
  مؤسسة وجمعية أهلية أوتتراوح بين مقر حزب أو مكتب قيادي أو نادي رياضي ) ٢٠٦(المجموع 

قائمة بأسماء المؤسسات والنوادي ومكاتب النواب والحزبية في قطاع غزة التي تعرضت للمداهمة أو االستيالء على بعض أو محتوياتها أو 
  التي تم إغالقها

  محافظة رفح

  المنطقة  التاريخ  اسم المؤسسة  رقم
إعادة / مغلق مستمر 
  النشاط

طبيعة عمل 
  المؤسسة

و تقسيم . إجمالي عدد المستفيدين
  المستفيدين إلى

  نساء \أطفال

هل يتم تنفيذ 
البرامج في مكان 

مؤسسة  \آخر
  أخرى

  مالحظات

١.  
مكتب منطقة 
الشهيد خالد 
  الحسن

٢٥/٧/٢٠٠٨  
خربة  –رفح 

  العدس
  مغلق

  مقر تنظيمي

  فتح 
  كتب تنظيميم  مكتب تنظيمي

مصادرة محتوياته قبل 
  إغالقه

٢.  
مكتب ملتقى 
شباب خربة 
  العدس

٢٦/٧/٢٠٠٨  
خربة  –رفح 

  العدس
  مجتمعية  مازال مغلق

  مغلق بقرار سابق من وزارة الداخلية 

  ال تعمل خالل الفترة الحالية
  مغلق

مصادرة ما تبقى من 
  محتوياته

٣.  
جمعية المرآز 

الجماعي للخدمة 
  العامة

٢٦/٧/٢٠٠٨  
حي  –فح ر

  البرازيل
  مازال مغلق

رياضي  –شبابي 
  تعليمي –

  طفل مشاريع دائمة ١٥٠

  طفل ألعاب الصيف ٦٠٠

  موظفات ضمن ألعاب الصيف ١٠

  موظفة دائمة ٢٠

  مغلق

مصادرة مفاتيحه، ويضم 
روضة وصالة 

جمانيزيوم، ومشغل 
  خياطة ومبنى إداري



مبنى محافظة   .٤
  رفح

٢٦/٧/٢٠٠٨  
طريق صالح 

  رفح –الدين 
  مصادرة مفاتيحه  مؤسسة رسمية  مؤسسة رسمية  مجتمعي  ازال مغلقم

٥.   
مرآز الجئ 

للتأهيل 
  المجتمعي

  مجتمعي  مازال مغلق  حي الشابورة  ٢٦/٧/٢٠٠٨

  طفل في الروضة ١٥٠

  طالب دروس تقوية ٣٥٠

  نساء دورات آمبيوتر ١٥٠

  نساء دورات خياطة ٢٠٠

  مغلق

مرخص آمرآز تعليمي 
من وزارة التربية 

يصدر شهادات والتعليم 
في الكمبيوتر (معتمة 

، )والصيانة، واللغات
باإلضافة لروضة الكرمل 
لألطفال، وبرنامج التقوية 
المدعوم من وآالة غوث 

وتشغيل الالجئين، 
ومشغل نسائي، ويبلغ 

عدد العاملين في المرآز 
موظف، في مبنى ) ٢٥(

مكون من طبقتين، 
وأجبروا العاملين على 
  .مغادرة المرآز فورًا

مجمع الكرامة   .٦
  للثقافة والفنون

  فني –ثقافي   مازال مغلق  حي التنور  ٢٦/٧/٢٠٠٨

  طفل ألعاب الصيف ٦٠٠

  طفل دائرة الطفل ٥٠

  امرأة منديات ١٢٠

  مغلق
إغالق ومصادرة 

  محتويات



٧.  

مكتب منطقة 
الشهيد صالح 

 أبو" خلف 
  "إياد

٢٦/٧/٢٠٠٨  

برج زعرب 
في شارع 
عثمان بن 
  عفان

  مكتب تنظيمي  كتب تنظيميم  حزبي  مازال مغلق
صادرت محتوياته قبل 

  إغالقه

نادي خدمات   .٨
  رفح

  تم استرجاعه  البلد -رفح   ٢٦/٧/٢٠٠٨
ثقافي  –رياضي

  اجتماعي

طفل نشاطات رياضية  ١٢٠٠
  وأنشطة مجتمعية، ومخيمات صيفية

امرأة أنشطة مجتمعية ودورات  ٦٠
  .تدريبية لدائرة المرأة

  أعيد فتحه

تها مصادرة مفاتيح وإعاد
أآثر من مرة آخرها 

حيث أغلق  ٢٩/٧/٢٠٠٨
  النادي

يوجد روضة ضمن دائة 
  .المرأة

٩.  

مكتب منطقة 
 أبوالشهيد ماجد 

شرار التابع 
  لحرآة فتح

٢٦/٧/٢٠٠٨  
منطقة 
  الشوآة

  مغلق  مكتب تنظيمي  حزبي  مازال مغلق
صادرت محتوياته قبل 

  إغالقه

١٠.  
مرآز نشاط 

األسرة الريفية 
  )فرع ليبوس(

٢٧/٧/٢٠٠٨  
بلدة  –رفح 

  النصر
  مازال مغلق

 –مجتمعي 
  بوناتوآ

  طفل ألعاب الصيف ٢٠٠

  امرأة ١٥٠
  مغلق

صادروا جهاز حاسوب، 
وطابعة وماسحة، 
وأغلقت بتاريخ  

٢٩/٧/٢٠٠٨  

جمعية أجيال   .١١
  المستقبل

  رفح  ٢٦/٧/٢٠٠٨
مغلقة  مكونة من 

 28/7طابقين االثنين 
  مجتمعي

  .طفل مشرع دعم نفسي ١٠٠

قدرات الفتيان  طفل تعزيز ١٠٠
  .والفتيات

  مصادرة المحتويات  مغلق



  .طفل التكيف مع الصدمات ٨٠

١٢.  

