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تتكرس أماين وأحالم "الغزيني" )أبناء قطاع غزة( يف األردن يوميا عىل صخرة واقع 

ترشيعي واقتصادي واجتامعي يجردهم من أبسط حقوقهم، حتى بات اكرثهم 

فدائرة  واقعهم،  يحسن  قد  أمل  بصيص  بأي  اللحاق  جدوى  بعدم  يستشعرون 

فرصة  من  حتى  تحرمهم  بحيث  اإلغالق  محكمة  تكون  تكاد  عليهم  التضييق 

محاولة اخرتاقها.

املتابع لظروف حياة "الغزيني" يف األردن، يدرك متاما انهم أينام يولون وجوههم 

يواجهون متييزا، سواء يف سوق العمل أو يف مجاالت حصولهم عىل حقوقهم يف 

التعليم والصحة والحياة الالئقة، ورغم أن البعض يقف عند كلمة "حقوق" فيام 

يخص "الغزيني" يف األردن انطالقا من عدم انطباق رشوط "املواطنة" عليهم كونهم 

غري أردنيني، يف حني أن الحقوق هي "للمواطنني فقط"،  إال أن مجمل منظومة 

حقوق االنسان العاملية، مبا فيها حقوق الالجئني، تؤكد عىل أن األجانب مبن فيهم 

الالجئني تنطبق عليهم مجمل معايري الحقوق املدنية واالقتصادية واالجتامعية، 

وقد التزم األردن مبا جاء يف اإلعالن العاملي لحقوق االنسان والعهدين الدوليني 

للحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، إىل جانب 

البلد  ليسوا من مواطني  الذين  لألفراد  اإلنسان  املتعلق بحقوق  العاملي  اإلعالن 

الذي يعيشون فيه، واملتخذ بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 40/144 

بتاريخ 13 كانون األول 1985 الذي اكدت ديباجته عىل: " ينبغي تأمني حامية 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية بالنسبة 

لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه" وأكد اإلعالن عىل حق 

الالجئني يف التمتع بالحقوق والحريات األساسية.

باسم  املعروف  العربية  الدول  يف  الفلسطينيني  معاملة  بروتوكول  أكد  كذلك 

العرب،  الخارجية  وزراء  مجلس  أقره  الذي   1965 لعام  البيضاء  الدار  بروتوكول 

والذي صدر عن القمة العربية يف الرباط وصادق عليه األردن دون تحفظ وجاء 

فيه:" 1. مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيني املقيمني حاليا 

يف أرايض .... الحق يف العمل واالستخدام أسوة باملواطنني".

مقدمة
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التي  العربية  الجامعة  مجلس  عن  التي صدرت  القرارات  من  العديد  ننىس  وال 

أكدت عىل وجوب معاملة الالجئ الفلسطيني كمعاملة املواطن و/أو عىل األقل 

معاملته كمعاملة مواطني الدول التي يحمل وثيقة سفرها وتحديدا يف "اإلقامة 

والتنقل والعمل"، ومن هذه القرارات قرار رقم: 8/د1 تاريخ 1982/12/15 وجاء 

فيه: " 1. تعامل وثيقة السفر الخاصة بالالجئني الفلسطينيني الصادرة من أي قطر 

عريب نفس معاملة جواز السفر الخاص مبواطني ذلك القطر، ويعامل الفلسطيني 

لهذه  املصدرة  الدول  رعايا  معاملة  الفلسطينيني  الالجئني  سفر  لوثيقة  الحامل 

الوثيقة يف حرية اإلقامة والعمل والتنقل".

لكن واقع الحال ليس كذلك فيام يخص الحياة اليومية املعاشة "للغزيني"، والذي 

تقدر وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا" عددهم 

بحوايل )160( ألفا، يقطن حوايل )25( ألفا منهم يف مخيم جرش املعروف مبخيم 

"غزة"  كون أكرث من 95 % من سكانه من الغزيني، والتي يلخصها رجل طاعن 

يف السن، التقيناه يف إطار إعداد هذا التقرير، بقوله "حياتنا احنا الغزيني بتشبه 

املثل اليل بيحيك "جرب من بطن أمه للقرب"، حياتنا من أول ما نولد لحد ما منوت 

كلها شقاء وتعب، ما يف زاوية يف حياتنا بنقدر نحيك عنها حلوة"، وتفيد تقديرات 

غري رسمية أن أعداد "الغزيني" يف األردن تقارب )250( ألفا، إذ أن مؤرشات وكالة 

الغوث تعكس الالجئني املسجلني لديها، حيث هنالك أعداد كبرية من "الغزيني" 

