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تنفيذي ص  م

  

ً وفقا السل التجمع الشباب حق ز عز املختصة والوزارات الفلسطي شر ال املجلس دور حول يبقىالسؤال

قو  با اص ا الدو د تجاهللع وشرائحھ وفئاتھ املجتمع وقوى السياسية حزاب و الفصائل دور و والسياسية املدنية ق

من مجموعة ظل قائما ، الفلسطي العامة جتماعات قانون ا عل نص ال املحددات ام واح السل التجمع ق ا

مجموعة ظل و ا عل جابة ا بحاجة زالت ال ال ساؤالت ق،ال ا ذا تواجھ ال والذاتية املوضوعية التحديات من

من القيام دون وتحول تقف ال املعيقات م ا من يبقى ي والرقا شر ال دوره اداء عن شر ال املجلس فتعطيل

أر  عن التعب من م غ للشباب افية ال ماية ا توف عن عاجزة تظل ال ن والقوان عات شر ال سن لاملجلس ب م اء

الوط املشروع تحديات ة مواج الة ّ الفع ا مشارك عرقل ذاتية تحديات ، ، الفلسطي الشباب يواجھ كما حرة

ا. عض ت ش مثل ، وط غي مسار وشق   الفلسطي

ان ا حصائيات فة1ش م سبة عت و ومية ا وغ ومية ا الوظائف ن العامل من ( وال%( الشباب بحق

فصائل مستوى ع وايضا العامة ياة ا الشباب مشاركة ع بالتا ينعكس ذا و الشباب م حقيقيا تمثال عكس

ا ا الوضع ان الشباب من الفصائل قيادات معظم انت املا القرن من نات الست ة ف اواخر ففي ر التحر منظمة

لفئة فاعل دور ا ش الدور.ال ذلك عن تراجع ناك القيادية، يئات ال   الشباب

الشباب، س ول السن وكبار ول الك وجود ر التحر منظمة الفلسطي اضة والر للشباب ع املجلس ع غلب كما

فقط. ا الر انب ا الشباب حصر   ومحاولة
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  مقدمة

ع مشروع نفيذ ب التواصل منتدى جمعية قوقتقوم با اص ا الدو د للع ً وفقا السل التجمع الشباب حق ز ز

حق ز عز تأكيد إ املشروع دف و جية، و ال الشعبية املساعدات مع بالشراكة ية الغر الضفة والسياسية املدنية

الضفة والسياسية املدنية قوق با اص ا الدو د للع ً وفقا السل التجمع (الشباب املادة ية والقانون21الغر (

لعام املعدل (2003الفلسطي   ).26املادة

  

السلمي3.1 التجمع الشباب دور ز عز و القانون وسيادة شر ال   املجلس

رمي ال سلسل ال قمة تحتل ال و ة، الدستور الوثيقة صلب ساسية اتھ وحر سان حقوق ع ّ النص إن

ال ذهالنظام حماية لضمان فعالة وسيلة الوقت ذات عت ُ كما خاصة، قدسية قوق ا ذه إعطاء ع للدولة، ي قانو

فراد وحقوق ا بي فيما الثالث السلطات وعالقة ا، ف كم ا نظام عادة ن يب الدولة دستور أن إ يرجع وذلك قوق، ا

عالقة ا دستور تو إذ والدولة م. الناحيةوواجبا من بالفرد السلطة وعالقة ناحية، من ا ببعض العامة السلطات

ا مجمل عت نصوص و ا. تنفيذ وضمان ا ر تقر وكيفية ا، ومدا فراد ة حر طبيعة الوقت ذات تحدد كما أخرى،

سان. حقوق حماية تضمن أساسية،   مرتكزات

املصدر  ل ش الذي للقانون التام ضوع ا عنإن والصادر م، وواجبا ن املواطن قوق واملحدد العامة السلطات لصالحية

أو عية شر ال السلطة طار يوفر مؤسسيا بناء يتطلب محدد، إجراءات وفق ع شر بال املخولة ات ا أو عية شر ال السلطة