مرآز البيوك 
) النصر(

النسوي التابع 
لجمعية تنمية 
  المرأة الريفية

٢٦/٧/٢٠٠٨  
بلدة  -رفح

  النصر

قامت المؤسسة نفسها 
باإلغالق بعد مصادرة 

  آافة محتوياتها
  نسوي

  طفل دعم نفسي ١٠٠

رش عمل دعم سيدة برنامج و ٢٠٠
  في المنطقة للمرأةوتطوير 

قامت المؤسسة 
نفسها باإلغالق 

بعد مصادرة آافة 
  محتوياتها

مصادرة آافة األجهزة 
  واألثاث

  ٢٦/٧/٢٠٠٨  لجنة حي التنور  .١٣
حي  -رفح

  التنور
  مغلقة  تقدم خدمات لكافة سكان الحي  لجنة حي  مازال مغلق

يتوفر في مقر اللجنة 
  روضة دير ياسين

بنا جمعية ي  .١٤
  الخيرية

٢٧/٧/٢٠٠٨  
وسط  –رفح 

  البلد
  مجتمعي  مازال مغلق

  طفل ألعاب الصيف ١٥٠

  امرأة مشاريع دعم للنساء ٧٠
  مصادرة مفاتيح  مغلقة

جمعية حنين   .١٥
  الخيرية

٢٧/٧/٢٠٠٨  
 -رفح 

  الشابورة
  مجتمعي  مازال مغلق

  طفل ألعاب الصيف ٣٠٠

امرأة مشروع دعم نفسي  ١٠٠
  لألهالي

  عنفةمشروع المرأة الم

  مغلقة
إغالق ومصادرة مفاتيح، 
  مصادرة آافة محتوياته

١٦.  
جمعية مرآز 
تنمية األجيال 

  "غراس"
٢٧/٧/٢٠٠٨  

وسط  –رفح 
  البلد

  مجتمعي  مازال مغلق
  .طفل برامج تعليمية مساندة ٤٠

  امرأة تثقيف صحي ودعم نفسي ٤٤
  مغلقة

اقتحام المقر ومصادرة 
  المحتويات

جمعية الحياة   .١٧
  الخيرية

٢٧/٧/٢٠٠٨  
بلدة  –رفح 

  النصر
  مجتمعي  تعمل

  طفل العاب الصيف ٣٠٠

  امرأة دورات تربوية ٨٠

قامت المؤسسة 
نفسها باإلغالق 

بعد مصادرة 
  خوفًا

  مصادرة حاسوب وطابعة



جمعية النصر   .١٨
  الخيرية

٢٧/٧/٢٠٠٨  
 حي –رفح 

  النصر
  مجتمعي  تعمل

نساء مشاريع تثقيفية  ٢٠٠
  ومساعدات وورشات عمل

  تعمل
  اسوب وطابعةمصادرة ح

  المسئولة ليلى معمر

جمعية أسدود   .١٩
  الخيرية

٢٨/٧/٢٠٠٨  
البلد  –رفح 

الكراج 
  الشرقي

  مجتمعي  مغلقة
  طفل تعزيز قدرات األطفال ٤٥

  امرأة دعم نفسي ٤٠
  مغلقة

إغالق ومصادرة 
  محتويات

٢٠.  
جمعية الرؤية 
الفلسطينية 

  "فجر"
  مغلقة  شاريع طوارئ طفل م ١٢٠  مجتمعي  مازال مغلق  رفح الغربية  ٢٨/٧/٢٠٠٨

إغالق ومصادرة 
  محتويات

جمعية تطوير   .٢١
  الفكر الشبابي

  شبابي  مازال مغلق  رفح الغربية  ٢٨/٧/٢٠٠٨
طفل مخيمات ضمن مشروع  ٢٥٠

  هيئة العمل الوطني
  مغلقة

إغالق ومصادرة 
  محتويات

٢٢.  
جمعية حي 

السالم األهلية 
  الخيرية

  مجتمعي  مغلقة  حي السالم  ٢٨/٧/٢٠٠٨
  .وع دعم نفسيطفل مشر ٨٥

  امرأة خدمة تربوية للنساء ٢٥٠
  مصادرة مفاتيح –إغالق   مغلقة

٢٣.  
االتحاد العام 

للمرأة 
  الفلسطينية

٢٨/٧/٢٠٠٨  
وسط  -رفح 

  البلد
  أطفال -مرأة   مازال مغلق

مسجلة ومستفيدة من  امرأة ٤٨٠٠
، والتدريب، دورات التثقيفيةالدورات 

  التصنيع الغذائي واألشغال اليدوية
  إغالق  مغلق

روضة إبداع   .٢٤
  الطفولة

٢٩/٧/٢٠٠٨  
حي  -رفح

  الجنينة
  مغلق  -  روضة وحضانة  مازالت مغلقة

مصادرة المفاتيح وإغالق 
  الروضة

جمعية بناة   .٢٥
  المستقبل

٣١/٠٧/٢٠٠٨  
خربة  –رفح 

  العدس
  مجتمعي  مازال مغلق

  طفل العاب الصيف ٣٠٠

  امرأة ملتقيات تربوية ١٢٠
  مغلقة

إغالق، الجمعية تظم 
  .ة لألطفال داخلهاروض



٢٦.  

جمعية أصدقاء 
الطفل 

الفلسطيني 
  الخيرية

٣١/٠٧/٢٠٠٨  
تل  –رفح 

  السلطان
  أطفال - مرأة  مازال مغلقة

  طفل دعم نفسي ٥٠

  طفل برنامج العنف األسري ١٢

  طفل برنامج الطفل الموهوب ١٥٠

  طفل مخيم صيفي ٩٠

  امرأة النساء من اجل التغيير ٢٠

  إغالق  مغلقة

جمعية تطوير   .٢٧
  المرأة والطفل

٠٤/٠٨/٢٠٠٨  
وسط  -رفح 

  البلد
  أطفال - مرأة  مازال مغلقة

  طفل العاب الصيف ٦٠٠

  طفل منداة األطفال بحقوقهم ٥٠

  امرأة ٣٠

  

  إغالق  مغلق

جمعية التنمية   .٢٨
  والحياة الخيرية

٤/٨/٢٠٠٨  
وسط  -رفح

  البلد
  مغلقة  طفل ألعاب الصيف ٣٠٠  مجتمعية  مازلت مغلقة

إغالق ومصادرة 
  ياتمحتو

٢٩.  

فرع جمعية 
المنتدى 

الفلسطيني 
  لإلغاثة والتنمية

٥/٨/٢٠٠٨  
وسط  -رفح

  البلد
  مجتمعي  مازالت مغلقة

  .طفل برامج متنوعة ٢٠

امرأة برامج صحية ودعم عبر  ٢٠٠
  .دورات ولقاءات تثقيفية

  إغالق  مغلقة

  



  محافظة خان يونس

  المنطقة  التاريخ  اسم المؤسسة  رقم

/ مغلق مستمر 
  ط إعادة النشا

طبيعة عمل 
  المؤسسة 

عدد  إجمالي
و تقسيم . المستفيدين

  إلىالمستفيدين 

  نساء \أطفال 

هل يتم تنفيذ 
مكان  فيالبرامج 
مؤسسة  \آخر

  أخرى
  مالحظات

١.   

الساعة عند حوالي  ال   مجتمعي  مغلق   البلد  ٢٦/٧  مقر محافظة خان يونس
فجرًا تم االتصال  ١:٣٠

بالمحافظ وإبالغه 
م التالي وفي اليبإغالقها و

صودر الجيب الخاص 
بالمحافظ من نوع 
  .سوزوآي من منزله

٢.   

جمعية بثينة حجو حي األمل 
  خان يونس

الجمعية تقع في   حي األمل  ٢٦/٧
نفس منزل مديرتها 
تم فقط تم مصادرة 

    األجهزة

الجمعية تقدم خدمات ل   تعليمي 
 األيتامطفل من  ٥٠٠

الفقيرة واألسر  

من  ١٥٠٠ إلى باإلضافة
 واألسر األيتام اتأمه

 الفقيرة

تعمل  ١٩٩٤تأسست عام  ال
على رعاية األيتام وتضم 
رياض أطفال تم االستيالء 

  .على المحتويات

٣.   

جمعية العودة الخيرية خان 
  يونس

عبسان   ٢٦/٧
  الكبيرة

أسرة    وتنمية إغاثة  مازال مغلق وتم  ١٩٩٥تأسست عام  ال  450
مصادرة محتوياتها وهي 

نمائي تهتم بالنشاط اإل
تم االستيالء . والثقافي

على المحتويات من قبل 



  ملثمين من القسام

٤.   

روضة أطفال األمل 
  النموذجية 

طفل ١٥٠  تعليمي   مازال مغلق  خزاعة  ٢٦/٧ تم االستيالء على  ال 
المحتويات من قبل ملثمين 

وهي تتبع من القسام، 
 . جمعية العودة الخيرية

٥.   

/ خان يونس   ٢٦/٧  جمعية دمعة فلسطين
  البلد

  مغلق

  

سبق إغالقها  بناء 
على خالف أعضاء 

مجلس اإلدارة 
  والحقًا مصادرتها 

  مجتمعي

وتهتم بتطوير 
   المرأة

 ٢٠٠٧تأسست عام  ال 
وتهتم بتطوير المرأة 
والطفل تم مصادرة 

محتوياتها من قبل األمن 
  .الداخلي

٦.   

/ خان يونس   ٢٦/٧  جمعية الفجر الشبابي
  البلد

  مجتمعية  مغلق

بالجانب  وتهتم
  الشبابي

تقدم الجمعية المساعدة 
يقدر  أسرة ٧٠٠لحوالي 

 ٥٠٠٠نحو  أفرادهاعدد 
 إلى باإلضافةفرد، 

المخيمات الصيفية 
.طفل ٢٠٠يستفيد منها   

 ٢٠٠٢تأسست عام  ال
وتهتم بالجانب الشبابي 

تقع في شارع  واإلغاثي
جهاد صادق ، تم مصادرة 

ما فيها من أجهزة 
وأغراض وآتب عليها 

  .غلق بأمر األمن الداخليم

٧.   

جمعية وطن للتراث و 
  التنمية األسرية

/ خان يونس   ٢٦/٧
  البلد

 –مجتمعي   مغلق
  بوناتآو

 بالمرأةتهتم 
  والطفل

تقدم الجمعية مساعدات 
شخص  ١٧٥٠لحوالي 

طفل  ٥٠٠من بينهم 
الدورات  إلى باإلضافة

 التدريبية

مجال  ٢٠٠١تأسست عام  ال
عملها تنموي اجتماعي 

تم . والطفل بالمرأةم تهت
وضع ورقة على بابها 

مغلق بأمر األمن الداخلي 
وممنوع فتحها أو 



التصرف في محتوياتها 
  .تحت طائلة المسؤولية

٨.   

