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 توطئة

مارسممممم  بمممممال سينمممممر للدراسمممممات اإلسمممممتراتيجية فمممممي تعزيمممممز ال مممممي  ور األساسمممممي الممممم   تُ ضممممممن المممممد  

ومفممممممممااي  الحمممممممموار بممممممممين الشممممممممباب فممممممممي المجتمممممممممع  ،نسمممممممما وحقممممممممو  اإل ،والعدالممممممممة ،يمقراطيممممممممةالدِّّ 

ل " المممممممو  2"التث يمممممد الممممممدني نفممممم  ت بمممممال سينمممممر للدراسمممممات اإلسمممممتراتيجية، مشمممممروع  ؛الفلسمممممطيني

للعممممممان الثمممممماني  لممممممى التمممممموالي، والمممممم   رمممممممى إلممممممى  NEDمممممممن الاممممممندو  المممممموطني للديمقراطيممممممة 

ممممممممن كمممممممال الجنسمممممممين حمممممممول ق مممممممايا  تنميمممممممة وتطممممممموير معمممممممارس ومهمممممممارات الشمممممممباب الفلسمممممممطيني

 الديمقراطية وحقو  اإلنسا .

ا للبرنممممممام) التممممممدريبي، المممممم   اسممممممتهدس   ، بعممممممد إ ممممممداد   مممممممةب  /ا( شممممممابب 25يممممممكتي التتمممممماب تتويجممممممب

ا وتممممدريبيبا، ومممممن سمممم   منهج ومناقشممممة  ،عيممممةوتمكيممممنه  مممممن  قممممد لقمممماءات تو   ،تاممممد ر   للمجتمممممع يممممب

قممممممد لبين/ات، و إنتمممممماأ رمممممممة لورا  بحثيممممممة للمتممممممدرِّ  ق ممممممايا    بممممممر حلقممممممات إ اعيممممممة، ومممممممن سمممممم   

تناولمممممممق األورا  موضمممممممو ات مختلفمممممممة ممممممممن مننمممممممور شمممممممبابي، بشمممممممكل تحليلمممممممي وفمممممممق منهجيمممممممة 

"IMRAD ." 

بممممال سينممممر كممممل  مممممن سمممما   فممممي إنتمممماأ  مممم ا الجهممممد المعرفممممي الشممممبابي سممممواء فممممي الختممممان، تشممممكر 

والبممممممرام)  ،طمممممم والخُ  ،د  لمممممى موالمممممملة العممممممملوتؤكممممممِّ  ،بقمممممراءة األورا ، لو مناقشممممممة ممممممما ورد فيهمممممما

 ر   المجتمعي.ع القرار، وتعزيز دو  ن  الهادفة إلى تحسين ولول الشباب لمراكز ُل 

 

 عمر شعبان 

اتيجية مدير بال ثينك للدارسات ال   ستر
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 الورقة األول 

  
 تقييد حرية الحركة والتنقل للشباب الفلسطين 

 أسامة نعيم، نفي   لبد، هديل أهل، فرح زقوت 

 مةمقد    

 

  ؛ل للشممممباب الفلسممممطيني ية الحركة والتنقُّ  لى القيود المفروضممممة  لى حرِّ   رئية   ز الورقة بشممممكل  تركِّ 

بغير   من   لسممممموةب ين  فر للفلسمممممطينيل والسممممم  ية التنقُّ حرِّ   القانو  الدولي لحقو  اإلنسممممما حيث ضممممممن  

واقع حرية الحركة  ، وترلمممممممد   ة الورقةاألدنى من الترامة اإلنسمممممممانية بما يكفل الحد  و   ،الشمممممممعوب 

با تبار ا دولة    ، واج  تعقيدات فرضمممممتها إسمممممرائيلوالتنقل في األراضمممممي الفلسمممممطينية، ال   ما  ال 

دارل األراضي    كته من حر   بهدس الحدِّّ   ؛ركة وتنّقل الشباب احتالل من رالل وضع القيود  لى ح

فر في ضمموء االنقسممان الفلسممطيني،  لتنقُّ التناقش   ة الورقة إجراءات  ك لر  ،  1الفلسممطينية كما   والسمم 

ُتسا د في تخفيد القيود المفروضة  لى حرِّية الحركة للشباب الفلسطيني،    آليات  ح  طر  إلى    تهدس

  ة .يل بحرِّ درته   لى التنقُّ من قُ  تحدُّ و 

 

 

 

 

 

 
:  2021نيسا / لبريل    Human Rights Watch  ،27الفال العنار  واالضطهاد،    وجريمةالسلطات اإلسرائيلية    : تجاو وا الحد    1

https://bit.ly/3rlDwO3 . 

https://bit.ly/3rlDwO3
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 لية الحركة والتنق  حر    

 

فرلقد  مِّنم القانو  الدوليُّ العانُّ، والقانو  الدوليُّ اإلنسمانيُّ حرِّية التنقُّل والسم  ق المادة حيث نام   ؛ضمم

 وفي ارتيار محلِّّ   ،لفي التنقُّ  الحق    فرد   "لتلِّّ  ( من اإل ال  العالمي لحقو  اإلنسممما   لى ل   13 

كمما ،  "ا في  لمر بلمدة لو العودة لهمابمم  ،بلمد   ولتمل فرد حق مغمادرة ل ِّّ   ،اإلقماممة دارمل حمدود دولتم 

ق  "لتل فرد الحرية في  ( من العهد الدولي للحقو  المدنية والسممممممممياسممممممممية  لى ل   12المادة    نامممممممم 

كما   ،شممممممر يّ    مكا  في نطا  الدولة التي  تواجد فيها بشممممممكل    كناة في ل ِّّ التنقل وارتيار مكا  سممممممُ 

 إسممممممممممرائيل تنتهر الحق    غير ل     ،2بما في  لر دولت   و"  ،ية  غادر لية دولة بحرِّ يُ   ل     فرد   أل ِّّ   يحقُّ 

  ،ة واالجتماعي    ،ةواالقتاممادي   ،ةوالمدني    ،ة  السممياسممي  للفلسممطينيين كغيرة من الحقو  سممفرل والفي التنقُّ 

ل والحركة الواردة في اتفا  إ ال  المبادئ  دن التزامها ببنود حرية التنقُّ إلى   باإلضممممممممممافة  ،ةوالثقافي  

ة، و لر من رالل الحاممار المفروض  لى ع مع السمملطة الفلسممطينية بر اية دولي  الموق   ،3"لوسمملو"

 ودول العال  بشمكل    ،واإلغال  المسمتمر لمعابر القطاع التي تربط  بال مفة الفلسمطينيةقطاع غزة،  

ل المسمممممافرين من رالل حاجز بيق حانو    لى تنقُّ   لمممممارمةب  إجراءات    فرضمممممق إسمممممرائيلكما   ، ان  

 .4ح مكتب  يئة األم  المتحدة للشؤو  اإلنسانيةحسب ما وض    ، إ ر (

 ،فرفي التنقل والسمممممممممممممم   تسمممممممممممممممح ببعل القيود  لى الحقِّّ   التي لمواسيق الدوليةل  ا  ا كل  مخالفب  دُّ يع

ولة،  ن الد  ء الخطر  ن لم  تتو  ضممممممرورية لدر   بات تلر القيود، ول   سممممممبِّّ تتناسممممممب مع مُ  شممممممريطة ل   

احتران   ب توجو   ،غ  من وضممموح القوانين والمبادئ الدولية التي تفرض  لى دولة االحتاللو لى الر  

 
 اإل ال  العالمي لحقو  اإلنسا . 2
سبتمبر/    13  وفا،   -نباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة األ  ، (حول ترتيبات الحكومة ال اتية الفلسطينية  -اتفاقية لوسلو  إ ال  المبادئ  3

 . https://bit.ly/3L5E1naوسائق: ،  1993ل لول
للقيود  لى الولول  4 للسياأ الحدود  في قطاع غزة،إلى    األسر اإلنساني  المتارمة  :  2018ب  آلغسطة/    OCHA  ،3  األراضي 

https://bit.ly/3GfhwbG . 

https://bit.ly/3L5E1na
https://bit.ly/3GfhwbG
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  ،دو  احتران لمبمادئ حقو  اإلنسمممممممممممممما   ها تنتهمر   ا الحق  الحق في حرية التنقمل والسممممممممممممممفر، إال لن  

 والمواسيق التي تتفلها. 

و لي  يمكن    ؛حرية الحركة والتنقل للفلسمممممطينيينمن جانب آرر، كا  لالنقسمممممان نتائ) سممممملبية  لى  

 ي:تحو اآلالشباب الفلسطيني  لى الن  ل ية حركة وتنقُّ مناقشة القيود المفروضة  لى حرِّ 

 :يليالحتالل اإلسرائ -أولً 

من اإلجراءات والمعا ير التي تمنع      في المعابر والحدود، وتفرض مجمو ةب ما  الق إسرائيل تتحك  

ر  حيث قامق بحامممممممم   ؛راص    ، والشممممممممباب بشممممممممكل   ان   ل للفلسممممممممطينيين بشممممممممكل  ية الحركة والتنقُّ حرِّ 

 جة فق .رِّ ة الحم للحاالت المرضي  ااريح الت  

والمننممات الحقوقيمة العماملمة  ،وبعل المننممات العماملمة بمئسممممممممممممممرائيمل ،حماول الفلسممممممممممممممطينيو  لقمد  

مييز  تقليص فجوة الت    العملم  لىوالجهات الحكومية الفلسممممطينية الرسمممممية    ،باألراضممممي الفلسممممطينية

سممفر    لى السمملطات اإلسممرائيلية بما يخصُّ غ  ن  ن طريق ال مم  والسممِّّ  ،ةالمبني  لى لسمماا الهوي  

سممتعاممية من قطاع  ركيز  لى الشممباب المرضممى بكمراض مُ والت   ،الحاالت اإلنسممانية بغرض العالأ

غزة لمسمتشمفيات القدا الشمرقية واسمرائيل واألرد ، ونجحق   ة المؤسمسمات بالولمول لحلول تتفل  

 ،نولمراض الد   ،رطا كمرضممممممممممممى السمممممممممممم    ؛قطاع غزةفي اا الم يمين  من الن    حة لفئة  بالاممممممممممممِّّ  الحق  

الشممممباب المرضممممى كانق     لإال   ،ةالتي ال يمكن  الجها دارل قطاع غز    ،والحاالت المسممممتعاممممية

بلغ  دد المرضممممممممممى   ،2020. ورالل العان العالأإسممممممممممرائيل تتشممممممممممدد بقبول تامممممممممماريحه  بغرض 

 . 5و ارة الاحة الفلسطينيةفي  ئرة العالأ بالخارأ  ما لشارت دا  ا بحسب مري ب   42.160المحولين  

فقد اسممممممتطا ق   ؛لو بغرض الزيارة ،مل للشممممممباب الشمممممم    ل ِّ  :مثل ،ل ألغراض لررى ا بالنسممممممبة للتنقُّ م  ل

الجهمات الحكوميمة الفلسممممممممممممممطينيمة الرسممممممممممممممميمة بمسمممممممممممممما مدة الجهمات المدوليمة ومننممات األم  المتحمدة 

 
 ن.2021حزيرا  / 2020التقرير الاحي السنو   -و ارة الاحة الفلسطينية  5
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لممارسمة ل ماله     بهدس إ طاء الفلسمطينيين فرلمةب  ؛اماريح ألكثر من غرض اسمتامدار بعل الت  

  ة   بعد حاجز بيق حانو   إ ر (، لتن إسممممرائيل ما  الق تقون بتقليص   ،المناطق الفلسممممطينيةفي 

 ،قييد الواضمممممح  لى الشمممممباب ا، لت ممممممن الت  لتامممممبح قليلة جدب   ؛كبير    وعية من التاممممماريح بشمممممكل  الن  

قان  :فعلى سممممممممبيل المثال ال الحاممممممممر  ؛ ن طريق حاجز  إ ر ( سممممممممبب    ومنعه  من السممممممممفر أل ِّّ 

فئة غلبه  من  ل   ،اإلنسمممممممانيةالمؤسمممممممسمممممممات  في ا يعملو   شمممممممخامممممممب   (524 االحتالل بمنع ما يقارب 

بين المجتمع المدني   كبيرةب  ل فجوةب ما شممك     بر معبر  إ ر (؛  من السممفر رارأ قطاع غزة ،الشممباب 

رضمممق  لى  بسمممبب القيود التي فُ  ؛ كلة حتى اآلو و ما  ال مشممم ،والمجتمع الخارجي  ،الفلسمممطيني

بعد العدوا   ملحوظ   بشممممممممممكل    ن2021يار لت لكثر بعد  والتي اشممممممممممتد    ن،2007قطاع غزة من   ان  

 .6  لى غزة ألريرا

تامماريح   بمنع إلممدار ل ِّّ إسممرائيل  قطاع غزة، قامق     لى  ن2021وبعد اال تداء اإلسممرائيلي  ان  

ووسممممها باممميغة   ،قامة بال مممفة الغربيةوالتدريبات المُ  ،وورش العمل ،للشمممباب لح مممور المؤتمرات 

فق   لى المؤسممسممات الطبية العالجية، لو   ال للممبح مقتاممرب التنقُّ   ل     :ل   7"غير مطابق للمعا ير"

اممماريح  لمممدار الت  إة مد    ى تتعد  ال  ل لى   ،ةوجهات دولي    ،ةة رسممممي  بامممفة اسمممتثنائية بد وات حكومي  

 الخمسة ليان.

 :النقسام السياسي -ثانًيا

   رغب من    أل     ؛ر االنقسممان السممياسممي  لى لممعوبة الحاممول  لى جوا ات السممفر، ورفع تتلفتهالس  

ال  ن   ،شمممميكل( للشممممباب في غزة  300 لي  ال يان بمعاملة تاممممل   توج ب   سممممفر اسممممتخراأ جوا ب

 
 . https://bit.ly/3ghm7je(: 2021/ 11/ 30 – 2021/ 11/ 1حالة المعابر في قطاع غزة    -المركز الفلسطيني لحقو  اإلنسا   6
لقطاع غزة   7 "السابق"  الفلسطينية  للسلطة  المدنية  الشؤو   الز  مد ر مكتب  لول    14بتاريخ    مقابلة شخاية، لالح  تشرين  لكتوبر/ 

2021 .  

https://bit.ly/3ghm7je
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نتيجة ارتفاع نسممب البطالة في  ؛في الخارأ  و دراسممة  ل  ،يسممعو  للسممفر والحاممول  لى منحة  مل  

 القطاع.

لق  تمث    ،االنتهاكات   لجملة من  _في ضمموء االنقسممان السممياسممي_فر ل والسمم  في التنقُّ  ض الحقُّ تعر  لقد 

ة بجوا ات السمممممممفر من  فاتر الخالممممممم  الد    د قطاع غزة بسمممممممبب اسمممممممتمرار نفافي في معاناة المواطنين  

 ن رئية السمممممملطة الوطنية    ادرالامممممم  وحتى اآل ،  لى الرغ  من القرار   ن،2008تشممممممرين الثاني  

الجهات الحكومية في ال ممممممممفة باتخا     ، والقاضممممممممي بتتليدن2008الفلسممممممممطينية في آب من العان 

  كا  في قطاعفر للسمممُّ ة بجوا ات السممم   مة السمممتئناس إلمممدار الدفاتر الخالممم  اإلجراءات اإلدارية الال  

 حتى اللحنة.  لر ، لتن ل  يحدث غزة

 ،دة إلدارت موح  لعدن وجود سممممممممملطة   ؛من  االنقسمممممممممان تتررمعبر رفح المُ إغال   لر،  إلى   ي ممممممممماس

 ، من راللتوحيد إدارة المعبرإلى   د ق جمهورية ماممممممممممر العربية لكثر من مرةة  وطوال تلر المد  

  ؛ ل لراالنقسمممان لحال دو  الولمممول     ل، إال  اولمنيب  ادارة المعبر إداريب إرسممممية( تعمل  لى   سممملطة 

مر ال    اد العبء  األ ؛ الشباب( ا امب   40نسيقات األمنية لسفر من    دو  الممممممممممم  فتح باب الت ما

 .8ل الشباب بدو  ل  سند قانونيالمالي  لى تنقُّ 

 

 

 

 

 
:  ن2017نوفمبر/ تشرين الثاني  BBC 1   ربي   حماا تسل  معابر غزة إلى السلطة الفلسطينية بئشراس لمني مار ،  8

https://bbc.in/3QPF5hZ  

https://bbc.in/3QPF5hZ
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 الخاتمة: 

ات العمل التي ت مممن التخفيد من  وآلي   ،ن الورقة مجمو ة من المقترحات ، تقدِّّ في ضمموء ما سممبق

 .الحركة والتنقل للشباب الفلسطينيالقيود المفروضة  لى حرية 

ك دولي  لى المسممتوى السممياسممي لمنع قيود سممفر  تحرُّ : ضتروةة ووو   مستتو  الدوليالعلى    -أولً 

ومنها   ،مناطق النزاعفي    ، والقانو  الدولي اإلنسمممانياإلنسممما ركيز  لى إ مال حقو   الت  و الشمممباب،  

 بموجب ال ممممممممغ   لى مجلة األمن التابع لهيئة األم  المتحدة،   الفلسممممممممطينية  ن طريق  المناطق

خما  جميع بمك  يطلمب من الحكوممة اإلسممممممممممممممرائيليمة: اتِّّ   9من ميثما  األم  المتحمدة  43  -  40المواد  

نر والن   ،باب ة الشم  ورالم    ،الفلسمطينيينا  من قيودة الموضمو ة  لى السمك   الخطوات المناسمبة للحدِّّ 

 .المرور له    حقِّّ ولو   ،لحالته  الحاليةية لكبر بجدِّّ 

ب  لى السمملطة الفلسممطينية، وحركة "حماا" تكمين متطلبات   توج   على المستتو  المحلي:  -اثانيً 

  ،بغزة جوا ات السممممممفر  المجتمع الفلسممممممطيني وفئات  المختلفة، رالممممممة الشممممممباب، والعمل  لى توفير  

  ن،2011اتفاقيات الماممممالحة الفلسممممطينية، وباألرّصِّ اتِّّفاقية  ان    وتطبيق  ية مناسممممبة،وبتتلفة مال

ق  لى معالجة الق ممايا المدني ة، 10المعروفة باسمم  "اتفاقية الوفا  الوطني الفلسممطيني" ، والتي نامم 

 .والمشاكل اإلداري ة الن اجمة  ن االنقسان

:  توج ب  لى الشممباب الفلسممطيني ال يان بحمالت ضممغ  ومنالممرة  على المستتو  البتبا ي -اثالثً 

، والت ركيز بشمممممممكل لكبر  لى  الدولي بحرية التنقل والسمممممممفر  انو  من لجل المطالبة بحقوقه  وفق الق

 
ميثا  األم  المتحدة، الفال السابع فيما  تخ  من األ مال في حاالت تهد د السل  واإلرالل ب  ووقوع العدوا ، موقع األم  المتحدة:    9

https://bit.ly/3uzKSzx. 
الماالحة  ان   10 وفتح،  2011اتفاقية  حماا  بين  األناضول،    الموقعة  لول    11وكالة  كانو   :  2018ديسمبر/ 

https://bit.ly/3IVAlCr . 

https://bit.ly/3uzKSzx
https://bit.ly/3IVAlCr
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وسمممائل التوالمممل االجتما ي لمخاطبة الشمممباب في العال ، رالمممة األشمممخاص المؤسرين؛ من لجل 

 د   ق ية حرية التنقل والحركة للشباب.

 

 المراوع 

  

 .2011اتفاقية الماالحة  ان   .1

نبماء والمعلوممات  ، وكمالمة األ1993/ 9/ 13-لفلسممممممممممممممطينيمة(  ترتيبمات الحكوممة الم اتيمة احول    -اتفماقيمة لوسمممممممممممممملو  إ ال  المبمادئ  .2

 . https://bit.ly/3L5E1naوفا، وسائق:    -الفلسطينية

ب آلغسممممطة/   OCHA  ،3  األراضممممي المتارمة للسممممياأ الحدود  في قطاع غزة، إلى    األسر اإلنسمممماني للقيود  لى الولممممول .3

2018 :hwbGhttps://bit.ly/3Gf . 

ومننمة العفو  Human Rights Watch فلسممممممطين: تاممممممنيد مننمات حقوقية فلسممممممطينية  لى لنها "إر ابية"،   إسممممممرائيل/  .4

 . https://bit.ly/3L3aAlp: 2021 ، 22تشرين األول    ، لكتوبر/ الدولية

 اإل ال  العالمي لحقو  اإلنسا .  .5

نيسمما / لبريل   Human Rights Watch ،27الفاممل العناممر  واالضممطهاد،   وجريمةالسمملطات اإلسممرائيلية    : جاو وا الحدت .6

2021 :https://bit.ly/3rlDwO3 . 

