
محافظة سلفيت
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مؤسسات القطاع الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محافظة سلفيت

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Salfeet Governorate

هاتف: 2519898 09 ، فاكس: 2519898 09آليات التواصل:

alinaheel3@gmail.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: محافظة سلفيت

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، واتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع الشؤون االجتماعية، وحدة حماية األسرة في 
جهاز الشرطة، احملافظة، اإلرشاد األسري في احملكمة الشرعية.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: كل ما يخدم قطاع املرأة والطفل من برامج تستهدف التطوير والتنمية في 
ااالت كافة، وتهدف إلى حتقيق العدالة االجتماعية والتمكني االقتصادي والسعي تمع خال من العنف.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

دائرة حماية األسرة واألحداث

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Family protection unit

اإلدارة: رائد / منتصر برهم، مدير فرع حماية األسرة واألحداث، سلفيتآليات التواصل:
هاتف: 2515541 09 ، فاكس: 2954579 02

family20080@gaiml.com :البريد اإللكتروني

:ً شارع احملكمة، مديرية شرطة سلفيت.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة بالعربي: مؤسسة تهدف إلى تعزيز وعي اتمع احمللي بأن العنف يعتبر جرمية، والوصول 
إلى أسرة آمنة وخالية من العنف يتمتع أفرادها باحلقوق واحلريات.

157



الفئة املستهدفة: كل من يتوجه لطلب اخلدمة.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع وزارة الشؤون االجتماعية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية الشؤون االجتماعية

هاتف: 2515722 09 ، فاكس: 2515191 09آليات التواصل:

Salfet.gov@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً سلفيت، شارع الشهداء.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: حماية، بيوت إيواء، صحي، اجتماعي.

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

العام  في  مستقلة  كمديرية  نشأت  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تتبع  حكومية  مؤسسة  هي  املؤسسة:  عن  نبذة 
1994، تعمل املديرية على جسر فجوة الفقر من خالل البرنامج الوطني، كما تقدم مجموعة من التدخالت األخرى 

مثل حماية الطفولة، املعاقني حماية النساء، كما تقوم باإلشراف على مركز الطوارئ حلماية النساء.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مديرية وزارة صحة سلفيت

هاتف: 2515620 09 ، فاكس: 2515066 09آليات التواصل:

:ً مديرية سلفيت، بجانب ملعب البلدية.العنوان كامال

الفئة املستهدفة: جميع الفئات وأفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

خالل  من  كافة  اتمع  لفئات   ً وأيضا املعنفات  للنساء  والنفسية  الصحية  اخلدمات  تقدم  املؤسسة:  عن  نبذة 
الصحة  لوزارة  التابعة  الفلسطينية-  والقرى  املدن   - كافة  املناطق  في  املوجودة  األولية  الصحية  الرعاية  عيادات 

ً من خالل عيادات الصحة النفسية املوجودة في مديريات الصحة كافة.  الفلسطينية. وأيضا
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

محكمة سلفيت الشرعية

هاتف: 2515629 09آليات التواصل:

مجال عمل املؤسسة: قانوني.

الفئة املستهدفة: جميع أفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مستشفى سلفيت الحكومي

هاتف: 2515111 09آليات التواصل:

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: الصحي.

الفئة املستهدفة: جميع أفراد اتمع احمللي، وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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مؤسسات القطاع غير الحكومي

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Women’s Committees

هاتف: 2519431 09 ، فاكس: 2438510 04آليات التواصل:

upwc@palnet.com :البريد اإللكتروني

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: احتاد جلان املرأة الفلسطينية

:ً ً / شارع اجلامعة،العنوان كامال مكتب محافظة سلفيت: مقر الصليب األحمر سابقا
مقابل سوبر ماركت عفانة ومطبعة سلفيت. 

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، صناع القرار.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مختلف املؤسسات الشريكة بالنظام.

تقدمية  جماهيرية  أهلية  نسوية  منظمة  الفلسطينية  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
كافة،  التمييز  أشكال  من  خال  تقدمي  دميقراطي  مدني  مجتمع  بناء  أجل  من  للنضال  العام 1980  في  تأسست 
يهدف االحتاد إلى االرتقاء بوضع املرأة الفلسطينية ومتكينها مبا يكفل املساواة احلقيقية بني املرأة والرجل والعدالة 
االجتماعية لفئات اتمع كافة. كما أن االحتاد جزء ال يتجزأ من احلركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص 
ً إلى جنب مع احلركات التقدمية العربية والعاملية ضد عدوانية العوملة وضد  من االحتالل اإلسرائيلي. ويناضل جنبا

أشكال التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم.