النازحني، باإلضافة إىل الجئني لكنهم غري مسجلني.
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الغزيون مل يحملوا يوما الرقم الوطني األردين، عىل خالف 

الالجئني الفلسطينيني الذين قدموا إىل األردن عام 1948، 

ليتم منحهم الجنسية األردنية عام 1949 إثر تعديل عىل 

يقول:"  بإضافة نص  لعام 1928  األردين  الجنسية  قانون 

رشق  يف  القانون  هذا  نفاذ  عند  عادة  املقيمني  جميع 

األردن أو يف املنطقة الغربية التي تدار من قبل اململكة 

الفلسطينية  الجنسية  يحملون  ممن  الهاشمية  األردنية 

يعتربون أنهم حازوا الجنسية األردنية ويتمتعون بجميع 

ما لألردنيني من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات".

هم  األردن،  يف  املقيمني  "الغزيني"  أغلب  أن  ورغم 

فلسطينيون تم تهجريهم من فلسطني املحتلة عام 1948 

إىل  ولجأوا  غزة،  بقطاع  املحيطة  املناطق  من  وخاصة 

إال  عام 1967،  األردن  إىل  قَِدموا  ثم  غزة"، ومن  "قطاع 

غزة  قطاع  من  "غزيني"  أنهم  إال  يعرفون  ال  اليوم  أنهم 

يحملون جواز سفر أردين مؤقت لعامني، وبعضهم يحمل 

أية  تحمل  ال  منهم  جدا  قليلة  ونسبة  مرصية،  وثائق 

وثائق.

قد  معيشية  ظروفا  األردن  يف  "الغزيون"  يعيش  اليوم، 

تكون كلمة "صعبة" كلمة متواضعة ال تصف مأساتهم، 

فالظلم والتمييز يعيشونه يف أبسط تفاصيل حياتهم، يف 

ظل منظومة سياسات قاسية، تم تبنيها من عدة عقود، 

بالرغم من كل االلتزامات التي أعلنتها الحكومات األردنية 

املتعاقبة، ويف هذا التقرير املصغر سيتم استعراض أهم 

أوجه معاناة "الغزيني" يف مجاالت حقوقهم يف مجاالت 

العمل والصحة والتعليم.

العمل
فيام يخص حقهم يف العمل، "الغزيون" تتعامل السياسات 

)وافدين(،  مهاجرين  عامل  باعتبارهم  معهم  الحكومية 

مع أن سامت العامل املهاجر ال تنطبق عليهم، باعتبارهم 

وال  إرادتهم،  مبحض  للعمل  األردن  اىل  يحرضوا  مل 

يستطيعون مغادرة األردن والعودة إىل قطاع غزة وقت 

مئات  يف  العمل  من  حرمانهم  يتم  وبذلك  يريدون،  ما 

الوظائف التي يتم تصنيفها بالوظائف "املغلقة"، ليجدو 

أنفسهم مضطرين للعمل يف القطاع غري املنظم، والذي ال 

يتمتع بأي شكل من أشكال الحامية االجتامعية، وتشمل 

والهندسية  واملكتبية  اإلدارية  املهن  كافة  املغلقة  املهن 

والطبية والتعليمة، وهم كذلك محرومون من العمل يف 

املؤسسات والرشكات الكبرية. 

علمية  شهادات  عىل  يحصلون  "الغزيني"  أن  ورغم 

محدود  املتاح  العمل  سوق  أن  إال  القطاعات،  كافة  يف 

أعاله  اإلشارة  تم  كام  معهم  التعامل  يتم  حيث  للغاية، 

ما  عادة  ولذلك  "وافدين"،  مهاجرين  عامل  باعتبارهم 

يدخل الغزيون هذه القطاعات بشكل غري قانوين وبذلك 

وال  العاملية،  حقوقهم  النتهاك  سهلة  فريسة  يصبحون 

الرسمية  املؤسسات  تعامل  أن  إىل  هنا،  اإلشارة  من  بد 

مع العاملني الغزيني غري مستقر، فأحيانا يتم التشدد يف 

منعهم من العمل، وأحيانا يتم غّض الطرف عن العمل 

حتى يف املهن املغلقة.