 2017الثاني  تشرين    /نوفمبر  BBC    1 ربي   السلطة الفلسطينية بئشراس لمني مار ،إلى    حماا تسل  معابر غزة  .7

 https://bbc.in/3OdNOsc 

لجملة من حقو  اإلنسممما  األسممماسمممية، حقوقيو  يطالبو  بتحييد ملا جوا ات السمممفر  ن التجا بات السمممياسمممية، الهيئة    المممونب  .8

 . https://bit.ly/3rl68qE: 2021لكتوبر/ تشرين لول    5المستقلة لحقو  اإلنسا ،  

اإلنسممممممممممممممممممممما    .9 لمحمقمو   المفملسممممممممممممممطميمنمي  غمزة     -المممركمز  قمطممممممماع  فمي  المممعمممممممابمر  (:  2021/ 11/ 30  –  2021/ 11/ 1حمممممممالمممممممة 

https://bit.ly/3ghm7je . 

لكتوبر/ تشمرين  14مقابلة شمخامية، لمالح الز  مد ر مكتب الشمؤو  المدنية للسملطة الفلسمطينية "السمابق" لقطاع غزة بتاريخ   .10

 . 2021لول  

موقع األم   ميثا  األم  المتحدة، الفامممل السمممابع فيما  تخ  من األ مال في حاالت تهد د السمممل  واإلرالل ب  ووقوع العدوا ،   .11

 . https://bit.ly/3uzKSzxالمتحدة:  

 . 2021حزيرا   / 2020التقرير الاحي السنو     -و ارة الاحة الفلسطينية   .12

https://bit.ly/3L5E1na
https://bit.ly/3GfhwbG
https://bit.ly/3L3aAlp
https://bit.ly/3rlDwO3
https://bbc.in/3OdNOsc
https://bit.ly/3rl68qE
https://bit.ly/3ghm7je
https://bit.ly/3uzKSzx
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 الثانية الورقة 

 
 
  قطاع غزة رفع الحد

 
بي   القرار  : األدن  ألجور العمال ف

 والتطبيق

 سامي شقوةة، ميسون الفصيحأنس العزازي، ألماظة عو ة، 

 مقدمة 

 

  : ا لبر ُ   ،تدارلة والمترابطةحديات المُ من الت    مجمو ةب   نشمممممممممممكت   واج  االقتاممممممممممماد الفلسمممممممممممطيني من ُ 

  لة إلى تردِّّ ت في المحاممممممممِّّ والتي لد    ، س   االنقسممممممممان الفلسممممممممطيني،اسممممممممتمرار االحتالل اإلسممممممممرائيلي

 ،رلوانخفاض متوسمممممم  الد   ،والفقر ،وارتفاع معدالت البطالة  ،االقتاممممممادية والم يشمممممميةاألوضمممممماع  

ن، و ناك سمعي  فلسمطيني  1994من  إنشماء السملطة الفلسمطينية في العان ؛ و الت األجوري معد  وتدنِّّ 

ب ية لالقتامممممممممممماد  فتاك  ن الت  لممممممممممممعوبة إمكانيات االن   في ظلِّّ و لر  لبناء اقتامممممممممممماد فلسممممممممممممطيني،  

لطة  ؛ ما دفع  لى االقتاممممماد الفلسمممممطيني المباشمممممرة  سممممملبيةالداعيات  ت  ال لممممماحب   ،لياإلسمممممرائي السمممممُّ

تلبيممة    فيلمسممممممممممممممما ممدة العمممال    لكثر من مرة ؛  ألجورلاألدنى    ل الحممدِّّ معممد  الفلسممممممممممممممطينيممة إلى رفع  

 .االرتفاع العان في األسعار احتياجاته  ال رورية في ظلِّّ 

لطة لتحسممممممممممين األجور للعمال، التي تمثلق بقرار مجلة الو راء  رق  باإلضممممممممممافة إلى قرارات السممممممممممُّ

و لر في  لى لرض الواقع،  ال   واج  لممعوبة في جعل  ح يقةب و ن األرير،  2021( لسممنة  121 

، ول مات مالية رانقة، وتعقيدات سمممممياسمممممية، يقابلها تدنِّّي لجور العام لين،  ظلِّّ واقع  اقتاممممماد ّ  تابع 

 السي ما في قطاع غزة، وغالء  شد د  في األسعار.
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 األ نى لألووة ةفع الحد    

 

راكة مع القطا ات الثالسة  األدنى لألجور، بالشممم   ة قرارات لرفع الحدِّّ خ ت السممملطة الفلسمممطينية  د  ات  

ن  2012( لسممممممممممممممنمة 11مجلة الو راء رق   لل قرار  لو   (، فتما "القطماع الخماص، االتحماد، الحكوممة

 :كما يكتي األدنى لألجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الحدِّّ  ا تماد بشك  

وفي جميع    ،األدنى لألجر الشمممهر  في جميع مناطق السممملطة الوطنية الفلسمممطينية . يكو  الحدُّ 1 

 شهريبا. شيكالب  ( للا ولربعمائة ورمسو  شيكل 1450القطا ات مبلغبا وقدرة  

غير منتن ، إضمافة     وميّ    ة العاملين بشمكل  ورالم   ،ياومةاألدنى ألجور  مال المُ  . يكو  الحدُّ 2 

  وميبا. شيكالب ( رمسة وستو  شيكل 65إلى العمال الموسميين مبلغبا وقدرة  

الة مبلغبا ل   2األدنى ألجر سممممممممممما ة العمل الواحدة للعمال المشممممممممممممولين في الفقرة  . يكو  الحدُّ 3 

 .11للسا ة الواحدة الشيكلوناا  شواكل( سمانية شيكل 8.5وقدرة  

حيث ت اربق    ؛المناطق الجغرافية  جميعاألدنى لألجور في  ة رفع الحدِّّ تختلا اآلراء حول إمكاني  

  ومعارض   د  األدنى لألجور، وانقسممممق بين مؤيِّ  آراء االقتاممماد ين حول لسر تطبيق سمممياسمممات الحدِّّ 

والت مممخ ، والتخفيد من مسمممتوى   ،من العمالة، واألسمممعار ياسمممة  لى كلّ  من حيث تكسير   ة السمممِّّ 

 الفقر. 

 
  https://bit.ly/3ujDS9t: موسو ة القوانين ولحكان المحاك  الفلسطينية، المستودع الرقمي، جامعة النجاح الوطنية  11

https://bit.ly/3ujDS9t


 12 

س  ؤد  إلى تحسممممممممممممممين قمدرة األدنى لألجور سممممممممممممممو    يمادة الحمدِّّ   ل   ترى الجهمة األررى  المقمابمل،  في 

، ول    دن تطبيق القانو   ؤد  إلى 12العمال االسممممممممتهالكية، وبالتالي رفع مسممممممممتوى الطلب التلي

الت عد  ارتفاع مُ ، و قابي في فلسمممممممممطينالعمل النِّّ ، و قابة والتفتيش لدى و ارة العملضمممممممممعا فعالية الر  

  ا رياض األطفال وقطاع لممممممنا ةدرة بعل القطا ات االقتاممممممادية، و لى رلسممممممه دن قُ ، و البطالة

و دن التزان الحكومة بمسممممممممممممماندة   ة   ،المالبة والنسمممممممممممممي)  لى تحمل   ا المسمممممممممممممتوى من األجور

 .13و ي لدى القطاع الخاص للقرارياب االمتثال الط  غالقطا ات، و 

 :م2021لسنة ( 121)قراة ةقم 

تحمق  نوا     ،للحوار االجتمما يل  ل لن و ير العممل في البيما  الختمامي للمؤتمر الوطني األو  

 عم رف    -في مد نة ران هللا  2021آ ار   4_3ليومي   وال   اسمممممممتمر    ،"يات سمممممممو  العملمعالجة تحدِّّ "

 لى   ،شمميكالب   1450 من بدالب  ،اشممهريب   شمميكالب (  1880 لياممبح    ؛األدنى لألجور في فلسممطين  الحدِّّ 

التوافق  ليهمممما بين    دات التي ت   حممممدِّّ المُ ووفق    ن،2022ا من بممممدايممممة  ممممان   بممممدل التنفيمممم  ا تبممممارب   ل   

 .14الشركاء

  تطبيق قرار الحدِّّ  ءم بو جيش لجريدة الحياة الجد دة، بد  لالتنفي ، ل لن و ير العمل ناممر    ءِّ و ن بد  

ل من  رباب العمل في األو  لا  لى للمممممممحاب و فعليب   الب كشمممممممي  1880وقيمت    ،الجد دة لألجوردنى  األ

 
االمتثال وتفعيل آليات التطبيق، معهد لبحاث السياسات    ي تشخيص لسباب تدنِّّ : ن بالحد األدنى لألجور في القطاع الخاصتقيي  االلتزا  12

 .2، ص2017مارا  /، آ ار(2  ، ورقة رلفية جلسة طاولة مستد رة  (ماا  االقتاادية الفلسطيني 
تشخيص لسباب تدنى االمتثال وتفعيل آليات التطبيق، معهد لبحاث السياسات  : تقيي  االلتزان بالحد األدنى لألجور في القطاع الخاص  13

 .8، ص2017مارا  /، آ ار(2  ، ورقة رلفية جلسة طاولة مستد رة  (ماا  االقتاادية الفلسطيني 
االجتم  14 للحوار  األول  الوطني  للمؤتمر  الختامي  الفلسطينية،  البيا   العمل  و ارة  :  2021مارا    /آ ار   14ا ي، 

https://bit.ly/3rHzUou  

https://bit.ly/3rHzUou
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ل من شممممممهر كانو   تبدل في األو   ،سممممممبق  مرحلة تو وية لمدة سالسة لشممممممهرت،  2022شممممممهر نيسمممممما   

 .15نتاأ الثالسةاإل وتشمل لطراس ،2022الثاني من السنة الجد دة 

القمائمين  لى تنفيم  القمانو      مد وبو جيش  ل ير الو   فمئ   تطبيقم  في قطماع غزة، ب  لمم ا فيمما  تعل ق

 ؛بال فة الغربية سوةب للحاب العمل لد ه   لو  ،ال لتزموا بتطبيق القرار  لى العم    في قطاع غزة ل   

وجمد  نماك  تحيمث    ؛دنى ما األوحمدّ  ،في األجور  كبيرة    ممكسمممممممممممممماة  من قطماع غزة    اليض لم  ل ملمما  تعر  

غزة  يتساءل القائ  بك مال مد ر غرفة تجارة ولنا ة محافنة  و  ،شيكل  400المممممممرواتب ال تتجاو   

 الحمد    إ   حيمث    ؛لألجور في قطماع غزة  األدنى  كيد يمكن تطبيق الحمدِّّ   "،تيسممممممممممممممير الطبماع  مما ر"

سات تابعة  حتى من قبل مؤس    ،ق  ناكغير مطب    الب كشي  1450  ةوالبالغ قدر   ،لألجور القدي   األدنى

 في ظملِّّ   م خمِّ اتُّ قمد  األدنى لألجور    القرار الجمد مد لرفع الحمدِّّ    بمدو ل   ، كمما 16العمملو ارة لو   ،للحكوممة

ر ما لس    ؛ لى قطاع غزة  رابع    ق االنقسممان الفلسممطيني، وجاء بعد  دوا   تعم    ؛ إ   اظروس لكثر تعقيدب 

كن تطبيق  كيد يم  :ؤال المطروح اآل السمُّ   ىالقطا ات االقتامادية، ويبق  جميع لى    مباشمر    بشمكل  

 ؟بغزةاالنقسان الفلسطيني، والواقع االقتااد  القائ   تلر القرارات في ظلِّّ 

 تتابع مع ةب رالممم    الق لجانب ات لتطبيق القرار في ال مممفة الغربية، وشمممك  وضمممعق و ارة العمل آلي  لقد 

  والسمممممممممممكرتاريا، وسممممممممممميت ُّ   ،كقطاع رياض األطفال  ؛بما فيها القطا ات ال ممممممممممم يفة كافةب،  القطا ات 

 انتهاك، كما ل    والقدرة  لى الشممممكوى ضممممد ل ِّّ  ،اليةوعية بالحقو  العم  التعامل معها من رالل الت  

األدنى من   نشمممممقت االقتامممممادية لتطبيق الحدِّّ حادات سمممممتسممممما د  لى د وة المُ جارية واالتِّّ رس التِّّ الغُ 

في ضمممممممممممممموء  ةب القرار في قطماع غزة، رمالمممممممممممممم   ث و ارة العممل  ن آليمة لتطبيقول  تتحمد   ،17األجور

 
كانو    16د األدنى لألجور الجد د مطلع شهر نيسا  المقبل، جريدة الحياة الجد دة، التطبيق الفعلي للح": الحياة الجد دة"لبو جيش لم  15
   https://bit.ly/3fN2m2D: 2021ديسمبر  /لول
 .لمرجع السابق ا 16
اإلشكاليات في القرار تتمن في مستويات تطبيق  في القطا ات غير المننمة،  :  مرلد السياسات االجتماعية واالقتاادية لوطن  17

  https://bit.ly/3nRYr8Z: 2021لغسطة  /بآ  31تلفزيو  وطن لألنباء، 

https://bit.ly/3fN2m2D
https://bit.ly/3nRYr8Z
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لو   ،الحكومية  سمممممممواءب  ،ةختاممممممم  نسممممممميق مع الجهات المُ  ، لو حتى الت  تردِّّ الوضمممممممع االقتاممممممماد  المُ 

 .رس التجارية بشك  تفعيل القراروالغُ  ،قابات والنِّّ  ،حادات االتِّّ 

 

 يات وفرصاأل نى لألووة في قطاع غزة: تحد    تفعيل الحد    

 

  جميعاألدنى لألجور في   ع الحدِّّ حاد العان للاممممممممممممممنا ات الفلسممممممممممممممطينية بغزة قرار رف  االتِّّ   رفلم 

النروس الخالمة التي ت يشمها البالد بسمبب فيروا كورونا، واالرتفاع   في ظلِّّ "  ؛ إ   إن  القطا ات 

ولضممماس   ،"مسمممبو  في األ مات االقتامممادية واالجتماعية واإلنسمممانية، يامممعب رفع األجورالغير  

واج    شمميكالب   1450كو  القرار السممابق برفع الحد األدنى لألجور إلى   ؛القرار مرفوض      لحاد  االتِّّ 

وجود لكثر من   ال، في ظلِّّ ا لاممممالح العم  ا كبيرب حدث فارقب ال يُ لن   كما    ،في التطبيق  بالغةب   لممممعوبةب 

، واالرتفاع التبير في نسممممممممب البطالة في قطاع  شمممممممميكالب   1450لجور    ن    للا  امل تقلُّ   120

 .18غزة

الجغرافية،  المناطق حسمب القطا ات االقتامادية، و األدنى لألجور   نسمبة االلتزان بالحدِّّ   تتفاوتُ 

نسمممممممبة  :  هال مّ   ،دةاقتامممممممادية متعدِّّ األدنى لألجور إلى لسمممممممباب   االلتزان بالحدِّّ في  عا  ويعود ال ممممممم  

 من الحدِّّ  والتي تدفع العاملين إلى القبول بكجور لقلّ   ،في قطاع غزة  اورامممولمممب  ،البطالة المرتفعة

 .19ر بدائل لررى لعدن توفُّ  ؛األدنى لألجور

 ؛في تطبيق القرار الجد د   ناك لمعوبةب     بك    مم نا ات الفلسمطينية رف  العان للامِّّ حاد  ل االتِّّ علِّ ويُ 

  ة في االقتامممماد الفلسممممطيني  ي بنية اقتامممماد ضمممم يد، وأل   اإلنتاأ والتشممممغيل واإلنتاجي    بنية  أل   

 
   https://bit.ly/3Ir08Cb: 2021كانو  ساني  /  نا ر 25جريدة الرسالة،  ع الحد األدنى لألجور في فلسطين؟ ل  نجح قرار رف 18
  25محمد ناار، جريدة فلسطين اآل ،    للتطبيق في األراضي الفلسطينية؟   شيقل قابل   1880 ل قرار رفع الحد األدنى لألجور إلى    19

     https://bit.ly/3AuKYJC: 2021ديسمبر  / كانو  لول 

https://bit.ly/3Ir08Cb
https://bit.ly/3AuKYJC
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 إلى ل    لشمممارم و   ،و يع الجغرافي في فلسمممطينرا ي األحوال االقتامممادية في البالد، وال الت  القرار ال  ُ 

 :مثمل  ،األدنى لألجور العمامل فيهما  ن الحمدِّّ  لجرُ   فهنماك قطما ات إنتماجيمة يقملُّ   ؛عادلةالمُ  غزة رارأُ 

قد   ،سممممات  لى تطبيق القرارجبرت المؤسمممم  وفي حال لُ "سممممي) والخدمات العامة، قطا ات الغزل والن  

 .20"فيهالو تقليص  دد موظ   ،إلغال  لبوابها ت طرّ 

ة واإل الن في غرفة تجارة ولنا ة غزة، بعد لدور الطباع، مد ر العالقات العام  كتب ما ر  

  ،لألجور في فلسممطين   األدنى  بخامموص تطبيق الحدِّّ   ن،2021  لسممنة (4 قرار مجلة الو راء رق  

لألجور   األدنى عدان تطبيق الحدِّّ قطاع غزة، في ضمممممممموء ان  في   ن إمكانية تطبيق القرار متسممممممممائالب 

 .شيكالب  1450 ةوالبالغ قدر  ،القدي 

حيممث  هممدس إلى تحقيق العممدالممة   ؛لألجور  األدنى  ضممممممممممممممرورة تطبيق الحممدِّّ  لى  د الطبمماع  ويؤكممِّ 

وتحسممممممممممممممين لوضمممممممممممممما ه    ،له   كري     بات عيش  تطل  وتكمين مُ  ،العاناة العم  من مُ   والحدِّّ   االجتماعية،

 ،األطراس  ات العالقة جميعُ واحتياجاتها األسماسمية، و  يشمة  الم يشمية بما  تناسمب مع مسمتويات الم

  بك مية تطبيق ننان الحدِّّ   ة  تام    ال  لى قنا ة  مثلي العم  ومُ  ،وللممممممممممممحاب العمل  ،مثلة بالحكومةوالمُ 

الت البطالة في ارتفاع معد   ا في ظلِّّ رامممولمممب   ،لتطبيق الوقق غير مناسمممب  لتن   ،األدنى لألجور

 .21قطاع غزة

 للا  925إلى    2020 مان    ماممل    للا  886ارتفع إجممالي  مدد العماملين في فلسممممممممممممممطين من 

  ةربماع الثالسمشممممممممممممممير البيمانمات رالل األ، وتُ %27.8ل البطمالمة  حيمث بلغ معمد   ؛2021 مان    ماممل  

فمة  حيمث بلغمق في ال ممممممممممممممِّّ  ؛افي معمدالت البطمالمة منماط يمب   لى وجود فجوة  إ  2021ولى من  مان األ

 
 مرجع سابق،  ل  نجح قرار رفع الحد األدنى لألجور في فلسطين؟ 20
ا   21 تطبيق  سيت   ق ل  في  لألجور  األدنى  اإللحد  معا  وكالة  الطباع،  ما ر  غزة؟  لول  31ربارية،  طاع  :  2021ديسمبر    /كانو  

https://bit.ly/3nQPX1Q   

https://bit.ly/3nQPX1Q
https://bit.ly/3nQPX1Q
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الت البطمممالمممة بين الخريجين  زت معمممد  ، وترك  %51قطممماع غزة حوالي    وفي  ،%17الغربيمممة حوالي  

 .22%35لتتجاو  

لى  رض إاألدنى لألجور     دن التزان الشمممممممممممممركات التبرى بتفعيل قرار الحدِّّ  (ةرائد حلِّ  ل زى  

االقتامماد     فتاكومحاولة االن    ،ةسممتراتيجية تنموي  إي  تبنِّّ   ل     المقابلة  كرم   وفي رتانِّ   ،العمالة التبير

ة مع تجارة رارجي    وفتح  ،ويعهاوتن    ،سممممممرائيلي  ن طريق تحرير التجارة الخارجيةد اإل ن االقتامممممما

ك   مع اسممممممتخدان الهوامش التي تخدن   ا الشمممممم   ،جارة الخارجيةلولى لتطوير التِّّ  دول الجوار كخطوة  

من   مكن  مُ  ة  لى تشممغيل لكبر قدر  نتاجية القادر   نحو د   القطا ات اإلوالتوجُّ   ،في اتفاقية لوسمملو

 .23من العاطلين  ن العمل اكبيرب  اتستو ب  ددب  والتي بدور ا ،األ د  العاملة

التثير من    تحيطم األدنى من األجور   تفعيمل قرار الحمدِّّ   لى ل   إفيمما لشممممممممممممممار محمود عيسممممممممممممممى  

وضمعا   ،وبشمكل راص قطاع غزة ،ي الوطنق  ع االقتاماد  في شمِّ   الوضم  تردِّّ   :لبر  ا ،يات التحدِّّ 

 لرباب العمل والعمال لنفسمممه  في قرار الحدِّّ   إلقناعات و دن وجود آلي    ،القطاع الخاص الفلسمممطيني

ا ل    ،األدنى لألجور في تعطيل تفعيل قرار   غياب قانو  ال ممممممممممممممما  االجتما ي كا  ل  لسر   مؤكدب

