
طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

ن بيت األجداد لرعاية المسني 

شارع قرص هشام، أريحا: العنوان

02 - 2322319: هاتف

02 - 2316172: فاكس

 /beitalajdad@gmail.com: إيميل

mbsharat@mosa.gov.ps

أريحا

 :محور العمل

.رعاية كبار السن

:الخدمات

ي احتياجات كبار : خدمات إيوائية•  إقامة الئقة ببيئة صحية ونظيفة توفر راحة نفسية وتلب 

ي التمريض والتغذية؛ تنظيف 
ه من قبل موظفن السن؛ أكل صحي متوازن يتم تحضي 

ن من مؤسسات صحية  ن مختلفي  المالبس، رعاية صحية شاملة بالتعاون مع متخصصي 

.متعددة، مؤسسات حكومية وغي  حكومية

أنشطة داخلية وخارجية متنوعة وأنشطة حرفية ورياضية وثقافية : خدمات صحة نفسية• 

ودينية؛ رحالت ترفيهية باإلضافة إىل استقبال الضيوف من مؤسسات مختلفة وكبار السن 

.من خارج المركز

استقبال كبار السن من محافظات مختلفة لتمضية الوقت : خدمات الرعاية النهارية• 

فيهية لهم .بالمركز وتقديم الخدمات الغذائية والصحية والير

تقديم الخدمات لكبار السن الذين يعانون من ظروف اقتصادية : خدمات الرعاية البيتية• 

ي بيوتهم 
ن
.(أريحا: الموقع)واجتماعية صعبة ف

كبار السن

(2)ممرض 

(2)معالج طبيعي 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي علم اجتماع 
 (1)أخصائ 

باإلضافة إىل ما ذكر، فإن المؤسسة 

ن  ين من الموظفي  تقوم بتوظيف الكثي 

ي مجال التنمية االجتماعية واالقتصاد 
ن
ف

اف .والزراعة واإلشر

1955

مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك 

ي
للتأهيل المهبن

حي الشيخة فاطمة، عرق اللتون، : العنوان

بيت أمر، الخليل

02 - 2526571: هاتف

02 - 2526570: فاكس

/  fatem.center@mosa.gov.ps: إيميل

akemari@mosa.gov.ps

الخليل

 : محور العمل

.توفي  التأهيل والخدمات النفسية لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية

:الخدمات

ي سوق العمل• 
ن
ي ورشات العمل أو ف

ن
ي ف

.التدريب المهبن

.الرعاية الصحية والمساندة للوصول إىل األجهزة المساعدة• 

ي وخدمات التوظيف•  
.توفي  التوجيه المهبن

ن للوصول إىل المركز•  .توفي  المواصالت للمتدربي 

أشخاص ذوي 

صعوبات تعلم 

وأشخاص من ذوي 

اإلعاقة الجسدية 

بما فيهم أشخاص )

من ذوي اإلعاقة 

(السمعية الجزئية

ن  2011(16)عدد إجماىلي الموظفي 

    

مؤسسات حكومية

 دليل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في الضفة الغربية، األرض الفلسطينية المحتلة

 مؤسسات فلسطينية حكومية وغير حكومية



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز الصحة النفسية 

الخليل/ المجتمعية 

دوار الصحة، وسط الخليل: العنوان

02 - 2293721: هاتف
الخليل

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

بما )المتدربون 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)ممرض 

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(2)أخصائ 

ي اجتماعي 
(2)أخصائ 

2004

مركز الصحة النفسية 

قية/ المجتمعية  القدس الشر

مقابل مدرسة )الشارع الرئيسي :  العنوان

قية(األيتام رية، القدس الشر ن ، العي 

02 - 2790260: هاتف

02 - 2791510: فاكس

قية القدس الشر

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن•  ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 

ن من خالل التوظيف .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(1)طبيب 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

2007

مركز الصحة النفسية 

أريحا/ المجتمعية 

بالقرب من مديرية )شارع عمان : العنوان

طة ، أريحا(الشر

 02 - 2322573: هاتف

02 - 2321292: فاكس

أريحا

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

 

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

2008



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز الصحة النفسية 

بيت لحم/ المجتمعية 

مقابل السوق )مديرية الصحة : العنوان

، بيت لحم(المركزي

02 - 2741756: هاتف

02 - 2741023: فاكس

بيت لحم

 : محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  الخدمات النفسية والعالج الدوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن•  ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناِهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 

.وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ أنشطة ترفيهية للمرضن وعائالتهم

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

بما )المتدربون 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)ممرض 

 (1)طبيب نفسي 

ي اجتماعي 
(3)أخصائ 

2012

مركز الصحة النفسية 

جنوب الخليل/ المجتمعية 

جنوب الخليل: العنوان

02 -2281411: هاتف

02 -2281413: فاكس

جنوب الخليل

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(1)طبيب 

ي نفسي 
                             (1)أخصائ 

(1)مثقف صحي 

2012

مركز الصحة النفسية 

ن/ المجتمعية  جني 

ن: العنوان شارع العدل، جني 

04 - 2502608: هاتف

04 - 2502607: فاكس

ن جني 

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)ممرض 

ي 
(1)معالج وظيفن

(1)صيدىلي 

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(2)أخصائ 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

2009



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز الصحة النفسية 

رام هللا/ المجتمعية 

ة، رام هللا: العنوان البالوع، البي 

02 - 2408596: هاتف

02 - 2408594: فاكس

رام هللا

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

.االعتبارات النفسية االجتماعية للتعليم• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

