوالت االنتحار. كما تقو  بتقديم 

خاا للمدارس والجام ات وأولياء األمور للت ريف بالدا ر  وم اطر المالت التوعية واإلر

 ال نف األسرو.
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 مؤسسة جذور لالنماء الصحي واالجتماعي

 القدس ص.ب.

 +تلفو :

 +فاكس:

بريد االلكتروني: 

 بوك: جذور لالنماء الصحي واالجتماعيصفحة الفيس

 

 نساء تقوا التغيير في القدس

mailto:info@juzoor.org