ا:24لعاملينوفي  ملية إقناع لرباب العمل وا ،األدنى لألجور  الحدِّّ    ، ومن الت حديات لي ب

قسمممان  واالن    ، تردِّّ الوضمممع االقتاممماد  المُ   د الدكتور ما   العجلة ل   لك    :ةستتياستتي اتيتحد    -

من  وك لر    ،األدنى  في تراجع تفعيل قرار الحدِّّ   كبير   لسر    االسمممممياسمممممي الفلسمممممطيني كا  لهم

ع   دف  حبممِّّ القطمماع الخمماص ال يُ   لألجور ل   يممات التي تواجمم  تفعيممل قرار الحممد األدنى  التحممدِّّ 

ما   القطاع الخاص وقا في وج  قانو  ال مممممممممم    لر ل     ودليل ،المزيد من األجور للعمال

 
 https://bit.ly/3H0svH5. 2021 لداء االقتااد الفلسطيني رالل  ان. اإلحماماء الفلمسمطميمنمي  ال  موض، رئميمسة . د 22
 .2022 نا ر  / كانو  ساني  22احث ومتخاص في الشؤو  االقتاادية، مقابلة شخاية، رائد حلة، كاتب وب  23
 .2022 نا ر  /كانو  ساني 22مقابلة شخاية، محمود عيسى، كاتب وباحث في الشؤو  االقتاادية،  24

https://bit.ly/3H0svH5
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اا  من النم     مائلمة   قمان بحشممممممممممممممد ل مداد    إنم  حيمث    ؛إل طمابم ة كما  يملمر من القو  و   ،االجتمما ي

 .25نا  ة للقانو  نا رات مُ للخروأ في مُ 

ولممممممما االقتاممممممماد   ُ   إ     ؛حديات االقتامممممممادية في فلسمممممممطيند الت  تعد  ت  :ةاقتصتتتتتا ي اتيتحد    -

االحتالل واالنقسممممان   يعدُّ و   ،ا في قطاع غزةدة، تحد دب تعدِّّ نتيجة  وامل مُ   الفلسممممطيني بالهشِّ 

غال  المعابر  ا و  ،ة، باإلضممممافة إلى اسممممتمرارية الحاممممار االقتامممماد ئيسمممملحد األسممممباب الر  

تلمر العواممل جعلمق من االقتاممممممممممممممماد    كملُّ و رة  ليم ،  تترِّ واال تمداءات المُ  لى قطماع غزة،  

تفعيل    ل   ختص باالقتااد الفلسطيني  وضح رائد حلة المُ ل  فيما  ،اوض يفب   االفلسطيني  ش  

يممات  من لبر  التحممدِّّ    اكربا ل     ،يممات ة التثير من التحممدِّّ نى من األجور يحممدُّ األد    قرار الحممدِّّ 

الوضممع االقتامماد  في  مشمميربا ل     ،ترد  في األراضممي الفلسممطينيةالمُ   االقتامماد ُّ  الوضممعُ 

 و  رل انخفاض متوسمم  الد   ولشممار ل    ،من ننيرة بال ممفة الغربية لكبرم  بشممكل  عاني  غزة يُ 

 .26األدنى لألجور لى  رقلة تفعيل قرار الحدِّّ إاألسباب التي تؤد   لحد ل  ِّ 

حاد  دارة في اتِّّ إ  ممممو مجلة و   ، و و لمممماحب ُمنشممممكة اقتاممممادية،الزيناتيمحمد  وسمممما   رى  

نت) المسمتورد يكتي بكسمعار المُ  نشمقت التجارية ل   حديات التي تواج  المُ من الت  "  ل    تامنيع المالبة

  ،ة المواد الخان، وغالء األسممممعار قل  و نت) المحلي ال    واج  التثير من ال ممممرائب،  للمُ     يدة نسممممبةب 

وي ممممع    ،ل من المردود المالي للمنشممممقت االقتامممماديةو  ا يقلِّ   ،ار التهربائيتترر للتي  واالنقطاع المُ 

 يمة ل   يرى لمممممممممممممماحمب لكبر متماجر األدوات المنزل، و 27"األدنى لألجور  لممان تفعيمل قرار الحمدِّّ   يمباتحمدِّّ 

  االقتامماد كانا من  ني  األسممباب في تعطيل قرار تفعيل الحدِّّ   ةيوتسمميانهيار البنية االقتاممادية،  

خفيد من التخليامممممممممممممات  والت   ،رائب ن في رفع ال ممممممممممممم  الفرص تتمُ  إ   "ولضممممممممممممماس  ،األدنى لألجور

 
 .2022 نا ر   / كانو  الثاني  25مقابلة شخاية، الخبير االقتااد  في مركز التخطي  الفلسطيني، ما   العجلة،  25
 .2022 نا ر  / ساني كانو   22مقابلة شخاية، رائد حلة، كاتب وباحث ومتخاص في الشؤو  االقتاادية،  26
 .2022 نا ر   / ساني كانو   25مقابلة شخاية، محمد الزيناتي، لاحب منشكة اقتاادية،  27
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و يادة رواتب  ،االنفتاح التجار   لى ل   إمشممممممممميربا   ،لفة اسمممممممممتئجار مكا  للعملكُ   وتخفيد ،الجمركية

 .28"األدنى لألجور لتفعيل قرار الحدِّّ ات اآللي   فين من ل  ِّ الموظ  

ل من نو مم ،  ر تقرير  و األو  قممد    :ة في قطتاع غزةنى التحتيت  تتدمير ال   و ي الحتالل،  تحتد    -

رسمممائر االقتاممماد الفلسمممطيني بنحو   ل   "  ونتتاد "ة مؤتمر األم  المتحدة للتجارة والتنمية  ل د  

     ل د التقرير ، ولك  (2019-2000 غالقات اإلسمرائيلية في الفترة  اء اإلمليار دوالر جر    58

تكسير اإلغالقات، وغير ا من اإلجراءات والعمليات العسمممممممكرية اإلسمممممممرائيلية في األراضمممممممي  

ا بعيد المدى  لى االقتاممماد الفلسمممطيني، ال   احتاأ ألكثر  نية المحتلة تركق لسرب الفلسمممطي

 .29غالقات حين بدلت سياسة اإل ،2000من  قد ن للعودة إلى مستوى ما قبل العان 

 آليات تفعيل الحد األ نى لألووة في غزة 

 

ة شممماملة ة وطني  ضمممرورة لمممياغة رط    :القطاعات  جميعالوطني والمبتتاةكة التماملية لالتوافق  

 ،وفيروا كورونا  ،رة من الحامممممممارت مممممممرِّ والقطا ات االقتامممممممادية المُ   ،الللنهوض بكوضممممممماع العم  

والتي ولممممملق رسمممممائر ا بسمممممبب الفيروا فق  من  لغسمممممطة الماضمممممي ألكثر من مليار دوالر في 

 .قطاع غزة

األطراس    جميعقاءات بين  واللِّ   ،العد د من ورش العمل  دم  ق  األدنى لألجور    تطبيق الحدِّّ    تطل ب 

واحي ن  ال جميعلمدراسممممممممممممممة    ؛مثلي العممالومُ   ،وللممممممممممممممحماب العممل ،مثلمة بمالحكوممةوالمُ   ، ات العالقمة

واسممتقرار  القات  ، ادل    ل ممما  تطبيق   ؛ لى اآلليات المتعلقة ب لر  والتوافق ،لبيةوالسمم  يجابية  اإل

 
 . 2022 نا ر   / كانو  الثاني  25مقابلة شخاية فاد  لبو القمبز، لاحب منشكة تعتبر من لكبر منشقت األدوات المنزلية،  28
 .https://bit.ly/3rQf06J(. ونتتاد  مؤتمر األم  المتحدة للتجارة والتنمية  تقرير لممي  ن  29

https://bit.ly/3rQf06J
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لطراس العالقمة بمالتطبيق  لى لرض   جميعمن   تمانّ   والتزان    ،راكمة االجتمماعيمةوتحقيق الشمممممممممممممم    ،العممل

 .30المناطق الجغرافيةكما يجب مرا اة التبا ن في مستوى الم يشة حسب   الواقع،

ما  السمممي   ،محمود عيسمممى إلى ضمممرورة إطال   د القطاع الخاّص   االقتاممماد ُّ   ختصُّ ويشمممير المُ 

 ،ريبيء ال ممم  وتخفيد العب    ،النروس االقتامممادية الاممم بة ل يادة  ملية التنمية واإل فاء في ظلِّّ 

 ،الخان لتخفيد القيود  لى اسممممتيراد الموادّ  ؛والجانب الماممممر  سممممرائيلي  انب اإلالج  غ   لىوال مممم  

  رتعبِّّ  كما  ،سممتراتيجيةإوتحتاأ لخط    ،لى تتلفة اإلنتاأإ مماس  تُ   التي ،لوالتنقُّ فر  السمم   والقيود  لى

 .31األدنى لألجور ع الحدِّّ في السبيل لرف    ات جدوى  ن آليات 

األدنى   نر في توحيد الحدِّّ تعيد الحكومة الفلسممممممطينية الن    ل   ضممممممرورة ا محمد ناممممممار؛ فيرى  لم  

ة ت مممممن العدالة في تو   ناك آلي  تول    ،وجميع المناطق الجغرافية ،لألجور في جميع القطا ات 

تطلبات الطبقة العاملة في األراضمممي الفلسمممطينية، ويرا ي  بما  را ي مُ  ،األدنى لألجور تحد د الحدِّّ 

 حتى يامبح قرار الحد األدنى لألجور قابالب   ،المناطق الفلسمطينية المختلفة  الفرو  االقتامادية بين

 .32للتطبيق

   األدنى لألجور تتمثممل في د     الفرص في تفعيممل قرار الحممدِّّ   إ     :تعزيز ال نى القتصتتتتتتتتتتا يتة

 ال  إ ،للقطاع الخاص   اسممتثماريةب   يخلق بيئةب  ما د    إن    ،   الماد لية الد   ،الحكومة للقطاع الخاّص 

لى إ    ه   ننرو ألن   ؛ركات التبرى تختلا لجور ا في قطاع غزة بالنسممممممممبة لل ممممممممفة الغربيةالشمممممممم   ل   

ا ل    ،ل مممممممممفة الغربيةإلى ا  نسمممممممممبةب  ،إل راد وارل للد    ةق  بيئة غير محقِّ قطاع غزة  لى لن   برى  كُ   مؤكدب

 
 غزة؟ مرجع سابق،  ل سيت  تطبيق الحد األدنى لألجور في قطاع  30
 .2022 نا ر  /كانو  ساني 22مقابلة شخاية، محمود عيسى، كاتب وباحث في الشؤو  االقتاادية،  31
  25محمد ناار، جريدة فلسطين اآل ،    للتطبيق في األراضي الفلسطينية؟   شيقل قابل   1880 ل قرار رفع الحد األدنى لألجور إلى    32

 .https://bit.ly/3AuKYJC: 2021ديسمبر  / كانو  لول 

https://bit.ly/3AuKYJC
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حراكبا في سممممممبيل تقويل الجهود إلقرار قانو  يخدن  ل من يقود     لو   ورؤوا األموال  ،ركات الشمممممم  

 .33وقانو  ال ما  االجتما ي ،األدنى لألجور مثل قرار الحدِّّ  ،العامل

  األدنى لألجور، حينما نشممهدُ  انحة لمان تفعيل قرار الحدِّّ رص السمم  الفُ  لضمماس محمد الزيناتي ل   

  ، د نت) المسمممممممتورم و يادة القيود  لى المُ  ،نالخا  رائب  لى الموادّ نت) المحلي، وتخفيد ال ممممممم  د   المُ 

ار دة لحد تج  و و ما لك   ،34ا مة للعاملين في القطاع الخاص واالسمممتفادة من المشممماريع األجنبية الد  

األدنى لألجور إلى سمممممممممممممموء األوضممممممممممممممماع    زى  مدن تطبيق قرار الحمدّ  نمدمما ل     (،الغول   الء   ةغز  

رلممممممة سممممممتتو   الفُ   ل   ولضمممممماس  ؛لب  لى العمالةو يادة الط   ،وارتفاع نسممممممب البطالة  ،االقتاممممممادية

العمالة   تنشمممممممي و  ،ريبيتخفيد التا ل ال ممممممم    وت    ،فتح المعابر  لتطبيق القرار في حال ت     سمممممممانحةب 

 .35الخارجية التي من شكنها تقليل البطالة في البالد 

األدنى لألجور في  تطبيق قرار رفع الحدِّّ ل ناك إمكانية    :ستييالت القتصتا ية والستتثماةيةالت  

لشمممممار  و  ،ركات والمؤسمممممسمممممات في قطاع غزة، و  ة الشمممممركات  توجب  ليها تنفي  القراربعل الشممممم  

د و و مجر   ،رمبر    األدنى لألجور غيرُ   دن التزان الشممممممممممركات التبرى بتفعيل قرار الحدِّّ   ل   الزيناتي  

ما    فيما لشمممممممار الخبير االقتاممممممماد   ،36اا للعملوحاجة الن    ،اسمممممممتغالل ارتفاع نسمممممممب البطالة

األدنى   ركات التبرى تتوانى  ن تطبيق قرار الحدِّّ يجعل الش    منطقي      ال  وجد سبب  إلى لن   (العجلة

  ،األرباح  لى تعب الموظفين   يم جن    ويحاولو    ،باسممممممممممتغالل العاملين    ه  يقومو سمممممممممموى لن   ،لألجور

األدنى   ات حكومية لتحفيز القطاع الخاص لاللتزان بالحدِّّ الحلول  و وضمممممممممممع آلي    من ل  ِّ   و كر ل   

رائمب،  ال مممممممممممممم  عمدالت  مُ   تخفيدر يمب،  رغيمب، الت  الت    :مثمل  ، ن طريق األدوات الحكوميمة  ،لألجور

 
 .2022 نا ر  /كانو  ساني 22مقابلة شخاية، محمود عيسى، كاتب وباحث في الشؤو  االقتاادية،  33
 .2022 نا ر   /كانو  الثاني 25مقابلة شخاية، محمد الزيناتي، لاحب منشكة اقتاادية،  34
 .مرجع سابق، مقابلة شخاية، محمد الزيناتي 35
 .مرجع سابق، مقابلة شخاية، محمد الزيناتي 36
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نمافة تسمممممممممممموي ية    ، وتوفيرالد     يمنح  بكن   ،لألجور  األدنى ع الحدِّّ وي كر العجلة فوائد تطبيق رف    ؛مم

يجابيبا  لى  إونتاأ  لر سمممميكو    ،ة الشممممرائية للعاملينحيث  زيد من القو   ؛متعددة اقتامممماديةب  افرلممممب 

التي يعطيهما تطبيق القرار  و تحسممممممممممممممين الوضممممممممممممممع رص  من الفُ   ل     ولضممممممممممممممماسم   ؛القطماع الخماص 

 . 37اتماسكب مب  انت) اقتاادب ال    ُ  ،الت الم يشةاالقتااد  ومعد  

دنى  األ  رص  ممممل وفق الحمممدِّّ وتوفير فُ   ،يهوض بمممالمنت) المحلِّ النُّ العممممل  لى  يجمممب    ،اختتتامتتً 

   ريبي، ود   ء ال مممممممممممممم  العمب  تخفيد لوداء  جمارة السمممممممممممممم  ل التِّّ جماة دح  لألجور، من رالل الم  ماب بماتِّّ 

األدنى    ض الحدِّّ فر     لىكي تتو  قادرةب   ة؛االقتاممممممممممماد الفلسمممممممممممطيني من قبل الحكومة الفلسمممممممممممطيني

ناة  وبُ   ،ةوافق  لى إ ادة إ مار قطاع غز  والت   ،كاملة    سمممممممممتراتيجية  إ  يو و ما يسمممممممممتد ي تبنِّّ  ،لألجور

،   ان    من لجل تحسمين الواقع االقتاماد  في قطاع غزة بشمكل   ؛ةة واالقتامادية ضمرورة ملح  التحتي  

  .تحسين األجور ومن س   

 
 .مرجع سابق، مقابلة شخاية، ما   العجلة 37
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 ثالثة الالورقة 

 س  
 
  ظل   هوض بالمشاركةبل الن

 
  السياسية للشباب ف

 
جراء إ تعّت

 االنتخابات 

 لين الزيناتي، أحمد أ و صالح، ع د هللا حسنين، زينب األسطل

 مقدمة

 

مليو  شممماب    1.14الشمممباب الفلسمممطيني بحسمممب الجها  المركز  للحاممماء الفلسمممطيني،    يمثلُ 

كا  % من إجمالي السمممُّ 22بنسمممبة    ،مة المجتمعلو  حوالي رُ ( في فلسمممطين يشمممكِّ سمممنةب   18-29 

بلغق نسمممبة الجنة بين الشمممباب نحو   ،آرر  من جانب  و   ن؛2020منتاممما العان  في في فلسمممطين  

، ورغ   لر  لى العمل واإلنتاأ قادرة    بشمممرية   فه  سروة    ،38ةشممماب    (100 شمممباب  كور لتل   (105 

ا تجاة المشمماركة السممياسممية للشممباب في المجتمع الفلسممطيني،   ا وُمتعمدب ا واضممحب نجُد ل    ناك تهميشممب

 .وانخفاض نسبة مشاركته  في الحياة العام ة

  ،ه  عات ن تطلُّ باب  من راللها الشمممم  ر  عبِّّ المشمممماركة السممممياسممممية  ي إحدى الوسممممائل التي يُ  دُّ وتع

يات التحدِّّ واج   ما في الواقع الفلسممطيني، ال    ُ سممي  ، المن لجل ردمة مجتمعه  رغبته  في العملو 

  ولعل  ،  السممممياسممممية واالجتماعيةن مشمممماركة الشممممباب الفلسممممطيني في الحياة  لمان تقدُّ   التي تقا حائالب 

  ،يات، باإلضمممممافة إلى االنقسمممممان الفلسمممممطيني تلر التحدِّّ   لحد ل  ِّ  ي  لو تعطيلها    ،االنتخابات   تكجيل

ضمعا مشماركته  السمياسمية  لو   ، اد من معاناته ال    األمر  اب؛ الشمباألولى       ت ال   كا  ضمحيّ 

 .، والعمل النقابيفي المجتمع

 
:  2020أغسطس  /آب 12اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب،  38

 https://bit.ly/34phQHA 

https://bit.ly/34phQHA
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بالمشمماركة  هوض ات وسممبيل النُّ في إمكاني    تبحث   ة الورقة السممياسممية  ،تلر السممياقات  في ظلِّّ و 

 .كيفية تفعيل طاقاته و السياسية للشباب الفلسطيني، 

 المباةكة السياسية للبباب في النظام السياسي الفلسطيني

 

 امبا إلى   18  ي تقع بينالت الفئة العمرية      ا للقانو  وفقب   باب في المجتمع الفلسممطينيالشمم   يعدُّ 

ادر  ن المجلة الامممممممم  ن  2011لسممممممممنة   (2  قانو  الشممممممممباب الفلسممممممممطيني رق وحسممممممممب ،   امبا  29

باب فئ      ،التشمممريعي س حدة فتعرِّ م  المت  ما األُ ، ل   امبا  35 امبا و  18ما بين  بالفئة العمرية      الشمممّ

 امبا 24 امبا وحّتى  15الشباب ضمن الفئة العمرية من 
39. 

ياسمممية بكن ها: حقُّ جميع الرِّجال ولقد   ر س التقرير العربي األول للتنمية البشمممرية الُمشممماركة السمممِّّ

سممات شممرعي ة   والنِّّسمماء في الُمشمماركة في لممنا ة القرار، سممواءب بطريقة  مباشممرة ، لو  ن طريق مؤسمم 

ات، والحقِّّ في تمثل مامممممالحها، و ي مشممممماركة  مبني ة  في األسممممماا  لى الحقِّّ في تشمممممكيل الجم ي  

ة  40التعبير والقدرة  لى المشاركة البن اءة دم ُماطلح المشاركة السياسية في الماد  رم ( من  26، كما وم

ن، وا تبرة من حقو  اإلنسما  التي ُتمنح لتلِّّ فلسمطينيّ  بشمكل  2003القانو  األسماسمي الفلسمطيني  

ة الم كورة رمة لممممممممممممور ؛ حيث  كرت الماد   لى سممممممممممممبيل المثال ال الحاممممممممممممر   فرد ّ  لو جما يّ 

 ، و ي: 41للمشاركة السياسية

ياسية واالن مان إليها.  .1  تشكيل األحزاب السِّّ

عبية.  .2 سات الش  واب ، واألن دية، والمؤس   تشكيل النِّّقابات، والجم ي ات، واالتِّّحادات، والر 

ح في االنتخابات. .3  الت اويق والترشُّ

 
 https://bit.ly/3AMyNbc.األمم المتحدة، الشباب قضايا عالمية:  39

   40    محمد أبو هاشم، خارطة المشاركة السياسية للشباب في فلسطين، دراسة منشورة في معهد دراسات التنمية، 2014. 