ي • 
ن
ن حول دمج الصحة النفسية ف ن الصحيي  تدريب طلبة الكليات والجامعات والمهنيي 

.الرعاية الصحية

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

ن  فيهم المهنيي 
ن (الصحيي 

(1)مثقف صحي 

 (1)ممرض 

(2)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي اجتماعي 
(3)أخصائ 

1995

مركز الصحة النفسية 

سلفيت/ المجتمعية 

ي سلفيت 
ن
، (الطابق الثالث)مديرية الصحة ف

سلفيت

09 - 2515620: هاتف

09 - 2515066: فاكس

سلفيت

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

.االعتبارات النفسية االجتماعية للتعليم• 

ي• 
.خدمات عالج وظيفن

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)مثقف صحي 

ي 
(1)معالج وظيفن

ي نفسي 
 (2)أخصائ 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

2008



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز الصحة النفسية 

طوباس/ المجتمعية 

العيادة القديمة، شارع مديرية : العنوان

بية، طوباس الير

09 - 2574513: هاتف

09 - 2571095: فاكس

طوباس

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

2008

مركز الصحة النفسية 

طولكرم/ المجتمعية 

طولكرم: العنوان

09 - 2682916: هاتف

09 - 2675236: فاكس
طولكرم

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

(1)ممرض 

2004

مركز الصحة النفسية 

قلقيلية/ المجتمعية 

يم، منطقة الصحة الجنوبية: العنوان حي شر

09 - 2940054: هاتف

09 - 2941055: فاكس

قلقيلية

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)ممرض 

(1)طبيب نفسي 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

2005



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز الصحة النفسية 

نابلس/ المجتمعية 

شارع المخفية، المخفية، نابلس: العنوان

09 - 2345601: هاتف

09 - 2345425: فاكس
نابلس

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ن  بما )المتدربي 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)ممرض 

(1)صيدىلي 

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(5)أخصائ 

ي اجتماعي 
(3)أخصائ 

2009

يطاالغويطة، مسجد بالل بن رباحيطا/مركز الصحة النفسية

 : محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  الخدمات النفسية والعالج الدوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن•  ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناِهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 

.وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ أنشطة ترفيهية للمرضن وعائالتهم

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

                                (1)طبيب نفسي 

ي إجتماعي 
(1)أخصائ 

2014

مركز حلحول للصحة النفسية 

المجتمعية

بالقرب من بلدية )ظهر اقطيط : العنوان

، (حلحول، باالتجاه المعاكس للشارع

حلحول، الخليل

02 - 2212419: هاتف

0562401741: هاتف نقال

02 - 2212420: فاكس

 / halhulcca@gmail.com: إيميل

dreyadalazzeh@gmail.com

حلحول

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن•  ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

.خدمات دعم نفسي اجتماعي وإسعاف أوىلي نفسي• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

.خدمات تثقيفية حول االضطرابات النفسية لدى األطفال وكيفية مالحظتها• 

.تدريب طلبة الكليات والجامعات• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

بما )المتدربون 

فيهم طلبة 

الجامعات 

(والكليات

(1)ممرض 

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(2)أخصائ 

ي اجتماعي 
(1)أخصائ 

(1)معالج نطق 

2009



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مستشفن بيت لحم للطب 

النفسي

شارع الجبل، بيت لحم                 : العنوان

02- 2741155/6:   هاتف

يخدم )بيت لحم 

(كل المحافظات

: محور العمل

ي المستشفن 
ن
 لألشخاص ذوي مشاكل الصحة النفسية Inpatientخدمات داخلية ف

.الشديدة

 :الخدمات

ي المستشفن • 
ن
. لألشخاص الذين يعانون من حاالت ذهانيةInpatientخدمات داخلية ف

.تقييمات للصحة النفسية واستشارات قانونية• 

ي يعانون من التفكي  )التعاون مع مركز محور لإليواء • 
للنساء المصابات بالصدمة واللوائر

.(باالنتحار ومن مشاكل سلوكية شديدة أخرى

.خدمات العيادات الخارجية• 

ن • ن والخارجيي  ي للمرضن الداخليي 
.(داخل المستشفن والعيادات)عالج وظيفن

ي والخدمة االجتماعية واإلرشاد• 
.مستشفن تعليمي يركز عىل التمريض والعالج الوظيفن

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

، 3)طبيب  ن ن3 مقيمي  ( أخصائيي 

                                      (68)ممرض 

ي 
(1)معالج وظيفن

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي إجتماعي 
(2)أخصائ 

1998

بية والتعليم وزارة الير

الماصيون، رام هللا: العنوان

 02 - 2982600:هاتف

02 - 2954518: فاكس

info@mohe.gov.ps: إيميل

بيت لحم،

الخليل،

، ن جني 

أريحا،

القدس،

نابلس،

قلقيلية،

رام هللا،

سلفيت،

طوباس،

طولكرم

 : محور العمل

التعليم والتدريب وخدمات الدعم النفسي االجتماعي للشباب ذوي اإلعاقة الذهنية 

.والجسدية

:الخدمات

.التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة• 

.إرشاد تربوي• 

.خدمات تأهيلية ونفسية اجتماعية وإرشادية• 

ي المدارس• 
ن
.ضمان توفر بيئة آمنة لألشخاص ذوي اإلعاقة ف

. تطوير المناهج• 

.توفي  وطباعة الكتب بنظام بريل للطلبة ذوي اإلعاقة البرصية لكافة الصفوف• 

.الضغط والمنارصة للمشاكل المتعلقة بالصحة النفسية واإلعاقة• 

ن وتدريبهم•  .تدريب طلبة الكليات والجامعات؛ زيادة وعي المعلمي 

ي الصحة والتنمية االجتماعية باإلضافة إىل مؤسسات غي  • 
اكة مع برامج تقدمها وزارئر الشر

.حكومية متنوعة

األطفال والشباب 

.بسن المراهقة

تشمل الفئة 

: المستهدفة

األطفال والشباب 

ذوي اإلعاقة 

البرصية الجزئية 

والكاملة، وذوي 

اإلعاقة السمعية 

الجزئية، وذوي 

اإلعاقة الجسدية، 

وذوي اضطرابات 

النطق واللغة، 

وصعوبات التعلم، 

وذوي اإلعاقة 

الذهنية البسيطة، 

واضطرابات طيف 

.  التوحد

(1047)مرشد 

(30)مرشدي التعليم الجامع 

ي مراكز صفوف المصادر 
(8)موظفن

ي التعليم الخاص 
ن
ف (5)مشر

(171)معلمي صفوف المصادر 

1994



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

وزارة التنمية االجتماعية

ة، رام هللا: العنوان ، البي  ن بي 
شارع المغير

02 - 2405641: هاتف

02 - 2405642: فاكس

 info@mosa.pna.ps:  إيميل

ونية www.mosa.pna.ps: الصفحة األلكير

بيت لحم،

الخليل،

، ن جني 

أريحا،

القدس،

نابلس،

قلقيلية،

رام هللا،

سلفيت،

طوباس،

طولكرم

: محور العمل

.تقديم الدعم للفئات المهمشة من خالل الخدمات االجتماعية واالقتصادية والقانونية

:الخدمات

ة بمساعدات نقدية دورية وغذائية •  التخفيف من الفقر من خالل تزويد العائالت الفقي 

ن صحي وتأهيل البيوت والمياه والكهرباء، إضافة إىل االعفاءات المدرسية والجامعية  وتأمي 

