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ان�املعلومات�واملواد�الواردة�����ذه�ال�شرة��ع���عن�آراء�الشبكة،�وال��ع���بالضرورة�عن�وج�ات�نظر�وآراء�ح�ومة��ولندا،�ح�ومة�السو�د،�التعاون�السو�دي�
للتنمية�الدولية،�االتحاد�األورو�ي،��يئة�األمم�املتحدة�للمرأة،�برنامج�األمم�املتحدة�اإلنما�ي،�ومنظمة�األمم�املتحدة�أو�أي�من�املنظمات�التا�عة�ل�ا.



طالب�ممثلو�منظمات�أ�لية�وحقوقيون�واعالميون�و�رملانيون�بالعمل�ا��اد�ع���
توحيد�ا��لس�ال�شر����الفلسطي���وإخراجه�من�دائرة�التجاذبات�السياسية�
من�أجل�تفعيل�دوره�الرقا�ي�ع���أداء�السلطت�ن�التنفيذية�والقضائية،�وسن�

القوان�ن�وال�شر�عات�الناظمة���ياة�املواطن�ن�وا��افظة���قوق�م.
وشددوا�ع���أ�مية�استقالل�وتحييد�وسائل�اإلعالم�ا��لية،�وأخذ�دور�ا����
املطالبة�بالوحدة�ال�شر����والقانونية،�وف���ان��ا�ات�حقوق�اإل�سان�سواء�
�ان�ع���الصعيد�ا����،�أو�ع���الصعيد�الوط���من�قبل�سلطات�االحتالل�ال���

أمعنت����القتل�واالعتقال�واالس�يطان�و�دم�املنازل�و��و�د�القدس.
ودعوا�أ��اب�القرار�السيا�����إ���ضمان�مشاركة�منظمات�ا��تمع�املد�ي����
اتخاذ�أي�قرارات���م�الصا���الفلسطي���العام�وذلك���دف�تحمل�املسئولية�
ا��ماعية،�كما�دعوا�إ���وقف�اصدار�ال�شر�عات�والقرارات�بقانون�االنقسامية�
�ال���

ً
ومراجعة�وإعادة�النظر�����افة�القرارات�بقانون�البالغ�عدد�ا�١٥٧�قرارا

قرت�من�قبل�الرئ�س�محمود�عباس�خالل�ف��ة�االنقسام،�والقوان�ن�ال���تم�
ُ
أ

�،
ً
�شر�ع�ا�من�قبل�كتلة�"حماس"�ال��ملانية����غزة�والبالغ�عدد�ا�نحو�٦٠�قانونا

بما�يرا���ا��قوق�وتحقيق�العدالة�من�خالل�مجلس��شر����موحد.
جاء�ذلك�خالل�املؤتمر�الذي�نظمته�شبكة�املنظمات�األ�لية����مدينة�غزة،�تحت�
عنوان�"تداعيات��عطل�ا��لس�ال�شر����ودور�املنظمات�األ�لية����توحيده�
وتفعيله"،�وذلك�ضمن�مشروع��عز�ز�دور�املنظمات�اال�لية�تجاه�تحقيق�نظام�
ال��نامج� قانو�ي�عادل����االرا����الفلسطي�ية�بالشراكة�مع�برنامج�سواسية�
املش��ك�ل��نامج�االمم�املتحدة�االنما�ي�و�يئة�االمم�املتحدة�للمراة�برنامج��عز�ز�

سيادة�القانون�العدالة�واالمن�للشعب�الفلسطي��.
و�دأ�املؤتمر�بجلسة�افتتاحية�تحدث�ف��ا�عضو�ال�يئة�الت�سيقية�للشبكة�الدكتور�
عائد�يا���عن�مدى�التأث���ا��اصل�لالنقسام�السيا����الذي�طال�أمده�ع���
�"وما�أزمة�الك�ر�اء،�و�شكيل�ا��كمة�الدستور�ة،�ورفع�

ً
�افة�منا���ا��ياة،�قائال

ا��صانة�عن�النواب،�والتعدي�ع���حقوق�اإل�سان،�و�شديد�ا��صار،�وز�ادة�
��م�البطالة�والفقر�وغ���ا�الكث��،�إال�تجليات�ل�ذا�االنقسام�الذي�يحتاج�منا�

�لوقف�حالة�التد�ور�ا��اصلة".
ً
�رفع�الصوت�عاليا

ً
جميعا

وأو���يا���أن�شبكة�املنظمات�اال�لية�تؤمن�بأن�الوحدة�الوطنية�املب�ية�ع���

الديمقراطية�والشراكة��عيدا�عن�آليات�االقصاء�وال��م�ش�شرطا�رئ�سيا�ع���
والديمقراطية� والصمود� الوحدة� ان� مؤكدا� الدبلوماسية،� االنجازات� اس�ثمار�
ا��ر�ة� باتجاه� مس��تنا� ��� ل�ا� االس�ناد� أ�مية� الشبكة� تري� �امة� مرتكزات�

واملساواة�والعدالة.
وأعرب�يا���عن�أمله����أن�تخرج�اجتماعات�ال��نة�التحض��ية�ال�عقاد�ا��لس�
"ب��وت"،�بقرارات��سا�م� اللبنانية� العاصمة� ��� املنعقدة� الفلسطي��� الوط���

�ش�ل�جدي����إ��اء�االنقسام�وتوحيد�الشعب�الفلسطي��.

من�ج���ا�قدمت�مدير�مشروع�سواسية����برنامج�األمم�املتحدة�اإلنما�ي����غزة�
وفاء�الكفارنة،�شكر�ا�للشبكة�ع���عقد�ا�للمؤتمر�ملناقشة�جملة�التعقيدات�
ال����ع�ش�ا�الشعب�الفلسطي������قطاع�غزة�من�حصار�وانقسام�وفقر�و�طالة،�
وعدم�قدرته�ع���الوصول�الحتياجاته�األساسية����ظل�سلطات�ثالث�معطلة�ال�

�عمل�إال���دمة�أجند��ا�وأجندة�ا��زب�ا��اكم.
كما�أكدت�ع���دور�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي����دعم�صمود�الشعب�الفلسطي���
���قطاع�غزة،�وأشارت�ا���ان�شعبنا�الفلسطي���بحاجة�ا���الت�اتف�والوحدة�

األهلية المنظمات شبكة نظمته مؤتمر خالل
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ال�سو�ة� والكفاءات� القيادات� واس�ثمار� وتبعاته� وتداعياته� االنقسام� ملواج�ة�
والشبابية�واإلعالمية�واأل�اديمي�ن.

دم�
ُ
ولفتت�الكفارنة�إ���أنه�خالل�السنوات�العشر�املاضية�من�عمر�االنقسام،�ق

الكث���من�الدعم�املا���للس�ان�ا��اصر�ن،�ولكن����ظل�توقف���لة�اإلنتاج�
وإغالق�املعابر،�و�شديد�ا��صار،�أصبح�ال��اجع�ع���مختلف�املستو�ات��و�

سيد�املوقف.