 41  نص المادة 26 من القانون األساسي الفلسطيني المعدَّل لسنة 2003م. 

https://bit.ly/3AMyNbc
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 قا دة تتافؤ الُفرص.تقلُّد المنالب العام ة وفق  .4

ة دو  ح ور   .5  قد االجتما ات العام ة، والمواكب، والتجمُّعات، و قد االجتما ات الخال 

  لفراد الشرطة.  

إ  ال  تجاو  الشمممممممباب  ؛في مراكز لمممممممنع القرار قاممممممماء  او   عاني الشمممممممباب الفلسمممممممطيني من غياب  يُ 

ي ماس إلى   ،42ن2018كما لظهرت  بيانات العان   ،%1  ما نسمبت العاملو  في مراكز لمنع القرار 

ن من آسمار  2020رتبطمة بجمائحمة كورونما منم  مطلع شممممممممممممممهر آ ار  ا نمة المُ األ ممة الر  فتم  مما رل     لمر

الت عد  ر ال   فاق  من مُ األم ؛ما فئة الشممممممباب  لى مختلا فئات المجتمع، السممممممي   مباشممممممر    بشممممممكل  

% لعان  38ل البطالة بين الشممممممممممممباب في فلسممممممممممممطين  إ  بلغ معد   ؛البطالة بينه ، والمرتفعة للممممممممممممالب 

% في ال فة 23قطاع غزة و  % في63بواقع    ،بين اإلناث(  %63و% بين ال كور  31   ن2019

لق بين الشمممممممممممباب ال  ن جِّّ باب سمممممممممممُ الت بطالة بين الشممممممممممم  لى معد  ل  نهر البيانات ل   كما تُ  ،الغربية

حيث بلغ معدل البطالة بين الشمممممممممممممباب الخريجين   ؛علمي دبلون متوسممممممممممممم  فك لىالمؤ ل اليحملو   

% لل كور و 35 ن  2019% رالل العان 52( من حملة الدبلون المتوسم  فك لى   امبا  29  -18 

 .43% للناث(68

ض تعر  حيث    ؛باب الفلسممطينيشمماركة السممياسممية للشمم لى واقع لشممكال المُ   ا لر انعكة سمملبب  كلُّ 

حوالي     إ  إ  نترنق؛ة  لى اإل   السممياسممي  ءسمماءلة نتيجة مشمماركته  آراسلث الشممباب الفلسممطينّي للمُ 

% لجابوا لّنه   62.8مقابل    ،% من المسمممتطلعين يشممماركو  بقرائه  السمممياسمممّية  بر اإلنترنق 37.2

ة  ضممممه  للمسمممماءلة القانوني  % بتعرُّ 33.6لجاب يا   ات ، وفي السممممِّّ   السممممياسممممّية.  آراء  ال يشمممماركو  

 كما ،ضممممموا للمسممممماءلة% ل   تعر  66.4 ة، بينما لظهر البحث ل   نتيجة المشممممماركة باآلراء السمممممياسمممممي  

 
:  2019آب/ أغسطس  12اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب،   42

.https://bit.ly/3uhScj2 
 المرجع السابق، اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب...  43

https://bit.ly/3uhScj2
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٪ من الشمممممممممباب لعقاب من األسمممممممممرة بسمممممممممبب  35.3ض كك   تعر    ؛لظهر االسمممممممممتطالع نتائ) مثيرة

بل وسمممُ  ،لمشممماركة الشمممباب السمممياسمممية اانتهاكب  عدُّ   لر يوكلُّ  ،44نترنق ة  لى اإلالمشممماركة السمممياسمممي  

نع  ه  في لمممممُ لو حتى حقّ   ،قابات لى النِّّ ، واالن ممممممان إكاالنتخابات   المسمممممتويات؛ في كلممارسمممممتها  

 عات السليمة.القرار، لو تنني  التجمُّ 

 البباب وأشكال المباةكة السياسية 

 

 :النتخاباتعلى مستو   -أولً 

  ،مؤشمممممربا ح ي ي ا  لى وجود ننان  سمممممياسممممميّ  ديموقراطيّ  إجراء االنتخابات بشمممممكل  دور ّ  يعدُّ  إ   

ن تقدي  الخدمات العامة وارتيار المسمممممممؤولين    ،ُ تيح للمواطنين المشممممممماركة في الحياة السمممممممياسمممممممّية

 ،  في   ي يشممممو نين بالمسممممؤولية تجاة المجتمع ال  ق من شممممعور المواط  يعمِّّ األمر ال    ؛وتسمممميير ا

ق التنمية  اد  للمشاكل المشتركة بما يحقِّ غبة في التغيير والت  والر    ،  من اإلحساا باالنتماءويعزِّّ 

 المستدامة.

إياممال لحالن الشممباب   لِّ ها وسمميلة من لج  باب في االنتخابات في لن  وتتمن ل مية مشمماركة الشمم   

باب في التعرُّ  اع القرار، وك لر يسممممما د لمممممناعم القرارن  وتطلعاته  إلى لمممممُ  س  لى مشمممممكالت الشمممممّ

الشمممباب يمثلو  قوةب مجتم يةب  ات طاقات   وبالتالي إيجاد حلول سمممليمة لها،  دا  ن ل     ،الح ي ّية

تيحم لها التمثيل المناسمممممممب في لُ  إ    ،سمممممممه  في إحداث التغيير المطلوب تُ   مكنها ل   يُ   ،درات فا لةوقُ 

 مراكز لنع القرار.

 
المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي: تأثيرات الردع على المشاركة السياسيّة للشباب الفلسطينّي في وسائل التواصل   -حملة  44

 https://tinyurl.com/2p8v4jhj. االجتماعّي:

https://tinyurl.com/2p8v4jhj
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ن  2007( لعان  1ن بشمممممممممك  تعد ل القرار بقانو  رق   2021( لعان  1بقانو  رق   ن القرار ويحرِّ 

حرن  تُ ح بكربعين  امبا، في حين  الترشممُّ  د سممن  إ  يحدِّّ  ؛ح لمناممب الرئيةباب كلي ا من الترشممُّ فئة الشمم  

انية  لترشممح بثما  د سممنُّ إ  يحدّ   ؛ح لالنتخابات التشممري يةاألغلبية العنمى من فئة الشممباب من الترشممُّ 

%  33و  ،% بين اإلناث 64الت البطالة ما نسممبت     بلغق في  معد  ن  امبا. وفي الوقق ال  يو شممر 

 دفع مبلغ  شممممممرين للا دوالر لتسممممممجيل ل ِّّ ببشممممممك  االنتخابات العامة القرار    ضم رِّ فُ   ؛45بين ال كور

عاني من   عب ال   يللواقع االقتاممممممماد  الاممممممم    ، و لر في تجا ل  واضمممممممح  ولمممممممريح  انتخابية    قائمة  

 الشباب الفلسطيني.

الئُ      قانونيّ   إطار   إّ  من المقومات المهمة للبيئة المواتية للمشممماركة السمممياسمممية للشمممباب وجودم 

وبين    ،ةاأل لي      يخلق في  القانو  االنتخابي الفلسطينّي فجوةب بين سنِّّ فئة الشباب، وفي الوقق ال  

لطة الوطنية    بمقدور السمُّ فئن    ؛يشمغلم في  منامببا باالنتخاب   خص ل     يامبح بمقدور الشم  ن ال  السمِّّ 

  18 و و   ،األ لية األدنى للتاممممويق   بما ي مممممن مواءمة سممممن    يالفلسممممطينية تعد ل اإلطار القانون

  واسمتجابةب للمطالبات الحثيثة  .  الوةب  لى  لر، فئن  ح لمنامب   ان  ن األدنى للترشمُّ مع السمِّّ   ، امبا(

باب لسمممممممموةب بكوت  المرلة  (كوت  إليجاد   فئّن  باإلمكا  تعد ل القرار بقانو  بشممممممممك  االنتخابات   ،للشممممممممّ

 للشباب في القوائ  االنتخابية. مخااة   العامة بما ي من إقرار حاص  

  يعاني   ا اة الوضمممممممممع االقتاممممممممماد  المؤسممممممممما ال   ت  مر  وباإلضمممممممممافة إلى ما تقّدن، فال بّد ل   

قطا ات     بما يكفل  دن حرما  ل ِّّ   ،تحد د رسمون تسمجيل القوائ  االنتخابيةالشمباب الفلسمطيني  ند 

ئاسمممممية ى غياب إجراء االنتخابات الرِّ لد   ، كمابناءب  لى الحالة المادية ال غيرمن الّترشمممممح    شمممممبابية  

باب الفلسمممممطيني من المشممممماركة الفا لة في الحياة السمممممِّّ والت   سمممممية،  ياشمممممري ية إلى حرما  غالبية الشمممممّ

 
:  2021آب/ أغسطس  12اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 45

.https://bit.ly/3sbe24O 

https://bit.ly/3sbe24O
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ي مراكز لمممنع القرار ال باب الفلسمممطيني العامل فنسمممبة الشممم    حيث إ    ؛النخراط في الحياة العامةوا

 .%1تتجاو  

جريق آرر ن، في حين لُ 2005كانو  ساني    9بتاريخ    فلسمممطينية    انتخابات  رئاسمممية   ُ قدت آررُ 

ل اإل ال   ن االنتخابات بموجب ، وقد شك  46ن  2006كانو  ساني    25ة بتاريخ  انتخابات تشري ي  

ياسمممممممية  شممممممماركة السمممممممِّّ للمُ  لمل   ة بارقةم ن بشمممممممك  االنتخابات العام  2021( لسمممممممنة 1القرار بقانو  رق   

ر ا  م لطة  ن رئية السممُّ   رم دم   لممم ا جاء قرار تكجيل االنتخابات ال  للشممباب الفلسممطيني، ولتن سممُ

من  –ط بين لممفوس الشممباب الفلسممطيني ال   كا  يكمل  حالة من اإلحبا  لتع     ؛الوطنية الفلسممطينية

فها  وتوظِّّ   ،بابيةنح الفرلة لوجود قيادة شبابية تستثمر الطاقات الش  تس   ل     -رالل لناد ق االقتراع

 ة.ة الفلسطيني  ة والتنموي  ط  العام  في الخُ 

  15رئية الفلسمطيني محمود عباا في  إقرار االنتخابات الرئاسمية والتشمري ية من قبل ال  ت   لقد 

ئاسممممممية  ون  والرِّ  ،ليار  22االقتراع لالنتخابات التشممممممري ية  ون    ى جر يُ   لى ل   ن،  2021كانو  ساني  

رفل االحتالل إلجرائهما في   بفعملن  2021لبريمل   29، س  ل ماد تمكجيلهما في  47ن2021تمو     31

انتخابات   رِّ ولتن ل  تج   ،المرحلة األولى  -المحليةنتخابات  قدت بال مممممفة الغربية االفيما  ُ  ،القدا

 ممثلة في قطاع غزة.

حة في انتخابات  ن من  يحالمرش   ن، نجد ل   نسبة2021وبالن نر إلى القوائ  االنتخابية الُمترشِّّ

، و  ا ُ دلِّل  لى إقبال  كبير  للشباب  لى   ة القوائ ، 48% 38.5 ي ( 40-28الفئة العمرية  

؛ حيث إ    ناك قوائ  انتخابية    من  لانع واقع جد د يحمل تطلعاته  وق ايا في محاولة  

تشك لق في غالبها من الشباب، مثل: قائمة كرامتي الشبابية، وقائمة حل  الشبابية، و  ة التجربة 

 
 https://bit.ly/3AMls2F.لجنة االنتخابات المركزية: -أحداث انتخابية سابقة46
 https://bit.ly/3rh0NAs.)المؤجلة(: 2021االنتخابات العامة  47

  48 المرجع السابق.

https://bit.ly/3AMls2F
https://bit.ly/3rh0NAs
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بل الُمتاحة لتعزيز    ي ريُر دليل  لى رغبة الشباب الاادقة في التغيير، واستثمار   لشت ى السُّ

 مشاركته  السياسية في المجتمع.  

من لجل  ول لر يغدو تحد د تاريخ  قريب  إلجراء االنتخابات الرئاسممية والّتشممري ية ضممرورةب ُملّحةب 

  ،ة مثلي  في الحياة السممياسممي  نع القرار، وفي ارتيار مُ إتاحة الفرلممة للشممباب للولممول إلى مراكز لممُ 

في المشماركة السمياسمية كحقّ  لسماسمّي كفل  القانو  األسماسمي الفلسمطيني   بما ي ممن ممارسمة الحقِّّ 

 في مادت  الّسادسة والعشرين، وك لر كفلت  المواسيق والمعا دات الّدولية.

 النضمام إلى األحزاب السياسيةعلى مستو   -اثانيً  

 

ياسمممية  نامممربا ضمممروري ا في لّ  ننان  سمممياسمممّي   ديموقراطّي ُمعالمممر، وال  تشمممّكل األحزاب السمممّ

   جمع الحزب في تتوين ويم   ؛  وجود لحزاب سياسية قوية وفا لةيمكن الحد ث  ن الديموقراطية دو 

 ن يمتلتو  ل دافبا وآراءب سمياسميةب متشمابهة، و ادةب ما تهدس األحزاب مجمو ةب مننمةب من األفراد ال  

وا داد القوائ    ،حينرشمممممممم  ها تقون بتسمممممممممية المُ ول لر فئن   ،ةالسممممممممياسممممممممية إلى التكسير  لى الحياة العام  

عمات ل  ممممممممممممممائهما ومنمالممممممممممممممريهما في المجلة التشممممممممممممممريعي  ن من تمثيمل تطلُّ االنتخمابيمة، وبم لمر تتمك  

 والحكومة.

في   ،ن شممممكل ننان الحك  في فلسممممطين1988د إ ال  االسممممتقالل الفلسممممطيني في العان  لقد حد  

دية الحزبية، وقد فرضممممممممق مننمة التحرير  لى لسمممممممماا التعدُّ قراطي ا برلماني ا يقون  و ون  ننامبا ديمك

دةب الهوية الوطنية، وللمممممممبحق اإلطار  ن نفسمممممممها محلي ا ودولي ا و ربي ا مجسمممممممِّّ 1964من  قيامها  ان  

تلتزن  وسممياسمماتها ما دامق    ،نر  ن ل د ولوجيتهاالن   بغّلِّ  ،الفاممائل واألحزاب  ال   يسممتو ب كلم 
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نشمممممممممممممممكت لحزاب  لررى رممارأ إطممار الُمننمممة، وتتمتع األحزاب كممما    ،49الوطنيممةسممممممممممممممتراتيجيممة بمماإل

ر، ومن ها نشمممكت كحركات تحرُّ ل في كونِّ تتمث  و   ، ن غير ا من األحزاب   ة  الفلسمممطينية بخامممولمممي  

انخرطق بع مممممها لو لغلبها في العمل السمممممياسمممممي، وللمممممبح لها وج  حزبي، تسمممممعى من رالل    س   

 .50لمشاركة في العملية الديموقراطيةريق اللحاول  لى السلطة،  ن ط

باب في األطُ  ر ال يادية العلّيا في األحزاب الفلسمممممممطينية  لقد بلغ متوسممممممم  نسمممممممبة مشممممممماركة الشمممممممّ

لغلب   ل   ، إال  االنسمممممممبة قديمة نسمممممممبي   غ  من ل   ، وبالر  512014% في العان  10.2حوالي   مجتمعةب 

نسممممممبة  عد ُّ الي تُ وبالت    ،لطر ا السممممممياسممممممية والحزبية  رية فيانتخابات دو  رِّ ج  األحزاب الفلسممممممطينية ل  تُ 

ة نعكة  ند ترشميحه  لالنتخابات العام  ت، و ي ما يةب مشماركة الشمباب في األحزاب الفلسمطينية متدنِّّ 

 لو النقابية.

سمممممممتراتيجية واضمممممممحة دارل األحزاب الفلسمممممممطينية تسمممممممعى لمتابعة حج  المشممممممماركة إغياب   إ   

ّمة لتطوير   ة المشممماركة دارل الحزب، وافتقار البرام) السمممياسمممية  هماألدوات ال  ىحد ئك  ،الشمممبابية

د منالممممممب  باب الفرلممممممة من لجل تقلُّ عاته ، و دن منح الشمممممم  لألحزاب لال تمان بفئة الشممممممباب وتطلُّ 

ى إلى  زوس قد لد   -ح في االنتخابات التشمممري ية والمحلّيةلو حتى الترشمممُّ   ،ا في الحزب قيادية  لي

سمممات الحزبية للعمل قة في المؤسممم  و دن الثِّّ   ،ة األحزاب الفلسمممطينيةباب  ن االن ممممان لع ممموي  الشممم  

  لى إدماجه  في الحياة السياسية. 

 

 

 
 

والء قديمات، دور األحزاب السياسية في تفعيل المشاركة السياسية في التجربة الفلسطينية، تحليل مقارن بين النموذج الوطني   49

 https://bit.ly/3saEN9E والنموذج اإلسالمي، دراسة منشورة في مركز األبحاث الفلسطيني: 
:  61، ص 2014محمد أبو هاشم، وإسالم عطا هللا،  معهد دراسات التنمية، خارطة المشاركة السياسية للشباب في فلسطين  50

 https://bit.ly/3ggzhwE 
 …معهد دراسات التنمية، خارطة المشاركة السياسية للشباب في فلسطين المرجع السابق، 51

https://bit.ly/3saEN9E
https://bit.ly/3ggzhwE


 31 

 تفعيل  رلمان البباب الفلسطينيعلى مستو   -اثالثً  

 

  ،ة والاحي    ،ةليكفل حقو  الشباب المدني    ن2011  ( لسنة2جاء قانو  الشباب الفلسطيني رق   

و لر من   ، لى ضمممما  المشممماركة السمممياسمممية الفا لة للشمممباب   ة، ومشمممتمالب واالجتماعي    ،ةوالسمممياسمممي  

شممممماء األحزاب ه  في إنضمممممافةب إلى ضمممممما  حقِّ إ  ،ه  في االنتخابات ممارسمممممة حقِّ  رالل التككيد  لى

، 52شمممبابي    فلسمممطيني لمممراحةب  لى إنشممماء برلما   ب القانو  الشمممبا نص  كما   ،واالتحادات الشمممبابية

، ومن لممممممممالحيات ومهان البرلما  الشممممممممبابي  ا( من  تحد دب 11  د لممممممممالحيات  في المادةونّن  وحد  

 :53الفلسطيني

 ولساليب الشورى. ،والحوار الديمقراطي ،باب  لى مهارات النقاش الفّعالتدريب الش   .1

 المشاركة الح ي ية والفا لة في العمل البرلماني.إ داد قيادات شبابية قادرة  لى  .2

 .ق ماالح الشباب وتقدي  مالحنات بشك  مشاريع القوانين التي تحقِّ  ،متابعة التشريعات  .3

 .فاع  ن ق ايا  والدِّّ  ،تعزيز فرص مشاركة الشباب في لنع القرار .4

 ض االنتخابات. ورو   ،تشجيع مشاركة الشباب في العمل الحزبي .5

 

 

 

 

 

 
 . 10، المادة 2011( لسنة  2رقم )قانون الشباب الفلسطيني  52
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ياسي الفلسطيني   تفعيلل المقترحة  لياتاآل  باب في النظام الس   مباةكة الب 

 

  بفعل  -والتشمممري ية  الرئاسمممية- ر  قد االنتخابات العامةتع     إ    :النتخابات الفلستتطينية  -أولً 

  و لمر ألّنهما  ة والنقمابيمة ومجمالة الطلبمة، قمد االنتخمابمات المحليم   لى  وافق  بماإلمكما  الت  ف  ؛االحتالل

يتوجب  قد تلر ف ؛سمممممممب وتغيير النِّّ   ،باب للشممممممم    ح ي يةب  ، وا ا لردنا مشممممممماركةب رالص    فلسمممممممطيني   فعل  

 باب الفلسممطيني من رالل حمالت من الشمم   يسممتد ي المطالبة الدائمةاألمر ال    و و  ،  االنتخابات 

 اع القرار من لجل  قد االنتخابات.ن   لى ُل  ضغ   منالرة ، و 

،  حزبية    قيادت  بعقد انتخابات    طالبةمُ ب تحزِّ  لى الشممممممممممممباب المُ  :األحزاب الفلستتتتتتتتطينية  -اثانيً 

واحداث  ،نع القرار في األحزاب لولممممول الشممممباب لمراكز لممممُ   ة  رئيسمممم  والمشمممماركة فيها، و ي طريقة  

  رةباب دارل األحزاب ال يان بحمالت ضمغ  ومنالم لى الشم    ب    توج  ول لر، فئن   غيير المنشمود؛الت  

باب  ؛ةليا الحزبي  غ   لى ال يادات العُ تسمممممتهدس ال ممممم   ليكونوا ضممممممن   من لجل إتاحة الفرلمممممة للشمممممّ

 قيادة   ة األحزاب السياسية.