ومع بداية عام 2016، أصبحت امكانية االلتحاق بسوق 

العمل أكرث صعوبة، متثل بصدور قرار عن وزارة العمل 

عىل  بالعمل  والراغبني  العاملني  غزة  قطاع  أبناء  يجرب 

بداية القصة 
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إصدار تصاريح عمل، رافقه قرار صدر عن وزارة الرتبية 

والتعليم مينعهم من العمل يف املدارس الخاصة، استنادا 

يتم  ومل   2015 عام  يف  الوزارة  أصدرته  كانت  قرار  إىل 

تطبيقه حينها، لكنها عادت لتطالب بتطبيقه.

من  العديد  واحتجاج  اعرتاض  إىل  القرارات  هذه  أدت 

أصحاب  إعفاء  العمل  وزارة  فأعلنت  آنذاك،  "الغزيني" 

العمل من دفع رسوم إصدار تصاريح العمل للغزيني، ومل 

تلغِ قرار إلزامهم بإصدار تصاريح عمل، وعىل أرض الواقع 

ما زالت سياسة التغايض من قبل بعض أصحاب األعامل 

وبعض موظفي وزارة العمل قامئة، مام يوقع اآلالف من 

الغزيني أمام املزاجية يف التعامل معهم، بحيث ال يعرفون 

العمل،  الدخول يف سوق  يتم من خاللها  التي  الطريقة 

وهذا ينطبق أيضا عىل الفلسطينيني املقيمني يف األردن 

ولديهم جوازات سفر أردنية خمس سنوات بدون أرقام 

وطنية، وينطبق كذلك عىل أبناء األردنيات منهم، األمر 

العمل  وزارة  قرار  بإلغاء  املطالبة  برضورة  يدفع  الذي 

الغزيني  يطالب  والذي   2016 عام  بداية  يف  الذي صدر 

بإصدار  دامئة  إقامات  األردن  يف  املقيمني  والفلسطينيني 

تصاريح عمل. 

 )أسامة، تخرج من الجامعة بتخصص هندسة، منذ سبع 

يؤكد  اللحظة،  العمل حتى  عن  عاطال  زال  وال  سنوات، 

وأجرى  واملؤسسات  للرشكات  الطلبات  مئات  قدم  أنه 

العديد من املقابالت، التي كانت تنتهي برفضه فقط ألنه 

العمل  أصحاب  رغبة  عدم  أسامة  "غزاوي"، حيث ملس 

وطنيا،  رقام  حملهم  لعدم  غزة  أبناء  من  أحد  بتشغيل 

الغزاوي،  التحسس من تشغيل  ملاذا كل هذا  أعرف  "ال 

أنني صاحب  انطباعا  العمل  أصحاب  يعطيني  ما  عادة 

ملاذا  غزاوي،  أنني  يعلمون  عندما  مجرم  أو  اسبقيات 

يتم السامح لنا بالدراسة ودفع كل هذه املبالغ إذا كنا 

منبوذين يف سوق العمل" يقول أسامة(.

وألن االنخراط يف سوق العمل يكتنفه العديد من القيود 

مضطرين  أنفسهم  يجدون  فهم  للغزيني،  واملحددات 

لالنخراط يف القطاع غري املنظم، خاصة يف املهن اليدوية 

مثل ورش النجارة وامليكانيك والحدادة واملحالت التجارية 

البسيطة ...الخ، وهذه القطاعات ال يتمتع العاملني فيها 

حيث  من  سواء  الالئق،  العمل  أشكال  من  شكل  بأي 

توفر فرص عمل كافية أو الضامن االجتامعي أو رشوط 

الصحة والسالمة املهنية وغريها من معايري العمل الالئق 

املتعارف عليها، وصحيح أن قطاعات واسعة من العاملني 

يف األردن مبن فيهم األردنيني العاملني يف هذه القطاعات 

يعانون من ذات الظروف، إال أن الخيارات أمام الغزيني 

لتغيري وظائفهم أو التطور فيها محدود للغاية.