مرآز خزاعة للزراعة 
  المستمرة

عند حوالي الساعة  ال   زراعية  مازال مغلق  خزاعة  ٢٦/٧
تم أخذ صباحًا،  ٨:٠٠
من مدير المرآز  المفاتيح 

قديح وتم  عبد الحليم
إبالغه بإغالق المرآز 

وصودرت المحتويات في 
  .وقت الحق

٩.   
 جمعية أجيال للتواصل

  واإلنماء
  بني سهيال  ٢٦/٧/٢٠٠٨

من مازال مغلق 
  ١/١/٢٠٠٨تاريخ 

مصادرة المحتويات   ال    شباب 
 1/1/2008بتاريخ 

١٠.   

  مازال مغلق  قيزان النجار  ٢٦/٧  منتدى العلماء الصغار

مغلق بأمر من " 
  " الداخلي  األمن

يستفيد من برامج   أطفال 
طفل  ٢٠٠المنتدى نحو 

 أسبوعيا

الساعة عند حوالي  ال
صباحًا وصلت  ١١:٠٠

قوة من المسلحين الذين 
 أنهمعرفوا عن أنفسهم 

أمن داخلي إلى مقر 
الجمعية حيث آانت 

عنه  المسئولةتتواجد 
فداء خالد األغا التي 
خرجت وعند الساعة 

بدؤوا بنقل  ١:٣٠
  .حتويات في شاحنةالم

١١.   
  أعيد فتح الجمعية  بني سهيال  ٢٦/٧  جمعية الهدى التنموية 

ولم يتم استرجاع 

تستفيد من برامج   أطفال  –نساء 
، أسرة ٣٥٠الجمعية 

وخالل العام الدراسي 

وصل مجموعة من جهاز  ال
 عند حوالي األمن الداخلي

ظهر  ١٢:٠٠الساعة 



تقدم الجمعية مسعدات   بعض المحتويات
طفل  ٥٠٠٠غذائية ل 
التحاق  إلى باإلضافة
طفل بروضة  ١٦٠

.األطفال  

يقدم المرآز الطبي آما 
حالة  ٥٠المساعدة ل

 يوميًا

السبت وتم إبالغ مدير 
الجمعية بإخالئها وأغلقوا 
األبواب ومن ثم بدؤوا في 
عمليات المصادرة التي 
طالت آل شيء بما في 

ذلك تجهيزات من العيادة 
يشمل ( . التابعة للجمعية

  )المقر روضة وعيادة 

١٢.   

جمعية الحق والعدالة 
  الفلسطيني

/ خان يونس   ٢٦/٧
  البلد

تم استرجاعها 
  وعادة لعملها 

مجالها ثقافي 
ودعم نفسي 

للمرأة والطفل 
  والصحة

من قبل  الجمعيةتم اقتحام  ال 
عند  ملثمين ومعهم سالح 

 ١٠:٠٠الساعة حوالي 
مساء السبت بعد آسر 

. ألغراضالباب ومصادر ا
 ٢٠٠٦تأسست عام 

ومجالها ثقافي ودعم 
نفسي للمرأة والطفل 

  .والصحة

١٣.   

يهتم بالقضايا   مازال مغلق  بطن السمين  ٢٦/٧  مرآز نوار التربوي 
ة أالتربوية للمر
  .والطفل

يتبع المرآز للثقافة  ال 
والفكر والحر وتأسس 

واقتحمه مسلحون  ٢٠٠٦
بوجوههم وصادروا 

يا يهتم بالقضا. المحتويات
  .والطفل للمرأةالتربوية 

الساعة عند حوالي  ال   نسائي  مازال مغلق/ خان يونس   ٢٦/٧  برنامج اإلقراض النسائي   .١٤
اقتحم مقر  مساء ١٠:٠٠



مسلحون  الجمعية  البلد
 .وصادروا المحتويات

وهي تتبع لمرآز الثقافة 
والفكر والحر وتأسس 

يهتم باإلقراض   ١٩٩٥
  .للنساء

١٥.   

اب جمعية متطوعي الشب
  الفلسطيني 

 مخيم خان  ٢٦/٧
  يونس

 والمرأةالشباب   مازال مغلق
  والطفل

الساعة عند حوالي  ال 
مسلحون اقتحم  ٥:٣٠
من آتائب القسام  ملثمون

 صادروا ومقر الجمعية 
 ٢٠محتوياته تقدر بنحو 

ألف دوالر بما في ذلك 
تفكيك المراوح ومغسلة 
وتفتك أبواب ومصادر 

متخصص . األثاث
والطفل  لمرأةوابالشباب 

  ٢٠٠٦وتأسس 

١٦.   

جمعية المجتمع السعيد 
  للتنمية 

الساعة عند حوالي  ال   مجتمعي  مازال مغلق  القرارة  ٢٦/٧
 مجهولون آتب ٢:٠٠

على باب الجمعية مغلق 
بأمر وزير الداخلية 

واألمن الداخلي والساعة 
منتصف الليل تم  ١٢:٠٠

اقتحام الجمعية مصادرة 
  .ما فيها



١٧.   
/ خان يونس   ٢٦/٧  ع للمؤسساتمكتب فتح التاب

  البلد
  مصادرة المحتويات ال   حزبي  مازال مغلق

١٨.   
 مكتب فتح إقليم غرب خان

  يونس
/ خان يونس   ٢٦/٧

  البلد
  مصادرة المحتويات ال   حزبي  مازال مغلق

١٩.   
اتحاد لجان المرأة للعمل 

  االجتماعي
/ خان يونس   ٢٦/٧

  البلد
قامت المؤسسة 

بناء  باإلغالقنفسها 
   حداثاألعلى 

  مصادرة المحتويات ال   مرأة 

٢٠.   
الجمعية األهلية لإلنماء 

  االجتماعي
/ خان يونس   ٢٦/٧

  البلد
اجتماعية خيرية   مازال مغلق

  تنموية
مصادرة المحتويات  ال 

  اجتماعية خيرية تنموية

٢١.   

االتحاد الديمقراطي 
  الفلسطيني فدا

/ خان يونس   ٢٦/٧
  البلد

عة السا عند حوالي  ال   حزبي  مغلقة 
تم مصادرة  ٨:٠٠

المقر من قبل محتويات 
  .ملثمين من القسام

  مكتب حزب سياسي

٢٢.   

/ خان يونس   ٢٦/٧  جمعية الصفاء التنموية
  البلد

تم الذهاب من قبل ملثمين  ال   اجتماعية تنموية  مغلقة 
من القسام لمنزل مديرة 
الجمعية رندة الشحري 
الثالثة فجرًا ومن ثم 

توجهوا برفقة زوجها 
ية وصادروا جزء للجمع

  من المحتويات

مصادرة جزء من   ال   اجتماعية ثقافية  مازال مغلق/ خان يونس   ٢٦/٧جمعية الملتقى الثقافي    .٢٣



  المحتويات  البلد  الفلسطيني

٢٤.   

جمعية تنمية وتطوير قاع 
  القرين 

الساعة عند حوالي  ال   اجتماعية تنموية  مازال مغلق  قاع القرين  ٢٦/٧
مساء وصلت   ٥:٠٠
وعة من القسام مجم

لمنزل سمير محمد يوسف 
)  مدير الجمعية(الجبور 

وفتشوا المنزل وصادروا 
منه ماآينة تصوير ضخمة 
وطابعة ثم اخذوا مفاتيح 
الجمعية وبدؤوا بتحميل 
محتويات الجمعية مع 
 محتويات لجنة حي قاع

  .القرين

٢٥.   

جمعية الفخاري للتنمية 
  والثقافة 

وصل أفراد من األمن  ال   أطفال -شباب  مازال مغلق  الفخاري  ٢٦/٧
 ١١:٠٠الداخلي الساعة 

مساء لمدير التنفيذي 
للجمعية وأخذوا المفاتيح 
وفتشوا مقرين للجمعية 
واخذوا بعض المستندات 
  .ولم يصادروا الممتلكات

٢٦.   

الساعة  عند حوالي ال   مجتمعي  مازال مغلق  القرارة  ٢٦/٧  ملتقى شباب القرارة
 تم اقتحام الجمعية ٣:٠٠

ومصادرة ما فيها من قبل 
  األمن الداخلي



٢٧.   
مرآز القرارة للتنمية 

  االجتماعية
الساعة  عند حوالي ال   أطفال  –نساء   مازال مغلق  القرارة  ٢٦/٧

تم اقتحام  فجرا، ٢:٠٠
  الجمعية ومصادرة ما فيها

٢٨.   