باب ضمن القوائ  االنتخابية  ب بئدراأ الش  باب المتحزِّّ ل  يطالب الش     لر، ال بد  باإلضافة إلى   

 ا لقرار بقانو  رق الننان االنتخابي وفقب  رالممةب ول   مة منها، تقدِّّ وفي المقا د المُ  ،ة بالحزب الخالمم  

بشمك  االنتخابات العامة  و  ن  2007( لسمنة  1  قرار بقانو  رق البشمك  تعد ل  ن  2021( لسمنة  1 

  رص فو     من فُ بماب ضمممممممممممممممن قوائ   م ة األحزاب يعزِّ وجود الشمممممممممممممم   فمئ   وبمالتمالي  ،54القوائ   ننمانُ 

 .وولوله  لمراكز لنع القرار

باب بوج    ان  تفعيل ق  ل   ت ّ  :تفعيل ال رلمان البتتتبا ي -اثالثً  الواردة  ، وك لر الموادّ انو  الشمممممّ

 ،حبيسمممممممة األدراأ  تلر الموادّ  ق ظل   قد لف ؛  البرلما  الشمممممممبابي  لى نحو  راص  يتننوالمتعلقة ب ،في 

 
 https://bit.ly/3IVBDxj .بشأن االنتخابات العامة وتعديالته:  2007قانون  54

https://bit.ly/3IVBDxj
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، ق المقاممممود من ول  يحقِّ   ،بثمارة إلى   ا الوقق ل  يكتِّ ن  2011إقرارة في العان   القانو  ال   ت   و 

  سمممممممميعمل  لى توحيد لممممممممفوس الشممممممممباب  ية إنشمممممممماء برلما  شممممممممبابي فلسممممممممطيني في لن  ل مِّّ   وتتمنُ 

ق معم  الم   تتحق    إلى الحمدِّّ   ، بر إيجماد تنني  ي مممممممممممممممن التمثيمل التلي للشممممممممممممممبماب  ،الفلسممممممممممممممطيني

  يكفل وضمممممن المهان والاممممالحيات كما لن   ،ولولوياته  في تحد د احتياجاته سمممما    ويُ   ،طموحاته 

  شمممممبابيّ    لحياة السمممممياسمممممية والبرلمانية، جيل   لى اإلبداع في ا قادر    شمممممبابيّ     داد جيل  إ المعهودة إلي   

 درك ل مية المشاركة السياسية. ُ 

  ،يقت مممي تفعيل ناممموص   ا القانو  شممماركة السمممياسمممية للشمممباب تعزيز المُ  إ    ،القول راللمممةُ 

 عاته .وانشاء برلما  شبابي فلسطيني يكو  الحاضن لطموحات الشباب وتوقُّ 

 

 قاباتالمباةكة السياسية للبباب في الن    

 

قابي،  وضممعا األداء النِّّ   ،نشممكلة التشممر ُ الية في فلسممطين من مُ م  قابات العُ النِّّ و  االتحادات   تعاني

الية، و اد من  للنقابات العم   د لجسمممممممممممامبا جد دةب كاالنقسمممممممممممان ال   ول    ؛مختلفة  واملويعود  لر إلى 

بها العمال الفلسممطينيو  من   ة  ليها، إلى جانب النروس القا رة التي يمرُّ دات الحزبي  ن  منة األجِّ اي  

 ؛وروناالمنزلي للوقاية من فيروا كك العمل بسممبب الحجر تتالية، كا  آرر ا تر  ول مات مُ  حاممار  

لمركز  اوفقب %  2.4قابات بمختلا لشممممكالها حادات والنِّّ نتمين إلى االتِّّ قد بلغق نسممممبة الشممممباب المُ لو 

 .55ن2015للشباب  ان  مسحيّ   رر تقرير  آاإلحااء الفلسطيني في 

 
جة ضعف وتشرذم العمل النقابي، ورقة سياساتية منشورة في مركز  سائد أبو عياش، سوزان عويوي، نحو سياسات فاعلة لمعال 55

 https://bit.ly/3HqPZpi : 2020مسارات، 

https://bit.ly/3HqPZpi
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لها:  دن إجراء ت مجمو ة من األسممممممممباب إلى ضممممممممعا العمل النقابي في فلسممممممممطين، لوّ لد  لقد 

  ،قابات    مل النِّّ ننِّّ د  ُ وح  حادات والنقابات الفلسطينية، و دن وجود قانو  مُ في االتِّّ ة  انتخابات دوري  

من   تحدُّ االنقسممممممممان الفلسممممممممطيني، واجراءات االحتالل التي  منة الحزبية في ظلِّّ باإلضممممممممافة إلى الهي  

لعمل ل الحكومي في اى التدرُّ وفي غالب األحيا ، لد    ،ين المحافنات الفلسممممممممممممممطينيةوالممممممممممممممل بالت  

 .56يطرة  ليها إلى ضعا  ملهاومحاولة الس   ،من غزة وال فة الغربية قابي في كلّ  النِّّ 

ة لعمال الخدمات العامة قابة العام    مو مجلة إدارة النِّّ   ،يدة تهاني الجملمع السم    في مقابلة  و 

 ناك   ضممممحق ل   لو    ؛و  ممممو دائرة التنني  النقابي باالتحاد العان لنقابات  مال فلسممممطين  ،والتجارة

،  ن 2006سممممممتحدث بمؤتمرات بعد الباقي اُ و   ،ن1964نقابات من  العان   6،  نقابةب   15باالتحاد العان 

ء سمممماالنِّّ  مشمممماركة  لشممممكِّ في حين تُ   ،%60ما نسممممبت  حوالي   قابةالنِّّ شمممماركة الشممممباب دارل  مُ ل وتشممممكِّّ 

 .57%40قابة ما نسبت  دارل النِّّ 

  ؛في الخدمات الامممممممممممحية، سمممممممممممالمة   يتر   قابة العامة للعاملينلررى مع رئية النِّّ   وفي مقابلة  

ا،    1230  نتسمممممبين للنقابة  بلغ دد األفراد المُ   ل   ضمممممح لو   % من  30مثل الشمممممباب ما نسمممممبت   يُ و فردب

للشباب دارل   تخااةب مُ    ناك دائرةب   ل   ضح ولو   ؛يما يخلو مجلة اإلدارة من الشباب ف  ،األ  اء

فيما لوضممح  ارس لبو جراد، رئية نقابة    ،58تهدس إلى  يادة نسممبة تمثيل الشممباب دارلها  ،قابةالنِّّ 

ما   ؛من غزة لينال   ممموية النقابة شممماب   توظيد ل ِّّ   من  االنقسمممان ل   ت ّ و   الموظفين العمومين لن  

 .59قابةالشبابي من النِّّ ل  لى انتفاء العنار  دلِّ 

 

 

 
 المرجع السابق.   56
 . 2021ديسمبر  19 عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والتجارة ، لمقابلة شخصية، تهاني الجم  57
 . 2021ديسمبر  19 النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية،  مقابلة شخصية، سالمة زعيتر رئيس 58
 . 2021ديسمبر  19 الموظفين العمومين ، رئيس نقابةمقابلة شخصية، عارف أبو جراد   59
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باب قترحةالم    اتلي  اآل   لنقابات والتحا اتفي ا لتفعيل مباةكة الب 

 

في النقممابممات    دوريممة     قممد انتخممابممات       إ  طتالبتة بعقتد انتختابتات النقتابتات والتحتا ات:الم    -أولً 

  من ، فال بد  يةوتعزيز نسممبة مشمماركة الشممباب المتدنِّّ   ،ا نبيل لتغيير الوضممع الر  واالتحادات  و السمم  

 قد آرر   والتي ت    ،ونقابة المهندسممين  ،بنقابة المحامين  في كل النقابات لسمموةب   دورية     قد انتخابات  

 .60ن26/8/2021 إجراؤ ا في ت   ؛ حيُث (ن2024 –ن 2021  للدورة العشرين انتخاباتها

جر  بها انتخابات  ت نالر بعل النقابات التي   :إشتتراا البتتباب في القوائم النتخا ية  -اثانيً 

  ينن مممممممممممممِّّ المُ  لى الشممممممممممممباب مع  ب  وج  تبما    كنقابة المهندسممممممممممممين والمحامين،  _؛فباكما  كرنا آن_

 ،سمتقلة، لو  مل قوائ  مُ االنتخابات ئدماجه  في قوائ  المطالبة بلع موية تلر النقابات العمل  لى 

 عترك االنتخابات.ض مُ ورو  

حمالت ال ممممممممغ  والمنالممممممممرة فعاليتها في تغيير    لسبتق  ناصتتتتترة:م  الضتتتتت   و ال  تحمال -اثالثً 

في   لى لممناع القرارر تؤسِّّ فيمكن ال يان بحمالت ضممغ  ومنالممرة    ؛ا نةالسممياسممات واألوضمماع الر  

الوسمممممممممممائل  لِّّ ع الشمممممممممممباب نحو ال يادة  بر كُ ودف    ،من لجل  قد االنتخابات دارل النقابات   النقابات 

 .تاحةالمُ 

ن ومواقع  التلعب وسممممائل اإل:  ومواقع التواصتتتل الوتماعي عالماستتتتثماة وستتتائل اإل -اةابعً 

وجعلها ق ايا رل  التوالل االجتما ي وتكسير ا التبير دوربا مهمبا في نشر ق ايا حقو  اإلنسا ،  

باب، ونشممر رسممالته   غ   لى لممن اع القرار، واياممال لمموت الشمم   ان، و ي طريق من طر  ال مم 

بم  لى الشباب الفلسطيني استثمار ا بشكل  جيِّّد  يخدن ق ايا  .    لى لوسع نطا ؛ ل لر ومجم

 
 https://bit.ly/3L0ARkm.انتهاء انتخابات نقابة المهندسين: 60

https://bit.ly/3L0ARkm
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طوات التي تسا    من ل   الخ تشكيل البرلما  الشبابي يعدُّ   إ     :تبكيل  رلمان شا ي  -خامًسا

  قبل القانو ،  من  ممنوحة   ها فرلمممة  ن  المشممماركة السمممياسمممية للشمممباب، رالمممة لفي  يادة  ال  فع    بشمممكل  

نع القرار، والمشمماركة السممياسممية  ويعمل  لى إحداث تغيير ج  ر  بالنسممبة لمشمماركة الشممباب في لممُ

 2الشباب الفلسطيني رق  ( من قانو   11من رالل لالحيات البرلما  الم كورة في نّصِّ المادة  

 ن. 2011بسنة 
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 الرابعة الورقة 

  قطاع غزة  فاعلة نحو سياسات
 
 لتعزيز حقوق المرأة ف

 سيى سكر، حنين لولو، سعيد ضحيك، ميسون عو ة، نضال أ و شربي 

 مقدمة:

ا   الامممراع السمممياسمممي آساربا جسممميمة  لى األوضممماع االجتماعية واالقتامممادية لسمممك    تركق  قود من

 ،القتااد ض المرلة النعدان األمن االجتما ي وادولة فلسطين، و لى وج  الخاوص،  يادة تعرُّ 

ت العد د من النسماء الفلسمطينيات  ومع محدودية فرص التوظيد وريادة األ مال، اضمطرّ  ؛وللعنا

 ،ُ رضمةب لخطر االسمتغالل االقتاماد   ما يجعلهن   ؛غير الرسمميةإلى االن ممان إلى القوى العاملة 

اقات كثر الط  ل ي من    االمرلة في وطنن    في  ل مما ال شممممممممممر  و   .61وغيرة من لشممممممممممكال االسممممممممممتغالل

كثر  نرة األق الن  ل  ظ  نفسها التي  تمتع بها الرجل، و ا  الق حتى اليون ال تمتع بالحقو مشة، فهم  المُ 

و و ما  ،ا ال ياممممملح سممممموى إلنتاأ الخان البشمممممر  لمرلة بولمممممفها كائنب إلى ا ي التي تننر    اانتشمممممارب 

 لى سمبيل المثال و اتفاقاتها،    تي د ق لتعزيز دور ا ومكانتها بكلِّّ ممية، واللشمارت إلي  التقارير األُ 

"سممميداو". لما  لى المسمممتوى المحلي؛ فهنالر التثير من القوانين والقرارات الفلسمممطينية التي اتفاقية  

  ل   %"، ورغ  لنها ليسمممممممق  ادلة، إال  30كرفع نسمممممممبة "التوتا النسممممممموية    ؛د ق لد   وتمكين المرلة 

، واالقتامممممممادية  ،ر السمممممممياسمممممممية لى مختلا األطُ  ،المرلة الفلسمممممممطينية ل  تامممممممل لتلر النسمممممممبة بعد 

الجوانمب ر إلى وجود ل ممة ح ي يمة في تمثيمل المرلة الفلسممممممممممممممطينيمة في  يو و مما يشممممممممممممممواالجتمماعيمة؛  

 ،ةي  تتو  تلر المشمماركة شممكل  ؛تمثيل المرلة ومشمماركتها  ت    وا   ،  واالقتامماديةالسممياسممية واالجتماعية  

 ة كما يجب.وليسق فعلي  

 
 . https://bit.ly/3GXFbhQدولة فلسطين،  يئة األم  المتحدة للمرلة:   61

https://bit.ly/3GXFbhQ
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المجاالت   في جميع مشمممممماركة للمرلة تد      و ال ممممممرور  بحث سممممممياسممممممات تعزِّ كا  من    ،بناءب  لي 

 ،  ، وضمملع  لسمماسممي  في بنائ ة للمجتمع الفلسممطينيالمرلة لحد المكونات الرئيسممر الفلسممطينية؛ فواألطُ 

يني، تمثل المرلة الفلسمممطينية ما نامممف  الح يقي، فبحسمممب الجها  المركز  للحاممماء الفلسمممط ي و 

 .62%49نسبت  

السمياسمية واالجتماعية  -  غزةتعزيز حقو  المرلة في قطاع بل  الورقة في البحث  ن سمُ تتمن ل مية  

فيما   ة والمشممممماركة الح ي ية في المجتمع،ول مية وجود المرلة في لمممممنع السمممممياسمممممي،  -واالقتامممممادية

ة في الحياة السممممياسممممية  تتمثل ل داس الورقة بتقدي  سممممياسممممات فا لة من شممممكنها تعزيز مشمممماركة المرل 

إلى سالث محاور تتناول مكانة المرلة في المجتمع    رئية   و لي  تنقسمممممم  الورقة بشممممممكل    الفلسممممممطينية؛

ومحاولة   ،قعلنهوض به ا الوا، وتطرح سمياسمات ااالقتاماد "و "السمياسمي،  في الجانبين  الفلسمطيني  

 تغييرة لألف ل.

 

 :المرأة والمباةكة السياسية 

 

، ومن   لر الوقق  1929خ بداية مشممممممماركة المرلة الفلسمممممممطينية في العمل السمممممممياسمممممممي في العان ؤر  تُ 

ولمهات   ،ولسمميرات  ،شممهيدات  واجهن االحتالل في معركة مفتوحة، رغ  سممقوط  دد منهن  سمماء  ُ والنِّّ 

ا  ا  زال  ائقب مالتمييز القائ   لى لسممماا الجنة    ل   إال    ،لألسمممرى والشمممهداء، ورغ    ة المكتسمممبات 

ة والسممممممياسممممممية وفي ا في  ملية اتخا  القرار، وسمممممميطرتها  لى الموارد الماديلمان مشمممممماركتها رسممممممميب 

ن  ن مراكز ب  غِّ هن يم  لن  ال  إ  ،فالنسمممممماء شممممممريكات في العمل الوطني واالجتما ي  ؛التكسير السممممممياسممممممي

 
مارا/ ل ار  8لة الفلسمممممطينية  شمممممية  ون المرلة العالمي،  الجها  المركز  للحاممممماء الفلسمممممطيني، د.  وض، تسمممممتعرض لوضممممماع المر  62

2020 ،https://bit.ly/3qd35jv  

https://bit.ly/3qd35jv
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المرلة شممممممممريكة في  قالق: إ   ؛ حيث مال حمد آدت  و يرة شممممممممؤو  المرلة   ا ما لك  ، و 63لممممممممنع القرار

ا  مب ، ويشمممهد ح مممور ا تقدُّ وفا لةب   وكانق مشممماركتها مؤسرةب  ،لمممعدةو لى مختلا األ ،ى المراحلشمممت  

 .64ر  ن حج  ودور النساءالقرار ال يعبِّّ نع في مراكز ُل  ح ور ن   ال ل   إا، ا ملحوظب يب جدِّّ 

حيث  ملق المرلة  ؛من  بداية  شممممممرينات القر  الماضممممممي ياسممممممير المرلة الفلسممممممطينية السممممممِّّ دو    م رم بم 

والمنا رات في مختلا المد    اال تاممممممممممامات والمشمممممممممماركة في   ،دوات الفلسممممممممممطينية  لى تنني  الن  

في  _وا  كانق محدودة_لها مشممماركة   ق انكإلى تشمممكيل فر  التمريل، كما   الفلسمممطينية، إضمممافةب 

ساندة ود   الثوار، في مُ   امب هم  االبريطاني، ك لر لعبق دورب   االحتالل  والعمل العسكر  ضد    ،القتال

سممممممممماء النِّّ   التحا سمممممممممائل واألسممممممممملحة، ورغ  محدودية ونقل الرِّ   ، ن طريق تزويد   بالمواد التموينية

 ،ةفي المؤتمرات المحلي    نم ك  هن شممارم  لن  ، إال  حينهانيمات السممياسممية التي كانق  آن اك باألحزاب والتن

المسممممممممممممممتويمات،  لمر، تعماني المرلة من تمثيمل متمد    لى جميع غ  من  وبمالر  ؛  65ةوالمدوليم    ،ةواإلقليميم  

 .66(1ياسة من رالل الجدول  يمكن  رض واقع المرلة في السِّّ و 

 

 

 

 

 
ولتن..، وكممممالممممة األ  63 حمممماضممممممممممممممرة،  الفلسممممممممممممممطينيممممة  : 2021  أكتوبر  /تشممممممممممممممرين لول  26وفمممما،    -نبمممماء والمعلومممممات الفلسممممممممممممممطينيممممةالمرلة 

https://bit.ly/3G7HCgV  
64 https://wafa.ps/Pages/Details/35125  
 .2(، ص2009  -1996لسر  لر في تعزيز المشاركة السياسة   ، تجربة المرلة الفلسطينية في العمل البرلماني، و 2012شتية،  مر،  65
 ت  إ داد الجدول من قبل الباحثين، والعودة للمراجع اآلتية:    66

 تقرير الجها  المركز  للحااء الفلسطيني.  -
: 2021تشممممممممممممممرين لول/ لكتوبر    26وفما،    -المرلة الفلسممممممممممممممطينيمة حماضممممممممممممممرة، ولتن..، وكمالمة األنبماء والمعلوممات الفلسممممممممممممممطينيمة -

https://bit.ly/3G7HCgV  

https://bit.ly/3G7HCgV
https://wafa.ps/Pages/Details/35125
https://bit.ly/3G7HCgV
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 (1ودول ةقم ) المرأة السياسيةواقع مباةكة 

 اللجنة التنفي ية المجلة المركز   المجلة الوطني منظمة التحرير الفلسطينية

 %89.1الرجال 

 %10.9النساء 

 %94.3الرجال 

 %5.7النساء 

 لفر

الفلسممممممطينية، التو يع النسممممممبي لرؤسمممممماء االتحادات التابعة لمننمة التحرير  التحا ات التابعة لمنظمة التحرير 

 %.92%، والرجال 8النساء 

المرلة بمممممممممممممممممممممممممممم    :الحكومتتة األولى الفلسطينية ةالحكوم فمممق بو ارة التنميمممة %، وتتل  5.5تمثلمممق 

 .1994االجتماعية  ان 

فق بثالث و ارات تتل  و  ،%13.6 : تمث لت المرأة  تتتالحكومة الثامنة عبر

   2019العان "السياحة واآلسار، الاحة، شؤو  المرلة" في 

لر الدبلوماسممممممي السفراء في  ا(  كورب 95، مقابل  ا( إناسب 12    دد السممممممفراء في السممممممِّّ

 .2019العان 

 .%44.4، 2019نسبة مشاركة المرلة في القطاع الحكومي لعان  القطاع الحكومي

 دد رؤسمممماء الهيئات المحلية "البلديات" حسممممب تاممممنيد الجنة والمنطقة   ال لديات

( نسممممممممممممممماء، 3(، وفي ال ممممممممممممممفممة الغربيممة  0، في قطمماع غزة  2019لعممان  

 ( رجال.282و 

   األحزاب السياسية

   المجتمع المدني

 

  ومهمارات قيماديمة في المجتمع الفلسممممممممممممممطيني بكملِّّ  ،درات ع بقمُ هما تتمت  لن  لقمد لسبتمق المرلة الفلسممممممممممممممطينيمة  

جاة المرلة، بما  تِّ لبية  مليات التنشمممممممئة االجتماعية، والثقافية التقليدية السممممممم   نات  ومركبات ، ولتن  مكوِّ 
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د  لى االتجاة المسمتمر في تهميشمها في الحياة السمياسمية، وجعل في  لر لمورتها في اإل الن تؤكِّ 

 .67 لى الرجل ا ملية لنع القرار حكرب 

ة المرلة الفلسمطينية في  مليات لنع  ي مشمارك(  لى تدنِّّ 2سمب الواردة في الجدول رق   تنعكة النِّّ 

عل االحتالل  واجراء االنتخابات الفلسمممممممطينية بف  ،القرار، باإلضمممممممافة إلى تعطيل العملية الديمقراطية

بفعمل رفل االحتالل    2021لق االنتخمابات العمامة في العمان  جِّّ حيمث لُ   واالنقسممممممممممممممان الفلسممممممممممممممطيني؛

كونها السمممممممممممملطة التي تقود قطاع غزة   ؛حماال حركة بئجراء االنتخابات العامة في القدا، وتعطُّ 

 العملية االنتخابية في البلديات ومجالة الطلبة.

