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 " المقيمون في األردنأبناء قطاع غزة"
 األساسية حرمهم من حقوقهم االجتماعية واالقتصاديةتأحالم الغزيين و  وممارسات تقوض سياسات

 

 عداد مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتيةإ

 7102آذار 

 

بسط أعي واقتصادي واجتماعي جيردىم من يف األردن يوميا على صخرة واقع تشري " )أبناء قطاع غزة(الغزيني"حالم أماين و أتتكسر 
لتضييق عليهم تكاد تكون مل قد حيسن واقعهم، فدائرة اأعرون بعدم جدوى اللحاق بأي بصيص حقوقهم، حىت بات اكثرىم يستش

 ربرمهم حىت من فرصة ؿباولة اخًتاقها.غالق حبيث ؿبكمة اإل

و يف ؾباالت أجهون سبييزا، سواء يف سوق العمل يف األردن، يدرك سباما اهنم أينما يولون وجوىهم يوا "الغزيني" حياة اؼبتابع لظروف
يف األردن  "الغزيني"ن البعض يقف عند كلمة "حقوق" فيما خيص أ، ورغم واغبياة الالئقةحصوؽبم على حقوقهم يف التعليم والصحة 

 ةال أن ؾبمل منظومإ ، "فقط نيللمواطن"ن اغبقوق ىي أيف حني  ردنيني،غري أعليهم كوهنم  "ةانطالقا من عدم انطباق شروط "اؼبواطن
األجانب دبن فيهم الالجئني تنطبق عليهم ؾبمل معايري اغبقوق اؼبدنية أن تؤكد على  ،حقوق االنسان العاؼبية، دبا فيها حقوق الالجئني

غبقوق االنسان والعهدين الدوليني للحقوق اؼبدنية والسياسية عالن العاؼبي اإلم األردن دبا جاء يف التز وقد  واالقتصادية واالجتماعية،
ذين ليسوا من مواطين البلد ال لألفرادنسان ؼبتعلق حبقوق اإلعالن العاؼبي ا، إىل جانب اإلواغبقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اكدت  الذي 1985ول كانون األ  13بتاريخ  40/144ة رقم اؼبتحد لألممعية العامة واؼبتخذ بقرار من اعبم ،الذي يعيشون فيو
الذين  لألفرادساسية اؼبنصوص عليها يف الصكوك الدولية بالنسبة نسان واغبريات األينبغي تأمني ضباية حقوق اإل ديباجتو على: "

 األساسية.عالن على حق الالجئني يف التمتع باغبقوق واغبريات د اإلأكمواطين البلد الذي يعيشون فيو" و ليسوا من 
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وزراء  قره ؾبلسأالذي  1965يف الدول العربية اؼبعروف باسم بروتوكول الدار البيضاء لعام  الفلسطينينيبروتوكول معاملة كذلك أكد 
. مع االحتفاظ جبنسيتهم 1" فيو:فظ وجاء ردن دون ربيف الرباط وصادق عليو األ والذي صدر عن القمة العربية ،اػبارجية العرب

 .سوة باؼبواطنني"أ.... اغبق يف العمل واالستخدام  راضيأاؼبقيمني حاليا يف  للفلسطينينيالفلسطينية يكون 

جئ الفلسطيين كمعاملة دت على وجوب معاملة الالأكت عن ؾبلس اعبامعة العربية اليت القرارات اليت صدر  العديد منوال ننسى 
من ىذه و  "،قامة والتنقل والعملاإل"قل معاملتو كمعاملة مواطين الدول اليت حيمل وثيقة سفرىا وربديدا يف و على األأاؼبواطن و/
ي أالصادرة من  الفلسطينيني. تعامل وثيقة السفر اػباصة بالالجئني 1جاء فيو: " و  15/12/1982تاريخ  1/د8 قرار رقم:القرارات 

معاملة  الفلسطينينييعامل الفلسطيين اغبامل لوثيقة سفر الالجئني و  ،جواز السفر اػباص دبواطين ذلك القطرقطر عريب نفس معاملة 
 .قامة والعمل والتنقل"رعايا الدول اؼبصدرة ؽبذه الوثيقة يف حرية اإل

، والذي تقدر وكالة األمم اؼبتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني "للغزيني" اغبياة اليومية اؼبعاشةلكن واقع اغبال ليس كذلك فيما خيص 
كثر أكون  منهم يف ـبيم جرش اؼبعروف دبخيم "غزة"  الفأ( 25يقطن حوايل ) ،الفأ (160عددىم حبوايل ) ونروا""األ الفلسطينيني