ي للشباب ذوي اإلعاقة
ي مشاريع مدرة للدخل وتدريب مهبن

ن
. والمساعدة ف

ي مثل التهميش والعنف واإلقصاء االجتماعي • 
ي المجتمع الفلسطيبن

ن
مخاطبة قضايا هامة ف

ن عىل النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة) كي 
، من خالل آليات دعم (بالير

.إجتماعية وإقتصادية وقانونية

تعزيز الثقافة المجتمعية حول مفاهيم الحقوق والعدالة والمساءلة من خالل حمالت • 

توعية مجتمعية تتعلق بحقوق المرأة وحقوق األطفال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

ن والدمج؛ حمالت توعية مجتمعية وخدمات لكبار السن .توفي  خدمات التأهيل والتمكي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(14)مرشد 

ي تقنيات التعليم والتخصص 
ن
خبي  ف

بوي  (2)الير

(6)عامل تأهيل تربوي 

(7)خبي  التنمية الريفية وعالم جغرافية 

ي نفسي 
(37)أخصائ 

(2)معالج نفسي 

ي اجتماعي 
(78)أخصائ 

ي علم اجتماع 
 (91)أخصائ 

 (1)علماء اجتماع 

باإلضافة إىل ما ذكر، فإن الوزارة تقوم * 

ي مجاالت 
ن
اء ف بتوظيف العديد من الخي 

مثل حقوق اإلنسان واالقتصاد والعلوم 

االجتماعية ودراسات النوع االجتماعي 

ها .واإلدارة وغي 

1994

وحدة الصحة - وزارة الصحة 

النفسية

بالقرب من )شارع جريدة األيام، : العنوان

، رام هللا(إزحيمان لألثاث

02-2989370: هاتف

02-2989371: فاكس

بيت لحم،

الخليل،

، ن جني 

أريحا،

القدس،

نابلس،

قلقيلية،

رام هللا،

سلفيت،

طوباس،

طولكرم

: محور العمل

.توفي  خدمة الصحة النفسية وتطوير السياسات عىل مستوى الوطن

:الخدمات

يعات•  اتيجيات الصحة النفسية وبروتوكوالت عالجية وتشر .تطوير اسير

ي مراكز الصحة النفسية المجتمعية• 
ن
ن ف .تدريب وتطوير قدرات الموظفي 

ي مراكز الصحة • 
ن
ي وتطوير مهارات وقدرات مقدمي خدمة الصحة النفسية ف

اف فبن إشر

.النفسية المجتمعية

.زيادة الوعي والضغط وتطوير شبكة العالقات المهنية• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ي التطوير المجتمعي 
(1)منسفر

(1)مدير التعليم والتدريب 

(1)مدير الوحدة 

2008



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

ي لإلرشاد 
المركز الفلسطيبن

(PCC)

، بيت 7شارع السلطان قطز رقم : العنوان

قية حنينا، القدس الشر

 + /972 2 - 6562272: هاتف

6562627 - 2 972+ 

 +972 2 - 6562271: فاكس

info@pcc-jer.org: إيميل

ونية -http://www.pcc:  الصفحة األلكير

jer.org/en

عزون،

بما فيها )القدس 

قية ، (القدس الشر

، ن جني 

نابلس،

قلقيلية،

رام هللا

 : محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي والضغط 
تقديم خدمات نفسية وعالج دوائ 

ن المجتمعات المختلفة .لتحقيق الصحة النفسية بي 

 :الخدمات

.إرشاد نفسي وعالج نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

.خدمات اجتماعية تثقيفية لمنع تطور المشاكل النفسية• 

ي الصحة النفسية وتقديم المشورة لهم• 
ن
ن ف .تطوير قدرات المؤسسات واألفراد العاملي 

يعات•  ي السياسات والتشر
ن
.الضغط والمنارصة للتأثي  ف

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ي نفس اكلينيكي 
(3)أخصائ 

(5)مرشد 

ي نفسي 
(20)أخصائ 

ي اجتماعي 
(5)أخصائ 

(20)متطوع 

1983

جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي

ي : العنوان
عمارة البنك اإلسالمي الفلسطيبن

. ب. ، شارع األركان، ص(الطابق الثالث)

ة، رام هللا4207 ، البي 

17333. ب. ص- القدس : عنوان آخر

02 - 2414488: هاتف

02 - 2414484: فاكس

 info@juzoor.org: إيميل

ونية :  الصفحة األلكير

http://www.juzoor.org/

القدس ورام هللا 

والوصول إىل )

ي 
ن
مناطق أخرى ف

(الضفة الغربية

  :محور العمل

ي الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لعامىلي الرعاية الصحية األولية 
ن
تدريب ف