الصحة 
الحكومي،  الصحي  التأمني  من  منتفعني  غري  الغزيون، 

الصحية  للخدمات  الرئييس  املزود  تعد  و"األونروا"، 

األولية للغزيني يف األردن وخاصة الذين يقطنون داخل 

من  األولية  الصحية  الخدمات  توفر  الالجئني،  مخيامت 

خالل مراكزها الصحية، إىل جانب تقديم الرعاية الطبية 

جانب  إىل  والضغط،  السكري  ملرىض  املزمنة  لألمراض 

املستشفيات  يف  االستشفاء  نفقات  من  جزء  تغطية 
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الحكومية يف إطار نظام خاص، وهي ال تفرق بني الالجئ 

الذي  أو  األردنية  الجنسية  يحمل  الذي  الفلسطيني 

ما  الغوث  وكالة  تغطي  حيث  الغزيني،  مثل  يحملها  ال 

نسبته 75 % من هذه النفقات بسقف 100 دينار لكل 

حالة لالجئني العاديني، و95 % من النفقات بسقف 200 

دينار لكل حالة لالجئني املسجلني لديها باعتبارهم فقراء 

)حاالت العرس الشديد(، ويشمل ذلك حاالت الوالدة.

وألن االنخراط يف سوق العمل يكتنفه العديد من القيود 

منخفضة،  اجورهم  معدالت  فإن  للغزيني،  واملحددات 

لذلك فإن قدرتهم عىل تغطية النفقات التي ترتتب عىل 

تلقيهم خدمات صحية يف القطاع الخاص محدودة جدا، 

عن  عامن  يف  فلسطني  دولة  سفارة  كذلك  متتنع  حيث 

تقديم الدعم للمحتاجني منهم لتغطية نفقات الخدمات 

الصحية التي يحتاجونها.

سمحت  قد  السابقة  األردنية  الحكومات  بعض  كانت 

مثل  صعبة  أمراض  من  تعاين  التي  الحاالت  لعرشات 

تلقي  من  والرسطان  الكلوي  والقصور  القلب  أمراض 

الحكومية  املستشفيات  يف  مستوياته  مبختلف  العالج 

والخدمات الطبية امللكية، وتم التعامل معهم كأردنيني، 

إال أن ذلك كان لفرتات زمنية قصرية، رسعان ما تم وقفها. 

)االربعيني أبو أحمد، وهو أحد أفراد مجموعة من سكان 

"الفينيق للدراسات"  التقاهم فريق مركز   مخيم "غزة" 

لغايات إعداد هذا التقرير، أكد انتشار األمراض يف املخيم 

خاصة الربو والكساح، فضال عن أمراض السكري والضغط 

يتفادون  بالعادة  وهم  املستعصية،  األمراض  وبعض 

املادي،  عوزهم  نتيجة  واملستشفيات  األطباء  مراجعة 

يقول أبو أحمد" عندما منرض نذهب إىل املركز الصحي 

الدواء، ونحن نأخذها  التابع لألونروا، وهو عادة يصف 

أغلبنا ال  نتحسن،  بها، وإذا مل  اذا تحسنا كان  ونتناولها، 

يذهب إىل طبيب خاص لضيق الحال، وتنترش هنا أمنيات 

الوفاة الرسيعة بحال املرض الخطري كالرسطان أو قصور 

جدا  نادرة  الحاالت  بهذه  الطبية  اإلعفاءات  ألن  الكىل، 

ألهايل غزة، وهذه األمراض تحتاج ملراجعات كثرية؛ وهذا 

يعني رصف الكثري من املال غري املتوفر أصال"(.

أن  يؤكد  عرشة،  الثانية  يف  أكربهم  أطفال  لخمسة  )أب 

املنازل يف املخيم تحولت مع الزمن من غرف مبنية من 

زالت  ال  وبعضها  طوب،  من  بيوت صغرية  إىل  الزينكو، 

رديئة جدا  التحتية  البنية  أن  الفتا  الزينكو،  من  أسقفها 

والبيوت ملتصقة ببعضها وأغلبها ال يرى الشمس، يتابع 

التعرض  عدم  نتيجة  صفراء  وجوههم  األطفال  األب" 

لتهوية مناسبة يف املنازل، وال يأكلون جيدا، ومن األساس 

األقارب،  زواج  نتيجة  وأمراض  بتشوهات  بعضهم  يولد 

أو  غزاوي  من  أبنائه  زواج  املجتمع  رفض  عن  الناتج 

حاالت  بكافة  ميلء  واملخيم  بعضنا  من  نتزوج  غزاوية، 

التشوهات واإلعاقات نتيجة ذلك"(. 