، بقولو "حياتنا احنا ىذا التقريرعداد إطار إ واليت يلخصها رجل طاعن يف السن، التقيناه يف% من سكانو من الغزيني،  95من 
ول ما نولد غبد ما مبوت كلها شقاء وتعب، ما يف زاوية يف أمو للقرب"، حياتنا من أطن الغزيني بتشبو اؼبثل اللي بيحكي "جرب من ب

أن مؤشرات وكالة  ( ألفا، إذ250الغزيني" يف األردن تقارب )وتفيد تقديرات غري رظبية أن أعداد " ،حياتنا بنقدر كبكي عنها حلوة"
ىل الجئني لكنهم غري إ باإلضافةعداد كبرية من "الغزيني" النازحني، ، حيث ىنالك أاؼبسجلني لديهاالغوث تعكس الالجئني 

 مسجلني.

 

 بداية القصة 

نحهم ليتم م ،1948ىل األردن عام إالذين قدموا  الفلسطينينيون مل حيملوا يوما الرقم الوطين األردين، على خالف الالجئني الغزي
بإضافة نص يقول:" صبيع اؼبقيمني عادة عند نفاذ  1928ثر تعديل على قانون اعبنسية األردين لعام إ 1949اعبنسية األردنية عام 

ن و ىذا القانون يف شرق األردن أو يف اؼبنطقة الغربية اليت تدار من قبل اؼبملكة األردنية اؽبامشية فبن حيملون اعبنسية الفلسطينية يعترب 
 .1أهنم حازوا اعبنسية األردنية ويتمتعون جبميع ما لألردنيني من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات"
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اؼبناطق احمليطة وخاصة من  1948فلسطني احملتلة عام ، ىم فلسطينيون مت هتجريىم من " اؼبقيمني يف األردنالغزيني"غلب أن أورغم 
من قطاع غزة  "غزيني"م أهنال إم اليوم ال يعرفون أهنال إ، 1967ىل األردن عام إموا د  ومن مث ق   ىل "قطاع غزة"،بقطاع غزة، وعبأوا إ
 ية وثائق.أ، ونسبة قليلة جدا منهم ال ربمل مؤقت لعامني، وبعضهم حيمل وثائق مصرية أردينحيملون جواز سفر 

م، فالظلم والتمييز يعيشونو يف متواضعة ال تصف مأساهت كلمة" يف األردن ظروفا معيشية قد تكون كلمة "صعبة "ونالغزي"اليوم، يعيش 
، مت تبنيها من عدة عقود، بالرغم من كل االلتزامات اليت أعلنتها اغبكومات سياسات قاسيةبسط تفاصيل حياهتم، يف ظل منظومة أ

ؾباالت حقوقهم يف ؾباالت العمل والصحة  األردنية اؼبتعاقبة، ويف ىذا التقرير اؼبصغر سيتم استعراض أىم أوجو معاناة "الغزيني" يف
 والتعليم.

 

 العمل

مع أن ظبات العامل ، السياسات اغبكومية معهم باعتبارىم عمال مهاجرين )وافدين(تتعامل  "ونالغزي"فيما خيص حقهم يف العمل، 
األردن والعودة إىل قطاع غزة  ادرةيستطيعون مغرادهتم، وال حيضروا اىل األردن للعمل دبحض إاؼبهاجر ال تنطبق عليهم، باعتبارىم مل 

ليجدو أنفسهم مضطرين حرماهنم من العمل يف مئات الوظائف اليت يتم تصنيفها بالوظائف "اؼبغلقة"، وبذلك يتم  وقت ما يريدون،
دارية اؼبغلقة كافة اؼبهن اإلشمل اؼبهن وت ال يتمتع بأي شكل من أشكال اغبماية االجتماعية، والذيللعمل يف القطاع غري اؼبنظم، 

 من العمل يف اؼبؤسسات والشركات الكبرية.  ، وىم كذلك ؿبرومونةلطبية والتعليمواؼبكتبية واؽبندسية وا

حيث يتم التعامل معهم  ، اؼبتاح ؿبدود للغايةن سوق العمل أال إ ،حيصلون على شهادات علمية يف كافة القطاعات "الغزيني"ن أورغم 
، ولذلك عادة ما يدخل الغزيون ىذه القطاعات بشكل غري قانوين وبذلك عمال مهاجرين "وافدين" مباعتبارىة أعاله شار كما مت اإل