لنقابات  حادات والو االتِّّ  ،ل العملية االنتخابية سمممممممممممممواء في مجالة الطلبةي ممممممممممممماس إلى  لر، تعطُّ 

ة، وبحسممممب رل  فة وغز  مة في ال ممممِّّ جراء بع ممممها النتخابات غير منن  العملية في فلسممممطين، رغ  إ

ا منع ولمول قيادات  في االنتخابات؛ م ان    ل  تعطُّ إلى االنقسمان الفلسمطيني   فلقد لد ىتهاني قاسم ، 

ال   ل    ،العان للمرلة الفلسمممطينيةاالتحاد    و لى سمممبيل المثال: ا قيادات نسممموية جد دة،ة، تحد دب شممماب  

ر  لر ولس   ،في  انتخابات بشمكل دور    ال   تت ُّ   ،–بعكة ال مفة–خابات من  االنقسمان  يشمهد ل  انت

 :مثل  ،حادات النسمموية األررى التابعة للتننيمات االتِّّ   وك لرة،   لى  دن برو  قيادات نسمموية شمماب  

 مل المرلة في   ؛ ولضمممممممممافق قاسممممممممم  ل   68وغيرة من األطر الحزبية  ،اتحاد لجا  المرلة الفلسمممممممممطينية

 . بحقوقهن   إلى إيجاد نساء ُيطالب نى ية لد  الحمالت اإللتترونو مواقع التوالل االجتما ي، 

 :اآلليات المقترحة

لى قرار إ (آمال حمد  و يرة المرلة الفلسممممممممطينية   لشممممممممارت :  %(30تطبيق التوتا النسمممممممموية   -

  % في اياكل ومؤسممممسممممات الدولة، وت   30المجلة المركز  ا تماد نسممممبة التوتا النسممممائية  

 
 . 109، الجها  المركز  للحااء الفلسطيني، ص2020تقرير: المرلة والرجل في فلسطين ق ايا واحااءات   67
 . 2022نيسا / لبريل   7شخاية، تهاني قاس ، منسقة مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائالت، غزة،    مقابلة   68
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تشممممممهد      لو   ،حداث تغييرإرا ن  لى  تبشممممممكل كامل، و ق التوتا  تطبيق جزء منها، ول  تطب

مع النقمابمات    ةحماولمالم%، و   30لى  إا برفع التمثيمل  المرحلمة الثمانيمة من االنتخمابمات التزاممب 

 .69% في مجالسها و يئاتها 30لى إلرفع نسبة التوتا 

 :فرض مباةكة المرأة من خالل القوانين -

 ،القوائ   في جميع  %26  ىإل  قالون  النوخخالتالر ترفل اللانخال اللو ااااانيا  فرض  على ذلا  خير مثال   

 و مالب ا نسممممممويبا،  ب ضممممممغطب  تطل    ا؛ فالقانو   و الملزن، و  ارفع نسممممممبة المشمممممماركة النسمممممموية قانونيب و 

  ا.ساتيب مؤس  

 :قتصا الو  الفلسطينية في قطاع غزة المرأة 

 

،  ا موضوع تمكين المرلة اقتااديب   اراولب   ،اميةالدول الن  حدى ل داس التنمية االقتاادية في تعدُّ إ

فتا    هوض ب ؛والنُّ  ،والتطور االقتاممممماد   ،وقدراتها ،لطالما كا   ناك تراب  قو  بين لداء المرلة ف

 برا  دور ا االقتااد .ز مشاركة النساء في قطاع غزة في إمن تعزي ال بد  

( من اتفاقية سمميداو  لى اتخا  التدابير الال مة للق مماء  لى التمييز ضممد  13ق المادة  نامم   ولقد 

 و   الحق في الحاممممول  لى القروض الماممممرفية، والرُّ ما  سممممي  ، والالمرلة في المجاالت االقتاممممادية

ر لمؤتمولميات التي لسمرت  ن ادت الت  لك    ماك، 70وغير  لر من لشمكال االئتما  المالي ،العقارية

الة من  سممممممتدامة بدو  مشمممممماركة إيجابية وفع    ال يمكن تحقيق التنمية المُ لن  العالمي للمرلة في بكين،  

 
 مرجع سابق، المرلة الفلسطينية حاضرة.  69
حقو  اإلنسمممممممممممممممما ، مكتممب المفوض السممممممممممممممممامي:    -اتفمماقيممة الق مممممممممممممممماء  لى جميع لشممممممممممممممكممال التمييز ضممممممممممممممممد المرلة، األم  المتحممدة    70

https://bit.ly/3GR0jq6  

https://bit.ly/3GR0jq6
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وتمكين المرلة للتقليل من    ،ر االقتامممماد بين التطوُّ  قو     ؛ فهناك تراب   المرلة في البناء االقتامممماد 

 .71لتثير من اأُلسرتدني لرل المُ والد   ،والجوع ،دقعكالفقر المُ  ؛المشاكل االقتاادية

ُتقاسمممممي المرلة الفلسمممممطينية من واقع  اقتاممممماد ّ   شّ  في فلسمممممطين بشمممممكل   انّ ، وقطاع غزة بشمممممكّل 

؛ إ  ُتعاني المرلة من وارتفاع معدالت   ،العامالت  لجوري  وتدنِّّ   ،االسمممممممممممممتغالل االقتاممممممممممممماد  راّص 

لد ت إلى فقدا  التثير من النسماء التي   ،جائحة كورونا  انتشماربعد   ارامولمب   ،البطالة لدى النسماء

. ُي ماس إلى  لر، الواقع السمياسمي ال   لد ى إلى تد ور الواقع االقتاماد  للمرلة، رالمةب    ملهن 

، 72 لى الجانب االقتامماد    السممياسممي، وتكسيرات  واالنقسممان  ،2021  العدوا  األرير  لى غزة بعد 

  القطا ات عد والمستويات، وفي الاُّ   جميع لى    ال بب   ااقتااديب  اعاني المرلة الفلسطينية واقعب تُ كما 

 :73(2من رالل الجدول   ا، ويمكن  رض واقع المرلة اقتااديب كافةب 

 

 

 

 

 

 

 

 
  https://bit.ly/3qW7Deoوفا:    -المرلة الفلسطينية واالقتااد، دراسات حول المرلة، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 71
العنا االقتاممممممممماد  الواقع  لى النسممممممممماء في قطاع غزة وتكسيرات  التراكمية في بيئة متغيرة، يحيى قا ود، ورقة حقائق، مركز األبحاث   72

 . 3، ص2021قانونية والحماية للمرلة،  واالستشارات ال
 من قبل معد الورقة، وباال تماد  لى:  تمق رلد كافة البيانات 73

  https://bit.ly/3fN5GuGوفا:    - مالة المرلة في فلسطين، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية -
آ ار/   8د.  وض، تسمممتعرض لوضممماع المرلة الفلسمممطينية  شمممية  ون المرلة العالمي، الجها  المركز  للحاممماء الفلسمممطيني،   -

  /:bit.ly/3qTxUdu/https: 2021مارا  

https://bit.ly/3qW7Deo
https://bit.ly/3fN5GuG
https://bit.ly/3qTxUdu
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 2021- 2020  (2واقع المرلة االقتااد  جدول رق   

 1,039,200 عد  النساء في قطاع غزة

نستتتتتبة مبتتتتتاةكة اإلنا  في القو   

 2021آذاة  7 العاملة

% من مجمل النسمممماء 17نسممممبة مشمممماركة النسمممماء في القوى العاملة  بلغق  

 في فلسطين. في سن العمل

مبتتاةكة النستتاء ذوات اإلعاقة في 

 القو  العاملة

نسمممبة مشممماركة النسممماء  وات اإل اقة في القوى العاملة في فلسمممطين بلغق 

% للرجمال من 23% فق  من إجممالي النسمممممممممممممماء  وات اإل ماقمة، مقمابمل  2

 .إجمالي الرجال  و  اإل اقة

 % في قطاع غزة9 عد  األ سر التي ترأسيا نساء

النستتتتتتتتتتتتاء  البطتتتتالتتتتة  ين  معتتتتدل 

 المباةكات في القو  العاملة

المشمممماركات في القوى العاملة    في فلسممممطين  بلغ معدل البطالة بين النسمممماء

 .% بين الرجال23% مقابل 40

 

المستتتتتتتتتتختدمتات بتعور في القطتاع  

 الخاص

% من المستخدمات بكجر في القطاع الخاص يعملن دو   قد  مل، 23

ن  لى مسممما مة في تمويل التقا د/ مكافكة نهاية الخدمة،  ل  % يحامممُ 62و

%(  60القطاع الخاص  بالمقابل لكثر من ناا المستخدمات بكجر في  

 .يحالن  لى إجا ة لمومة مدفو ة األجر

 

ة في األداء االقتاماد  وواقع المرل  ،واقع االقتاماد الفلسمطينيرالل األرقان السمابقة من تحليل   من

نا نسممتنت)  ومن  نا فئن   ،  يعاني التثير من العجزبكن    ،في قطاع غزة ت  ممح واقع المرلة الفلسممطينية  

ن من مشمممماركة النسمممماء والمرلة في الجانب االقتامممماد  ال   ال ممممرور  وضممممع حلول ُتحسممممِّّ   من لن  

 ل من   ة المشكلة.حاكي وتقلِّ ط  تُ  ن طريق وضع رُ  ،يحتاأ للمزيد من الجهود الحكومية
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 :قترحةاآلليات الم  

 :ل الحكوميالتدخ   .1

ة   نالر حاجة ماسممم  و  ،النسممماء ادب تحد و من مهمة الحكومة الفلسمممطينية توفير حياة كريمة لمواطنيها،  

واال تداءات   ،وفي ضممممممممموء انتشمممممممممار فيروا كورونا ، داد البطالة تزا د ل ل الحكومي في ظلِّّ للتدرُّ 

 واالنتهاكات االحتاللية، و لر من رالل:

سمتراتيجيات مسما دة  إضممن    ،عيلة ألسمرتهاوضمع رط  تنموية تسما   في دم) النسماء المُ  -

 لتمكينها من إدارة مشاريع رالة لها. ؛مهاراتها وقدراتهاوقائمة  لى تطوير 

 غر للنساء.ومتنااية الاِّّ مشاريع لغيرة  توفير -

 في سو  العمل.و ارة العمل وتقيي  وضع المرلة  متابعة -

؛ حيث تقول مة القوانين الفلسطينية مع االتفاقات الدولية فيما يخص المرلة الفلسطينيةمواء -

مع االتفماقيمات   امالءمتهمالتي تجمب   ميزيمة مة من القوانين الت   نمالمر مجمو   تهماني قماسمممممممممممممم :

قانو  األحوال الشمممخامممية، قانو  العقوبات، إقرار قانو  حماية األسمممرة من   ، مثل:الدولية

 من العنا أل    ة القوانين للمممممممبحق من ل   المطالب واألولويات لمجتمع رال   ؛العنا

من العنا المبني  لى النوع االجتما ي في   ما يسمممممممما   في الحدِّّ يقون  لى  دن التمييز؛  

 .74فلسطين

 .راص بالمرلة  للشكاوى فتح مركز  -

التنمية االقتامادية في  يشمكل موضموع تمكين المرلة و يادة مشماركتها االقتامادية واحدة من ل داس

وال شمممممممممممر ل   ناك ارتباطبا وسيقبا بين إسمممممممممممهان المرلة في البناء المجتمعي    ،75سمممممممممممائر الدول النامية

 
 . 2022نيسا / لبريل   7مقابلة شخاية، تهاني قاس ، منسقة مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائالت، غزة،     74
75 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3192 . 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3192
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هوض والتطور االقتامممممممممماد  والتنمو  من جانب آرر؛ فقد قدن وتعزيز قدرتها من جانب، وبين النُّ 

ن رالل المسمممممممممممممماواة في الحقو  وال   حممل  نوا  "جنمدرة التنميمة م  ،(2001تقرير البنمر الدولي  

  اإقامممماء المرلة  ن المشمممماركة اإلنتاجية الملموسممممة اقتامممماديب   لى ل    اقويب  والموارد والامممموت" دليالب 

وي ممممممماس إلى  لر ان ممممممممان السممممممملطة   ،76بفا لية ونجا ة السمممممممياسمممممممات الحكومية التنموية ي مممممممرُّ 

، و  ا  تطلب  كال الجنسمممممممممممممين، والتي ترا ي  77الفلسمممممممممممممطينية للعد د من االتفاقات والمواسيق الدولية

من   كاس   المنشممممقت بتوظيد  دد    مة القوانين الفلسممممطينية مع تلر االتفاقات، ومتابعةمواءتحسممممين  

 .ااقتااديب  وتمكينهن   ،النساء

 :بحقوقين   تمكين النساء وتوعيتين   .2

 ، و لر من رالل: تمكين  ة إلى واقع المرلة الفلسطينييحتاأ 

 وفق القوانين الفلسطينية، وقوانين العمل. ماليةالعُ  رفع و ي النساء حول حقوقهن   -

لى سممممممو  إلدرول  لسمممممماء ع النِّّ  داد برام) تك يل نوعية و ات تخامممممماممممممات جد دة تشممممممجِّّ إ  -

 العمل.

والغرس  ،ة من المجتمع المدنيّ والجهات المختامممممم   ،من قبل الحكومة  فا لةب  و  ا  تطلب مشمممممماركةب 

  من رالل برام) تك يل    داد ن  ، وا بما ي مممممممن رفع و ي النسمممممماء  قابات والنِّّ  ،حادات واالتِّّ   ،ةالتجاري  

 للدرول إلى سو  العمل. وتوعية  

 

 
 مرجع سابق، المرلة الفلسطينية واالقتااد.  76
ا من الخطوات اإليج 77 ابية لمعالجة  دن المسممماواة بين الجنسمممين، بما في  لر التامممد ق  لى اتفاقية الق ممماء  اتخ ت دولة فلسمممطين  ددب

دو  إبداء تحفُّنات، وتطوير وتنفي  اإلسممتراتيجية الوطنية لمكافحة العنا    2014 لى جميع لشممكال التمييز ضممد المرلة  سمميداو( في  ان  
- 2017لتعزيز المسمماواة بين الجنسممين واإلنامماس وتمكين المرلة للفترة    ، واإلسممتراتيجية الوطنية الشمماملة2019-2011ضممد المرلة للفترة  

 وغير ا. لالستزادة راجع:  2019-2017للفترة   1325( بشك  قرار مجلة األمن NAP، ورطة العمل الوطنية   2022
  XFbhQhttps://bit.ly/3Gدولة فلسطين،  يئة األم  المتحدة للمرلة:   -

https://bit.ly/3GXFbhQ
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 :ت يير األفماة الم لوطة في المجتمع حول عمل المرأة .3

تعاني النسمممممممممماء الفلسممممممممممطينيات من التثير من   ؛ حيث مجتمع  كور     و  المجتمع الفلسممممممممممطينيإ   

  فيرئية    رل، و و ما  ؤسر بشممكل  وتحسممين الد   ،ائدة في المجتمع حول  مل المرلة اال تبارات السمم  

 قدرتها  لى العمل والنجاح، وبالتالي  ؤسر  لى االقتااد التلي.

حيمممث تشممممممممممممممير  ؛  -ننرة دونيمممة-ر ممما اليومي  و لقمممل من الرجمممللج  فمممئ     ،وفي حمممال  ملمممق المرلة 

  2014% من مجموع العمممامالت في القطممماع الخممماص رالل العمممان  42  اإلحامممممممممممممممماءات إلى ل   

من قبل السملطة الفلسمطينية، فيما انخف مق   قرّ المُ  ،األدنى لألجور  ا دو  الحدِّّ ا شمهريب لجرب    تقاضمين

 .78%30تلر النسبة بين ال كور إلى 

 : وة المؤسسات النسوية .4

ة في تركيز ا  لى تمكين المرلة من رالل تعزيز دور المؤسممسممات بشممكل لكبر، رغ  محاولتها الجاد  

إلى  ممل تمكيني،  نحن بحماجمة   ا التمدريمب  لى التوعيمة والتمكين؛ فالتمدريبمات النوعيمة، ويعممل  م

واإلشمممكاليات السمممياسمممية    ،فالبيئة الفلسمممطينية متغيرة سممموية؛لمؤسمممسمممات النِّّ  لمسمممتمر   وتطوير بشمممكل  

 لكبر  لى الجانب التمكيني. اواالقتاادية مستمرة، و و ما  تطلب تركيزب 

  المؤسمممسمممات النسممموية في ظل االنقسمممان؛  غالبية العمل بمؤسمممسمممات المجتمع المدني، رالمممة رتب   

  ا الجانب فئ    ل لر   ا؛واقتامممممماديب   االنادر رؤية  مل  تبع الو ارات لتمكين النسمممممماء سممممممياسمممممميب فمن 

والعنا السمممممياسمممممي    ،نسمممممب البطالة التي ولممممملق إليها النسممممماء بحاجة إلى تركيز وتطوير في ظلِّّ 

ة ريجيين الجدد، ليرالممممممممة الخ  ،تهاابة التي درب  التثير من الفئات الشمممممممم    ، كما ل   79واالقتامممممممماد 

 
 14المرلة الفلسمممممطينية بين التمكين واإلقاممممماء، بكر اشمممممتي  رئية قسممممم  االقتاممممماد السمممممابق في جامعة النجاح الوطنية، موقع الجزيرة،   78

  https://bit.ly/3GURzPD:  2015حزيرا / ل لول  
 مقابلة رالة، تهاني قاس .    79

https://bit.ly/3GURzPD
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، و  ا ما يجعل اواجتماعيب   ا،واقتااديب   ا،بما يجر  في المجتمع الفلسطيني سياسيب   لد ه  و ي كاس  

 مهمة المؤسسات النسوية لكبر تجاة التوعية والتمكين.

حك  من مكانتها االجتماعية؛ فقد لكدت و يرة المرلة واقع المرلة السممياسممي واالقتامماد  يُ  إ    ختاًما،

    ولل للتمكين السمممممياسمممممي واالجتما ي،  ل  التمكين االقتاممممماد   و المدرالفلسمممممطينية لمال حمد "

مع األر   ؛والسممممممممممياسممممممممممي ،والثقافي  ،حددات لها  القة بالبعد االجتما يمُ سالسة  الو ارة تركز  لى  

يء  يات األسممماسمممية التي يفرضمممها االحتالل من توسممميع االنتهاكات ضمممد كل شمممبعين اال تبار التحدِّّ 

الوضمع االجتما ي واالقتاماد  للنسماء والفتيات    لوضمح  تقرير اإلسمكوا بك   و و   ،80"في فلسمطين

ال   ؛ وبالتالي81الفلسممممممطينيات يعتمد  لى المسمممممماواة بين الجنسممممممين، وتمكين المرلة، وانهاء االحتالل

انعكاا لبيئتها التي ا  و  ما  و اجتما ي، وان  فاممممل واقع المرلة السممممياسممممي واالقتامممماد   م    نيمك

ومشمممممماركتها السممممممياسممممممية واالقتاممممممادية في الننان السممممممياسممممممي  ، نا واقع المرلة وا ا ما  ز    ت يشممممممها،

كورية في   من مكانتها االجتماعية، ونحارب الثقافة ال ُّ سمممممممممموس نعزِّ ف ؛الفلسممممممممممطيني بطبيعة الحال

 المجتمع. 

  

 
: 2020تشمممرين ساني/ نوفمبر   19إ  التمكين االقتاممماد   و المدرل للتمكين السمممياسمممي واالجتما ي، و ارة المرلة الفلسمممطينية،    حمد: 80

https://bit.ly/32RQMAm  
، 2021االسمممممكوا،    -، األم  المتحدة2020حزيرا     -2018الوضمممممع االجتما ي واالقتاممممماد  للنسممممماء والفتيات الفلسمممممطينيات تمو      81
 . 5ص

https://bit.ly/32RQMAm
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 المراوع 

 

ا من  .1 الخطوات اإليجابية لمعالجة  دن المسمممماواة بين الجنسممممين، بما في  لر التاممممد ق  لى اتفاقية  اتخ ت دولة فلسممممطين  ددب

سممممتراتيجية  إبداء تحفنات، وتطوير وتنفي  اإل  دو   ، 2014الق مممماء  لى جميع لشممممكال التمييز ضممممد المرلة  سمممميداو( في  ان 

سمممممممتراتيجية الوطنية الشممممممماملة لتعزيز المسممممممماواة بين الجنسمممممممين  ، واإل2019-2011ضمممممممد المرلة للفترة  الوطنية لمكافحة العنا  

للفترة   1325( بشممممممممممممممك  قرار مجلة األمن  NAP، ورطمة العممل الوطنيمة   2022-2017واإلنامممممممممممممماس وتمكين المرلة للفترة  

 . وغير ا 2017-2019

مفوض السمممممممممممممامي:  نسممممممممممممما ، مكتب الحقو  اإل  -المرلة، األم  المتحدة  اتفاقية الق ممممممممممممماء  لى جميع لشمممممممممممممكال التمييز ضمممممممممممممد .2

https://bit.ly/3GR0jq6  

 ، الجها  المركز  للحااء الفلسطيني. 2020تقرير: المرلة والرجل في فلسطين ق ايا واحااءات   .3

مارا/   8ية  ون المرلة العالمي،  ها  المركز  للحامماء الفلسممطيني، د.  وض، تسممتعرض لوضمماع المرلة الفلسممطينية  شمم الج .4

 . https://bit.ly/3qd35jv،  2020 ار آ

تشمممرين ساني/ نوفمبر   19حمد: إ  التمكين االقتاممماد   و المدرل للتمكين السمممياسمممي واالجتما ي، و ارة المرلة الفلسمممطينية،   .5

2020 :https://bit.ly/32RQMAm . 