كل  يف  ثالث  أو  حالتان  هناك  املخيم  يف  شارع  كل  "يف 

مصيبة  تكون  وهذه  اإلعاقة،  ذوي  من  ألشخاص  عائلة 

كون  أكرب  مالية  لتكاليف  يحتاجون  ألنهم  املصائب، 

الشخصية  نظافته  عىل  الحفاظ  يستطيع  ال  بعضهم 

تخلف يف  أو  ليست جهل  القصة  قليلة،  العائلة  وموارد 

املخيم بل هي ظروف تجربنا أن نكون عىل ما نحن عليه، 

نتزوج من بعض، ال نزور األطباء عند املرض، وغريه من 
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الترصفات التي تزيد يف بؤسنا، لكن ال يوجد أمامنا الكثري 

متوفر  للامل وهو غري  يحتاج  فكل يشء  الخيارات،  من 

“يقول األب.

الذي يعيشونه  النفسيون يف املخيم، فالظلم  أما املرىض 

تعد  مل  التي  األمهات  إحدى  تؤكده  أمر  وهذا  مضاعفا، 

قادرة عىل السيطرة عىل ابنها ذي العرشين عاما، والذي 

يعاين إعاقة عقلية، كام أن لديها ابنة لديها هي األخرى 

إعاقة من نفس النوع، تقول األم األرملة إن ابنها يتمتع 

بقوة جسدية كبرية، وال تستطيع إبقاءه يف البيت، فهي 

عندما تحاول ذلك يتحول األمر إىل عراك جسدي بينهام، 

يكون هو املنترص فيه، وبذلك يقيض االبن، الذي ال يتلقى 

ما  وعادة  الشوارع،  وليله يف  يومه  العالج،  من  نوع  أي 

الذين  الحارة  يعود وقد تعرض للرضب من قبل أطفال 

األم: "ال  تقول  التسلية".  "كنوع من  بالحجارة  يالحقونه 

وابني  الخري،  أهل  من  الصدقات  عىل  وأعيش  يل  معيل 

وابنتي يحتاجان مرصوفا كبريا، البنت أستطيع السيطرة 

عليها مبنعها من الخروج، فانا أخاف عليها ان تتعرض ألي 

اعتداء، ولكن الولد ال أستطيع السيطرة عليه".

التعليم 
من  الستفادة  غزة  قطاع  ألبناء  يسمح  الذي  الوقت  يف 

األسايس  التعليم  سواء  الحكومية،  التعليمية  الخدمات 

الحاصلني عىل  أن نسبة غري  املالحظ  أن  إال  الثانوي،  أو 

التعليم من أبناء غزة تزداد طرديا مع التقدم يف مراحل 

التعليم، وهذا راجع إىل زيادة التعقيدات أمامهم، وإذا 

نجد  التعليم  مراحل  من  مرحلة  كل  استعراض  أردنا  ما 

لرياض  أبنائهم  يرسلون  أغلبهم ال  أن سكان مخيم غزة 

األطفال، ويفضلون االنتظار لحني البدء بالتعليم األسايس، 

رياض  ملرحلة  تعليم  توفر  ال  "األونروا"،  أن  مرده  وهذا 

يستطيعون  ال  الحال  بطبيعة  األهايل  وغالبية  أطفال، 

تحمل كلفة إرسال األطفال إىل روضات خاصة.

وحسب بعض املعلمني العاملني يف مدارس املخيم، فإن 

نسبة الترسب من املدارس بعد سن الرابعة عرش تبدو أكرب 

يف مخيم غزة، ويعتقد األهايل أن ذلك يعود لرغبة األهايل 

بإرسال األبناء الذكور إىل سوق العمل، واإلناث للمساعدة 

يف األعامل املنزلية أو لتزويجهن، تصف أم معاذ، إحدى 

السيدات التي التقاها فريق "مركز الفينيق"، أنها لديها 

مل  جميعهم  وفتاة،  الذكور  من  منهم  ثالثة  أبناء،  أربعة 

يكملوا تعليمهم وتعلق عىل ذلك بقولها : "زوجي يعمل 

يف سوق الخضار، وابني الكبري يعمل معه وأخواه يعمالن 

يف نفس السوق يف العتالة، ابنتي عمرها ستة عرشة عاما 

املدرسة  عرشة،  الرابعة  بسن  املدرسة  من  وأخرجناها 

من  عودتها  أثناء  لألذى  تتعرض  أن  وخفنا  عنها  بعيدة 

املدرسة، وأيضا لتساعدين بأعامل املنزل". 