أن تعامل اؼبؤسسات الرظبية مع العاملني الغزيني غري  إىلشارة ىنا، وال بد من اإل ،سة سهلة النتهاك حقوقهم العماليةيصبحون فري
 الطرف عن العمل حىت يف اؼبهن اؼبغلقة. ض  مستقر، فأحيانا يتم التشدد يف منعهم من العمل، وأحيانا يتم غ

غزة قطاع بناء أبصدور قرار عن وزارة العمل جيرب ، سبثل أصبحت امكانية االلتحاق بسوق العمل أكثر صعوبة، 2016ومع بداية عام 
من العمل يف اؼبدارس اػباصة، عمل، رافقو قرار صدر عن وزارة الًتبية والتعليم دينعهم  اريحتص إصدارعلى والراغبني بالعمل العاملني 

 .، لكنها عادت لتطالب بتطبيقوومل يتم تطبيقو حينها 2015استنادا إىل قرار كانت أصدرتو الوزارة يف عام 
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أصحاب العمل من دفع رسوم  عفاءإوزارة العمل  فأعلنت، آنذاكىل اعًتاض واحتجاج العديد من "الغزيني" أدت ىذه القرارات إ
من قبل بعض سياسة التغاضي ما زالت رض الواقع أوعلى  تصاريح عمل، بإصدارلزامهم قرار إ ومل تلغ  ، للغزيني صدار تصاريح العملإ

الف من الغزيني أمام اؼبزاجية يف التعامل معهم، حبيث ال يعرفون فبا يوقع اآلوزارة العمل قائمة،  أصحاب األعمال وبعض موظفي
 األردن ولديهم جوازات سفر الطريقة اليت يتم من خالؽبا الدخول يف سوق العمل، وىذا ينطبق أيضا على الفلسطينيني اؼبقيمني يف

اء قرار وزارة إلغاألمر الذي يدفع بضرورة اؼبطالبة ب منهم، ق كذلك على أبناء األردنياترقام وطنية، وينطبأردنية طبس سنوات بدون أ
 تصاريح عمل.  بإصدارقامات دائمة الفلسطينيني اؼبقيمني يف األردن إوالذي يطالب الغزيني و  2016العمل الذي صدر يف بداية عام 

ئات الطلبات نو قدم مأاطال عن العمل حىت اللحظة، يؤكد سامة، زبرج من اعبامعة بتخصص ىندسة، منذ سبع سنوات، وال زال عأ) 
سامة عدم رغبة أ"غزاوي"، حيث ؼبس  ألنوجرى العديد من اؼبقابالت، اليت كانت تنتهي برفضو فقط أللشركات واؼبؤسسات و 

عرف ؼباذا كل ىذا التحسس من تشغيل الغزاوي، عادة ما أغزة لعدم ضبلهم رقما وطنيا، "ال بناء أمن حد أصحاب العمل بتشغيل أ
ا بالدراسة ودفع كل نين غزاوي، ؼباذا يتم السماح لنأو ؾبرم عندما يعلمون أنين صاحب اسبقيات أصحاب العمل انطباعا أين ييعط

 .(سامةأكنا منبوذين يف سوق العمل" يقول ذا  إىذه اؼببالغ 

يف القطاع غري ن لاللبراط مضطري أنفسهموألن االلبراط يف سوق العمل يكتنفو العديد من القيود واحملددات للغزيني، فهم جيدون 
يتمتع يف اؼبهن اليدوية مثل ورش النجارة واؼبيكانيك واغبدادة واحملالت التجارية البسيطة ...اخل، وىذه القطاعات ال اؼبنظم، خاصة 
شكال العمل الالئق، سواء من حيث توفر فرص عمل كافية أو الضمان االجتماعي أو شروط الصحة ي شكل من أالعاملني فيها بأ

صحيح أن قطاعات واسعة من العاملني يف األردن دبن فيهم و  يري العمل الالئق اؼبتعارف عليها،والسالمة اؼبهنية وغريىا من معا
أو التطور فيها ؿبدود  موظائفهال أن اػبيارات أمام الغزيني لتغيري ات الظروف، إالقطاعات يعانون من ذ يف ىذه نياألردنيني العامل

 للغاية.