سم�املؤتمر���لست�ن،�األو���م��ما�ال���ترأس�ا�مدير�شبكة�املنظمات�أمجد�
ُ
وق

دمت�ثالث�
ُ
الشوا،�و�انت��عنوان�"واقع�ا��لس�ال�شر�������ظل�االنقسام"،�ق

أوراق�عمل،�األو���م��ا��عنوان�"أثر��عطل�ا��لس�ال�شر����ع���واقع�القطاعات�
األك����شاشة����ا��تمع�الفلسطي��"،�قدم��ا�مدير�طاقم�شئون�املرأة�نادية�أبو�
نحلة،�والثانية��عنوان�"املوازنة����ظل��عطل�ا��لس�ال�شر���"،�قدم�ا�مدير�
مؤسسة�بالث�نك�للدراسات�االس��اتيجية�عمر�شعبان،�فيما��انت�الورقة�الثالثة�
"دور� �عنوان� ا��دالوي،� جميل� ال�شر���� ا��لس� عضو� قدم�ا� ال��� �عنوان�

ا��لس�ال�شر�������الرقابة�ع���السلطة�التنفيذية����ظل�االنقسام".
����ظل�

ً
وقال�الشوا�����لمته�االفتتاحية�ل��لسة،�أن�ال�م�الفلسطي���كب���جدا

ما��ع�شه�من�معاناة�وواقع�ي�سم�بالفقر�وز�ادة���م�البطالة�وا��صار�وا��نق�
السيا����واالنقسام�البغيض،�وأ���أن�غياب�الدور�الرقا�ي�للمجلس�ال�شر����

الدور�االك�������غول�السلطة�التنفيذية�ع���بقية�السلطات.
اداء� ��� يلعب�دورا�سلبيا� ا���أن�غياب�نظام�سيا����موحد� الشوا� كما�أشار�
منظمات�العمل�اال���،�مشددا�ع���استمرار�دور�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية�
���مواج�ة�ان��ا�ات�ممارسات�االحتالل�والدفع�باتجاه�ا��اء�االنقسام�السيا����

الفلسطي��.
وأكد�الشوا�أن�منظمات�ا��تمع�املد�ي�ستواصل�عمل�ا�ولن�ت��زم�أمام�الواقع�

ا��ا���ح���يتم�تحقيق�اال�داف�ال���يصبوا�ال��ا�الشعب�وتطلعاته.
من�ج���ا�قالت�أبو�نحلة�أن�االنقسام�االسود�و�و�االسوأ����تار�خ�نضال�الشعب�
الفلسطي����أثر��ش�ل�كب���ع���ال�سيج�الوط���االجتما���الفلسطي���باإلضافة�
ا���تأث����عطل�عمل�ا��لس�ال�شر����ودوره�الرقا�ي�ع���أداء�السلطة�التنفيذية�

املتغولة�ع���با���السلطات.
وأشارت�إ���أنه����ظل�االنقسام�تم�اصدار�رزمة�من�القرارات�بقوان�ن�وقوان�ن�من�
طر���االنقسام�فتح�وحماس،�وأكدت�أبو�نحلة�ان�ما�صدر�من�قوان�ن�وقرارات�

انقسامية�ال�تخدم����مجمل�ا�تحس�ن�واقع�الفئات�امل�مشة�ودعم�حقوق�ا.
بدوره�أشار�شعبان�إ���أن�املوازنة�العامة����أ�م�أدوات�السياسة�املالية�ال���
�عكس�ال��نامج�السيا����والتنموي�ل���ومة،�كما�أ��ا����أحد�األدوات�امل�مة�
لتحقيق�العدالة�واملساواة�ب�ن�أبناء�الشعب�الواحد،�و���أداة�الدولة�إلنصاف�

الفئات�امل�مشة�والضعيفة�من�خالل�التمي���اإليجا�ي.
ولفت�إ���أن�االنقسام�ا�عكست�تجلياته�ع���املوازنة�من�حيث�أنه�أصبح��ناك�

ح�ومت�ن�وموازنت�ن،�كما�نتج�عن�ذلك�ج�از�ن�ح�ومي�ن�منفصل�ن.
من�جانبه�قال�ا��دالوي�لقد�حاولنا�منذ�بداية�عمل�ا��لس�ال�شر����الشروع�
���ممارسة�م�امنا،�إال�أن�البدايات��انت�تؤشر�ع���التعقيدات�ال���بدأت��ع�ش�ا�
التناقضات� من� �س�ب� ومؤسسا��ا� م�ونا��ا� بمختلف� الفلسطي�ية� السلطة�

ا��ادة�وامللموسة�ال���أظ�ر��ا�نتائج�االنتخابات.

�ال�عقاد�ا��لس�بكتلة�حماس�
ً
وأضاف�إن�الصيغة�القائمة����غزة�تأ�ي�استمرارا

�إ���أنه�ومن�واقع��ذا�ا��ال،�فل�س�
ً
و�شكيل���ان�ا��لس�من�ذات�الكتلة،�الفتا

�
ً
ل�ذه�ال��ان�أو�أعضاء�ا��لس�أو�ل�امل�كتلة�حماس�ال���تجتمع�باعتبار�ا�مجلسا
�أية�سلطة�ع���الوزراء�والوزارات�وأق����ما�تفعله��و�اللقاء�مع�وكالء�

ً
�شر�عيا

الوزارات�لالس�يضاح�عن��عض�ا��وانب�من�أجل�ال��و�ج�للسياسات�والقرارات�
والدفاع�ع��ا�اما����الضفة�الغر�ية�فال�يوجد�دور�رقا�ي�للمجلس�ال�شر���.

و���ا��لسة�الثانية�للمؤتمر��عنوان�"رؤى�نحو�توحيد�وتفعيل�ا��لس�ال�شر���"،�
دمت�ثالثة�أوراق�

ُ
ال���ترأس��ا�مدير�جمعية�الثقافة�والفكر�ا��ر�مر�م�زقوت،�ق

عمل،�األو���م��ا��عنوان�"دور�املنظمات�األ�لية����الضغط�باتجاه�توحيد�ا��لس�
ال�شر���"،�وقدم�ا�عضو�ال�يئة�الت�سيقية�للشبكة�محسن�أبو�رمضان"�فيما�
قدم�الورقة�الثانية�عميد��لية�القانون����جامعة�فلسط�ن�األستاذ�الدكتور�محمد�
أبو�سعدة�وال���جاءت��عنوان�"رؤ�ة�قانونية�لتوحيد�وتفعيل�ا��لس�ال�شر���"،�
أما�الورقة�الثالثة�ال�������عنوان�"دور�اإلعالم����الضغط�باتجاه�توحيد�وتفعيل�
الفلسطي��� املع�د� من� �علوشة� حازم� ال��ا��� قدم�ا� ال�شر���"،� ا��لس�

لالتصال�والتنمية.
وأو���أبو�رمضان����ورقته�أن�السلطت�ن�ا��اكمت�ن����غزة�أو����الضفة�الغر�ية�
تقران�قوان�ن�دون�حضور�أو�مشاركة�منظمات�العمل�األ����أو�ح���مشاركة�
أ��اب�االختصاص�والفئات�املس��دفة�كقانون�الضمان�االجتما���الذي��ان�

من�الضروري�املشاركة����نقاشه�جميع�من��س��دف�م��ذا�القانون.

وقال�إنه����املوازنة�العامة،�ال�تتجاوز�حصة�القطاعات�االجتماعية�وا��دماتية�
�ال��ة�والتعليم�والزراعة�وغ���ذلك�أك���من�٢١٪،����ح�ن�أن�حصة�قطاع�األمن�
تصل�إ���نحو�٦٠٪،�و�ذا�بحد�ذاته�يؤكد�عدم�ا�تمام�ا���ومات�بالواقع�املعاش�

.
ً
للشعب�الفلسطي���والفئات�امل�مشة�واألك���فقرا

ومن�ج�ته�قال�أبو�سعدة�"إن�موضوع��ذا�املؤتمر��عكس�أ�مية�دور�ا��لس�
ال�شر���،�ألن�وجوده�وتفعيله��ع���الرقابة�ع���أداء�السلطة�التنفيذية،�و�شر�ع�
القوان�ن�الناظمة���ياة�املواطن�ن�����ٍل�من�الضفة�وغزة،�وذلك��عد�توحيده�

وعقده�ب�ل�م�وناته�وكتله�ال��ملانية.
وأكد�ع���أن�ا��لس�ال�شر����ا��ا���فقد�شرعيته��ون�مدة�واليته�تصل�إ���
�إ���أن�انطالق�القانون�وعلو�شأنه�ال�يمكن�أن�تتم�إال�بتطبيق�

ً
١٠�سنوات،�مش��ا

مبدأ�سيادة�القانون�ع���الصعيدين�الدو���وا����،�وما�دون�ذلك�نبقى����إطار�
امل��رات�وإضاعة�الوقت�وعدم�تطبيق�القانون�ألن�سيادة�القانون����حد�ذاته��و�

�دف�ول�س�فيه�مجال�لالج��اد.
بدوره�ذكر��علوشة�أن�اإلعالم�الفلسطي���ب�امل�م�وناته�يمر�بمرحلة�مخاض�
�"إن�ا��ال�الفلسطي���العام�ينعكس��ش�ل�

ً
عس���كما��و�الواقع�الفلسطي��،�قائال

دقيق�ع���اإلعالم�ووسائله�ا��تلفة�بما����ذلك�اإلعالم�االجتما���ا��ديد".
وأو���أن�االنقسام�ا��اد����الواقع�السيا����ا�عكس��ش�ل�كب���ع���واقع�
وسائل�اإلعالم�الفلسطي�ية�بل�واصطف�اإلعالميون�ومصادر�اإلعالم�ا��لية�مع�
�إ���أن�انقسام�ا��لس�ال�شر�����و�

ً
أطراف�ا��الف�والصراع�الداخ��،�الفتا

انقسام�سيا����بحت�ب�ن�ا��ز��ن�الرئ�س�ن�املسيطران�ع���ا��لس�ذاته�وع���
الواقع�السيا����وع���ا��كم�����ل�من�الضفة�وغزة.
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دعت�ورقة�حقائق�قانونية�ا���احداث�نقلة����ال�شر�عات�الفلسطي�ية�
مطالبة� اإلعاقة،� ذوي� األ��اص� واقع� ع��� إيجا�ي� �غي��� أجل� من�

بإحداث��عديالت�ع���قانون�حقوق�املعوق�ن�رقم�(٤)�لسنة�١٩٩٩.
واكدت�الورقة�ال���أصدر��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية����قطاع�غزة�ع���
أن�قضية�األ��اص�ذوي�اإلعاقة����قضية�حقوقية�ول�ست�قضية�
خدمات�اجتماعية،�مع�املطالبة�بتعديل�اسم�القانون�بما�يتوافق�مع�

االتفاقية�الدولية�ا��اصة�باأل��اص�ذوي�اإلعاقة.
كما�دعت�الورقة�إ���إجراء��عديالت�أخرى،�تتعلق�بإلغاء�مسا�مة�
من�ت�لفة�شراء�االحتياجات،�و�عديل� األ��اص�ذوي�اإلعاقة�بـ�(٢٥٪)
�افة� إعفاء� ل�شمل� الضرائب� من� إعفاء�م� ع��� تنص� ال��� املادة�
مستلزما��م�م��ا،�و�عديل�املادة�العاشرة،�لتنص�ع���مجانية�التعليم�
ودعم�األ��اص� واألدوات�املساعدة�ورفع��سبة�ال�شغيل�إ���(١٠٪)
ذوي�اإلعاقة����برامج�ر�اضية،�وكذلك�إدخال�لغة�اإلشارة����جميع�
املرافق�العامة،�ووضع�التعديالت�القانونّية�لضمان�وضع�عقو�ات�

رادعة�لضمان�تطبيق�القانون.

جاء�ذلك����ورقة�ا��قائق�القانونية�ال���صدرت�عن�قطاع�التأ�يل�
حس�ن�أبو�منصور،�خب������شؤون� د. بالشبكة،�وأعد�ا�الباحثان:
اإلعاقة�والتأ�يل،�و�حمزة�دردس�املس�شار�القانو�ي����مجال�حقوق�
األ��اص�ذوي�اإلعاقة،��عنوان"�أثر��عطل�ا��لس�ال�شر����ع���
"�عز�ز� مشــروع� ضمن� فلسط�ن،� ��� اإلعاقة� ذوي� ومستقبل� واقع�
األرا���� ��� موحد� قانو�ي� نظام� تحقيق� ��� األ�لية� املنظمات� دور�
الفلسطي�ية�الذي�تنفذه�الشبكة�بالشراكة�مع��"سواسية"�ال��نامج�
املش��ك�ل��نامج�األمم�املتحدة�اإلنما�ي�و�يئة�األمم�املتحدة�للمرأة�/

العدالة�واألمن�للشعب�الفلسطي��. �عز�ز�سيادة�القانون:

وطرحت�الورقة�عدة�توصيات�تتعلق�بمجال�تمك�ن�األ��اص�ذوي�
اإلعاقة�من�خالل�ز�ادة�الو���لد��م�و�ناء�قدرا��م�وتطو�ر�م�ارا��م�
من�أجل�ضمان�املشاركة����ا��االت�ا��تلفة�وتمكي��م�من�الدفاع�
عن�حقوق�م�واملطالبة�ب�نفيذ�آلّيات�تطبيق�تلك�ا��قوق�ومساءلة�

أ��اب�الواجب.
��� وإشراكه� لإلعاقة،� األع��� ا��لس� دور� ضرورة��عز�ز� ع��� وأكدت�
مناقشات���ان�ا��لس�ال�شر����وتمثيل�األ��اص�ذوي�اإلعاقة����

ا��لس�ال�شر���.
و�س��دف�ورقة�ا��قائق�القانونية�ال���استعرضت�نتائج�لقاءات�بؤر�ة�

مع�أعضاء�وممث���قطاع�التأ�يل����شبكة�املنظمات�األ�لّية،�إ���بيان�
رؤ�ة�ا��تمع�املد�ي�ومؤسسات�التأ�يل�حول�ال�شر�عات�والسياسات�
املتعلقة�باأل��اص�ذوي�اإلعاقة����فلسط�ن،�واملسا�مة����عملّية�
�قانو�ي�موحد،�و�حث�اآلثار�السلبّية�

ٍ
غط�واملناصرة�لتحقيق�نظام

ّ
الض

بة�ع���توقف�عمل�ا��لس�ال�شر����الفلسطي��،�وا�ع�اسات�
ّ
امل��ت

ذلك�ع���قطاع�العدالة�ومنا���ا��ياة.
شر�عية�والرقابّية�للمجلس�

ّ
وشملت�ا��تو�ات�بحوث�حول�الوظيفة�الت

الفلسطي���خالل�ف��ة�االنقسام،�وواقع�األ��اص�ذوي� ال�شر����
اإلعاقة،�واإلطار�ال�شر����ا��اص���م،�والذي�شمل: القانون�األسا����
الفلسطي��،�وقانون�حقوق�املعوق�ن�رقم�(٤)�لعام�١٩٩٩،�وقانون�
رقم�(١)�لسنة�٢٠٠٠����شأن�ا��معّيات�ا����ّية�وال�يئات�األ�لّية،�

واالنضمام�لالتفاقّية�الدولّية���قوق�األ��اص�ذوي�اإلعاقة.
كما�تحدثت�الورقة�عن�حقوق�األ��اص�ذوي�اإلعاقة،�من�حيث�

ا��قوق�االقتصادّية،�االجتماعّية،�الثقافّية،�املدنية،�والسياسية.
نتائج�البحث�

وخلصت�الورقة�إ���أن�ال�شر�عات�لم�ت��ك�أي�أثر�إيجا�ي�ع���الواقع�
العام�لأل��اص�ذوي�اإلعاقة�السيما�الواقع�ا��قو��،�ولم�تطرأ�أية�
ف��ة� خالل� اإلعاقة� ذوي� لأل��اص� ال�شر���� اإلطار� ع��� �عديالت�
عّوق�ن�والئحته�التنفيذّية�

ُ
االنقسام،�و�قيت�أح�ام�قانون�حقوق�امل

سار�ة�املفعول����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�فيما��س�ب�االنقسام�
بتعطيل�إصالح�وتحديث��شر�ع�األ��اص�ذوي�اإلعاقة.