جمعية القرارة لتمنية المرأة 
  والطفل في المجتمع الريفي

في  تم استرجاعها  القرارة  ٢٦/٧
  نفس اليوم 

  

الساعة عند حوالي  ال   طفل –مرأة 
تم اقتحام  فجرا، ٢:٠٠

الجمعية ومصادرة ما 
، وبعد ساعات تم فيها

استرجاع المحتويات 
  .المصادرة

٢٩.   
عبسان   ٢٦/٧  جمعية الرواد

  الكبيرة
اقتحام الجمعية مصادر ما  ال   شباب   مازال مغلق

  .فيها

  مصادرة المحتويات ال   زراعة  مازال مغلق  بني سهيال  ٢٦/٧  جمعية الهوى والنور   .٣٠

٣١.   
 -مازال مغلق   الشرقية  ٢٦/٧  جمعية التطوير الريفي

  مصادرة
  مصادرة المحتويات ال   تراثية

  مصادرة المحتويات ال   شباب  فاتح  بني سهيال  ٢٦/٧  مرآز الشروق    .٣٢

  مصادرة المحتويات ال   مجتمعي  مغلقة  خزاعة  ٢٦/٧ جمعية بيت المستقبل  .٣٣

٣٤.   

الساعة عند حوالي  ال   شبابي  مغلقة  خزاعة  ٢٦/٧  ة شباب بال حدودجمعي
اقتحم أفراد مساًء  ٤:٠٠

ملثمون من القسام 
وأشخاص بوجوه 

مقر الجمعية   -مكشوفة
  .وصادروا المحتويات



٣٥.   
جمعية النهضة للتنمية 

  الريفية 
اقتحام و مصادرة  ال   مجتمعي  مغلقة  خان يونس  ٢٦/٧

  .المحتويات 

٣٦.   

فلسطينية للتنمية الجمعية ال
  والتطوير

  مغلقة    خان يونس  ٢٦/٧

  

  طفل  –مرأة 

 ٦٠٠بونات وآ

CHF  

أسرة مساعدات  ٦٥٠
 CHFغذائية من خالل 

باإلضافة إلى برامج 
طفل  ٢٠يستفيد منها 

 أسبوعيا

 مصادرة المحتويات  ال

  .تمصادرة المحتويا  ال   بيئة  مغلقة  بني سهيال  ٢٦/٧  جمعية بيادر للبيئة والتنمية   .٣٧

٣٨.   
عبسان   ٢٦/٧  جمعية خليل الرحمن

  الكبيرة
  مصادرة المحتويات ال   مجتمعي مغلقة 

  مصادرة المحتويات ال   شباب مغلقة   بني سهيال  ٢٦/٧  منتدى الشباب الفلسطيني    .٣٩

٤٠.   
  روضة زهوة

  

  مصادرة المحتويات ال   أطفال مغلقة   األملحي   ٢٦/٧

٤١.   
  جمعية المشرق الخيرية

   

  مصادرة المحتويات ال   مجتمعي ة مغلق  بني سهيال  ٢٦/٧

٤٢.   

جمعية األماني الفلسطينية 
  الخيرية

اجتماعية ثقافية  مغلقة   خان يونس  ٢٦/٧
وتهتم بالنساء 
  واألطفال

مصادرة المحتويات وآتب  ال 
عليها مغلق من قبل 

القسام واألمن الداخلي 
 ٢٠٠٧تأسست سنة 

اجتماعية ثقافية وتهتم 



  بالنساء واألطفال

  مصادرة المحتويات ال   مجتمعي مغلقة   بني سهيال  ٢٦/٧  خريجين ال جمعية   .٤٣

٤٤.   
خان يونس   ٢٦/٧  جمعية بنيان الخيرية

  البلد
اقتحام وتفتيش دون  ال   مجتمعي مغلقة 

  مصادرة المحتويات 

٤٥.   

جمعية نادي الصداقة 
  الفلسطيني الدولي لألطفال

/ خان يونس   ٢٧/٧
  البلد

الساعة  تم اقتحام الجمعية ال   أطفال مغلقة 
فجرًا واالستيالء  ١:٠٠

على آل المقتنيات بما في 
وأغراض  قرطاسيهذلك 

تأسس . مخيم تابع للوآالة
١٩٩٦ .  

٤٦.   

جمعية الريف للتراث 
  الفلسطيني 

عبسان   ٢٧/٧
  الكبيرة

الساعة عند حوالي  ال   تنمية اجتماعية مغلقة 
مساء يوم  من ٧:٠٠

األحد، تم اقتحامها من 
م قبل ملثمين من القسا

ومصادرة محتوياتها من 
  .ماآينات خياطة وخالفه

٤٧.   
/ خان يونس   ٢٧/٧  نقابة صيادلة فلسطين

  البلد
  مصادرة المحتويات ال   مجتمعي مغلقة 

  مصادرة المحتويات ال   مجتمعي مغلقة   خان يونس  ٢٨/٧  جمعية شموع األمل   .٤٨

٤٩.   
 ٣٠٠معية يستفيد من الج  آبار السن مغلقة   بني سهيال  ٢٨/٧  جمعية نبض الحياة

 امرأة ٥٠مسن و نحو 
 يوميا

  مصادرة المحتويات ال



آما قدمت الجمعية 
 ٨٠٠المساعدة ل 
 األياممريض من خالل 

الطبية التي تنظمها 
 الجمعيةً 

٥٠.   

جمعية الحرمين الشريفين 
  الخيرية اإلسالمية 

مجتمعية تهتم  مغلقة   معن   ٢٦/٧
  بالنساء والطفل

اقتحام ومصادرة  ال 
حوالي  عندالمحتويات 

صباحًا  ٩:٠٠الساعة 
مؤسسة تهتم بالنساء 

  واألطفال

٥١.   

جمعية القدس لتنمية 
  المواصي 

اجتماعية تخدم  مغلقة   المواصي  ٢٦/٧
المزارعين 
والنساء 
  واألطفال

الساعة عند حوالي  ال 
صباحا تم اقتحامها  ٤:١٥

ومصادرة المحتويات 
 ٢٠٠٢تأسست سنة 

مجالها زراعية اجتماعية 
عين والنساء تخدم المزار

  .واألطفال

٥٢.   
مرآز الكرامة الرياضي 

  للطفل الفلسطيني
عبسان   ٢٦/٧

  الكبيرة
  مصادرة الممتلكات  ال   أطفالرياضي  مغلقة 

٥٣.   
مرآز لو بطلنا نحلم لألطفال 

  واليافعين 
/ خان يونس   ٢٦/٧

  البلد
  إغالق ال   مجتمعي  مغلقة 

٥٤.   
جمعية خريجي الماجستير 

  والدآتوراه
 خان يونس  ٢٦/٧

  البلد
إعادة النشاط بعد 
 ساعات من اإلغالق

تم إعادة الجهاز ومفاتيح  ال   مجتمعي
الجمعية بعد عدة ساعات 

  من إغالقها



٥٥.   

تهتم بالمرأة  مغلقة   بني سهيال  ٢٦/٧  جمعية أمجاد الخيرية
  والطفل

عدد المستفيدين من 
 ٦٠٠البرامج الحالية 

  شخص

عند حوالي الساعة  ال
مساًء تم اقتحام  ٤:٠٠

مقر الجمعية ومصادرة 
آافة المحتويات تهتم 

  .بالمرأة والطفل

٥٦.   

 -خان يونس   ٢٦/٧  جمعية مجد للخريجين
  البلد

الخريجين  مغلقة 
  والشباب

 ٤٠٠عدد المستفيدين 
  طفل

عند حوالي الساعة  ال
صباحًا تم اقتحام ١١:٠٠

مقر الجمعية ومصادرة 
آافة المحتويات تقدم 
خدماتها للخريجين 

  .والشباب

٥٧.   