 ار/  آ 8د.  وض، تسمممتعرض لوضممماع المرلة الفلسمممطينية  شمممية  ون المرلة العالمي، الجها  المركز  للحاممماء الفلسمممطيني،   .6

 . https://bit.ly/3qTxUdu: 2021مارا  

 . https://bit.ly/3GXFbhQدولة فلسطين،  يئة األم  المتحدة للمرلة:   .7

 . https://bit.ly/3GXFbhQدولة فلسطين،  يئة األم  المتحدة للمرلة:   .8

 . https://bit.ly/3fN5GuGوفا:    -نباء والمعلومات الفلسطينيةاأل   مالة المرلة في فلسطين، وكالة .9

التراكمية في بيئة متغيرة، يحيى قا ود، ورقة حقائق، مركز  العنا االقتامممممممممماد  الواقع  لى النسمممممممممماء في قطاع غزة وتكسيرات    .10

 . 2021لقانونية والحماية للمرلة،  األبحاث واالستشارات ا

المرلة الفلسممطينية بين التمكين واإلقامماء، بكر اشممتي  رئية قسمم  االقتامماد السممابق في جامعة النجاح الوطنية، موقع الجزيرة،   .11

 . https://bit.ly/3GURzPD:  2015حزيرا / ل لول   14

وكممممالممممة األ .12 ولتن..،  حمممماضممممممممممممممرة،  الفلسممممممممممممممطينيممممة  الفلسممممممممممممممطينيممممةالمرلة  والمعلومممممات  لكتوبر    26وفمممما،    -نبمممماء  لول/  تشممممممممممممممرين 

2021 :https://bit.ly/3G7HCgV  

  https://bit.ly/3qW7Deoوفا:    -نباء والمعلومات الفلسطينيةاد، دراسات حول المرلة، وكالة األالمرلة الفلسطينية واالقتا .13

ي قاسم، منسقة مركز حياة لحماية وتمكيى  النساء والعائالت، غزة،  .14
 . 2022نيسان/ أبريل  7مقابلة شخصية، تهان 

 االسكوا.   -، األم  المتحدة2020حزيرا   -2018واالقتااد  للنساء والفتيات الفلسطينيات تمو  الوضع االجتما ي   .15

https://bit.ly/3GR0jq6
https://bit.ly/3qd35jv
https://bit.ly/32RQMAm
https://bit.ly/3qTxUdu
https://bit.ly/3GXFbhQ
https://bit.ly/3GXFbhQ
https://bit.ly/3fN5GuG
https://bit.ly/3GURzPD
https://bit.ly/3G7HCgV
https://bit.ly/3qW7Deo
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الخامسة الورقة   

  العمل المجتمع  
 
 آليات تعزيز مشاركة الطالب ف

  تسنيم أ و م صيب، ومانة أ و سنجر، ميا موسى

 مقدمة 

 

الجها  المركز  للحاممممممماء ٪ بحسمممممممب 22ل الشمممممممباب في المجتمع الفلسمممممممطيني ما نسمممممممبت   يشمممممممكِّ 

تراجعق   ؛اعية المعقدة التي ي يشممممممها الشممممممباب الحياة السممممممياسممممممية واالجتم وفي ظلِّّ   ،82الفلسممممممطيني

ن    ال   يعبِّّر    ما العمل المجتمعيسمممممي   ماته  في القطا ات الحياتية، المشممممماركة الشمممممباب ومسممممما

ل  لى تحقيق الرفمممماة  تعممممم  ،كممممانممممق لن غير حكوميممممة  حكوميممممةب   ؛األداء المرتب  بكيممممانممممات إداريممممة

شممممممممراك الشممممممممباب في العمل إها طليعة في الجامعات التي يفترض لن    اراممممممممولممممممممب و   ،83االجتما ي

األنشمممممممممممممطة  في شمممممممممممممراك الشمممممممممممممباب إاألريرة، تراجعق ا تماماتها في     لن  في اآلونةإال    ،المجتمعي

الخارجية التي تقع رارأ حدود ما الالمنهجية منها، و ي عبارة  ن النشممممممماطات  سمممممممي  ال  ،المجتم ية

 من العمل المجتمعي. امهمب  اجزءب  دُّ ، والتي تع84ورارأ المنه) التعليمي ،الفال الدراسي

إمكانية اندماجه     ل ا م  ؛ ما دن فه  احتياجات الشممباب   :لبر  ا ،لعدة لسممباب عزى   ا التراجع  ويُ  

لالمنهجيمة  لى الطالب و لى ا  مدن اإليمما  بتمكسير األنشممممممممممممممطمة اولي مممممممممممممممب   ،في العممل المجتمعي

ز لألنشممطة الالمنهجية في وقق الطالب الجامعي، باإلضممافة  و لر بسممبب  دن وجود حيِّّ  ،الجامعة

 
الجهاز   82 العالمي،  الشباب  بمناسبة يوم  الفلسطيني  المجتمع  الشباب في  الفلسطيني يستعرض أوضاع  اإلحصاء 

 .https://bit.ly/3mxpcyZ، 12/8/0212المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 . ١٧(، ص2014 –بيسان  -المواجهة(، )لبنان -التحديات  –علي النملة، العمل االجتماعي والخيري )التنظيم  83
 . ١٥٥(، ص١٩٩٨  -نور المكتبات  -هيثم الرغبان، قضايا تربوية من الميدان، )جدة  84

https://bit.ly/3mxpcyZ
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ما   ؛وربطها باألحزاب السمياسمية  ،ولسرة في تحجي    ة األنشمطة  ،وتب يات   ،إلى االنقسمان الفلسمطيني

 ب. يسق    ة األنشطة من قائمة األولويات لدى العد د من الطال

  ، لى تراجع األنشممممممممممممممطمة الالمنهجيمة في الجمامعمات إقمات التي لدت  وِّ المع  فيكمما تبحمث  م ة الورقمة  

و لر من لجل اقتراح    ،حد سممممبل االرتقاء وتعزيز مشمممماركة الطالب في العمل المجتمعيل  ابا تبار  

ومن رالل  القته  مع مؤسمممممسمممممات المجتمع   ،تزيد من قدرة مؤسمممممسمممممات التعلي  العالي   مل   آلياتِّ 

األول: واقع الطلبة   :و لر من رالل محورين ،ز المشممممماركة المجتم ية لدى الطلبةالمدني في تعزي

حيث   ؛مشمممممممممممماركة الطلبة في العمل المجتمعيليات تعزيز  آلما الثاني:    ،في المجتمع الفلسممممممممممممطيني

و ي: مسمممممتوى الجامعات، مسمممممتوى    ،مسمممممتويات رئيسمممممة  ةا لثالسن وفقب ين المحور     مناقشمممممة    ت ُّ تسممممم

 مؤسسات المجتمع المدني، العمل التطو ي.

 واقع الطلبة في المجتمع الفلسطيني 

 

يجعل  لى  اتق  مسممممممممؤولية    ،في المجتمع  كبير    وتكسير    لقطاع الشممممممممباب ورالممممممممة الجامعي ل مية  

لم ا من ال ممممممممممممممرور  اال تممان بواقع الشممممممممممممممبماب في رمدمة   ؛المجماالت   جميعالنهوض بمالمجتمع في  

 .من تلر المشاركة ومواجهة المعوقات التي تحدُّ  ،مجتمعه 

  ؛ فئن  مسمممممممتوياتها  جميع للشمممممممباب للدراسمممممممة بوبا تبار جامعات قطاع غزة المكا  األكثر اسمممممممت باالب 

والعمل  لى تدعي  دور   ،وتنميتها من رالل التخطي   ،احت ممممممممممما  موا به  الي مممممممممممب    توجب  ليها

التي بدور ا تدفع الشمممممممممباب الجامعي لخوض تجارب و ،  لالمنهجية رالل  ملية التنميةاألنشمممممممممطة ا

 و لر من رالل سالسة مستويات: ،لتزان في العمل المجتمعيالوا ،يةالسيما المشاركة بجدِّّ  ،جد دة
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 :الجامعات -أولً 

  ،بم  وتعزيز قمدرات شممممممممممممممبما  ،سممممممممممممممه  في تنميمة المجتمعالجمامعمات لكبر قطماع تعليمي وبحثي يُ   دُّ تعم

قمات، ومن و ء بمسممممممممممممممتوى الفرد والمجتمع من المعوبطبيعمة الحمال ال تخلو  مليمات التطور واالرتقما

تعدُّ   الفلسمممممطينية الجامعات معن    ؛ حيث إ   ةُ المالي   قات التي تواج  الجامعات األ مةُ و ضممممممن المع

وب لر فهي تعتمد بشمكل   ،المجتمع المدنينشمطاء   من  بمبادرات نشمكت جامعات ل لية غير ربحية،  

 الخاص،  ئق من القطاعلنشمممممِّ و ناك جامعات رالمممممة   رئية   لى األقسممممماط، والرسمممممون الدراسمممممية، 

في   المفترض ل   تتو   لتنها محدودة، باإلضممممممممممافة إلى الجامعات الحكومية التي من و دفها الربح

( 4 رق  جاء في قرار مجلة الو راء لما ا وفقب   ،رلمن الد    سابق   حالة اسمتقرار نتيجة وجود مامدر  

بلغق الميزانية السنوية    ، كما85الحكوميةللجامعات الفلسطينية  األساسي  نان  بشك  النِّّ   2009لسنة  

ومسممممممما دات  ،في الرسمممممممون الدراسمممممممية  ق تمثل ،86مليو  دوالر 200للجامعات في فلسمممممممطين حوالي 

والعجز المدائ  في   ،قص من الن   ت إلى حمالمة  لد  والتي  ،السمممممممممممممملطمة الوطنيمة المحمدودة وغير المنتنممة

نسممممممممبة  ؛ حيث بلغق 87اسممممممممنويب   رمليو  دوال  70بحوالي  ربمبلغ يقد  ،تغطية مامممممممماريد الجامعات 

ي حوال وجامعة األ  ر، وبعل التليات   الجامعات العامة، مثل: الجامعة اإلسممممممممممممالمية،  الطلبة في

-  25حوالي  ل   و  من مجموع الطلبة الملتحقين والمسمممممجلين في مؤسمممممسمممممات التعلي  العالي،  45%

  ن(2019- 2018  فق  من مجموع الطلبة اسمممتطا وا دفع رسمممون الفامممل الثاني من العان  %  30

د ما  ؤكِّ   ؛88ا بشمممكل جزئيل   تمكنوا من دفع الرسمممون لو دفعو   %  70بشمممكل كامل، بينما حوالي 

و لى وج  الخاموص الجامعات إلى مامادر د   مالي   ،حاجة المؤسمسمات التعليمية في فلسمطين

 
  أمان،لنزاهة والمساءلة واقع بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في الجامعات الفلسطينية، االئتالف من أجل ا  85

14/3/2013:https://bit.ly/3qZa4wG                        
 https://bit.ly/3xb5o8z، 24/9/2016 محمد شاهين، مقال صحافي، صحيفة الحياة الجديدة، 86
 المرجع السابق 87
أثر تدهور األوضاع االقتصادية في قطاع غزة على تمتع الفلسطينيين بحقهم في التعليم العالي، مركز الميزان  88

   https://bit.ly/3NHp0ZZ:21/1/2020 اإلنسان،لحقوق 

https://bit.ly/3qZa4wG
https://bit.ly/3xb5o8z
https://bit.ly/3NHp0ZZ
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ط  التي ترتقي بمسمتوى الشمباب الثقافي واالجتما ي، باإلضمافة إلى والخُ  ،مسمتقرة لد   النشماطات 

و ممدن المعرفممة التممافيممة  ن الممدوائر المسممممممممممممممؤولممة  ن مثممل  مم ة   ، لممر وجود البيروقراطيممة اإلداريممة

 شة بالنسبة للطلبة. األنشطة في الجامعات تجعل الرؤية مشو  

جمامعمة ُتعنى بمثمل  م ة    ممادة شممممممممممممممؤو  الطلبمة في كملِّّ   ، ل   متعمارس  ليم  في الجمامعمات ومن ال

الوطنية والفنية التي تعز  انات والمهرج  ،التي تتمثل في اإلشمممراس  لى إقامة المعارض   ،األنشمممطة

التي بدور ا    ،اإلشممممممراس  لى لنشممممممطة مجالة الطلبة ولجانها المتعددةو  وردمت ، ،   للوطنءانتما

ما من مهارات ال يادة، باإلضمممممممافة إلى لنها تحرص  لى    إلى حد    اتجعل الشمممممممباب الجامعي متمكنب 

رريجي الجمامعمة لتمك يله  لسممممممممممممممو  المسمممممممممممممما ممة في تنني  برام) ودورات تمك يمل لرفع كفماءة ولداء  

 .89العمل

 مادة شممممؤو  الطلبة بجامعة األ  ر  في  قان قسمممم  األنشممممطة الالمنهجية    ن؛2020/2019في  ان  

لتبادل التتب الدراسممممممممممية بين الطلبة للفاممممممممممل  ؛بئ ال  مبادرة  من إ د إل د فيد واسممممممممممتفيد(  ،_ غزة

النشمممممممماطات الالمنهجية تسمممممممما د الطالب  لى مواجهة ظروس   لى ل     اتككيدب   ؛90الدراسممممممممي الثاني

ي مهارات التوالمممممل والمشممممماركة من رالل التعبير  تنمِّّ كما  ،الحياة الاممممم بة في كثير من األوقات 

 واحتران اآلررين.  ، ن رلي 

  انشماطب   154حيث قامق  مادة شمؤو  الطلبة بتنفي     ؛ا الجامعة اإلسمالمية مب و لى سمبيل المثال لي

ال    ة،مقمارنة بعمدد الملتحقين بكليماتهما اإلحدى  شممممممممممممممر   ،91دورة تدريبيمة مجمانيمة  124و  ا،ال منهجيمب 

األنشممممممممممممممطمة غير كمافيمة   نماك  كثيربا من   نجمد ل   ، ولتن نما 92وطمالبمة طمالمب    16.700بلغ مما يقمارب  

ها، ومم ا سممممممممما   في تحجيمها لكثر ظروس من الطلبة للمشممممممممماركة في  مكن  مُ  ر  دد  للولمممممممممول ألكب

 
 https://bit.ly/3mqPGCj.قسم اإلرشاد النفسي والالمنهجي،  89
 https://bit.ly/3EkovPG.، 2020فبراير  5فيسبوك،   90
 . https://bit.ly/3evWYArعمادة شؤون الطلبة، الجامعة اإلسالمية،  91
  https://bit.ly/3EH5nvb اإلسالمية،عمادة الشؤون األكاديمية، الجامعة  92

https://bit.ly/3mqPGCj
https://bit.ly/3EkovPG
https://bit.ly/3evWYAr
https://bit.ly/3EH5nvb
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الوطني الن مممممالي، و ي   ودور ا  ، لى الحركة الطالبية اانعكة سممممملبب حيث   االنقسمممممان الفلسمممممطيني؛

في غياب ممارسمممممممممة الحياة    إ   تمثلق   ة اآلسار ؛الفاممممممممميل لو الحزب الحاك   تحق سممممممممملطةاليون  

منم  العمان   :ل   وريمة التي ل  ُتجرم منم  االنقسممممممممممممممانالنقمابيمة من رالل إجراء االنتخمابمات الطالبيمة المد 

،  لى الرغ   93قامق حركة حماا بمنع إجراء االنتخابات الطالبية في جامعات غزة  فلقد ،  2007

ة العامة في الجامعات، إضمممممافة إلى الطالبية ب مممممرورة إجراء االنتخابات الطالبي  رمن مناداة األطُ 

وبالتالي حدوث قامممممممور يحول دو  ة،  ما لضمممممممعا الحركة الطالبي للطلبة؛غياب اإلرادة الح ي ية  

 لألطر الطالبية.تنفي  األ داس الح ي ية 

 :مؤسسات المجتمع المدني -اثانيً 

 للقطمممماع الحكومممممي والخمممماص فممممممممي  ممممالب مننمممممات المجتمممممع المدني مكمِّّ  دُّ تع ، لى الاعيد العالمي

سممممممممتدامة في ، ومن تقدي  الخدمات الال مة لالرتقاء بالفرد والمجتمع، وتحقيق التنمية الشمممممممماملة والمُ 

وال   يسمممممعى إلتاحة   UNDP   ا المننور لنشمممممكت األم  المتحدة برنام) األم  المتحدة اإلنمائي

 .94ات لمسا دة األشخاص لبناء حياة لف لالموارد والخبر 

تحنى مؤسممممممسممممممات المجتمع    ،و لى وج  الخامممممموص في قطاع غزة  ،و لى الاممممممعيد الفلسممممممطيني

حيث  وجد  ؛من رالل مشاركاتها العد دة والمتنو ة في المجتمع  فا ل   ودور    ،بالغة    المدني بك مية  

غياب   مؤسممممممسممممممات المجتمع المدني في ظلِّّ  نشممممممكت ، كما 95% في قطاع غزة31منها ما نسممممممبت   

إ  للممبحق   ة   اإلسممرائيلي؛وم ممايقات االحتالل    ،نتيجة االنقسممان الفلسممطيني  ؛السمملطة الشممرعية

 ، و  ا بدورة جعلهابشممممممممكل يفو  قدراتها المالية والخدماتية  المؤسممممممممسممممممممات تقون بمهان ومسممممممممؤوليات 

 
المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات   الفلسطينية،نحو إعادة تفعيل الدور السياسي والنضالي للحركة الطالبية  93

 .  ly/3LEo1YShttps://bit.، 26/8/2018مسارات،  –والدراسات اإلستراتيجية 
سائد أبو عدوان، دور منظمات المجتمع الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية، )نابلس، جامعة النجاح الوطنية ,  94

 .3(، ص2013
مؤسسات  95 حقائق،  ورقة  مسارات،  سبتمبر    مركز  أيلول/  الفلسطيني،  والشباب  المدني    2020المجتمع 

  https://bit.ly/3HFYFs9   

https://bit.ly/3LEo1YS
https://bit.ly/3HFYFs9
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ا في    من مؤسمممسمممات لجنبية لد   مشممماريعها التي تخدن الشمممباب الفئة األكثر ت مممررب تسمممتجلب الد  

 النروس الرا نة. في ظلِّّ  ،المجتمع

تؤمن    ،من ضمممممممن المؤسممممممسممممممات األ لية في القطاع  بال سينر  لى سممممممبيل المثال مؤسممممممسممممممةب  دُّ تعو 

و ي   ،هدس الفئة األ  لتسمممممممممممت ؛و لى وج  الخاممممممممممموص الجامعات   ،راكة مع كل القطا ات بالشممممممممممم  

  ،ا دور الجامعات في ق ممممممممايا المجتمع  ت فيه ت العد د من المشمممممممماريع التي  ز  فقد نف    ؛الشممممممممباب 

والجممامعممة   ،  روجممامعممة األ  ،جمع بين جممامعممة بير يممق   مشممممممممممممممروع حوار الجممامعممات المم    :مثممل

باإلضممممافة إلى   ،بتعزيز دور الجامعات الفلسممممطينية في الماممممالحة الوطنية  ينحيث  ُ   ؛اإلسممممالمية

التث يد    :منهما ،تنفيم  العمد مد من الورش والنمدوات في الجمامعمات الفلسممممممممممممممطينيمة في مواضمممممممممممممميع  مدة

حيث شمممارك في   ة  ؛الجامعات  األنشمممطة العد د من الزيارات إلى نق   ةت مممم  كما   ،الديمقراطي

الجامعات ال  ن شمممممممماركوا في مثل   ة البرام) التدريبية لدى المؤسممممممممسممممممممة، من طلبة  الزيارات  دد  

لو  ن طريق وسممممممممائل   ،د من اللقاءات سممممممممواء الوجاايةنااير  ن  ح ممممممممور الجامعات في العد 

 . 96التوالل االجتما ي

ل انتشممار فيروا كورونا بالنسممبة له  شممك   ؛ حيث و لى سممبيل المثال مركز الميزا  لحقو  اإلنسمما 