ن عىل المحددات  كي 
، برؤية تخاطب الصحة من منظور شموىلي وبالير ن والمتخصصي 

.االجتماعية للصحة

:الخدمات

ي مجاالت الصحة النفسية • 
ن
ي الضفة الغربية ف

ن
برامج تدريبية لمؤسسات مهنية ف

ي السياسات الصحية 
ن
االجتماعية واألمراض غي  المعدية وطب الطوارئ والتأثي  ف

ن قدرات المجتمعات المحلية .واالجتماعية والتطوير المستمر للقدرات المهنية وتمكي 

ن  بما )المتدربي 

ن  فيهم عاملي 

ن  صحيي 

ن  وأخصائيي 

ن  اجتماعيي 
ن (ومعلمي 

 وتختلف عىل 4)عامل صحي مجتمعي 

(أساس المشاريع

متخصص بالصحة ) مصمم مناهج 

(1 )(العامة

(3)طبيب 

(1)مسشار تثقيف صحي 

(5)ممرض 

ي نفسي 
(3)أخصائ 

(6)متطوع 

1996

ية لرعاية  جمعية اإلحسان الخي 
ن وتأهيل المعاقي 

بالقرب من دائرة )الضحضاح : العنوان

، الخليل(السي 

02 - 2215037: هاتف

02 - 2224742: فاكس

info@al-ihsan.org:  إيميل

الخليل

: محور العمل

.خدمات صحية وتعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والجسدية

:الخدمات

.مدرسة خاصة داخىلي لألطفال ذوي اإلعاقات الجسدية أو الذهنية• 

ية•  .عالج طبيعي وعيادة أسنان وخدمات مخي 

مركز بن راشد آل مكتوم لألطفال ذوي اإلعاقات البسيطة، بما فيها التوحد والذين • 

 للفتيات. يحتاجون إىل رعاية وتعليم خاص
ً
ي يقدم أيضا

.تعليم مهبن

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(1) (متخصص بالتوحد)طبيب 

(40)ممرض 

ي 
(2)معالج وظيفن

(6)معالج طبيعي 

(1)معالج نطق 

بية والتوحد )معلمون  متخصصون بالير

(.20 )(والتأهيل

1983

مؤسسات غير حكومية



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

جمعية اإلغاثة الطبية 

(PMRS)الفلسطينية 

عمارة جمعية اإلغاثة الطبية : العنوان

ة، رام هللا572. ب. الفلسطينية، ص ، البي 

 +972 2 - 2969970: هاتف

 +972 2 - 2969999: فاكس

 pmrs@pmrs.ps: إيميل

ونية :  الصفحة األلكير

http://www.pmrs.ps/

والوصول )رام هللا 

إىل مناطق أخرى من 

(الضفة الغربية

: محور العمل

ن من خالل تقديم  ن الرفاه الجسدي والنفسي واالجتماعي للفلسطينيي  تهدف إىل تحسي 

.الرعاية الصحية األولية  والدعم النفسي االجتماعي واإلرشاد والمنارصة عىل التواىلي

 :الخدمات

برامج نفسية اجتماعية وإرشادية تشمل تدخالت فردية وإرشاد جماعي وبرامج تدريبية • 

.وتثقيفية

برامج التأهيل المبنية عىل المجتمع المحىلي وتشمل خدمات لألشخاص ذوي مشاكل • 

.الصحة النفسية

ن عىل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي•  كي 
.برامج صحة المرأة بالير

برامج شبابية وتشمل مكون الصحة النفسية وأنشطة نفسية اجتماعية، ينظمها برنامج • 

ن بالثالسيميا .الشباب لفئات مجتمعية أخرى مثل كبار السن واألشخاص المصابي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

وخاصة )المتأثرة 

(الشباب والنساء

ن  بما ) (350)المجموع الكىلي للموظفي 

(فيهم اإلدارة وأعضاء المجلس

(75)عامل صحي مجتمعي 

ن75)طبيب  ( بما فيهم المتخصصي 

(15)ممرض 

ي 
(5)معالج وظيفن

ي نفسي 
 (17)أخصائ 

ي اجتماعي 
(11)أخصائ 

 وتختلف عىل أساس 3000)متطوع 

(المشاريع

1978

ية للصم جمعية األمل الخي 

بالقرب من دائرة )منطقة الضحضاح : العنوان

، الخليل(السي 

02 - 2220114: هاتف

02 - 2220114: فاكس

: إيميل

 alamal-2016@hotmail.com / 

alamal_society@yahoo.com

الخليل

 : محور العمل

.خدمات تأهيلية وتعليمية لألطفال الصم واألطفال ذوي صعوبات التعلم

 :الخدمات

. سنة16 - 3التعليم الخاص لألطفال الصم من عمر • 

.برنامج تأهيىلي لألطفال ذوي صعوبات النطق واللغة والسمع• 

ي لألطفال الصم وغي  الصم• 
.مركز السمع للتصوير فوق الصوئر

تقديم المساندة لألطفال ذوي صعوبات التعلم وصعوبات التواصل والحركة الزائدة • 

.(هذه الخدمة متوفرة لألطفال الصم وغي  الصم)واضطراب طيف التوحد 

األطفال ذوي 

اإلعاقات السمعية

بية وعلم )معلمون  متخصصون بالير

(20 )(النفس وعالج السمع والنطق

متخصصون بالسمع والتصوير فوق 

ي 
(2)الصوئر

1987

جمعية الي  بأبناء الشهداء

شارع القدس، مخيم عقبة جي : العنوان

02 - 2322641: هاتف

02 - 2322583: فاكس

albirsoc@gmail.com: إيميل

أريحا

 : محور العمل

ي لألطفال والشباب بسن المراهقة ذوي المشاكل االجتماعية
.تعليم وتدريب مهبن

:الخدمات

.مدرسة صناعية• 

.تعليم أكاديمي وتدريب عىل الحاسوب• 

.تدريب عىل الخياطة للفتيات• 

. رياض أطفال• 

.مكتب شؤون الطلبة• 

األطفال والشباب 

بسن المراهقة

(11)معلم 

ف  (6)مشر
1952



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

جمعية التأهيل االجتماعي

بجانب مدرسة مخيم )مخيم الفوار : العنوان
ن ، الخليل (الفوار األساسية للبني 

02 - 2283980: هاتف

02 - 2283980: فاكس

CRCFawwar@yahoo.com: إيميل

الخليل

 : محور العمل

ي المجتمع وتوفي  خدمات تأهيلية وعالجية أخرى، 
ن
دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم ف

ي لتسهيل إمكانية الوصول إليها
.والتثقيف والتدريب وموائمة المبائن

 :الخدمات

  .  عام٢٠ - ٥خدمات تأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة من عمر • 
ً
وتتضمن الخدمات أيضا

ي
ي والمهبن

. كل من العالج الوظيفن

ي رياض األطفال والمدارس، وتطوير مهارات • 
ن
تسهيل عملية دمج األطفال ذوي اإلعاقة ف

.األطفال الذهنية والتعليمية من خالل تزويدهم باأللعاب

ويد •  ن لية باإلضافة لير ن عالج نطق وعالج طبيعي وخدمات األطراف الصناعية وزيارات مين

.أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وجهاز الوكر واألشة الطبية والفرشات