أهم البرامج التي يعمل عليها االحتاد: برنامج تعزيز املشاركة السياسية للنساء، برنامج التوعية احلقوقية، برنامج 
التمكني االقتصادي، برنامج القيادات الشابة، برنامج الطفولة، برنامج الدعم النفسي للنساء واألطفال، برنامج 

تعزيز دور املرأة في التنظيم النقابي.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

General Union of Palestinian Women

هاتف: 2515624 09آليات التواصل:

gupw@palnet.com :البريد اإللكتروني

www.gupw.net :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية - األمانة العامة - فيسبوك

مجال عمل املؤسسة: حماية ”بيوت إيواء“ أو أي شكل من أشكال احلماية، اجتماعي، تعليمي، قانوني، اقتصادي، 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال والعائلة واتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: تأسس االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في العام 1965 وهو تنظيم شعبي 
الدولة  وإقامة  املصير  وإقرار  العودة  أجل  من  ويعمل  وجودها،  أماكن  جميع  في  الفلسطينية  املرأة  ميثل  دميقراطي 
الفلسطينية،  القضية  خدمة  في  الفلسطينية  املرأة  طاقات  وتنظيم  وتعبئة  القدس،  وعاصمتها  الفلسطينية 
والنضال من أجل حتقيق املساواة في احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والربط بني التحرر االجتماعي 

للمرأة وقضية النضال من أجل حترير الوطن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية تنمية المرأة الريفية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

The Rural Women’s Development Society

رغدة أحمد - جوال: 0598904493آليات التواصل:

ragda_85@hotmail.com :البريد اإللكتروني

www.rwds.ps :صفحة اإلنترنت / فيس بوك
Facebook: Rural Women’s Development Society جمعية تنمية املرأة الريفية

:ً محافظة سلفيت، مقر التوفير والتسليف.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، اقتصادي، املساواة املبنية على النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء، الرجال والشباب، اتمع احمللي، مجالس ومؤسسات محلية.
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املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ من خالل تواصلها مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني، املركز الفلسطيني 
لإلرشاد، اجلهات الصحية ذات االختصاص.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: جمعية تنمية املرأة الريفية (RWDS) هي مؤسسة نسوية فلسطينية غير 
ربحية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر اجلمعية واحدة من املنظمات النسائية الرائدة في فلسطني، 
ً تنتشر في أنحاء الضفة الغربية  وتتميز بتنظيم ما يزيد على 3 آالف من النساء الريفيات عبر عضويتهن في 60 ناديا
مساندة  بيئة  بناء  عبر  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الريفيات  النساء  مكانة  تطوير  بهدف  غزة  وقطاع 

وممكنة لهن في أماكن وجودهن.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطيني

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Union of Palestinian Working Women Committees

ضحى الراجح - هاتف: 0595767635آليات التواصل:

rajehduha72@gmail.com :البريد اإللكتروني

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: قانوني، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي ومتكني النساء.

الفئة املستهدفة: النساء.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

دميقراطي  نسوي  جماهيري  إطار  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جلان  احتاد  املقدمة:  واخلدمات  املؤسسة  عن  نبذة 
في  االحتاد  ويستند   ،1981 العام  في  تأسس  الفلسطيني.  الشعب  حلزب  جماهيري  امتداد  وهو  طوعي  علماني 
نضاله إلى روح إعالن وثيقة االستقالل الفلسطيني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة 
وحقوق الطفل، ويتبنى االحتاد قيم املساءلة والشفافية والدميقراطية وتكافؤ الفرص ودورية االنتخابات مبا يضمن 
التجديد والتطور والتداول السلمي للسلطة، ويهدف إلى كنس االحتالل اإلسرائيلي والتصدي إلفرازاته ومشاريعه 
حركة  بناء  في  واملساهمة  الدولية،  الشرعية  قرارات  أقرتها  التي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إجناز  على  والعمل 
 ً ً واقتصاديا نسوية يسارية دميقراطية قادرة على التغيير والتأثير، وتنظيم وتفعيل النساء الفلسطينيات سياسيا

.ً ً وثقافيا واجتماعيا

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية نساء حارس الخيرية للعمل االجتماعي

زاهرة أبو وزة - جوال: 0598903442 ، فاكس: 2516114 09آليات التواصل:

:ً حتت مسجد احلديد، قرب الس القروي.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي. خدمات أخرى: تثقيف السيدات وتوجيههن.

الهدف العام للمؤسسة: النهوض باملرأة ودعمها لتعتمد على نفسها.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال، اتمع احمللي، أشخاص ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟  ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: مؤسسة تطوعية تقدم خدمات اجتماعية وصحية واقتصادية وتستهدف 
السيدات واألطفال من ناحية تطوعية واخلدمات مجانية.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

مجلس قروي ياسوف لجنة المرأة في ياسوف

جوال: 0598925728آليات التواصل:

:ً بناية مجلس قروي ياسوف.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة: دعم املرأة والطفل.