جمعية الغد المشرق ألبناء 
  البلد

خيرية  مغلقة   خزاعة  ٢٦/٧
ثقافية 

اجتماعية 
تهتم 

باألطفال 
  والشباب

اقتحام الجمعية من قبل  ال 
عند حوالي ملثمين 
مساًء،  ٤:٠٠الساعة 

. ومصادرة المحتويات
تأسست الجمعية عام 

وهي خيرية  ٢٠٠٣
ثقافية اجتماعية تهتم 
  .باألطفال والشباب

٥٨.   
ان الكبيرة تابع مرآز عبس

  جمعية تنمية المرأة الريفية
عبسان  ٢٦/٧

  الكبيرة
اجتماعية تنموية  مغلقة 

  تهتم بالمرأة
 مصادرة المحتويات ال 

 مصادرة المحتويات ال   مجتمعي مغلقة   المواصي ٢٦/٧  جمعية أهالي المواصي    .٥٩

٦٠.   
مرآز السالم للتدريب 
  المجتمعي واألبحاث

 -خان يونس  ٢٦/٧
  البلد

 مصادرة المحتويات ال   مجتمعي تنموي مغلقة 



  ٢٦/٧ جمعية اجتماعيون بال حدود    .٦١
 -زان النجاريق

  خان يونس

  مغلقة

عدد المستفيدين 
  ٣٥٠المنتسبين لها 

عدد المستفيدين من 
   ٥٢٠ األطفال

 ال    مرأة وطفل 

  تم مصادرة محتوياتها 

٦٢.   
االتحاد العام للمرأة 

  الفلسطينية 
  البلد  ٢٨/٧

اجتماعية تهتم   مغلقة 
   بالمرأة

 ٧-٢٨بتاريخ  أغلقت ال  
مساًء عمارة  ٨الساعة 
  الطابق الرابع   األغا

  البلد  ٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية شمس المستقبل   .٦٣

آافة  أعيدت
المحتويات التي تم 

مصادرتها من 
الجمعية بتاريخ 

٢٨/٧/٢٠٠٨  

اجتماعية ثقافية 
  تهتم بالشباب

تم مصادرة بعض   ال  طالب ٢٠٠
لجمعية محتويات ا

، ٢٨/٧/٢٠٠٨وبتاريخ 
تم استرجاع المواد 

  . المصادرة

  

  

  محافظة الوسطى

  إعادة النشاط/ مغلق مستمر   المنطقة  التاريخ  اسم المؤسسة  رقم
طبيعة عمل 
  المؤسسة

إجمالي عدد 
و . المستفيدين
تقسيم 

  المستفيدين إلى

  نساء \أطفال

هل يتم تنفيذ 
البرامج في 
 \مكان آخر

  مؤسسة أخرى

  اتمالحظ



  مجتمعي  ما زال مغلق  دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  محافظة الوسطي.١

١٥٠,٠٠٠ 
  مستفيد

  طفل٢٥٠٠٠

  نساء ١٥٠٠٠

  مصادرة جميع الممتلكات  ال

 دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  نادي خدمات دير البلح.٢
استرجاع المقر بعد 

  االستيالء علي محتوياته

ثقافي  –شباب 
 -رياضي –

  تعليمي

  عضو ١٧٢٠

+ طفل ٦٠٠
ياض ر ١٢٠

  أطفال

  نساء ٩٠

  ال
وقامت .. سيطرة علي مقر النادي

عناصر الشرطة بتسليم المفاتيح 
  .إلدارة النادي وفق محضر رسمي

  مجتمعية  مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية حطين الخيرية.٣

  مستفيد٥٠٠٠

  طفل ٦٠٠

  نساء١٠٠٠

  مصادرة ممتلكات الجمعية  ال

  أطفال –نساء   مازال مغلق البلح دير  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية شمس الحرية.٤

  مستفيد ٣٠٠٠

  طفل ٢٥٠

  نساء ١٥٠٠

  مصادرة بعض الممتلكات  ال

٥.
جمعية دير البلح للتنمية 
  المجتمعية والطفولة

  شاب –أطفال    مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ٧٠٠

  طفل ٥٠٠

  نساء ١٠٠

  مصادرة ممتلكات الجمعية  ال



  المرأة  مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  إتحاد لجان المرأة.٦

  مستفيد ١٤٠٠

  طفل ٧٠٠

  نساء ١٢٠

  مصادرة ممتلكات الجمعية  ال

٧.
جمعية المنال لتطوير المرأة 

  الريفية
  أطفال –مرأة   مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨

٨٠٠  

  نساء ٥٠٠

  طفل ٢٠٠

  إغالق الجمعية  ال

٨.
الهيئة الفلسطينية  للتنمية 

  ولتثقيف
  مجتمعي  مازال مغلق ير البلحد  م٢٦/٧/٢٠٠٨

١٠٠٠  

  طفل ٣٠٠

  نساء ٢٠٠

  إغالق الجمعية  ال

  البيئة  مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية السالم األخضر.٩

١٥٠٠  

  نساء ٢٠٠

  طفل ٣٠٠

  إغالق الجمعية  ال

 دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية شباب األقصى١٠
أعيد فتحه بعد سلب جميع 

  محتويات الجمعية
  اجتماعي

  مستفيد ٦٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٥٠

  ال
تم االستيالء علي محتويات الجمعية 

  وأعيد فتحه في اليوم التالي

١١
جمعية التنمية الثقافية 

  واالجتماعية
  إغالق الجمعية  ال  مستفيد ١٠٠٠  مجتمعي  مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨



  نساء ٤٠٠

  طفل ٣٠٠

  شباب  ال مغلقماز دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية صناع اإلرادة١٢

  مستفيد ١٠٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ٣٠٠

  إغالق الجمعية  ال

  ثقافي  ما زال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية تنمية الشباب١٣

  مستفيد ١٢٠٠

  طفل ١٥٠

  نساء ١٠٠

  ال
إغالق الجمعية لمدة يوم واحد 

  وأعيدت فتحها

  بشبا  مازال مغلق دير البلح  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية نادي االتحاد الرياضي١٤

  مستفيد ١٥٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٠٠

  إغالق  ال

  ثقافي  مازال مغلق  دير البلح  م٢٩/٧/٢٠٠٨  مؤسسة رواد للعمل التنموي١٥

١١٠٠  

  طفل ٧٠

  نساء ١٢٠

  ال
تعرضت الجمعية للسرقة وحولت 
  قضيتها في الشرطة لقضية جنائية

١٦
جمعية شراآة للتنمية 

  المجتمعية
  األسرةخدمة   ما زال مغلق  دير البلح  م٣١/٧/٢٠٠٨

  مستفيد١٠٠٠

  طفل ٣٠٠
  إغالق  ال



  نساء ٧٠٠

  شبابي  ما  زال مغلق النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨  منتدى التواصل١٧

  مستفيد ١٢٠٠

  طفل ٣٠٠

  نساء ٥٠

  مصادرة وإغالق  ال

١٨
جمعية رعاية الطالب 

  الفلسطيني
  مجتمعي  مازال مغلق النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ١٢٠٠

  طفل ٥٠٠

  نساء ٢٠٠

  إغالق  ال

١٩
ية المتوسط للتنمية جمع

  المجتمعية
  مجتمعي  مازال مغلق النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ٧٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٠٠

  إغالق ومصادرة  ال

  شباب  مازال مغلق النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨  نادي األقصى الرياضي٢٠

  مستفيد ٤٠٠٠

  طفل ٣٠٠

  نساء ١٢٠

  إغالق  ال

  مجتمعي  تم استرجاعه تالنصيرا  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية تمكين المرأة والمجتمع٢١

  مستفيد ٢٠٠٠

  طفل ٤٠٠

  نساء ١٠٠٠

  إغالق  ال



٢٢
 -مرآز تأهيل المعاقين 

  النصيرات
  مازال مغلق النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨

" معاقين 
 -" أطفال

  صحي

  مستفيد ٦٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٥٠

  إغالق  ال

  مجتمعي  مازال مغلق النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨  اللجنة الشعبية لالجئين٢٣

١٠٠٠  

  ساءن ١٥٠

  طفل ٢٨٠

  ال

  إغالق ومصادرة

تقوم اللجنة علي خدمة قضايا 
الالجئين في مخيم النصيرات البالغ 

نسمة، ٦٠٠٠٠عددهم ما يقارب من 
وبموازاة ذلك تقدم خدمات اخري عبر 

روضة سنابل ومرآز سنابل 
  مكتبة الطفل+ للحاسوب

  تم استرجاعه  النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية صوت المجتمع٢٤
ية الديمقراط