 الصحة 

اؼبزود الرئيسي للخدمات الصحية األولية للغزيني يف األردن  تعد"، ااألونرو "وني من التأمني الصحي اغبكومي، ون، غري منتفعالغزي
تقدمي الرعاية ىل جانب ، إمن خالل مراكزىا الصحية وخاصة الذين يقطنون داخل ـبيمات الالجئني، توفر اػبدمات الصحية األولية

نظام  إطار اؼبستشفيات اغبكومية يف ىل جانب تغطية جزء من نفقات االستشفاء يفض اؼبزمنة ؼبرضى السكري والضغط، إالطبية لألمرا
حيث تغطي وكالة الغوث  ال حيملها مثل الغزيني، الذيالفلسطيين الذي حيمل اعبنسية األردنية أو  الالجئخاص، وىي ال تفرق بني 

دينار لكل  200 ف% من النفقات بسق95دينار لكل حالة لالجئني العاديني، و 100ىذه النفقات بسقف % من 75ما نسبتو 
 حالة لالجئني اؼبسجلني لديها باعتبارىم فقراء )حاالت العسر الشديد(، ويشمل ذلك حاالت الوالدة.
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فإن قدرهتم على لذلك ، فإن معدالت اجورىم منخفضةوألن االلبراط يف سوق العمل يكتنفو العديد من القيود واحملددات للغزيني، 
ؿبدودة جدا، حيث سبتنع كذلك سفارة دولة فلسطني يف يف القطاع اػباص م خدمات صحية تلقيهتغطية النفقات اليت تًتتب على 

 حيتاجوهنا. فقات اػبدمات الصحية اليتعمان عن تقدمي الدعم للمحتاجني منهم لتغطية ن

القصور كانت بعض اغبكومات األردنية السابقة قد ظبحت لعشرات اغباالت اليت تعاين من أمراض صعبة مثل أمراض القلب و 
، كأردنينيالكلوي والسرطان من تلقي العالج دبختلف مستوياتو يف اؼبستشفيات اغبكومية واػبدمات الطبية اؼبلكية، ومت التعامل معهم  

 ال أن ذلك كان لفًتات زمنية قصرية، سرعان ما مت وقفها. إ

عداد ىذا التقرير، إ" لغايات للدراسات "الفينيق مركز  سكان ـبيم "غزة" التقاىم فريق فراد ؾبموعة منأحد أد، وىو أضباالربعيين أبو )
مراض اؼبستعصية، وىم بالعادة األ مراض السكري والضغط وبعضأيم خاصة الربو والكساح، فضال عن مراض يف اؼبخكد انتشار األأ

، لألونرواىل اؼبركز الصحي التابع إضبد" عندما مبرض نذىب أو يقول أب ،واؼبستشفيات نتيجة عوزىم اؼبادي يتفادون مراجعة األطباء
بيب خاص لضيق اغبال، ىل طإيذىب  غلبنا الأ ،ذا مل نتحسنإونتناوؽبا، اذا ربسنا كان هبا، و ، وكبن نأخذىا الدواءوىو عادة يصف 

ن اإلعفاءات الطبية هبذه اغباالت نادرة جدا و قصور الكلى، ألأيعة حبال اؼبرض اػبطري كالسرطان منيات الوفاة السر أوتنتشر ىنا 
 .(توفر أصال"اؼبغري كثري من اؼبال وىذا يعين صرف ال ؛مراض ربتاج ؼبراجعات كثريةغزة، وىذه األ ألىايل

صغرية ىل بيوت إة من الزينكو، نيؼبخيم ربولت مع الزمن من غرف مبن اؼبنازل يف اأ يؤكد، ةكربىم يف الثانية عشر أطفال ب ػبمسة أأ)
 ،غلبها ال يرى الشمسأيئة جدا والبيوت ملتصقة ببعضها و ن البنية التحتية ردأمن الزينكو، الفتا  أسقفهاوبعضها ال زالت  ،من طوب
ومن األساس يولد بعضهم ب" األطفال وجوىهم صفراء نتيجة عدم التعرض لتهوية مناسبة يف اؼبنازل، وال يأكلون جيدا، يتابع األ

م مليء و غزاوية، نتزوج من بعضنا واؼبخيأاجملتمع زواج أبنائو من غزاوي  نتيجة زواج األقارب، الناتج عن رفضمراض أبتشوىات و 
 . (عاقات نتيجة ذلك"بكافة حاالت التشوىات واإل