وأكدت�الورقة�أن�انضمام�فلسط�ن�التفاقية�حقوق�األ��اص�ذوي�
اإلعاقة�ش�ل�خطوة�م�مة����االتجاه�ال��يح،�ولكن�لم�يواكب��ذه�
أح�ام� مع� اإلعاقة� ذوي� األ��اص� حقوق� قانون� مواءمة� ا��طوة�
االتفاقية�منو�ة�إ���انه�ون�يجة�ملا�سبق�تد�ورت�ا��قوق�السياسّية�
واملدنّية�واالقتصادّية�واالجتماعّية�والثقافّية�لأل��اص�ذوي�اإلعاقة�

السيما�خالل�ف��ة�االنقسام.
واشارت�إ���أن�عدم�إصدار�وتنظيم�بطاقة�األ��اص�ذوي�اإلعاقة�
رغم�الضغوط�ال���بذل�ا�قطاع�التأ�يل����شبكة�املنظمات�األ�لية�
من�أ�م�األسباب�ال���أدت�إ���ان��اك�حقوق�م،�باإلضافة�ا���عدم�
اح��ام�أح�ام�القانون�والئحته�التنفيذّية����مجاالت�التأ�يل�والتدر�ب�

وال�شغيل�لأل��اص�ذوي�اإلعاقة.

مصطفى�عابد
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أوصت�ورقة�حقائق�أعد��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية�حول�
"�أثر��عطل�عمل�ا��لس�ال�شر����ع���واقع�ال��ة����فلسط�ن"،�
ال�شر�عات� سن� ��� لدوره� ال�شر���� ا��لس� استعادة� بضرورة�
والسياسات�املتعلقة����ادماج�ا��ق����ال��ة����القانون�األسا����

الفلسطي���من�خالل�نص�وا���وصر�ح.
وشددت�الورقة�ع���أ�مية�اعطاء�املرافق�ال��ية����قطاع�غزة�أولو�ة�
خاصة�وتفضيله�عن�غ��ه�من�املناطق�األخرى�ملا���ق�بالقطاع�الص���
من�أذى�و�شوه�خالل�السنوات�املاضية�،�ن�يجة�االنقسام�وا��صار�

وا��روب�املتتالية�وما�سب�ته�من�تراجع�وا���وم��دي�حد�من�تطوره.
وصدرت�ورقة�ا��قائق��عد�اجتماعات�ولقاءات�عدة�مع�القطاع�الص���
والذي�يضم�عدة�مؤسسات���ية�من�اعضاء�الشبكة�وذلك�ضمن�
مشروع��عز�ز�دور�املنظمات�األ�لية����تحقيق�نظام�قانون�موحد����
األرا����الفلسطي�ية�والذي�تنفذه�شبكة�املنظمات�األ�لية�بالشراكة�
مع�"سواسية"�ال��نامج�املش��ك�ل��نامج�األمم�املتحدة�اإلنما�ي�و�يئة�
واألمن� العدالة� القانون� سيادة� دعم� برنامج� للمرأة،� املتحدة� األمم�

للشعب�الفلسطي��.
عوامل�مزدوجة

�ع���
ً
وأظ�رت�نتائج�الدراسة�وجود�تداخالت�وعوامل�مزدوجة�أثرت�سلبا

قطاع�ال��ة�الذي�عا�ى�من���م�ش�وا�مال�متواصل�ن�لم��س�م����
بنائه��ش�ل�فاعل�وقوي�منذ�االدارات�املتعاقبة�ع���فلسط�ن�(انتداب�
بر�طا�ي،�حكم�ارد�ي،�ادارة�مصر�ة،�االحتالل�االسرائي��)�ووصوال�إ���
السلطة�الوطنية�الفلسطي�ية�وال���مع�ظ�ور�ا�طرأ�تحسن�قص���املدى�
ع���قطاع�ال��ة�والذي�سرعان�ما�تراجع��س�ب�قوان�ن��انت�دون�

مستوى�التطلعات�املطلو�ة.
و�ي�ت�الورقة�أن�االنقسام�وعدم�تحييد�القطاع�الص���عن�التجاذبات�
السياسية�أضعف�عملية�التنمية����القطاع�الص����غزة�حيث�ُحرم�من�
�

ً
املوازنات�املالية�لتغطية�املصار�ف�ا��ار�ة�وأصبح�التمو�ل�محصورا

ع���الضفة�الغر�ية.
وحملت�الورقة�االحتالل�االسرائي���ا��زء�الرئ�����من�التد�ور����الوضع�
الص����س�ب�عدوانه�املتكرر�ع���غزة�و�عمده�اس��داف�املؤسسات�
وامل�شآت�ال��ية�وال���بفعل���ماته�ازدادت�اوضاع�ا�سوًءا�مش��ة�
إ���أن�القوان�ن�ال��ية�ال���صدرت�ب�ن�ف��ة�تأس�س�السلطة�عام�
١٩٩٤م،�مرورا�بانتخاب�ا��لس�ال�شر����االول�عام�١٩٩٦�وانتخاب�

الرئ�س�محمود�عباس�وانتخاب�ا��لس�ال�شر����الثا�ي�عام�٢٠٠٦،�
���قوان�ن�ل�س�ل�ا�عالقة�مباشرة�بال��ة�وتطو�ر�القطاع�الص���
إضافة�إ���عدم�توف���ا�ا��ماية�ل��قوق�ال��ية�للفئات�امل�مشة�غ���
املشمولة�بالتأم�ن�الص���ا��كومي،�وال�تتواءم�مع�االتفاقيات�الدولية�

��قوق�اإل�سان.
توصيات�جو�ر�ة

َص�ا��تصون�من�خالل�ورقة�ا��قائق�ا���توصيات�م�مة�طالبت�
ُ
وخل

بتفعيل�اآلليات�الدولية�لوقف�العدوان�وفك�ا��صار�عن�قطاع�غزة�
لفتح�ا��ال�أمام�تطور�القطاع�الص���وتوف���فرص�التمتع�با��قوق�

ال��ية.
وأكدت�التوصيات�ع���أ�مية�ا��اء�االنقسام�واستعادة�ا��لس�ال�شر����
الختصاصاته����سن�ال�شر�عات�والرقابة�ع���السلطة�التنفيذية�واقرار�
بقطاع� املتعلقة� والسياسات� ال�شر�عات� واصالح� التنمو�ة� ا��طط�
ال��ة�وا��قوق�ال��ية�لت���م�واالتفاقيات�الدولية�ال���انضمت�

ل�ا�دولة�فلسط�ن�تحت�االحتالل.
وسلطت�التوصيات�الضوء�ع���ضرورة��عز�ز�الرقابة�األ�لية�والشعبية�
مؤسسات� خالل� من� ال��ية� ا��دمات� وجودة� ال��ة� قطاع� ع���
ا��تمع�املد�ي،�و�ي�لة�قطاع�ال��ة����قطاع�غزة،�بما�يمكنه�من�
املوازنات� تخصيص� يضمن� بما� العالج� توط�ن� من� العملية� الناحية�
الالزمة�للبعثات�الدراسية�ا��ارجية�املتخصصة،�وتوف���األج�زة�الطبية�

املتقدمة�وا�شاء�مؤسسات���ية�عصر�ة����التخصصات��افة.
إن�الورقة�وما�رصدته� " من�ج�ته،�قال�م�سق�القطاع�الص���بالشبكة:
من�تحليالت�وتأث��ات�ع���قطاع�ال��ة�ستكون�مرجعا�دراسيا�للقوان�ن�

وال�شر�عات�الفلسطي�ية�ال���تؤثر�ع���عمل�القطاع�الص��".
و��ن�أن�الورقة�ستعتمد�كورقة�حقائق�وأداة�من�أدوات�الضغط�واملناصرة�
لتحقيق�الوحدة�القانونية�وال�شر�عية����األرا����الفلسطي�ية،�اضافة�

ا���جانب�التطو�ر�والتنمية.
يذكر�أن�الشبكة�أعدت�دراسة�عام�٢٠١٥م،�حول�اآلثار�االقتصادية�
من� ال�شر���� ا��لس� �عطيل� ع��� وامل��تبة� والقانونية� واالجتماعية�
خالل�مشروع�حول�سيادة�القانون�بالشراكة�مع�برنامج�االمم�املتحدة�
االنما�ي،��ان�من�أ�م�توصياته�ضرورة�تنظيم�حمالت�مناصرة�وضغط�

إلجراء��عديالت�ع���القانون�االسا����والنظام�الداخ��.
�

عطية�الوادية
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أصدرت�شبكة�املنظمات�األ�لية��الفلسطي�ية�اليوم�ورقة�حقائق�
قانونية�حول�أثر��عطيل�ا��لس�ال�شر����الفلسطي���ع���قطاع�
التعليم����فلسط�ن،�ناقشت�خالل�ا�ال�شر�عات�املتعلقة�بقطاع�

التعليم�الفلسطي������ظل�الظروف�القائمة.
دور� �عز�ز� �" مشروع� ضمن� إصدار�ا� تم� ال��� الورقة� واس��دفت�
األرا���� ��� موحد� قانو�ي� نظام� تحقيق� ��� األ�لية� املنظمات�
الفلسطي�ية"�تحليل�ال�شر�عات�والسياسات�الفلسطي�ية�املتعلقة�
ا��لس� اختصاصات� ع��� السيا���� االنقسام� وأثر� بالتعليم،�
ال�شر����املتعلقة�بالتعليم،�محاولة�تقديم�رؤ�ة�تنمو�ة�مس�ندة�

إ���اإلطار�ال�شر����وا��قو���من�منظور�ا��تمع�املد�ي.
إ��� مش��ة� بالتعليم،� العالقة� ذات� ال�شر�عات� الورقة� وتناولت�
السلطة� تأس�س� ع��� �

ً
عاما �٢٢ و�عد� الفلسطي�ية،� األرا���� أن�

الفلسطي�ية،�لم��ش�د�صياغة�أي��شر�ع�ينظم�التعليم،�و�حدد�
فلسفته�وأ�دافه.منو�ة�إ���إن�قطاع�التعليم��عتمد�ع���خمس�
العثما�ي،� ا��كم� ف��ات� من� املوروثة� القوان�ن� من� مجموعاٍت�
اإلنتداب�ال��يطا�ي،�قوان�ن�أردنية،�ومصر�ة،�باإلضافة�إ����عض�
الظرف� لتالئم� فقط� �عديل�ا� تم� ال��� اإلسرائلية"� �" القوان�ن�

الفلسطي��.
��� �عرضت� القوان�ن� من� مجموعة� أن� إ��� �

ً
أيضا الورقة� و�ش���

مواد�ا�وفصول�ا�إ���التعليم�العام�أو�العا��،�م��ا�قانون�الطفل�
الفلسطي��،�وقانون�األسرى�وا��رر�ن.

�دور�ا��لس�ال�شر�������االختصاص�الرقا�ي�
ً
وتناقش�الورقة�أيضا

واملسائلة�ع���التعليم،�مؤكدة�انه�غ���قادر�ع���مسائلة�ا��كومة�
املا��� �شقيه� الرقا�ي� بدوره� القيام� ع��� قدرته� عدم� إ��� اضافة�

واإلداري�كما�اكدت�ال�يئة�الفلسطي�ية���قوق�اإل�سان.
وعن�دور�الكتل�ال��ملانية�تؤكد�الورقة�أنه�لم�يتم�مسائلة�وز�ر�ال��بية�
التعليم�سوى�مرة�واحدة����آب�٢٠٠٨�وتمحورت�حول�إضراب�

املعلم�ن.
و�ش���الورقة�إ���أنه�و�عد��شكيل�حكومة�الوفاق�الوط��،�لم�يطرأ�
�غي���ع���عمل�ا��لس�ال�شر���،��س�ب�استمرار�حالة�اإلنقسام�
داخله�مش��ة�إ���إن�آليات�إقرار�موازنة�التعليم����الضفة�وغزة�

،�حيث�يتم����الضفة�الغر�ية�املصادقة�عل��ا�من�قبل�
ً
مختلفة�تماما

�ا��كومة�تقوم�برفع�ا�إ���كتلة�التغي���
ّ

الرئ�س،�أما����غزة،�فإن
واإلصالح�ال���تصادق�عل��ا.

وأوصت�الورقة�باستمرار�الضغط�ع���طر���االنقسام�الستكمال�
وثوابت� أسس� ع��� السيا���� النظام� بناء� وإعادة� املصا��ة،�
عصري� فلسطي��� قانون� وإقرار� صياغة� ع��� والعمل� وا��ة،�
موحد�متعلق�بالتعليم،�إ���جانب�الدعوة�إ����عديل�ال�شر�عات�
�عد� خاصة� ا��ديد� الفلسطي��� السياق� مع� لتتالئم� السابقة�
توقيع�فلسط�ن�ع���عدد�من�االتفاقيات�واملعا�دات�الدولية،�مع�
استمرار�الضغط�لتفعيل�ا��لس�ال�شر���،�ليمارس�دوره�فيما�

يتعلق�بالرقابة�واملسائلة،�وإقرار�املوازانات.

�ا�ي�البياري
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�أل�مية�دور�الشباب����بناء�ا��تمعات�أعدت�شبكة�املنظمات�
ً
نظرا

ا��لس� �عطل� أثر� حول� قانونية� حقائق� ورقة� الفلسطي�ية� األ�لّية�
ال�شر����ع���قطاع�الشباب����فلسط�ن،�سلطت�خالل�ا�الضوء�ع���
مه�و�عز�ز�مشاركته�

ّ
أبرز�التحديات�ال���تقف�أمام�تطّور��ذا�القطاع�وتقد

والظروف�السياسية�ال���عملت�ع�����م�ش�الشباب�وإقصا��م�و�غي�ب�
ألدوار�م.

واقرت�الورقة�ان�الشباب�الفلسطي���الزال��عا�ي�من�تحديات�عديدة�
م��ا�السياسية�واالجتماعية�واالقتصادية�إضافة�إ���االنقسام�السيا����
������م�ش�م�و�غي�ب�ادوار�م�منددة�باجراءات�إقصاء�

ً
الذي�لعب�دورا

الشباب�عن�مواقع�صنع�القرار����مختلف�املؤسسات�ومستو�ا��ا�وعدم�
وجود��شر�عات�تكفل�تفعيل�دور�الشباب.