. خدمات التحويل لمؤسسات تأهيلية وطبية متخصصة• 

ي العامة بحيث يسهل وصول األشخاص ذوي • 
تعديالت بيئية لموائمة البيوت والمبائن

. اإلعاقة إليها

ي وورشات عمل ومخيمات صيفية لألشخاص ذوي اإلعاقة• 
.تدريب مهبن

.تطوير قدرات أمهات األطفال ذوي اإلعاقة وزيادة وعيهن• 

ي عىل المجتمع • 
ي المستمر لتطوير مهارات عامالت التأهيل المببن

برنامج التدريب المهبن

ات والندوات .المحىلي وذلك من خالل ورشات العمل والمحارصن

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(9)اللجنة اإلدارية 

ي عىل المجتمع 
عامالت التأهيل المببن

(8)المحىلي 

1990

جمعية الشبان المسيحية  

(YMCA) قية القدس الشر

 شارع نابلس، 29، 19023. ب. ص: العنوان

قية  القدس الشر

 +972 2 - 6286888: هاتف

 +972 2 - 6276301: فاكس

ymcarp@ej-ymca.org:  إيميل

ونية -http://www.ej: الصفحة األلكير

ymca.org/

بيت لحم، الخليل، 

، أريحا،  ن جني 

بما فيها )القدس 

قية ، (القدس الشر

نابلس، قلقيلية، رام 

هللا، سلفيت، 

طوباس، طولكرم

:محور العمل

ي توفي  الخدمات النفسية االجتماعية والتأهيلية
ن
.توجهات شمولية ف

 :الخدمات

إرشاد نفسي اجتماعي لألطفال والشباب بسن المراهقة الذين يعانون من انعدام األمان • 

.االجتماعي والسياسي

.تدخالت أشية• 

.تأهيل أكاديمي لكافة الفئات الديموغرافية• 

ي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تبلغ أعمارهم • 
. سنة وأكير15تأهيل مهبن

أنشطة مجتمعية وزيادة الوعي المجتمعي حول الصحة النفسية والمشاكل النفسية • 

.االجتماعية واإلعاقة الجسدية

.التدريب عىل مستويات داخلية ووطنية ودولية• 

الشباب بسن 

المراهقة، 

أشخاص ذوي 

إعاقة جسدية، 

ن من العنف  الناجي 

 ، السياسي

ن  أفراد مصابي 

بالصدمة

مرشدون 

أخصائيون نفسيون 

أخصائيون اجتماعيون 

متطوعون

1949



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

جمعية الهالل األحمر 

ي 
(PRCS)الفلسطيبن

ة، رام هللا: العنوان البي 

 +972 2 - 2978520: هاتف

 +972 2 - 2406518فاكس

 info@palestinercs.org: إيميل

ونية : الصفحة األلكير

https://www.palestinercs.org/

ي 
ة، عنبتا، ببن البي 

نعيم إذنا، بيت 

لحم، الخليل، جبع، 

، أريحا،  ن جني 

القدس، نابلس، 

قلقيلية، طوباس، 

طولكرم

 : حور العملم

خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية، تأهيل وأنشطة تطوعية وبرامج تعزز التنمية 
ً
ن عىل أكير الفئات المجتمعية ضعفا كي 

وتقدم الخدمات النفسية . االجتماعية والثقافية بالير

ي المجتمع
ن
ي المركز وف

ن
.االجتماعية ف

 :الخدمات

ي• 
ن

.برامج تأهيل توفر الخدمات المتخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية والشلل الدماع

ن •  برنامج الدعم النفسي االجتماعي الذي يقدم التوجيه والدعم النفسي االجتماعي للموظفي 

ن والمستفيدين .والمتطوعي 

.التدريب عىل التدخالت النفسية أثناء الطوارئ•

.مبادرات لزيادة الوعي وأنشطة تثقيفية حول اإلعاقة• 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ي الضفة 
ن
ن ف المجموع الكىلي للموظفي 

(4200)الغربية وغزة 

ن  متطوع + 20,000)شبكة المتطوعي 

ق األوسط (من منطقة الشر

1968

جمعية أصدقاء المريض القدس

  51089. ب. جبل الزيتون، ص: العنوان

91202القدس 

 +972 2 - 6264674: هاتف

pfsjer@yahoo.com: إيميل

Website :

http://www.pfsjerusalem.org/

والوصول ) القدس 

ي 
ن
إىل أماكن أخرى ف

.(الضفة الغربية

 : محور العمل

ي يعانون من مرض الشطان وعائالتهن 
خدمات صحة عامة للنساء الفلسطينيات اللوائر

وذلك من خالل التثقيف الصحي واإلرشاد والفحص للكشف المبكر عن الشطان وإجراء 

.البحوث

:الخدمات

.العالج بالتدليك الليمفاوي• 

.العالج بالفن والموسيفر• 

.مجموعات مساعدة ذاتية• 

امن مع أنواع أخرى من العالج•  ن .إرشاد نفسي اجتماعي بالير

 وهشاشة • 
ً
ن عىل أمراض الثدي واألمراض المنقولة جنسيا كي 

تثقيف صحي مجتمعي بالير

.العظام والقبالة

.التحويالت لمؤسسات صحية ذات العالقة وخدمات الدعم االجتماعي• 

.المنارصة للوقاية من شطان الثدي وعالجه باإلضافة إىل الدعم النفسي االجتماعي• 

النساء

(1)عامل صحي مجتمعي 

(1)مرشد 

(1)ممرض 

ي اجتماعي 
(5)أخصائ 

ن بالفن )معالجون  بالتعاقد مع معالجي 
ن بالموسفر ي تدليك ومعالجي   (ومعالح 

(20)متطوع 

1980



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

جمعية أصدقاء مرضن 

ن- الثالسيميا  فلسطي 

ي : العنوان . ، ص(الطابق الرابع)المركز الطب 

ة، رام هللا2252. ب ، البلدة القديمة، البي 

 02 - 2412331: هاتف

 02 - 2412332: فاكس

Tpfs96@yahoo.com: إيميل

ة البي 

: محور العمل

ي مضمون لمرضن الثالسيميا ودعم نفسي اجتماعي كما ويتم زيادة وعي . تقديم عالج طب 

.المجتمع عامة وتثقيفه بموضوع الثالسيميا وكيفية الوقاية منه وعالجه

  :الخدمات

ن جودة حياة مرضن الثالسيميا من خالل إدارة المرض، الرعاية الجيدة والمساعدة •  تحسي 

. الشخصية باإلضافة إىل دمجهم بالمجتمع

. وتقديم العالج والمتابعة (الهرمونات والقلب وهشاشة العظام)توفي  الفحوصات الطبية • 