باملدارس  االلتحاق  للغزيني  يسمح  الذي  الوقت  ويف 

الحكومية األساسية والثانوية يف مختلف مناطق اململكة، 

فإنهم يدفعون أمثان الكتب املدرسية التي يستلمونها من 

مدارسهم عىل خالف الطلبة األردنيني، وكذلك يسمح لهم 

يااللتحاق مبراكز التدريب املهني، إال أنهم يدفعون رسوما 

مضاعفة عن الرسوم التي يدفعها األردنيون، بحيث يدفع 

األردين 30 دينارا عن كل فصل درايس، بينام يدفع الغزي 

60 دينارا. 
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من  جدوى  ال  أنه  األهايل  بعض  لدى  شعور  ويسود 

بذلك  األبناء، مستشهدين  لتعليم  أنفسهم  الضغط عىل 

عن  العاطلني  املخيم،  أبناء  من  الخريجني  مئات  بحالة 

العمل، ونسبة ال بأس منهم يعملون يف مهن ليست لها 

عالقة بشهاداتهم، فخريج الهندسة يعمل يف متجر لبيع 

األجهزة  لبيع  محل  يف  يعمل  املحاسبة  وخريج  األلبان، 

الخلوية، وهكذا ... حسب تعبري بعضهم.

بالنسبة للتعليم الجامعي، ال يسمح للناجحني يف الثانوية 

الجامعات  يف  املقاعد  عىل  للمنافسة  التقدم  العامة 

املتفوقني منهم  الناجحني  الحكومية، وعدد محدود من 

يحصل عىل مكرمة املخيامت، والتي متكنه من االلتحاق 

البقية  أما  نفقاتها،  تغطية  دون  الحكومية،  بالجامعات 

تفوق  الذي  الدويل  الربنامج  عىل  بالتقدم  لهم  فيسمح 

يلتحقون  والبعض  آخر،  جامعي  برنامج  أي  رسومه 

املالية  اإلمكانيات  لهم  توفرت  إذا  الخاصة  بالجامعات 

لذلك. 
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التوصيات  بعدد من  نتقدم  فإننا  التقرير،  يف ختام هذا 

التي من شأن األخذ بها تحسني مستوى متتع "الغزيني" 

بحقوقهم يف مجاالت العمل والصحة والتعليم، باعتبارهم 

مكونا أساسيا من مكونات املجتمع األردين، وأية سياسات 

االقتصادية  الضغوط  زيادة  يف  تساهم  ومامرسات 

حقوقهم  من  حرمانهم  يف  ستسهم  عليهم  واالجتامعية 

اإلنسانية األساسية.

1- االلتزام بالتعامل مع الغزيني املقيمني يف األردن وفق 

أيضا  والتزاما  عليها،  املتعارف  اإلنسان  حقوق  معايري 

بالتعامل  تطالب  التي  العربية  الدول  جامعة  بقرارات 

مع كافة الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف الدول العربية 

بشكل مساٍو ألبناء البلد املقيمني فيه يف مجاالت الحقوق 

املدنية واالقتصادية واالجتامعية.

العمل  سوق  يف  الغزيني  مع  التعامل  فكرة  إلغاء   -2

إىل  يأتوا  مل  فهم  )وافدين(،  مهاجرين  عامل  باعتبارهم 

إىل  العودة  خيار  ميتلكون  وال  بخيارهم،  للعمل  األردن 

وطنهم بإرادتهم، األمر الذي يرتتب عليه إلغاء قرار وزارة 

العمل القايض بإلزامهم بإصدار تصاريح عمل، والسامح 

لهم بالعمل يف كافة املهن املتاحة.

الصحية  باملؤسسات  باالستشفاء  للغزيني  السامح   -3

األردنية أسوة باألردنيني، حيث ال يوجد إمكانيات مالية 

يف  واالستشفاء  العالج  نفقات  لتحمل  غالبيتهم  عند 

القطاع الخاص.

4- السامح للغزيني بااللتحاق بالنظام التعليمي الرسمي 

بكافة مراحله، أسوة باألردنيني.

التي  واالغاثية  االجتامعية  الخدمات  نطاق  توسيع   -5

تقدمها وكالة الغوث UNRWA لالجئني من أبناء قطاع 

غزة، بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها.

6- تحمل السلطة الفلسطينية ملسؤولياتها تجاه رعاياها 

من الفلسطينيني أبناء قطاع غزة بسبب الظروف الصعبة 

التي يعانون منها.

التوصيات