وحقوق 
  اإلنسان

  مستفيد٢٥٠٠

  طفل ٨٠٠

  نساء ١٨٠٠

  ال
تم إغالقه ليوم واحد وأعيد فتحه 

  ويزاول عمله آالمعتاد

  نسائية  تم استرجاعها النصيرات  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية المجد النسائية٢٥

  مستفيد ٧٦٧٤

  طفل ١٣٩٦

  نساء ٦١٥٠

  تم إغالق الجمعية وأعيد فتحها  ال

٢٦
الجمعية الفلسطينية للتطوير 

  )عطاء(والتنمية المجتمعية 
  إغالق  ال  ١٢٠٠  ثقافي  ما زال مغلق  النصيرات  م٢٧/٧/٢٠٠٨



  طفل ٦٠٠

  نساء ٢٠٠

٢٧
المرآز الوطني للتأهيل 

  المجتمعي
  صحي  تم استرجاعه  النصيرات  م٢٧/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ٦٠٠

  نساء ١٠٠

  طفل ٧٠

  ال
إغالق لعدة أيام والمرآز يقوم علي 
 تقديم العالج الطبيعي والتمريض

  للمحتاجين صحيا

٢٨
جمعية المغازي للتأهيل 

  المجتمعي
  ما زال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨

" معاقين 
  "صحي 

١٣٠٠  

  طفل٤٠٠

  نساء٢٠٠

  يوجد بها رياض أطفال+ إغالق  ال

٢٩
مبني (المرآز الطبي الخيري 
  )بلدية المغازي القديم

  صحي  مازال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨

١٠٠٠  

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٥٠

  الق ومصادرةإغ  ال

  نساء –أطفال   ما زال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية براعم األمل والمحبة٣٠
 مستفيد ١١٠٠
  طفل ٣٥٠
  نساء ١٧٠

  ال

  مصادرة وإغالق

صالة ونادي + يوجد بها رياض أطفال
  آمبيوتر

  مجتمعي  مازال مغلق  المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية أهالي ياسور الخيرية٣١
 مستفيد ١٥٠٠
  طفل ٢٠٠
  نساء ٣٠٠

  إغالق ومصادرة  ال



٣٢
جمعية المغازي للتنمية 

  المجتمعية
  مجتمعي  مازال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ١٥٠٠

  طفل ٧٠٠

  نساء ٥٠٠

  مصادرة وإغالق  ال

  مجتمعي  مازال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية أصدقاء بال حدود٣٣

  مستفيد ٦٠٠

  طفل ١٧٠

  طفل ٢٠٠

  

 مصادرة وإغالق  ال

٣٤
ة المحلية للتنمية الجمعي

  المجتمعية
  ما زال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨

/ مجتمعي 
  تنمية

  مستفيد ١٣٠٠

  طفل ٤٠٠

  نساء ٣٠٠

 مصادرة وإغالق  ال

  مجتمعي  مازال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨  اللجنة الشعبية لالجئين٣٥

  مستفيد ١٠٠٠

  طفل ١٠٠

  نساء ١٥٠

 مصادرة وإغالق  ال

  مجتمعي  مازال مغلق المغازي  م٢٦/٧/٢٠٠٨  يةجمعية المصدر للتنمية الريف٣٦

  مستفيد ٧٠٠

  طفل ٦٠

  نساء ٧٠

 "تتبع لقرية المصدر"مصادرة   ال



  شباب  مازال مغلق المغازي  م٢٨/٧/٢٠٠٨  نادي المصدر الرياضي٣٧

  مستفيد ٣٠٠

  طفل ١٠٠

  نساء ٦٠

 "تتبع لقرية المصدر"إغالق    ال

٣٨
لجنة زآاة المغازي التابعة 

  للمسجد الكبير
  اجتماعي  مازال مغلق  المغازي  م٢٧/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ٤٠٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٢٠

  إغالق  ال

٣٩
جمعية تطوير البيت 

  الفلسطيني
  تعليم -نساء   مازال مغلق البريج  م٢٦/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ١٤٠٠

  طفل ٥٠٠

  ناء٢٠٠

 إغالق ومصادرة  ال

٤٠
جمعية البريج للتأهيل 

  المجتمعي
  مازال مغلق البريج  م٢٦/٧/٢٠٠٨

 -مجتمعي 
  معاقين

  مستفيد ٨٠٠

  طفل ٢٠٠

  نساء ١٢٠

 إغالق  ال

٤١
جمعية مساندة الطفل 

  الفلسطيني
  تعليم -أطفال   ما زال مغلق البريج  م٢٦/٧/٢٠٠٨

  مستفيد ١٣٠٠

  طفل ٦٠٠

  نساء ١٢٠

  إغالق  ال

  إغالق  ال  مستفيد ٥٠٠  شبابي  مازال مغلق  الزوايدة  م٢٦/٧/٢٠٠٨  نادي شباب الزوايدة٤٢



  طفل ١٠٠

  نساء ٣٠

 

  



  محافظة غزة

  المنطقة  التاريخ  اسم المؤسسة رقم

إعادة / مغلق مستمر 
  النشاط 

عدد  يجمالإ  طبيعة عمل المؤسسة 
و تقسيم . المستفيدين

  إلىالمستفيدين 

  نساء \أطفال 

هل يتم تنفيذ البرامج 
 \آخرمكان  في

  مالحظات  أخرىمؤسسة 

  ٢٦/٧/٢٠٠٨  مكتب حرآة فتح   .١

بالقرب من 
دوار الشعبية 

دينة وسط م
  غزة

      حزبي  مازال مغلق

  االستيالء على المقر

٢.   

مقر مكتب هيئة 
العمل الوطني 
التابع لفصائل 
منظمة التحرير 
  الفلسطينية

٢٦/٧/٢٠٠٨  
شارع الثورة 

  غزة –

      حزبي  مازال مغلق
االستيالء على جميع 

موجودات المقر من أثاث 
  وأجهزة آمبيوتر

مقر مرجعية    .٣
  االستيالء على المقر      حزبي  مازال مغلق  ىتل الهو  ٢٦/٧/٢٠٠٨  حرآة فتح

٤.   

مكتب النائب في 
المجلس 

التشريعي زياد 
عمرو ومقر  أبو

المجلس 
الفلسطيني 
للعالقات 
  الخارجية

  الرمال  ٢٦/٧/٢٠٠٨

      حزبي  مازال مغلق

االستيالء على جميع 
موجودات المقر من أثاث 
وأجهزة آمبيوتر بما في 
  ذلك أدوات المطبخ



٥.   
مقر االتحاد 
العام لطلبة 
  فلسطين

  تل الهوى  ٢٦/٧/٢٠٠٨
 –داخل "طلبة فلسطين   مازال مغلق

  "خارج 
االستيالء على جميع     

  الموجودات

٦.   
مقر مؤسسة 
مرآز الشباب 
  الفلسطيني

٢٦/٧/٢٠٠٨  
حي 

  الشجاعية
 -ثقافي  –شبابي     مازال مغلق

  اجتماعي
االستيالء على جميع     

  الموجودات

٧.   
مقر مؤسسة 
ة الجمعية الوطني
الفلسطينية 

 "بناء" للشباب 

٢٦/٧/٢٠٠٨  

شارع آونت 
بيرنادوت في 
  حي الرمال

      شبابية  مازال مغلق
االستيالء على جميع 
  موجودات المؤسسة

مقر مؤسسة    .٨
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  لإلبداع أجيال

حي التفاح 
شرق مدينة 

  غزة

      شباب    مازال مغلق
االستيالء على جميع 
  موجودات المؤسسة

مقر محافظة    .٩
  عبث وسيطرة على المقر      مجتمعية  مازال مغلق  تل الهوى  ٢٦/٧/٢٠٠٨  غزة

مقر مؤسسة    .١٠
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  بنائنا للتنميةأ