ي وحدات الرعاية النهارية التابعة لمستشفن وزارة الصحة وتنفيذ • 
ن
توفي  خدمات تأهيل ف

.أنشطة ترفيهية للمرضن وعائالتهم

ي كل جامعة• 
ن
ع بالدم ف . تنفيذ حمالت تي 

بية والتعليم ووكالة الغوث حول •  ي وزارة الير
تدريب طلبة الكليات والجامعات وموظفن

. الوقاية من الثالسيميا وعالجه

.دورات موجهة لمرضن الثالسيميا وعائالتهم توضح مفهوم جودة الحياة• 

.القيام بحمالت وطنية لزيادة الوعي حول الوقاية من مرض الثالسيميا• 

مرضن الثالسيميا 

وعائالتهم
1996ال ينطبق

جمعية بيت لحم العربية 

(BASR)للتأهيل 

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، : العنوان

مستشفن متخصص بالتأهيل والعمليات، 

، بيت لحم100. ب. ص

02 - 2744051 / 02 - 2744050: هاتف

 02 - 2744053: فاكس

 basr@basr.org: إيميل

ونية www.basr.org/en: /الصفحة األلكير

بيت جاال، بيت 

لحم، الخليل

:  محور العمل

توفر دائرة . خدمات تأهيلية وطبية متخصصة من منظور حقوق اإلنسان والتنمية الشاملة

.الصحة النفسية خدماتها بشكل أساسي لألطفال والشباب بسن المراهقة وعائالتهم

:الخدمات

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت•

ن•  ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.عيادة الطب النفسي لألطفال• 

.برنامج التدخل النفسي االجتماعي والخدمات االجتماعية• 

ي عىل المجتمع المحىلي• 
(CBR). برنامج التأهيل المببن

.مراكز مجتمعية للرعاية النهارية• 

األطفال والشباب 

بسن المراهقة 

وعائالتهم

(1)مسؤول التعليم 

(1)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(6)أخصائ 

(1)متطوع 

1960



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

جمعية مركز أمان لإلرشاد 

والتطوير والصحة المجتمعية

بالقرب من محطة )شارع السالم : العنوان

، الخليل(السالم للوقود

02 - 2230740 / 02 - 2227944: هاتف

02 - 2214805: فاكس

info@aman.org.ps:  إيميل

الخليل

 : محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  الخدمات النفسية والعالج الدوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

ي فصل الربيع . الدعم النفسي والنفسي االجتماعي للنساء• 
ن
تتضمن األنشطة مخيمات ف

ات تثقيفية كل شهرين حول مواضيع مثل انقطاع الطمث ومعالجة  وزيادة الوعي ومحارصن

ها من االضطرابات الذهنية وسن المراهقة والزواج المبكر .الصدمة النفسية وغي 

ي لألطفال • 
انية)إرشاد وأنشطة المخيم الصيفن ن .(إن توفرت المي 

ات حول •  ن " بدائل العنف"محارصن لطلبة المدارس والجامعات والمرشدين والمعلمي 

.واألمهات واألطفال

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

(1)طبيب نفسي 

(5)متطوع 
2010

مركز البلدة : كاريتاس القدس

القديمة لإلرشاد

: العنوان

، 3لعناية مركز نوتر دام، شارع باراتروبرز رقم 

91204القدس 

 +972 2 - 6287574: هاتف

 +972 2 - 6288421: فاكس

caritas@caritasjr.org: إيميل

ونية : الصفحة األلكير

/www.caritasjr.org 

بيت لحم،

، ن جني 

بما فيها )القدس 

قية ،(القدس الشر

رام هللا

: محور العمل

ي المخدرات وعائالتهم؛ خدمات نفسية اجتماعية 
خدمات مساندة وإرشاد لألشخاص مدمبن

.وتدخالت صحية أخرى

:الخدمات

.الوقاية من المخدرات وبرامج تثقيفية وإرشادية• 

ن عىل إدمان المخدرات الموجه للشباب بسن المراهقة•  كي 
ي المدارس بالير

ن
.زيادة الوعي ف

ي مجال التدخل • 
ن
ن والطلبة للعمل ف ن االجتماعيي  ن والعاملي  ن النفسيي  تدريب األخصائيي 

.والوقاية من المخدرات

انية)تمكينية /الدعم النفسي االجتماعي وأنشطة تعزيزية•  ن .(إن توفرت المي 

ن •  اف عاملي  أنشطة ما بعد الدوام المدرسي لألطفال والشباب بسن المراهقة بإشر
ن ن مدربي  ن ومعلمي  .اجتماعيي 

فئات متأثرة من 

ذوي الوضع 

االجتماعي 

ي
.االقتصادي المتدئن

ي 
األشخاص مدمبن

المخدرات 

.وعائالتهم

(1)طبيب أسنان 

(8)طبيب 

(5)عامل مجتمعي 

(10)ممرض 

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي اجتماعي 
(5)أخصائ 

متطوعون صحيون، + 100)متطوع 

(متطوعون شباب+ 120

1999



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

لجان العمل الصحي

، سطح مرحبا، 3966. ب. ص: العنوان

ة، رام هللا البي 

 +972 2 2427518/9: هاتف

 +972 2 2427517: فاكس

info@hwc-pal.org:  إيميل

ونية -http://www.hwc:  الصفحة األلكير

pal.org/

بيت لحم،

بيت ساحور،

الخليل،

القدس، 

نابلس،

رام هللا،

طوباس

: محور العمل

ن ذوي الخلفيات االجتماعية  خدمات صحية بنهج قائم عىل الحقوق لألشخاص المهمشي 

يعات . االقتصادية المتدنية ن عىل الضغط والمنارصة لدعم السياسات والتشر كي 
كما ويتم الير

ي تحقق مجتمع ديمقراطي حر والذي يسمح لمواطنيه التمتع بالحقوق االجتماعية
.البر

:الخدمات

ي الضفة الغربية ومن خالل العيادات • 
ن
ة ف ي المراكز المنتشر

ن
خدمات صحية وتنموية ف

ي وادي األردن الشماىلي ومناطق 
ن
.والمناطق الجنوبية من الضفة الغربية (ج)المتنقلة ف

ي عىل المجتمع المحىلي • 
لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية  (CBR)برنامج التأهيل المببن