 ألهنممن ذوي اإلعاقة، وىذه تكون مصيبة اؼبصائب،  ألشخاصو ثالث يف كل عائلة أن اشارع يف اؼبخيم ىناك حالت يف كل"
و أالعائلة قليلة، القصة ليست جهل  كون بعضهم ال يستطيع اغبفاظ على نظافتو الشخصية وموارد  أكربحيتاجون لتكاليف مالية 

كبن عليو، نتزوج من بعض، ال نزور األطباء عند اؼبرض، وغريه من التصرفات  ن نكون على ماأزبلف يف اؼبخيم بل ىي ظروف ذبربنا 
 ب.األ ليقو “متوفر مامنا الكثري من اػبيارات، فكل شيء حيتاج للمال وىو غري أ يوجد ليت تزيد يف بؤسنا، لكن الا
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مل تعد قادرة على السيطرة على حدى األمهات اليت إمر تؤكده ألظلم الذي يعيشونو مضاعفا، وىذا ن يف اؼبخيم، فاو ما اؼبرضى النفسيأ
ن إرملة م األخرى إعاقة من نفس النوع، تقول األلديها ابنة لديها ىي األن أ، والذي يعاين إعاقة عقلية، كما ابنها ذي العشرين عاما

ىل عراك جسدي بينهما، يكون إمر ت، فهي عندما رباول ذلك يتحول األبقاءه يف البيإوال تستطيع  كبرية،  ابنها يتمتع بقوة جسدية
وليلو يف الشوارع، وعادة ما يعود وقد تعرض للضرب ىو اؼبنتصر فيو، وبذلك يقضي االبن، الذي ال يتلقى أي نوع من العالج، يومو 

ىل اػبري، أعيش على الصدقات من أال معيل يل و م: "تقول األ من قبل أطفال اغبارة الذين يالحقونو باغبجارة "كنوع من التسلية".
، ولكن اعتداءألي ، فانا أخاف عليها ان تتعرض دبنعها من اػبروجعليها  ةسيطر ال أستطيعبنيت حيتاجان مصروفا كبريا، البنت اوابين و 

 السيطرة عليو". أستطيعالولد ال 

 

 التعليم 

ن اؼبالحظ أال إ، و الثانويأاغبكومية، سواء التعليم األساسي غزة الستفادة من اػبدمات التعليمية قطاع بناء أل الوقت الذي يسمحيف 
مامهم، أت ىل زيادة التعقيداإدم يف مراحل التعليم، وىذا راجع مع التقغزة تزداد طرديا  اصلني على التعليم من أبناءاغبغري ن نسبة أ
، ويفضلون غلبهم ال يرسلون أبنائهم لرياض األطفالأن سكان ـبيم غزة أكل مرحلة من مراحل التعليم قبد   ردنا استعراضأذا ما إو 

األىايل بطبيعة اغبال ال غالبية رياض أطفال، و تعليم ؼبرحلة توفر  ال، "انرو األو ن "أدء بالتعليم األساسي، وىذا مرده االنتظار غبني الب
 خاصة.ىل روضات إرسال األطفال إتطيعون ربمل كلفة يس

رب يف ـبيم غزة، كأؼبدارس بعد سن الرابعة عشر تبدو نسبة التسرب من ا وحسب بعض اؼبعلمني العاملني يف مدارس اؼبخيم، فإن
و أنزلية عمال اؼب األناث للمساعدة يفىل سوق العمل، واإلإاألبناء الذكور  بإرسالن ذلك يعود لرغبة األىايل أويعتقد األىايل 

 ،ثالثة منهم من الذكور وفتاة ،هنا لديها أربعة أبناءأ، "الفينيق"مركز حدى السيدات اليت التقاىا فريق إ ،م معاذألتزوجيهن، تصف 
ه يعمالن يف نفس اخو أاػبضار، وابين الكبري يعمل معو و لى ذلك بقوؽبا : "زوجي يعمل يف سوق صبيعهم مل يكملوا تعليمهم وتعلق ع

 لألذىن تتعرض أعنها وخفنا  ةعيد، اؼبدرسة بعشرة الرابعةخرجناىا من اؼبدرسة بسن ألة، ابنيت عمرىا ستة عشرة عاما و السوق يف العتا
  اؼبنزل". بأعمالثناء عودهتا من اؼبدرسة، وأيضا لتساعدين أ