الفئة املستهدفة: النساء وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: خدمات مقدمة من الس القروي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

هذا حقي

:ً سلفيت، شارع يافا.العنوان كامال

الهدف العام للمؤسسة: تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والعناية بهم.

الفئة املستهدفة: النساء، األطفال، أشخاص ذوو إعاقة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

نادي أطفال فرخة

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Farkha children club

غادة رزق اهللا - هاتف: 2519394 09آليات التواصل:

صفحة اإلنترنت / فيس بوك: نادي أطفال فرخة

:ً فرخة، الشارع الرئيس.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، تعليمي.

الهدف العام للمؤسسة: رعاية األطفال واالهتمام بهم.

الفئة املستهدفة: األطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: نادي أطفال فرخة، اجتماعي، ترفيهي، تعليمي، رياضي.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية بروقين النسوية

عطاف صبرة - جوال: 0592964845آليات التواصل:

:ً بروقني، دار اخلدمات، مركز اخلدمات.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، اقتصادي. 

.ً ً واجتماعيا الهدف العام للمؤسسة: متكني املرأة اقتصاديا

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.
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اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية سيدات دير إستيا الخيرية

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

Dair Istia women society chartable

جوال: 0598117819آليات التواصل:

hiam_Aqel@hotmail.com :البريد اإللكتروني

om yahya / صفحة اإلنترنت / فيس بوك: جمعية سيدات دير إستيا اخليرية

:ً البلدة القدمية، بجانب بلدية دير إستيا.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، صحي، تعليمي، اقتصادي.

الهدف العام للمؤسسة: متكني املرأة اقتصادياً، توعية.

الفئة املستهدفة: النساء واألطفال واتمع احمللي.

املؤسسة تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“ 

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

نادي كفر الديك النسوي

جوال: 0593643243آليات التواصل:

:ً نادي كفر الديك النسوي، وسط البلد، بناية إبداع الطفل، قرب البريد.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، اقتصادي.

.ً ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً وصحيا الهدف العام للمؤسسة: متكني النساء ثقافيا

الفئة املستهدفة: النساء، كبار السن، اتمع احمللي.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

هاتف: 2513784 09 / 2995544 09 / 2519265 09 ، فاكس: 2513784 09آليات التواصل:

:ً وسط البلد، بجانب مبنى البلدية الرئيس، أسفل املسجد.العنوان كامال
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مجال عمل املؤسسة: الصحي، واالجتماعي (إرشاد فردي وجماعي وأسري).

الفئة املستهدفة: فئات اتمع كافة وكل من يتوجه لطلب اخلدمة.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة: جمعية وطنية تعمل في مجال خدمة الشعب الفلسطيني من النواحي الصحية واالجتماعية 
والتأهيلية والتوعية، أنشئت في العام 1995.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

جمعية نساء من أجل الحياة

هاتف: 2994133 09 ، فاكس: 2994133 09آليات التواصل:

Women-forlife@yahoo.com :البريد اإللكتروني

Women-4life.ps :املوقع

:ً سلفيت، بديا، خلف املسجد الكبير.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: خدمات إرشاد، توعية قانونية، خدمات تأهيل مهني، اقتصادي.

الفئة املستهدفة: النساء، واألطفال.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

اسم املؤسسة
:ً باللغة العربية كامال

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى

اسم املؤسسة
:ً باللغة اإلجنليزية كامال

UNRWA

هاتف: 2343374 09 / 2343436 09آليات التواصل:

s.sawalha@unrwa.org / a.ghanem@unrwa.org :البريد اإللكتروني

WWW.UNRWA.ORG :صفحة اإلنترنت / فيس بوك

:ً سلفيت.العنوان كامال

مجال عمل املؤسسة: اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي، اقتصادي، املساواة املبنية على أساس النوع االجتماعي 
ومتكني النساء.
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خدمات أخرى: اخلدمات القانونية يتم حتويلها إلى خدمات خارجية ولكن يتم العمل عليها بأنشطة الوقاية وزيادة 
الوعي.

الفئة املستهدفة: الالجئون الفلسطينيون.

هل تتعامل مع نظام التحويل ”تكامل“؟ ال تتعامل بنظام التحويل ”تكامل“.

نبذة عن املؤسسة واخلدمات املقدمة: وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني تعد من أكبر منظمات األمم 
املتحدة وتخدم قطاع الالجئني الفلسطينيني في 5 مناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة، لبنان، سورية، األردن)، وتقوم 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بتقدمي اخلدمات الصحية، اإلغاثية، والتعليمية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني 
من  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وتعزيز  حماية  على  تعمل  الالجئني  وتشغيل  غوث  ووكالة  عملهم.  أماكن  في 

خالل ضمان خدمات ذات جودة وصول إلى اتمعات الضعيفة واألفراد.
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