ل�ا��لس�ال�شر����ع���واقع�الشباب.
ّ

االنقسام�السيا����وأثر��عط
ع��� أسا���� �ش�ل� ا�عكس� الفلسطي��� االنقسام� أن� الورقة� وتؤكد�
املؤسسات�الدستور�ة�الفلسطي�ية،�نا�يك�عن��عطل�العمل�بأح�ام�
القانون�األسا���،�مما�مس�بقدرة�األطراف�املتنازعة�ع���القيام�بتمثيل�
وش�دت�املرحلة�ال���تلت� الشعب�الفلسطي������تحر�ا��م�السياسية.
سا�مت� األزمة،� طر��� ب�ن� سياسية� وتجاذبات� مناكفات� االنقسام�
����عطيل�ا��لس�ال�شر���،�ادت������اية�األمر�إ���قيام�كتلة�التغي���
واإلصالح�ل��ملانية��عقد�جلسات����غزة�منذ�نوفم���٢٠٠٧��عد�أن�أجازت�
ال�شر���� ا��لس� أعضاء� عن� نيابة� التوكيل� بنظام� العمل� لنفس�ا�
املعتقل�ن،�رغم�معارضة�بقية�الكتل����ا��لس�ال�شر���،�وامتناع�ا�
عن�املشاركة����جلسات�كتلة�التغي���واإلصالح�وال���ناقشت�واقرت�
وإصدرت�عدد�من�القوان�ن،�دون�مصادقة�الرئ�س�عل��ا،�كما�تحدد�
املادة�(٤١)�من�القانون�األسا����وال���تنص�ع���أن�يصدر�الرئ�س�
القوان�ن��عد�إقرار�ا�من�ا��لس�خالل�ش�ر�من�تار�خ�إحال��ا�إليه�وله�
أن��عيد�ا�إ���ا��لس�خالل�ذات�األجل�مرفقة�بمالحظاته�أو�أسباب�

اع��اضه�وإال�اعت��ت�مصدرة�وت�شر����ا��ر�دة�الرسمية.
�للمادة�

ً
و�التوازي�أصدر�الرئ�س�ما�يز�د�عن�١٢٠�قرار�بالقانون؛�اس�نادا

(٤٣)�من�القانون�األسا����ال���تج���للرئ�س�إصدار�مثل�تلك�القرارات�
���حاالت�الضرورة�ال���ال�تحتمل�التأخ������غ���أدوار�ا�عقاد�ا��لس�

ال�شر���.
وتؤكد�الورقة�إن�الرئ�س�لم�يصدر�اي�قرارات�تتعلق�بحقوق�الشباب،�
ب�نما�أصدرت�كتلة�التغي���واإلصالح�قانون�الشباب�رقم�(٢)�لسنة�٢٠١١�
،�الذي�ينص�ع���تحديد�اإلجراءات�القانونية�املتعلقة�بإ�شاء�ال�يئات�
واملراكز�الشبابية،�وكيفية�مزاولة�أ�شط��ا�و�رغم�أ�مية��ذا�القانون�
����عز�ز�حقوق�الشباب�إال�انه�لم�ي�ب���معاي���محددة�،�بل�اعطي�وز�ر�
الشباب�والر�اضة�صالحيات�يمكن�أن�تؤدي�إ����يمنة�سلطة�ا��كم�
ع���ال�شاط�الشبا�ي����غزة،�ومؤسساته�التمثيلية،�وأناط�القانون�
بوز�ر�الشباب�والر�اضة�صالحية�اختيار�ممث���الشباب�واملراكز�وال�يئات�

الشبابية،����مجلس�إدارة�صندوق�دعم�الشباب�الوارد����القانون،�كما�
نيط�به�صالحية�حل�أية�مؤسسة�شبابية�ُي�سب�ل�ا�ارت�اب�مخالفات�

ُ
أ

�ع���اختصاص�القضاء.
ً
مالية�أو�إدار�ة،�و�عت����ذا��عدّيا

و�النظر�إ���معظم�قرارات�مجلس�الوزراء�املتعلقة�بالشباب�ال���صدرت�
���قطاع�غزة،�يت���ا��ا�مب�ية�باألساس�ع���التعديل�الوارد����قانون�
الشباب،�وأن�أغل��ا�صادرة�عن�وز�ر�الشباب�والر�اضة،�ولم�يجر�أي�

�عديل�أو�قرار�أو�قانون�ي�ناول�حماية�حقوق�الشباب�وتحس�ن�فرص�م.
واكتفى�طرفا�االنقسام����الضفة�وغزة�ب�سليط�الضوء�ع���الشباب�
البيانات� خالل� من� العاملي� الشباب� يوم� ��� فقط� وحقوق�م� ودور�م�
ال��فية،�وال���تؤكد����مجمل�ا�مرارة�الوضع�والواقع�العام�للشباب،�
وما�آلت�إليه�أحوال�م����ظل�االنقسام،وعدم�االلتفات�ل�م�و��قوق�م�

املشروعة.
واست�تجت�الورقة�أن�ا��لس�ال�شر����األول�لم��سن�قانون�موحد�
�منذ�االنقسام�

ً
ل�عمل�ا��لس�ال�شر����الثا�ي��ليا

ّ
للشباب،�وقد��عط

الفلسطي���عام�٢٠٠٧،�وما�ترتب�عليه�من�عدم�وجود�سياسات�وخطط�
موحدة�لل��وض�بواقع�الشباب����الضفة�وغزة.

وخلصت�الورقة�إ���عدد�من�التوصيات�امل�مة�وال���شملت�الدعوة�إ���
اإلسراع����إ��اء�االنقسام،�وتوحيد�وإصالح�منظومة�ال�شر�عات�إ���
جانب�ا�مية�وقف�إصدار�ال�شر�عات�والقرارات�إ���ح�ن�إ��اء�االنقسام�
مع�ا�مية�إعداد�مسودة�قانون،��شارك�فيه�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�
وتقديم�ا� األ�لية،� املنظمات� شبكة� برعاية� الشبابية،� واملؤسسات�
التالية:( بالتوج�ات� القانون� �ذا� يأخذ� أن� ع��� ال�شر���� للمجلس�

إقرارحقوق�الشباب�كحقوق�إ�سان-املساواة�ب�ن�ا���س�ن�-تخفيض�
- الشبابية� الكوتا� نظام� إقرار� االنتخابات–� ��� للشباب� ال��شيح� سن�

تخصيص��سبة�من�املوازنة�للشباب�-حماية�ورعاية�الشباب�الفقراء�
وذوي�االحتياجات�ا��اصة�والعاطل�ن�عن�العمل)

ودعت�الورقة�إ���إلزام�ا��كومة�بوضع�خطط�سنو�ة�للشباب�وتوف���
املوازنات�الالزمة�إلنفاذ�ا�وا�مية�إعادة��شكيل�ا��لس�األع���للشباب�
السياسية� واألحزاب� القرارات� صنع� مراكز� ��� الشباب� دمج� وا�مية�

والنقابات�واالتحادات�وا��معيات�األ�لية.
وطالبت�الورقة�بتفعيل�صندوق�دعم�الشباب،�وإقرار��سبة�محددة�من�
����تحديد�السياسات�مع�

ً
�م�ما

ً
املوزانة�لدعمه،�وإعطاء�الشباب�دورا

ضرورة����يع�املشار�ع�الصغ��ة�والر�ادية�ال�ادفة�لتمك�ن�الشباب،�
وتحقيق�استقرار�اقتصادي�ل�م،�وتمكي��م�من�املشاركة�بدرجة�أع���
للشباب� املد�ي� ا��تمع� مؤسسات� ومساعدة� االقتصادية� التنمية� ���

لتمكي��م�وتنظيم�ج�ود�م،�وتقو�ة�حرك��م�ا��تمعية.
وطالبت�الورقة�كذلك�بإعداد�دراسات�بحثية��سلط�الضوء�ع���واقع�
للضغط� املناصرة� حمالت� وأولو�ا��م،وتكثيف� واحتياجا��م� الشباب�

باتجاه�ز�ادة�فرص�الشباب.
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حمل�القطاع�الزرا������شبكة�املنظمات�اال�لية�الفلسطي�ية�بقطاع�
غزة�طر���االنقسام�السيا����املسؤولية�عن�تراجع�الوضع�القانو�ي�
�أن�االنقسام�زاد�الواقع�الزرا���

ً
للقطاع�الزرا���ب�افة�فروعه،�مب�نا

ال��� واللوائح� واألنظمة� القانو�ي� ا��انب� ع��� السل��� بتأث��ه� �،
ً
سوءا

ة،�ومن�ضم��ا�القطاع�الزرا��.
ّ

م�القطاعات��اف
ُ

تحك
واشار�مسؤولون����القطاع�الزرا���ا���أن�االنقسام�السيا����سا�م�
����شوء�انقسام�قانو�ي�لم�يرا���مبدأ�سيادة�القانون�ووحدته�ومبادئ�
حقوق�اإل�سان،�ليقود�إ���اختالف�وتباين�����عض�ال�شر�عات،��ال���
�ع���القطاعات�الفرعية�

ً
ادت�بدور�ا�ا���بروز�تناقضات�ا�عكست�سلبا

���الزراعة.
القطاع�الزرا���ب�ن�الواقع�والتحديات

�وحسب�مصادر�فلسطي�ية��ش�ل�القطاع�الزرا���احد�أ�م�الدعائم�
من�الناتج�ا����� لالقتصاد�الوط��،�حيث�تبلغ���سبة�مسا�مته�٥٪
من�اجما���الصادرات�قبل� الفلسطي��،�ووصلت��سبة�صادراته�٣٠٪

وقوع�االنقسام.
و�ش���احصائيات�وزارة�الزراعة�ا���إن�القطاع��الزرا����ان��ستوعب�
�إ���جانب�املسا�مة����تحقيق�جزٍء�كب���من�األمن�

ً
حوا���٤٨٠٠٠�عامال

الغذا�ي؛و���سد�االحتياجات�الغذائّية�للشعب�الفلسطي��؛�خاصة����
طبق�ع���قطاع�غزة�منذ�حوا���عشر�سنوات.

ُ
ظل�ا��صار�امل

وأشار�أعضاء�القطاع�الزرا������شبكة�املنظمات�اال�لية�خالل�اجتماع�
عقدوه�لنقاش�الوضع�القانو�ي�للقطاع�الزرا���ا���ان�قانون�الزراعة�
رقم�(٢)�لسنة�٢٠٠٣�املعدل�لسنة�٢٠٠٥م�الذي�ينظم��العمل�الزرا���
ل�

ّ
لم�يطرأ�عليه�أية��عديالت��س�ب�عدم�ا�عقاد�ا��لس�ال�شر����و�عط

لتلبية� �
ً
عمله�وعدم�قيامه�بم�امه�مؤكدين�إن�القانون�لم��عد��افيا

احتياجات�القطاع�الزرا���برمته�سواء�املزارع�أو�تنظيم�العمل�داخل�
ج�ات�االختصاص�الفنية،�أو�فيما�يتعلق�ب�نظيم�س���ال�شاط�النبا�ي�أو�

ا��يوا�ي�أو�مجال�ال��وة�السمكية.
وقال�ا��تمعون�ان�الفجوة�القانونية��عمقت�بفعل�االنقسام�وأدت�
ا���تأخر�ا�شاء�صندوق�التعو�ضات�للمزارع�ن�اثناء�حدوث�الكوارث�
الطبيعية�وال�شر�ة،�مما�أثر�ع���سبل�ع�ش�م�ونال�من�صمود�م�امام�
ا��اطر،�ا���جانب�استمرار�معاناة�املئات�من�املزارع�ن�املتضرر�ن�من�
ا��رب�االخ��ة�من�فقدان�مصدر�رزق�م�جراء�ما��عرضوا�له�من�خسائر�
فادحة�ولم�يتلقوا�أية��عو�ضات�تضمن�ل�م�مزاولة�عمل�م�وكسب�رزق�م.

وأكد�أعضاء�القطاع�الزرا���ع���أ�مية�ا�شاء�"�صندوق�درء�ا��اطر�
والتأمينات�الزراعية�لتعو�ض�املزارع�ن�عن�الكوارث�الطبيعية�كما�جاء�
���املادة�(٣)�من�القانون�منو��ن�إ���استمرار�نقاش�الالئحة�التنفيذية�
لتطبيق�القرار�الصادر�عن�رئ�س�السلطة�الوطنية�الفلسطي�ية�لسنة�

٢٠١٣�بخصوص�القانون.

الزرا��� للقطاع� القانو�ي� الوضع� تراجع� مسؤولية� ا��تمعون� وحمل�
ا���طر���االنقسام�السيا����وما�نتج�عنه�من��غرات�وفجوات�قانونية�
أدت�إ���تأخ�����وض�القطاع�الزرا���وتراجع�معدالت�اس�امه����الناتج�

ا����.
�غياب�ال�شر�ع�القانو�ي�وتأث��اته�ع���القطاع�الزرا��

أثر� �" حول� حقائق� ورقة� اال�لية� املنظمات� شبكة� أصدرت� ج���ا� من�
�عطيل�أعمال�ا��لس�ال�شر����ع���القطاع�الزرا��"�أعد�ا�د.ن�يل�ابو�
شمالة�و�بة�ابو�حطب�تناولت�الورقة��عدد�القوان�ن�ال���تنظم�القطاع�
الزرا���وم�ان�وتار�خ�صدور�ا�ونطاق�تطبيق�ا،�إ���جانب�تناول�القوان�ن�
الضفة� ��� تطبق� تزال� وال� االنقسام� وقوع� قبل� صدرت� ال��� ة�

ّ
وحد

ُ
امل

الغر�ية�وقطاع�غزة�ع���السواء،�مثل�قانون�الزراعة�الفلسطي���رقم�٢�
ل�بالقانون�رقم�١١�لسنة�٢٠٠٥.

ّ
عد

ُ
لسنة�٢٠٠٣�امل

وجاء����ورقة�ا��قائق�الصادرة�عن�شبكة�املنظمات�اال�لية����غزة�"�ان�
القانون�لم��ش�د�أي��عديالت�منذ�صدوره�ع���الرغم�من�االحداثيات�
�ستوجب� وال��� الزرا��� القطاع� ��� باستمرار� ا��اصلة� والتغي��ات�

التعديل�والتنظيم".
وتطرقت�الورقة�ا���جملة�القوان�ن�والقرارات�ال���أصدر��ا�كتلة�التغي���
واالصالح�ال��ملانية�التا�عة���ركة�"حماس"����قطاع�غزة�دون�الضفة�
�غياب�ا��لس�ال�شر����أّدى�إ���انقسام�قانو�ي،�حيث�

ّ
الغر�ية�مب�نة�ان

طّبق����الضفة�
ُ
صدر�عن�ا��لس�ال�شر�������قطاع�غزة�قوان�ن�لم�ت

الغر�ية،�ما��س�ب����ار�اك�العمل����القطاع�الزرا���سواء�فيما�يخص�
قوان�ن� صدور� إ��� اضافة� الدولة،� ��� االختصاص� ج�ات� أو� املزارع�ن�

وقرارات����الضفة�الغر�ية�دون�قطاع�غزة
أثر��عطيل�أعمال�ا��لس�ال�شر����ع���القطاع�الزرا��

فه�غياب�
ّ
وشددت�ورقة�ا��قائق�ع���"ضرورة�الوقوف�ع���األثر�الذي�خل

عمل�ا��لس�ال�شر����باعتباره�أداة�الشعب�والوسيط�ب�ن�الشعب�
م� ِ

ّ
نظ

ُ
ت ال��� والقوان�ن� ال�شر�عات� سن� ��� دوره� عن� عدا� وا��كومة،�

العمل�الزرا���بمختلف�جوانبه،�ودوره�كج�ة�ُمخّولة�بإقرار�املوازنة�
العاّمة�للسلطة�الوطنية�الفلسطي�ية،ا���جانب�أ�مية�الديمقراطّية����

نجاح�التنمية،�لكو��ا�توفر�ا��وكمة�وتضمن�املشاركة�والشفافية.
واو��ت�الورقة�ا�م�القوان�ن�ال���تنظم�القطاع�الزرا��،�وال���تباي�ت�
بالف��ة�األخ��ة�ب�ن�الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�مما�أثر�سلبا�ع���س���

��لة�التنمية�الزراعّية.
�شار�ا���ان�ورقة�ا��قائق�املعدة�تأ�ي�ضمن�مشروع��عز�ز�دور�املنظمات�
األ�لية����تحقيق�نظام�قانو�ي�موحد����األرا����الفلسطي�ية،�والذي�
��دف�ا���املسا�مة����الضغط�واملناصرة�لتحقيق�نظام�قانو�ي�موحد�
برنامج�دعم� ���فلسط�ن�بالشراكة�مع�برنامج�األمم�املتحدة�اإلنما�ي/

سيادة�القانون�والوصول�للعدالة.