مخيم 
الشاطئ 

غرب دوار 
  الشهداء

      مجتمعي  مازال مغلق

  االستيالء على المقر

١١.   
المقر الرئيسي 
لدائرة شئون 
  الالجئين

  تل الهوى  ٢٦/٧/٢٠٠٨
لم تغلق و لكن 

 أجهزةصودرت 
  وترالكمبي

االستيالء على األثاث       حزبي
وأجهزة الكمبيوتر 

  والمحتويات

١٢.   
مقر حرآة فتح 

" الجماهيرية 
  "المالية

٢٦/٧/٢٠٠٨  
حي الرمال 

المرآز 
البريطاني 

في المحتويات عبث       حزبي  مازال مغلق
  واستيالء على المقر



  سابقًا

١٣.   
مقر جمعية 
حنين التابعة 
  لحرآة فتح

٢٦/٧/٢٠٠٨  
برج لظن في 

 الوحدةشارع 

االستيالء على موجوداتها         مازال مغلق
من أثاث وأجهزة آمبيوتر 

  وغيرها

مقر آتلة فتح    .١٤
  حي الرمال  ٢٦/٧/٢٠٠٨  البرلمانية

االستيالء على موجودات       حزبي  مازال مغلق
المكتب من أجهزة 
  آمبيوتر وأثاث

١٥.   
مكتب العضو 

 أبو إبراهيم
  النجا

  حي الرمال  ٢٦/٧/٢٠٠٨
االستيالء على موجودات       يحزب  مازال مغلق

المكتب من أجهزة 
  آمبيوتر وأثاث

نادي المشتل    .١٦
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الرياضي

 –الجوازات 
  حي الرمال

 -اجتماعي  –رياضي   مازال مغلق
  شبابي

  االستيالء على المقر    

وقد أرجعت الحكومة 
المقالة المقر بتاريخ 

، ولكن ٣/٨/٢٠٠٨
القائمين عليه رفضوا 

ا الى استالمه وذلك نظر
  .نهب محتوياته

نادي غزة    .١٧
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الرياضي

جمعية 
 أصدقاء
 –المريض 
  الرمال

 –ثقافي  –رياضي   مازال مغلق
  شباب –اجتماعي 

  االستيالء على المقر    

وقد أرجعت الحكومة 
المقالة المقر بتاريخ 

٣/٨/٢٠٠٨.  

االستيالء على موجوداتها       عي مجتم  مازال مغلق  حي الدرج  ٢٦/٧/٢٠٠٨جمعية شعاع    .١٨



التابعة لحرآة 
  فتح

من أثاث وأجهزة آمبيوتر 
  وغيرها

مقر جمعية    .١٩
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  فلسطين الغد

عمارة لظن 
في شارع 
  الوحدة

االستيالء على موجوداتها       مجتمعية  –تنموية   مازال مغلق
من أثاث وأجهزة آمبيوتر 

  وغيرها

٢٠.   
مكتب الهيئة 

سطينية لالف
لحماية حقوق 
  الالجئين

٢٦/٧/٢٠٠٨  
مخيم 
  الشاطئ

جهاز آمبيوتر وأوراق       حقوقية -تنموية     مازال مغلق
خاصة بالمؤسسة، وتم 

  إقفالها

نادي خدمات    .٢١
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الشاطئ

مخيم 
  الشاطئ

 –رياضي  –خدماتي   مازال مغلق
  اجتماعي 

  االستيالء على المقر    

وقد أرجعت الحكومة 
المقالة المقر بتاريخ 

٣١/٧/٢٠٠٨،  

وفا مقر وآالة    .٢٢
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  لألنباء

 أبودوار 
 –مازن 
  الرمال

      إعالمية  مازال مغلق
االستيالء على محتويات 

  المقر

مؤسسة االتحاد    .٢٣
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  العام للمرأة

برج الداعور 
شارع  –

  الوحدة

      نساء  مازال مغلق
عبثوا بمحتويات 

  المؤسسة

٢٤.   
مؤسسة المرآز 

الفلسطيني 
للديمقراطية 
  وحل النزاعات

٢٦/٧/٢٠٠٨  
دوار حيدر 
  عبد الشافي

      مجتمعي   لم يغلق
تفتيش واالستيالء على 

  ملفات



جمعية خدمة    .٢٥
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  األسرة

شارع النزاز 
 في الشجاعية

مصادرة موجودات       شباب -مرأة   مازال مغلق
  الجمعية

مقر جمعية    .٢٦
  حي الرمال  ٢٦/٧/٢٠٠٨  فلسطين بيتنا

لى ع ءاالستيال      تنموي -مجتمعي   مازال مغلق
  الموجودات

٢٧.   
مؤسسة الهيئة 

الفلسطينية 
  للتنمية البشرية

٢٦/٧/٢٠٠٨  

بالقرب من 
مجمع 
  األنصار

       -تنموي   مازال مغلق
االستيالء على 
  الموجودات

مرآز تطوير    .٢٨
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  اإلعالم

عمارة 
اليازجي 

بالقرب من 
مجمع 
  األنصار

      إعالمي   لم يغلق 

االستيالء على 
  الموجودات

تون نادي الزي   .٢٩
  حي الزيتون  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الرياضي

 -اجتماعي  –رياضي   مازال مغلق
  ثقافي

  االستيالء على المقر    

وقد أرجعت الحكومة 
المقالة المقر بتاريخ 

٣/٨/٢٠٠٨،  

٣٠.   
مقر جمعية 

الحرية والتنمية 
  المجتمعية

٢٦/٧/٢٠٠٨  
حي التفاح 
  بمدينة غزة

      مجتمعية   مازال مغلق
  المحتويات

الجمعية األهلية    .٣١
  مدينة غزة  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الفلسطينية

االستيالء على جميع       مجتمعية  مازال مغلق
  الموجودات

جمعية احياء    .٣٢
  ثقافةال

حي   ٢٧/٧/٢٠٠٨
  المحتويات        



  الشجاعية

٣٣.   
جمعية التجمع 

 ألسرالوطني 
  الشهداء

٢٧/٧/٢٠٠٨  
حي الصبرة 

  مدينة غزة–
اسر الشهداء  -مجتمعي  مازال مغلق

  مساعدات -
    

  الء على المقرياست

٣٤.   
مقر مجلس 

جامعة  أمناء
  األزهر

٢٧/٧/٢٠٠٨  
مقابل منتزه 
  البلدية

ستيالء على محتويات اال      أمناءمجلس   مازال مغلق
  المقر بما فيه النوافذ

جمعية البيت    .٣٥
  الصامد

٢٧/٧/٢٠٠٨  
 –الرمال 

مقابل جامعة 
  األزهر

      طفل  – مرأة  إغالقهلم يتم 
مداهمة وشجار مع 

  الحارس

مقر نادي    .٣٦
  الجالء الرياضي

  شارع الجالء  ٢٧/٧/٢٠٠٨

 -اجتماعي  –رياضي   مازال مغلق
  ثقافي

  االستيالء على المقر    

وقد أرجعت الحكومة 
المقالة المقر بتاريخ 

٣/٨/٢٠٠٨،  

٣٧.   
الجمعية الخيرية 

 األسرة إلنقاذ
  الفلسطينية

٢٧/٧/٢٠٠٨  
حي 

  الشجاعية
        

  المحتويات

جمعية الزرقاء    .٣٨
 -الزرقا   ٢٦/٧/٢٠٠٨ للبنية المجتمعية

  التفاح
االستيالء على المقر ونقل         لم تغلق

  بعض محتوياته

فريق حال    .٣٩
  ٢٨/٧/٢٠٠٨  طفاللحفالت األ

 –الرمال 
مقابل رشاد 

  الشوا

      أطفال   إغالقهلم يتم 
  االستيالء على المحتويات

منتدى شارك    .٤٠
–غزة   ٢٩/٧/٢٠٠٨  الشبابي

  اليرموك
االستيالء على ملفات        أطفال – شبابية  لم يتم إغالقه 

  إدارية ومالية
جمعية خريجي    .٤١

 –غزة   ٢٩/٧/٢٠٠٨  آليات المجتمع 
بالقرب من 

  االستيالء على المحتويات      خريجين  لم يتم إغالقها



لعب م
  فلسطين

جمعية فرسان    .٤٢
  ٢٩/٧/٢٠٠٨  العرب

 –غزة 
بالقرب من 

ملعب 
  فلسطين

      مجتمعية -شبابية   مازال مغلق

  االستيالء على المحتويات

٤٣.   
جمعية أصالة 

للتراث 
الفلسطيني 
  والتنمية

 –النصر   ٣٠/٧/٢٠٠٨
  غزة

      قروض -مرأة    إغالقهالم يتم 

  االستيالء على المحتويات

  