.والذهنية

، يتم عقد ورشات عمل وحمالت •  ي عىل المجتمع المحىلي
من ضمن برنامج التأهيل المببن

.توعوية حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

جميع الفئات 

الديموغرافية 

وخاصة )المتأثرة 

الفئات من ذوي 

الوضع االجتماعي 

ي 
االقتصادي المتدئن

(والفئات المهمشة

ن بدوام كامل  (270)مجموع الموظفي 

ي وعقود 
مهنيون صحيون بدوام جزئ 

(150)خاصة 

مرشدون

 50 بدوام كامل و20)طبيب 

(متخصصون بعقود خاصة

(45)ممرض 

(بتعاقد محدد)طبيب نفسي 

1985

مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي 

(PSCCW)للمرأة 

، (الطابق الثالث)عمارة أبو شور : العنوان

شارع الخليل، بيت لحم

02 - 2750895: هاتف

02 - 2745578: فاكس

info@psccw.org:  إيميل

ونية /www.psccw.org:  الصفحة األلكير

بيت لحم

 : محور العمل

ي 
ن عىل النساء اللوائر كي 

ي ونسوي وذلك بالير
ر
ن المرأة من منظور حقوف ي مجال تمكي 

ن
التخصص ف

.يعانون من صدمة نفسية جراء تعرضهن للعنف االجتماعي أو السياسي

 :الخدمات

ي يعانون من صدمة نفسية جراء تعرضهن • 
إرشاد نفسي اجتماعي وتأهيل للنساء اللوائر

.للعنف االجتماعي أو السياسي

.مساعدة قانونية• 

ي مناطق الرصاع• 
ن
ي وقت األزمات مع المجتمعات المتواجدة ف

ن
.التدخل ف

ن االقتصادي•  ي للنساء بهدف تحقيق التمكي 
.تأهيل مهبن

ن من أجل تطوير القدرات •  ي القرى ومخيمات الالجئي 
ن
تأسيس مراكز نسوية محلية ف

اكات والتشبيك .المحلية والشر

.المنارصة لمكافحة العنف القائم عىل النوع االجتماعي• 

النساء
 (1)عامل مجتمعي 

ي اجتماعي 
(3)أخصائ 

1997



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز اإلرشاد والتدريب للطفل 

(GTC)واألشة 

 شارع المهد، بيت لحم153: العنوان

02 - 2770489: هاتف

 02 - 2770488: فاكس

gtc@gtc.ps: إيميل

ونية : الصفحة االألكير

http://www.gtc.ps/index.php/en/

بيت لحم

 : محور العمل 

تقديم خدمات صحة نفسية إكلينيكية وبرامج تثقيفية باإلضافة إىل إجراء بحوث تتعلق 

.بالصحة النفسية

 :الخدمات

 العالج السلوكي  (أ)عالج فردي وجماعي من خالل • 
ن العالج التكامىلي عن طريق الدمج ما بي 

 (ب). اإلدراكي والعالج الديناميكي النفسي والنفسي االجتماعي وجلسات الدعم والمساندة

ن عىل مهارات االتصال والتواصل وديناميكية وأداء العائلة كي 
اإلرشاد  (ت). العالج األشي بالير

ن عىل إدارة المشاكل واالتصال والتواصل كي 
ي بالير األبوة واألمومة من  (ث). والعالج الزوح 

ن آليات تربية الطفل لديهم  اف لألهاىلي الذين يرغبون بتحسي  خالل التعليم والتدريب واإلشر

ي (ج). وعالقاتهم مع أطفالهم
. خدمات الطب النفسي وتشمل التقييمات والعالج الدوائ 

ن للخطر واألطفال الذين يعانون من •  مجموعات الدعم والمساندة لألطفال المعرضي 

اضطرابات عاطفية ومشاكل سلوكية؛ العمل مع أهاىلي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو 

.ذوي مشاكل الصحة النفسية؛ والعمل مع أفراد ذوي مشاكل الصحة النفسية

 واألهاىلي•
ن ي الصحة النفسية والمعلمي 

ن
ن ف .تدريب المهنيي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

وخاصة )المتأثرة 

(األطفال وعائالتهم

(1)معلم صعوبات التعلم 

ي 
(1)معالج وظيفن

(2)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(9)أخصائ 

ي اجتماعي 
(2)أخصائ 

(4)متطوع 

1994

مركز الصحة النفسية 

مرتبط )عزون / المجتمعية 

ي لإلرشاد
(بالمركز الفلسطيبن

مقابل مدرسة ياش عرفات، عزون: العنوان

09 - 2902462: هاتف
عزون

: محور العمل

ي لمشاكل الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي 
توفي  خدمات نفسية وعالج دوائ 

.بالصحة النفسية

:الخدمات

ن • ي للمرضن النفسيي 
.عالج دوائ 

.إرشاد نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت• 

حمالت ضغط ومناهضة للوصمة؛ زيادة الوعي حول الكشف المبكر : خدمات مجتمعية• 
ن .وعالج مشاكل الصحة النفسية؛ الدمج المجتمعي للمرضن النفسيي 

جميع الفئات 

الديموغرافية 

المتأثرة

ي نفسي 
(1)أخصائ 

ي اجتماعي 
(2)أخصائ 

2005



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

ة بسمة )مركز بسمة  مركز األمي 

ي القدس
ن
(لألطفال ذوي اإلعاقة ف

قية: العنوان القدس الشر

19764. ب. ، ص91197

 +972 2 - 6283058: هاتف

 +972 2 - 6274449: فاكس

ونية : الصفحة األلكير

http://www.basma-center.org/

الخليل،

بما فيها )القدس 

قية ، (القدس الشر

نابلس، 

رام هللا

 : محور العمل

ن لألطفال ذوي اإلعاقة وعائالتهم؛ زيادة الوعي ومنارصة حقوق •  الدمج المجتمعي والتمكي 

إن . األطفال ذوي اإلعاقة؛ وتطوير القدرات وخلق فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

ي مواثيق األمم المتحدة حول حقوق 
ن
ي عىل القيم األساسية المذكورة ف

عمل المركز مببن

.الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

:الخدمات

.عالج طبيعي وتأهيل جسدي وعالج بالماء• 

.تعليم جامع• 

يعات•  ي السياسات والتشر
ن
.ضغط ومنارصة بهدف التأثي  ف

.خلق فرص عمل وتطوير قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة• 

:برامج متخصصة

ي • 
ن عىل العالج بالتعلم الحسي والعالج الوظيفن كي 

برنامج اضطرابات طيف التوحد بالير

.وعالج النطق والعالج النفسي

ي شخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة • 
ورشات عمل أشغال يدوية وبرامج تدريب مهبن