ويف الوقت الذي يسمح للغزيني االلتحاق باؼبدارس اغبكومية األساسية والثانوية يف ـبتلف مناطق اؼبملكة، فإهنم يدفعون أشبان الكتب 
ال أهنم دبراكز التدريب اؼبهين، إااللتحاق يوكذلك يسمح ؽبم  ارسهم على خالف الطلبة األردنيني،اؼبدرسية اليت يستلموهنا من مد

 60دينارا عن كل فصل دراسي، بينما يدفع الغزي  30يدفع األردين  ثيدفعون رسوما مضاعفة عن الرسوم اليت يدفعها األردنيون، حبي
 دينارا. 
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لتعليم األبناء، مستشهدين بذلك حبالة مئات اػبرجيني من  أنفسهمنو ال جدوى من الضغط على أويسود شعور لدى بعض األىايل 
يج اؽبندسة يعمل يف متجر فخر  ،شهاداهتمب ليست ؽبا عالقةاطلني عن العمل، ونسبة ال بأس منهم يعملون يف مهن أبناء اؼبخيم، الع

 ، وىكذا ... حسب تعبري بعضهم.ؿبل لبيع األجهزة اػبلويةيف ة يعمل لبان، وخريج احملاسبلبيع األ

من  ؿبدودبالنسبة للتعليم اعبامعي، ال يسمح للناجحني يف الثانوية العامة التقدم للمنافسة على اؼبقاعد يف اعبامعات اغبكومية، وعدد 
ما البقية أواليت سبكنو من االلتحاق باعبامعات اغبكومية، دون تغطية نفقاهتا، منهم حيصل على مكرمة اؼبخيمات،  الناجحني اؼبتفوقني

توفرت  إذاوالبعض يلتحقون باعبامعات اػباصة  ،خرآلذي تفوق رسومو أي برنامج جامعي م بالتقدم على الربنامج الدويل افيسمح ؽب
 مكانيات اؼبالية لذلك. ؽبم اإل

 

 التوصيات

يف ؾباالت العمل يف ختام ىذا التقرير، فإننا نتقدم بعدد من التوصيات اليت من شأن األخذ هبا ربسني مستوى سبتع "الغزيني" حبقوقهم 
سياسات وفبارسات تساىم يف زيادة الضغوط االقتصادية  ةيا من مكونات اجملتمع األردين، وأساسيالصحة والتعليم، باعتبارىم مكونا أو 

 نسانية األساسية.م ستسهم يف حرماهنم من حقوقهم اإلعليهواالجتماعية 

نسان اؼبتعارف عليها، والتزاما أيضا بقرارات جامعة وفق معايري حقوق اإلااللتزام بالتعامل مع الغزيني اؼبقيمني يف األردن  .1
ألبناء البلد  الفلسطينيني اؼبقيمني يف الدول العربية بشكل مساو   الالجئنيالدول العربية اليت تطالب بالتعامل مع كافة 

 اؼبقيمني فيو يف ؾباالت اغبقوق اؼبدنية واالقتصادية واالجتماعية.
يارىم، ىل األردن للعمل خبني يف سوق العمل باعتبارىم عمال مهاجرين )وافدين(، فهم مل يأتوا إلغاء فكرة التعامل مع الغزيإ .2

 بإصدار بإلزامهملغاء قرار وزارة العمل القاضي ، األمر الذي يًتتب عليو إبإرادهتمىل وطنهم ر العودة إوال ديتلكون خيا
 تصاريح عمل، والسماح ؽبم بالعمل يف كافة اؼبهن اؼبتاحة.

غالبيتهم مكانيات مالية عند ة أسوة باألردنيني، حيث ال يوجد إالسماح للغزيني باالستشفاء باؼبؤسسات الصحية األردني .3
 لتحمل نفقات العالج واالستشفاء يف القطاع اػباص.

 سوة باألردنيني.، أمراحلوالرظبي بكافة النظام التعليمي بااللتحاق بالسماح للغزيني  .4
لالجئني من أبناء قطاع غزة، بسبب  UNRWAتوسيع نطاق اػبدمات االجتماعية واالغاثية اليت تقدمها وكالة الغوث  .5

 الظروف الصعبة اليت يعانون منها.
 ربمل السلطة الفلسطينية ؼبسؤولياهتا ذباه رعاياىا من الفلسطينيني أبناء قطاع غزة بسبب الظروف الصعبة اليت يعانون منها. .6