  محافظة الشمال

  المنطقة  التاريخ  اسم المؤسسة  رقم

إعادة / مغلق مستمر 
  النشاط 

عدد  إجمالي  طبيعة عمل المؤسسة 
و تقسيم . المستفيدين

  إلىالمستفيدين 
  نساء \أطفال 

هل يتم تنفيذ البرامج 
 \آخرمكان  في

  مالحظات  أخرىمؤسسة 

  ٢٦/٧/٢٠٠٨  ملجمعية الحياة واأل .١
جباليا، قرب 
بلدية جباليا 
  النزلة

  ثقافي –خيري   مازال مغلق
  )بوناتوآ –خدماتية (

صودرت جميع   ال  
محتوياتها، وأغلقت، 
  .ووضعت تحت الحراسة

٢. 
جمعية الملتقى 

الفلسطيني للتغيير 
  والتنمية

  

جباليا، قرب   ٢٦/٧/٢٠٠٨
  دوار القرم

  ال    معلوماتية  - خدماتية  مازال مغلق

  لقتأغ

دار الشباب للثقافة  .٣
  والفنون

  
٢٦/٧/٢٠٠٨  

جباليا، قرب 
بلدية جباليا 
  النزلة

صودرت جميع   ال    ثقافي -شبابي   مازال مغلق
محتوياتها، وأغلقت، 
  .ووضعت تحت الحراسة

جمعية أصدقاء  .٤
  جباليا
  

جباليا، شارع   ٢٦/٧/٢٠٠٨
  الغباري

صودرت جميع       خيري -شبابي  مازال مغلق
  أغلقتمحتوياتها، و



جمعية الحرية  .٥
  للتنمية المجتمعية

  
جباليا،   ٢٦/٧/٢٠٠٨

  الزرقا

  ال    اجتماعية -شبابية   مازال مغلق
  أغلقت

جمعية الشهيد محمد  .٦
جباليا، شارع   ٢٦/٧/٢٠٠٨  أبو شباك

  الجرن
 -ثقافية -اجتماعية  مازال مغلق

  صحية -رياضية
صودرت بعض   ال  

  محتوياتها، وأغلقت

 جمعية الحق للتنمية .٧
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  والتطوير

جباليا، تل 
الزعتر، 
  السكة

 -تنموية -مجتمعية  مازال مغلق
  خيرية

صودرت بعض   ال  
  .محتوياتها، وأغلقت

جمعية األمل  .٨
  للمعاقين

  
جباليا، تل   ٢٦/٧/٢٠٠٨

  الزعتر

  ال    رعاية معاقين   مازال مغلق 
  أغلقت

نادي خدمات جباليا  .٩
الرياضي 
  واالجتماعي

  اليامخيم جب  ٢٦/٧/٢٠٠٨
 -شبابية  –رياضية   تم استرجاعه

  ثقافية
أغلق ووضع تحت   ال  

ثم أرجع بتاريخ . الحراسة
٣١/٧/٢٠٠٨  

  ٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية الحياة واألمل .١٠
مخيم جباليا، 
مقابل برآة 
  أبو راشد

  ثقافي –خيري   مازال مغلق
  )آوبونات –خدمات (

صودرت جميع   ال  
محتوياتها، وأغلقت 
  .ووضعت تحت الحراسة

معية الوطن الحر ج .١١
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  للتنمية والتطوير

مخيم جباليا، 
قبالة مرآز 
الشرطة من 
  الغرب

  ال    مجتمعية -شبابية  أرجع
إغالق لمدة يوم واحد ثم 

  .إرجاعها

مقر محافظة شمال  .١٢
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  غزة

بيت الهيا، 
قرب مفترق 
  وزارة التعليم

صودرت جميع   ال  آافة سكان المحافظة  سياسية -مجتمعية  مازال مغلق
محتوياتها، وأغلقت، 
  .ووضعت تحت الحراسة

جمعية آفاق للتطوير  .١٣
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  والتنمية

بيت الهيا، 
شارع 
  البراوي

مصادرة محتوياتها،   ال    خيرية -مجتمعية  مازال مغلق
  .وإغالق

جمعية تنمية  .١٤
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  وتطوير بيت الهيا

بيت الهيا، 
شارع 
  الجمعية

 -يثقاف –خيري   مازال مغلق
  مجتمعي

  )آوبونات –خدمات (

صودرت جميع   ال  
محتوياتها، وأغلقت 
  .ووضعت تحت الحراسة

جمعية اإلثراء  .١٥
بيت الهيا،   ٢٦/٧/٢٠٠٨  التربوي

المنشية، 
 - تربوية  –ثقافية   مازال مغلق

  مجتمعية
صودرت جميع   ال  

  .محتوياتها، وأغلقت



  جوار النادي  

جمعية النهضة  .١٦
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  للتطوير والتنمية

بيت الهيا، 
شارع 
  المنشية

صودرت بعض   ال    خيرية  -مجتمعية  
  .محتوياتها، وأغلقت

مرآز تعزيز القدرات  .١٧
التابع لجمعية (

  )جباليا للتأهيل
٢٦/٧/٢٠٠٨  

بيت الهيا، 
قرب مفترق 
  مدينة زايد

إغالق ووضع تحت   ال    معاقين   مازال مغلق
  .الحراسة

جمعية النجادة  .١٨
  الشبابية

  
٢٦/٧/٢٠٠٨  

شروع بيت م
الهيا، قرب 
منزل أبو 
  .الجديان

  ال    طالبية -شبابية  مازال مغلق
صودرت بعض 
  .محتوياتها، وأغلقت

١٩. 
الهيئة الفلسطينية 

لحماية حقوق 
  جباليا -الالجئين 

٢٦/٧/٢٠٠٨  
دوار  –جباليا 

  الجرن

جهاز آمبيوتر وأوراق       حقوقية -تنموية     مازال مغلق
خاصة بالمؤسسة، وتم 

  إقفالها

الجمعية الفلسطينية  .٢٠
للتنمية واألعمال 

  الخيرية
٢٦/٧/٢٠٠٨  

مشروع بيت 
الهيا، قرب 
  المقبرة

صودرت بعض   ال    خيرية -مجتمعية  مازال مغلق 
  .وأغلقت. محتوياتها

جمعية الشمال  .٢١
للتنمية والتطوير 

  المجتمعي
٢٦/٧/٢٠٠٨  

مشروع بيت 
الهيا، قرب 
مستشفى 
  آمال عدوان

 -فيةثقا -مجتمعية  مازال مغلق
  خيرية

  ال  
صودرت بعض 

  .وأغلقت. محتوياتها

  ٢٦/٧/٢٠٠٨  مقر إقليم حرآة فتح .٢٢
مشروع بيت 
الهيا، منزل 

  .غنيم

صودرت جميع   نعم    حزبي  مازال مغلق
محتوياتها، وأغلق، 
  .ووضع تحت الحراسة

النادي األهلي  .٢٣
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الرياضي

بيت حانون، 
مقابل 
  المستشفى

 -ي اجتماع –رياضي   مازال مغلق
  شبابي

أغلق ووضع تحت   ال  
  .الحراسة

مؤسسة الطاهر  .٢٤
  ٢٦/٧/٢٠٠٨  الفلسطينية

بيت حانون، 
مقابل 
  المستشفى

صودرت جميع .   ال    أطفال  -مجتمعية  مازال مغلق
محتوياتها، وأغلقت 
  .ووضعت تحت الحراسة



٢٥. 
جمعية التطوير 

التنموي االجتماعي 
  )تآلف(الفلسطيني 

  بيت حانون  ٢٦/٧/٢٠٠٨

  نعم    بوناتوآ -مجتمعية   مغلق مازال
صودرت بعض 
  محتوياتها، وأغلقت

  أغلقت  ال    أطفال  مازال مغلق  بيت حانون  ٢٦/٧/٢٠٠٨  جمعية أمجاد .٢٦

جمعية الساحل  .٢٧
عزبة بيت   ٢٦/٧/٢٠٠٨  للتنمية والتطوير

  حانون

  ال    شبابية -خيرية  مازال مغلق 
  أغلقت

جمعية التنمية  .٢٨
  الخيرية

 -بيت حانون   ٢٧/٧/٢٠٠٨
  الزيتون

  أغلقت  ال    تثقيف -مجتمعية   

جمعية المرآز  .٢٩
  ٢٨/٧/٢٠٠٨  المجتمعي الخيرية

قرية أم 
النصر 
  البدوية

 -ثقافية  –مجتمعية   مازال مغلق
  خيرية

ثم سلمت لحرآة . أغلقت  ال  
حماس في القرية، 
  .وفتحتها بمعرفتها

  