مدحت�حلس
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قانونية،� حقائق� ورقة� الفلسطي�ية� األ�لية� املنظمات� شبكة� انجزت�
حول�ال�شر�عات�والقرارات�ا��اصة�بالقوان�ن�واملراسم�الصادرة�خالل�
ف��ة�االنقسام�الفلسطي���من�"منظور�جندري"�القت�خالل�ا��الضوء�
قة�باملرأة�وال���تؤثر�ع���

ّ
تعل

ُ
ع���ال�شر�عات�والقوان�ن�الفلسطي�ية�امل

واقع�ا����ضوء�استمرار�االنقسام�الفلسطي���ورؤ�ة�ا��تمع�املد�ي�
واملؤسسات�ال�سو�ة����ذلك.

واست�تجت�الورقة�إن�كتلة�التغي���واإلصالح�ال��ملانية�التا�عة���ركة�
طّبق����قطاع�غزة�فقط،�

ُ
"حماس"��عمل�ع���ع���اصدار��شر�عات�ت

مقابل�اصدار�الرئ�س�محمود�عباس�عشرات�القرارات�والقوان�ن�ال���
طّبق����الضفة�الغر�ية�فقط،�منو�ة�إ���انقسام�السلطة�التنفيذّية�

ُ
ت

�
ً

خطورة ل�
ّ

شك الذي� األمر� موّحدة،� تنموّ�ة� وسياسات� خطط� وغياب�
�ع���مجمل�منا���ا��ياة����ا��تمع�الفلسطي���و�ان�

ً
�حقيقيا

ً
و��ديدا

لل�ساء�النص�ب�األك���من��ذا�التأث���السل��.
وجاءت�الورقة�ضمن�املشروع�الذي�تنفذه�"�عز�ز�دور�املنظمات�األ�لية�
���تحقيق�نظام�قانو�ي�موّحد����األرا����الفلسطي�ية"بالشراكة�مع�
و�يئة� اإلنما�ي� املتحدة� األمم� ل��نامج� املش��ك� ال��نامج� "سواسية"�
العدالة�واألمن�للشعب� �عز�ز�سيادة�القانون: األمم�املتحدة�للمرأة/

الفلسطي�ية،� املرأة� واقع� إ��� مش��ة� �)٢٠١٧ ـ� �٢٠١٤) الفلسطي���
ب�ن� ا��ندر�ة� الفجوة� لتفس��� باملرأة� ا��اصة� وال�سب� واالحصاءات�
الرجل�واملرأة����فلسط�ن،�واستمرار�املعوقات�ال�شر�عية�والقانونية�

ال���تحول�دون�املساواة�ب�ن�ا���س�ن.
����عداد�الس�ان�وا��الة�االجتماعية� وتناولت�الورقة��سب�ال�ساء�
وقضايا�الطالق�واالنجاب�ومشاركة�املرأة����القوى�العاملة،�ومعدالت�
إضافة� فأك��،� العامة� الثانو�ة� ع��� ا��اصالت� االناث� ب�ن� البطالة�
خاص� �

ً
فصل افراد� جانب� إ��� القرار،� صنع� مواقع� ��� املرأة� ملشاركة�

تأس�س� منذ� القانونية� ال�شر�عات� ��� االجتما��� النوع� إدماج� بواقع�
�إ���الواقع�القانو�ي�للمرأة����ظل�االنقسام�

ً
السلطة�الفلسطي�ية�وصوال

وال�شر�عات�الصادرة�بحق�ا����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�منتقدا�
أداء�ا��لس�ال�شر����الفلسطي���األول�جراء�تجا�ل�ما�رسمته�وثيقة�
االستقالل�الفلسطي�ية�عام�٨٨،�واالتجاه�القانو�ي�الذي�يقوم�ع���
�من�شرعية�حقوق�اال�سان�واالتفاقيات�

ً
أساس�انصاف�املرأة،�انطالقا

ا��لس� إن� إ��� الفتا� الصلة،� ذات� الدولية�
اسا���� �ش�ل� ز�

ّ
رك

ع���االمور�االدار�ة�التنظيمية�والتجار�ة�وقطاع�االرا����وا��دمات�من�
��ة�و�عليم،�عدا�عن�األمور�السياسية�واالنتخابات.

كما�ناقشت�الورقة�واقع�االنفراد�بال�شر�ع�وسن�القوان�ن�كأحد�أدوات�
�فيما�سّمته�

ً
االنقسام�����ل�من�الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�متمثال

عن� الصادرة� واملراسيم� القرارات� عن� عدا� القضا�ي"،� االنقسام� �"
�ضارة�كب��ة�ع���واقع�املرأة�

ً
مجل����الوزراء�والرئاسة،�مما�ترك�آثارا

الفلسطي�ية.
�

ً
و�لغ�عدد�ال�شر�عات�املقرة����غزة�ح���تار�خ�اعداد�الورقة،�٥٧��شر�عا

وتم��شر�ا����ا��ر�دة�الرسمية�الصادرة����غزة،�أما����رام�هللا�فأصدر�
شرت����

ُ
�بقانون�منذ�وقوع�االنقسام�عام�٢٠٠٧،�ن

ً
الرئ�س�١٥٢�قرارا

ا��ر�دة�الرسمية�الصادرة����الضفة�الغر�ية،�فيما�أشارت�الورقة�إ���
فقط�من�ال�شر�عات�اختصت�باملرأة،�مو��ة�أن�القرارات���� أن�١٫٥٪
ا��االت�األخرى����معظم�ا�لم�تمنح�املرأة�مم��ات�تفضيلية�تحسن�من�
واقع�ا،�مع�ذكر�أمثلة�ع����ل�من�القرارات�والقوان�ن�صادرة�عن�طر���

االنقسام.
إ��� الداعية� التوصيات� من� مجموعة� إ��� ا��قائق� ورقة� صت�

ُ
وخل

ضرورة�اإلسراع����استعادة�الوحدة�الوطنية�والعودة�إ���آلية�ال�شر�ع�
الدستور�ة،�إضافة�لتقييد�ا��لس�ال�شر�����عمله�األسا�������سن�
القوان�ن�وعدم�الزج�به����أتون�ا��الفات�السياسية�اضافة�إ���املطالبة�
ا��لس� لتمك�ن� وقت،� أسرع� ��� و�شر�عية� رئاسية� انتخابات� بإجراء�
ال�شر����من�اتخاذ�ا��طوات�ال����ساعد����تدارك�سلبيات�الواقع�

ال�شر����ا��ا���وتوحيد�القوان�ن����
الضفة�وغزة،�واقرار�مبدأ�حقوق�

املرأة����حقوق�ا�سان،�والتع�د�
أش�ال� �افة� ع��� بالقضاء�

والعمل� املرأة،� ضد� التمي���
املشاركة� تفعيل� ع���

ا��قيقية�للمرأة�باملع���
السيا����واالقتصادي�

واالجتما��.