.الجسدية والذهنية واإلدراكية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية واالستقاللية

ي توفر لألطفال ذوي اإلعاقة فرصة التعلم والدمج " المدرسة الشاملة"• 
ي القدس والبر

ن
ف

إضافة إىل ذلك، يتم تقديم تعليم خاص وتأهيل ودعم . المدرسي مع أطفال من دون إعاقة

. نفسي

ن األمهات وعالج •  ن يركز عىل التوعية و تمكي  ي كافة مناطق فلسطي 
ن
ي ف

برنامج التأهيل الوطبن

.التوحد وتطوير القدرات

األطفال ذوي 

.اإلعاقة وعائالتهم

مرشدون

معالجون وظيفيون

معالجون طبيعيون

أخصائيون نفسيون

(متخصصون باإلعاقة)معلمون 

1965



طاقم العمل المتخصصالمستفيدونمحور الخدماتموقع الخدمةالعنوانالمؤسسة
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

بدء النشاط

مركز عالج وتأهيل ضحايا 

(TRC)التعذيب 

، (الطابق الثالث)عمارة الماسة : العنوان

2119، ٌ رام هللا 468. ب. شارع اإلرسال، ص

 -2961710 + / 972 2 - 2961710: هاتف

 02 / 2963932 - 02

 +972 2 - 2989123: فاكس

info@trc-pal.org: إيميل

ونية -http://english.trc: الصفحة األلكير

pal.org/

والوصول )رام هللا 

إىل مناطق أخرى من 

(الضفة الغربية

:  محور العمل

توفي  مجموعة من خدمات الطب النفسي اإلكلينيكي والتدخالت النفسية االجتماعية 

.والتأهيلية لضحايا التعذيب وعائالتهم

:الخدمات

عالج نفسي لألفراد والمجموعات والعائالت تشمل العالج السلوكي اإلدراكي وعالج الطفل • 

ن  بالفن واللعب والعالج بالشد وإبطال التحسس وإعادة المعالجة عي  حركة العيني 

(EMDR).

ي• 
.تأهيل مهبن

.(مثل المخيمات الصيفية)أنشطة نفسية اجتماعية وترفيهية لألطفال • 

.زيادة الوعي حول حقوق اإلنسان والصحة النفسية والتعذيب• 

.إجراء البحوث وكتابة التقارير حول حقوق اإلنسان والصحة النفسية والتعذيب• 

ن من  الناجي 

التعذيب وعائالتهم

(1)صيدىلي 

(3)طبيب نفسي 

ي نفسي 
(9)أخصائ 

ي اجتماعي 
 (2)أخصائ 

( خالل العام الواحد7)متطوع 

1999

ن  ن االجتماعيي  نقابة األخصائيي 
ن ن الفلسطينيي  والنفسيي 

، (خلف الحال)شارع القدس الخليل : العنوان

الدوحة، بيت لحم

 02 - 2766930: هاتف

 02 - 2766930: فاكس

puswp-wfo@yahoo.com:  إيميل

بيت لحم

: محور العمل

ن والمحافظة  ن عىل دعم حقوق العاملي  كي 
ن بالير ن واالجتماعيي  ن النفسيي  تمثيل األخصائيي 

.عليها، باإلضافة إىل حل المشاكل المتعلقة بالعمل

: الخدمات

ي النقابة  • 
ن
التحويالت المتعلقة بالخدمات النفسية االجتماعية للمؤسسات األعضاء ف

.لألشخاص ذوي مشاكل الصحة النفسية والنفسية االجتماعية

.دورات تطوير القدرات ألعضاء النقابة بناًء عىل تقييم االحتياجات• 

ن  ن نفسيي  أخصائيي 
ن واجتماعيي 

1997اللجنة اإلدارية

ي المجتمع"مجموعة العمل : تأليف
ن
ن- الدعم وحرية اإلختيار ف لر )" فلسطي  ن ن كولج لندن)هنا كيين يم سيسك )،  (جامعة كيين ن كولج لندن)مي  زيت)، سوزان متوىلي (جامعة كيين زيت)، يوكا ربايعة (جامعة بي  ،(جامعة بي 

زيت)ريتا جقمان  (مديرة وحدة الصحة النفسية- وزارة الصحة الفلسطينية)، سماح جي  (جامعة بي 

وع ممول من قبل : التمويل ي الصحة النفسية والعدالة Wellcome Trustهذا المشر
ن
.(/https://mhj.org.uk) (MHJ)  لمنحة التعاون متعددة التخصصات ف

ي هذا الدليل، ونشكر ديما مسعود لمساعدتها البحثية خالل جمع المعلومات: الشكر
ن
نود أن نشكر تعاون ومساهمات جميع المؤسسات المشمولة ف

زيت: معلومات اإلتصال ن كولج لندن. ؛ دrita@birzeit.edu: بروفيسورة ريتا جقمان، معهد الصحة العامة والمجتمعية، جامعة بي  ، جامعة كيين لر ، دائرة الصحة العالمية والطب اإلجتماعي ن hanna.kienzler@kcl.ac.uk: هنا كيين
2018أيلول  :تاريخ النشر

حات تعديلية ومساهمات محدثة لهذا الدليل. هو ديناميكي وفًعال . نرحب ونقدر أي مقير

ي المجتمع" النفسية والعدالة 
ن
ن-الدعم وحرية اإلختيار  ف .وأعضائها" فلسطي 

ي المجتمع "2018مجموعة عمل الصحة النفسية والعدالة    © 
ن
ن- الدعم وحرية اإلختيار ف استعمال ونسخ المعلومات مسموح به عىل أن يتم اإلشارة إىل المصدر وهو مجموعة عمل الصحة . كل الحقوق محفوظة". فلسطي 

، يشمل الدليل معلومات محدثة حبر تاريخه: إخالء المسؤولية ي وقت النشر
ن
ي األرض الفلسطينية المحتلة. ف

ن
وعىل كل حال، فإن التفاصيل قابلة للتغيي  حيث أن وضع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي اإلجتماعي ف

ي الضفة الغربية، األرض الفلسطينية المحتلة"
 
"دليل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ف