  ،إلغاء العد د من األنشمطة التو وية   حيث ت     ا؛كبيرب   اتنفي  األنشمطة التي تتطلب ح مورب   لمان  اتحديب 

شممممممارك   ولقد لتو وية  ن طريق تطبيق الزون، تنفي  العد د من األنشممممممطة ا  و لى الرغ  من  لر ت   

طالب   300من بينه  حوالي   ،ا في جلسممممات، وورشممممات  مل وتدريبات شممممخاممممب   950ما مجمو    

  ا متطو و برنام)  نف    ،ي ح مممروا الجلسمممات التو وية حول مواضممميع تتعلق بحقو  اإلنسممما جامع

حول لسر تد ور األوضمممماع    اللممممدر المركز تقريرب كما ،  97تعلي  األقرا  تحق إشممممراس مركز الميزا 

 
 .18/11/2021مقابلة شخصية، عمر شعبان، غزة,  96
عام    97 في  المنفذة  الميزان  مركز  اإلنسان،  2020أنشطة  لحقوق  الميزان  مركز   ،28/9/2021  ،

https://bit.ly/3H5TbWG  

https://bit.ly/3H5TbWG
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حيث يسممممل  التقرير ال مممموء  لى واقع التعلي     ؛ع الفلسممممطينيينفي قطاع غزة  لى تمتُّ   االقتصاادية

قات المالية، و لى وج  المعوِّ  ومؤسمممممسمممممات التعلي  العالي في ظلِّّ  ،رالمممممة ظروس الطلبة ،العالي

 .98والخالة في قطاع غزة ،ةالخاوص الجامعات الحكومية، والعام  

 ناك داف ية   المدني تجد ل   مؤسمممممسمممممات المجتمع    ل   إال    ،  ة األنشمممممطة ولتن  لى الرغ  من كلِّّ 

ومؤسممسممات  من قبل الجامعات التي  ت  اسممتقطاب   ،في التوالممل مع المجتمع المحلي ابسمميطة جدب 

وتهت  بالمسمممممممممتوى التعليمي للطالب   ،فمعن  الجامعات ال تؤمن به ة الشمممممممممراكة ؛الطلبة من راللها

   دن ا تمان  نعمِّّ  يع ل    ن إشمممممراك  في نشممممماطات المجتمع المحلي، وال نسمممممتط  ا وضمممممب  ،الجامعي

لتن ممما  الممق  نمماك فجوة قممائمممة بين الجممامعممات    ،الجممامعممات ككممل بممالمجتمع المحلي وق مممممممممممممممايمماة

 . 99والمجتمع المحلي ومؤسسات 

 : العمل التطوعي -اثالثً 

 العمل روح ل     إال   ،التطو ي العمل فيها  لتكلمممممممممممم    التي المجتمعات   من  الفلسممممممممممممطيني  المجتمع يعدُّ 

 مع  والتغيير  الحشممممممممممممد    لى درت قُ  دم قم وفم  التدريجي،  بالتراجع بدلت  وممارسممممممممممممت  ،ومفهوم   ،التطو ي

 شممماملةب   انتتاسمممةب   الوطنية السممملطة  نشممموء لشمممك    إ     ؛الفلسمممطينية السممملطة  وتشمممكيل  لوسممملو  اتفا   توقيع

 .التطو ي العمل لثقافة

  مفهون شمممّو ق   قد   لجنبي،  وبتمويل السممملطة  تكسمممية بعد   ق ئلنشممم التي  الشمممبابية المؤسمممسمممات  دور    إ

 العمل يعد  ل   وبالتالي  بالمتطو ين،  يسممممممممى لما   الية مكافقت  لمممممممرس رالل من  التطو ي العمل

  الحياتية والهمون ،االقتاممممماد  الوضمممممع  وترد  ،البطالة إلى  باإلضمممممافة ،األجر مدفوع  بل  ،اتطوعيب 

 .التطوع  لى تتقدن التي األولويات  من تلبيتها دُّ يع والتي واألسرية،
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 المسمممممممما دات   لى  اال تماد  إلى  التطوعية  الشممممممممبابية واألطر  المؤسممممممممسممممممممات   من  العد د  لق تحو  لقد 

 الخارجي،  التمويل  ماممممادر لجندات  وفق  وبرام)  مشمممماريع  تنف   فكلممممبحق   ؛لنشممممطتها في  الخارجية

 ق للم   التي  السممممممياسممممممية التغيرات   اولي ممممممب   ،سممممممياسممممممية  /اجتماعية  كقوى   م مممممممونها   لى رلس   ما  و و

 الشمباب  مشماركة  تراجع في  بار با  دوربا لها كا والتي    ،االنقسمان  بعد  ارامولمب   ،الفلسمطيني بالشمعب 

 الفئات   لكثر من  الجامعات   فطالب   ؛التطو ي العمل  وباألرص   ،مجتمع   ق مممممممايا في  الفلسمممممممطيني

 الشممممممممممممممبمماب   مرحلممة  من  نممابع  و لممر  ،تطوعيممة  ومبممادرات   بممك مممال  لل يممان  مجتمع  ل ِّّ   في  رشممممممممممممممحممةالمُ 

   ان في  تطوعية  ل مال في  شمماركوا  ال  ن  (25-19  من  الشممباب   نسممبة بلغق   حيث   ؛وراممائاممها

  األنشممممممممممممممطمة  حنر  قرارات   :لبر  ما  ،لسممممممممممممممبماب   ة مد    إلى  التراجع   م ا  عود وي  ،%20  حوالي 2018

  الشممبابي  للعمل  األولى  نقسمماناال  سممنوات  في  السممياسممية   تقاالت واال  ،األمنية  والمالحنات   ،الطالبية

  وغياب ،  التطوعية المشممماركة   ن  الشمممباب  إقبال في  والتراجع  ،اإلحباط  من واسمممعة لحالة  ت لد    التي

  باإلضممافة  التطو ي، العمل  بك مية  بالتوعية المتعلقة  اإل المية الحمالت  وضممعا  ،الطلبة مجالة

 المالية الموارد  وقلة ،الشممممممممممباب  من التثير  بمسممممممممممتقبل لطاح  ال    ءالسمممممممممميّ  االقتامممممممممماد   للوضممممممممممع

 الجامعات  دور  تراجع لعب  كما ،الخالمممة  التدريبية  البرام) ةلقل    ت لد    ، والتيالتطوعية  للمؤسمممسمممات 

   ة كلو   ؛التطو ي  العمل  ضمممعا في  ارئيسمممب   ادورب   التطوعية  األ مال   لى  المباشمممر  اإلشمممراس في

  السمممممممياسممممممية  األوضممممممماع ل     من  بالرغ   التطو ي، العمل  وتراجع  وتشممممممموي   تهميش إلى  ت لد    العوامل

 الحاجة لى   تؤكد  المرحلة   ة في  الفلسمممممممطيني الشمممممممعب   بها يمرُّ   التي  واالجتماعية  واالقتامممممممادية

 .نطا  لوسع  لى ونشرة ،وتطويرة ،التطو ي للعمل اال تبار إ ادة إلى الماّسة
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 آليات تعزيز مباةكة الطلبة 

 

 :الجامعات -أولً 

آليات تعزيز العمل المجتمعي في الجامعات اسممممممممممممتخدان األنشممممممممممممطة الالمنهجية كوسمممممممممممميلة  من ل    

يسممممه  توسيق    تسممممخير ا في ردمة المجتمع، كما التي بئمكانه ،الكتشمممماس موا ب وقدرات الطالب 

ويشممممكل لد ه  ننرة لوسممممع للواقع  ن   ،لوالممممر التعاو  مع المجتمع المحلي في دم) الطالب في 

   ي رب  الجممانمب الننر  بمالجممانمب العملي لمدى الطممالمب  بر الممممارسمممممممممممممممات  كثممب، واآلليممة األ 

إال كّل  المختلفة لألنشممممممطة المتنو ة، و دن االكتفاء بالعلون الننرية الجامدة فق ، ولن  تحقق  لر 

 لة للتربية العلمية و لر من رالل:بوجود لنشطة مااحبة للمنا ) الدراسية، ومكمِّّ 

  تعزيز دور األنشممطة الالمنهجية رالل ، منالالمنهجية في الجامعات الفلسممطينيةتفعيل األنشممطة   .1

من لجل مراقبة  ملية اإل داد والتح مممممير لألنشمممممطة    ؛وادارة واعية  ،في الجامعات بئشمممممراس سممممملي 

علن  نها  مادة شمممممممؤو  األنشمممممممطة التي تُ   جميع يان بتحفيز الطلبة للمشممممممماركة في الو   ،الالمنهجية

حيث يسما د الطالب  ؛األنشمطة الالمنهجية في الجامعةب  ختص وجود قسم  كامل مُ  اولي مب ، الطلبة

وغرا   ،ود مه   ،وارراأ الموا ب التامنة  ند الطالب  ، لى ارتيار النشممممممممماطات المناسمممممممممبة له 

  حيث تت ُّ   ؛اد الدراسممممممية للمشمممممماركة في األنشممممممطةإضممممممافة إلى تحد د جزء من المو ،  الثقة بكنفسممممممه 

شمممممر  لى مواقع التوالمممممل و لر من رالل الن    ،نشمممممطة من رالل اإل النمشممممماركة الطالب في األ

 لى    لو تعليق إ ال   ،لطالب لات  لو من رالل نشممممر مطوي   ،االجتما ي  لى لممممفحات الجامعة

 لوحة اإل النات في الجامعة.
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  ،الالمنهجية  لر أل  مجالة الطلبة تقون بالعد د من األنشممممممطة  و   ،تفعيل انتخابات مجالة الطلبة .2

في   وجد حيث   ؛قطاعالائد في وجد انتخابات، و لر بسمممممممبب االنقسمممممممان المقيق السممممممم  توفي غزة ال  

،  إلى إ مال األنشمممممطة الالمنهجية   ما يف مممممي ؛الجامعة  دارل  الجامعات لكثر من حزب سمممممياسمممممي

 واتِّّباع توجهات الفايل.

وتعزيز   ،نمية قدرات الطلبةمن لجل ت و لر ،التعلي سممممممممممممتراتيجيات  ئالعمل  لى رب  األنشممممممممممممطة ب .3

 وحب العمل. ،لوالتتافُ  ،يجابية نحو التعاو  اتجا اته  اإل

 رب  البرام) األكاديمية الجام ية باحتياجات المجتمع. .4

اشممممممممراك جميع الطلبة من جميع  و   ،األنشممممممممطة الالمنهجيةبختص وضممممممممع رطة من قبل القسمممممممم  المُ  .5

العد د اكتسممماب  إلىحيث  ؤد   لر  ؛الالمنهجيةالتخامممامممات الجام ية للمشممماركة في األنشمممطة  

 ،يفيمد الطمالمب نفسمممممممممممممم  من رالل تنميمة روح المبمادرة لمديم ، و يجمابيمةمن الخبرات والسمممممممممممممملوكيمات اإل

وحيماته  العمليمة من رالل تزويمد   بمالمهمارات    ،سممممممممممممممما مد  لى إ مداد الطلبمة لحيماته  الجمام يمةيو 

ا ال تغطيها  والتي كثيرب   ،لحياة المليئة بالتغيرات والخبرات الال مة ليتمكنوا من معايشمممممممممممممة متطلبات ا

 المنا ) الدراسية التقليدية. 

 :مؤسسات المجتمع المدني -اثانيً 

في إشممممراك الشممممباب في العمل   كبير   سممممه  إلى حد  مؤسممممسممممات المجتمع المدني تُ  غ  من ل    لى الر  

بالنسممممممممممممبة للشممممممممممممباب وظروفه  الم يشممممممممممممية     لر غير كاس   إال ل    ،وتعزيز انتمائه  ل   ،المجتمعي

وء وتسملي  ال م   ،شماطات في مثل   ة الن    وح يقيّ   فا ل   والدراسمية، فه  بحاجة إلى إشمراكه  بشمكل  

 و لر من رالل: ،وبحثه  الدائ   ن الفرص في المجتمع ، ليها من قبل الجامعات 

 ،و لر من رالل  قمد الورش ،لمجتمعودور ا في ا ،تعريفه  بمؤسممممممممممممممسممممممممممممممات المجتمع الممدني_  1

 .ات التو وية التي تخدن   ا الهدسدو والن  
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سمه   ال   بدورة سميُ و  ،توضميح مدى ل مية المشماركة في العمل المجتمعي في مثل   ة المرحلة  -2

وجعله  قادرين  لى مواجهة التحديات  ند االنخراط في سممو  العمل بعد   ،اته ل شممخاممي  في لممق  

و لمر من رالل  رض تجمارب ح يقمة ألشممممممممممممممخماص بر وا وتفوقوا في الخمدممة  ،المرحلمة الجمام يمة

ى له  االسممممتفادة من  ليتسممممن   ؛و مل لقاءات معه  ومع الطلبة ،ةالمجتم ية في مثل مرحلته  العمري  

 تجاربه .

ورط  مننمة من قبل المؤسمممممممسمممممممات للولمممممممول ألكبر شمممممممريحة من الشمممممممباب  وضمممممممع آليات  -  3

وتخدن   ،ليت  إشمممممراكه  في مثل   ة األنشمممممطة بامممممورة تعز  رؤية المؤسمممممسمممممة الحاضمممممنة ؛الجامعي

ا  ننرب  ؛والمل االجتما ي الخالمة بكل مؤسمسمةو لر من رالل تفعيل لمفحات مواقع الت ،الشمباب 

لفالن األنميشممن   :مثل ،األنشمممطة السمممم ية والبامممرية  توظيدو النفتاح الشمممباب  ليها بشمممكل كبير،  

 لخدمة   ا الغرض.

توحيد القوى    ليت    ؛التشمممممممبير الح يقي والممنه) بين الجامعات ومؤسمممممممسمممممممات المجتمع المدني -  4

 و لر من رالل وضع موا نة في كلّ   ،ةيخدن المالحة العام    سلي    ووضعها في إطار    ،المجتم ية

 يادة فرص مشممممماركة و لد   وتفعيل   ة األنشمممممطة،  ؛ت المجتمع المدنيومؤسمممممسممممما ،من الجامعات 

 الطلبة باس  الجامعة في العد د من المشاريع.

 : العمل التطوعي -اثالثً 

رات المقترحة   ناك بعل التاممممموُّ فئ     ؛ا لتعزير سقافة العمل التطو ي في الجامعات رالمممممةسممممم يب 

 :ورات ومن   ة التاُّ  ،ردمة برام) المجتمع المحليلتطوير فا لية الجامعات الفلسطينية في 

والجامعات لتوعية لفراد    ،والمدارا ،تشممممممارك في  وسممممممائل اإل الن  ،عتخامممممميص لسممممممبوع للتطوُّ  .1

المجتمع بك مية العمل التطو ي، وا داد برام) إ المية للشممباب الجامعي لتتوين اتجا ات إيجابية  

 نحو العمل التطو ي.
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 ،تشممممممممير اللوائح الجام ية إلي  ول     ،فة العمل التطو ي في برام) التعلي . ضممممممممرورة ت مممممممممين سقا2

في تنمية الو ي التطو ي    إيجابيّ   ليسمه  بدور   ؛في التعلي  الجامعي  اا لسماسميب ا ومتطلبب وا تبارة جزءب 

 لدى الطالب.  

بحيث تقون بتفعيل دور األنشمطة الطالبية   ؛إقامة وحدات ولندية للعمل التطو ي في الجامعات  .3

 ال   يكمن دور ا األساسي في تمكين الطلبة من تمثيل لنفسه  لتلبية متطلباته  واحتياجاته .

من    ، قمد ورش  ممل وبرام) تمدريبيمة للطلبمة تسممممممممممممممه  في تغيير ننرة الطالب للعممل التطو ي  .4

فمااي  المتعلقممة بمالعمممل التطو ي، والجممانمب األفتممار والم  رالل التركيز  لى الجممانمب المعرفي ببممثِّّ 

ا التركيز  لى    من قي  التطوع لد ه ، ولي ممممممممممممممب ال يمي  ن طريق بنماء ال ي  واالتجما ات التي تعزِّ 

من رالل إتاحة الفرلمممة   ،عالجانب التطبيقي ال   يشمممتمل  لى الممارسمممة والوسمممائل العملية للتطوُّ 

والجم يات  ،راكة في المجتمع المدنيومشمرو ات الشم   ،كالمبادرات   ؛لمامه  لتقدي  ردمات تطوعية

 اال لية.

لد   النشمممممممممماطات والخط  التي ترتقي بمسممممممممممتوى الشممممممممممباب الثقافي    مسممممممممممتقر   ماليّ    توفير د     .5

 واالجتما ي.

وائح المننمة التي من شممممممكنها  . د وة الجامعات والمؤسممممممسممممممات األكاديمية لاممممممياغة القوانين والل  6

 ي.تطوير العمل التطو 
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 النتائج والتوصيات

 

 :النتائج -أولً 

وجود ضمممممممممعا جلّي وواضمممممممممح في سقافة العمل  :ل مها  ،رلامممممممممق الورقة إلى مجمو ة من النتائ)

باإلضممممممافة إلى قلة  ،ما لدى الطالب الجامعيالسممممممي   ،ولممممممعوبة اإللمان بجوانب  ولنوا    ،المجتمعي

من الركائز  ركيزةب  دُّ التي بدور ا تع ، مليات التشمممممبير بين الجامعات ومؤسمممممسمممممات المجتمع المدني

 مممح  دن وجود ميزانية مناسممبة  ت  اكما ، لشمممكال   جميعنهوض بثقافة العمل المجتمعي باألسممماسمممية لل

ما دفع العد د من    ؛معوتدعيم  في المجت  ،من قبل الجهات المسمممممممؤولة للنهوض بالعمل المجتمعي

مولين في الخارأ، وب لر جعله  في كثير من     من مُ سممممتقطاب الد  المؤسممممسممممات المجتمع المدني 

  ن ل داس الشباب الح يقة.  ا وضب  ،األحيا  يخدمو  ل داس الممولين

 : وصياتالت   -ثانًيا

من قبل إدارة شممممممممؤو  الطلبة، ودائرة األنشممممممممطة الالمنهجية  اال تمان الواضممممممممح والملموا بقسمممممممم    •

 .وال   بدورة سيحافظ  لى استدامة األنشطة الالمنهجية في الجامعة ،الجامعة

التشمممبير الح يقي والفا ل بين الجامعات ومؤسمممسمممات المجتمع المدني لتحفيز الشمممباب الجامعي  •

  لى المشاركة المجتم ية. 

والتي بدور ا   ،مؤسممممممممسممممممممات المجتمع المدني لد   العمل التطو يل  تعد ل الخط  اإلسممممممممتراتيجية •

 وضرورة تطبيقها بشكل ح يقي.  ،ووقت  ،وقدرات  ،ستسا   في  دن استنزاس المتطوع

  مسا مة حكومية في لندو  وطني لتمويل برام) مؤسسات المجتمع المدني الوطنية  تخايص  •

 فئات المجتمع. جميعالتي تخدن 
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 المراوع 

 

اإلحاماء الفلسمطيني يسمتعرض لوضماع الشمباب في المجتمع الفلسمطيني بمناسمبة  ون الشمباب العالمي، الجها  المركز  للحاماء   .1

 https://bit.ly/3mxpcyZ.،  2021/ 8/ 12الفلسطيني،  

 . https://bit.ly/3H5TbWG  ، 2021/ 9/ 28  ، مركز الميزا  لحقو  اإلنسا ، 2020ز الميزا  المنف ة في  ان لنشطة مرك .2

 (. 2013  ، ،  نابلة، جامعة النجاح الوطنيةسائد لبو  دوا ، دور مننمات المجتمع الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية .3

 . ١٧(، ص2014 -بيسا    -  المواجهة(،  لبنا  -  التحديات –   التنني    لي النملة، العمل االجتما ي والخير   .4

 . https://bit.ly/3EH5nvb مادة الشؤو  األكاديمية، الجامعة اإلسالمية،   .5

 . https://bit.ly/3evWYAr مادة شؤو  الطلبة، الجامعة اإلسالمية،   .6

 . https://bit.ly/3EkovPG، ٢٠٢٠  ، فبرا ر  ٥فيسبوك،   .7

 . https://bit.ly/3mqPGCjقس  اإلرشاد النفسي والالمنهجي،   .8

 . https://bit.ly/3xb5o8z ، ٢٠١٦/ ٩/ ٢٤  ، قال لحافي، لحيفة الحياة الجد دةشا ين، ممحمد  .9

وا .10 الممممممدني  المجتمع  مؤسممممممممممممممسممممممممممممممممممات  حقمممممائق،  ورقمممممة  مسممممممممممممممممممارات،  ل لول/ مركز  الفلسممممممممممممممطيني،   2020  ، سممممممممممممممبتمبر  لشممممممممممممممبممممماب 

https://bit.ly/3HFYFs9 .  

 . 2021/ 11/ 18  ، مقابلة شخاية،  مر ش با ، غزة .11

(نور – بوية من الميدا ،  جدة  يث  الرغبا ، ق ايا تر   
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