و  طار يوفر مؤسسيا بناء يتطلب محددة، إجراءات وفق ع شر بال املخولة ات نادا س يجري ال القانونية املرجعية

امھ. واح القانون س تكر ا   ال

) املادة (2تنص الفقرة ذا2) طرف دولة ل د "تتع ي: ع والسياسية املدنية قوق با اص ا الدو د الع من (

ا فعال تكفل ال القائمة عية شر ال غ أو عية شر ال ا تداب انت إذا د، بأنالع د، الع ذا ا ف املع قوق ا عمال

( )" عية شر غ او عية شر تداب من عمال ذا ل ا ضرور ون ي مما د، الع ذا ام وألح ة الدستور ا إلجرا طبقا   تتخذ،

ع املأخذ الشباب قانون يرى لم اليوم وح املجتمع، الشباب دور تفعيل تكفل عات شر وجود عدم املجلسإن

وواجباتھ. الشباب قوق الناظمة عات شر ال غرات ثمة ناك و شر   ال
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التجمع3.2 الشباب حق ع شر ال املجلس دور غياب   أثر

املواطن حقوق تكفل ال ن القوان تنفيذ وتراقب شرع ال السياسة ئة الب ون ي أن شر ال املجلس دور صل

والس (املدنية املادة نصت فقد الدولية املواثيق لھ ا كفل وال سان10ياسية حقوق " الفلسطي سا القانون من (

عالنات إ نضمام ع إبطاء دون ية الفلسطي الوطنية السلطة عمل ام. ح وواجبة ملزمة ساسية اتھ وحر

حقوق تح ال والدولية قليمية )واملواثيق )   سان

عمل ع الرقابة التنفيذية زة ج اداء ومراقبة ن القوان سن شر ال املجلس دور غياب ع نقسام حالة أثرت

السلطة ع عية شر ال السلطة رقابة املتمثلة ملانية ال الرقابة : ات مستو ثالثة تأخذ أن يجب التنفيذية السلطة

الق والرقابة عنالتنفيذية، تصدر ال للقانون املخالفة القرارات إلبطال القضائية السلطة صالحية وتتمثل ضائية

حماس فوز أثر شر ال املجلس عطل ومع ا ذا ع التنفيذية السلطة رقابة أو الذاتية الرقابة ا ً وأخ التنفيذية، السلطة

وسيطر 2006 انقسام حالة من ذلك عن ترتب وما حماس، عاموفوز غزة ع حماس قوق2007ة ا افة مست فقد ،

ه. غ او للشباب التجمع حق ا ف بما الفلسطي للمواطن ات ر   وا

  

السلمي3.3 التجمع الشباب دور ز عز و السياسية والقوى ية الفلسطي   الفصائل

الفلسطي الشعب وابناء فئات افة ومشاركة ية الفلسطي القضية خ وتار ية الفلسطي القضية شھ ع الذي ال ا واقع

املدارس او امعات با الطالبية ركة ا ع سواء الشباب فئة ون ت أن م سا حتالل من التحرر أجل من النضال

قوق  ا تلك لنيل الفلسطي النضال عاممقدمة السلطة ء م عد تلك94و ع ة يو الب ات التغ من العديد جرت

قاعدة ع و مما أك املصا قاعدة ع الشباب فئة دور ع أك ل ش تؤثر املختلفة السياسية القوى أصبحت دوار

ام.   ح

ميع ل املشاركة حق ضمان عددي سيا نظام بناء ع يقوم الفصائ طارالعمل و التعب ة وحر التجمع وحق

ا ف بما الفلسطي الشعب أبناء ميع التجمع ق ا وحماية املشاركة وتفعيل العام ق ا حماية أجل من عمل العام

م. رأ عن التعب   الشباب
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يج78.19أشار الفصائل ان ا التواصل منتدى ي احصا ر تقر م أراء استطلعت ممن ( أك%( دورا تلعب أن ب

. السل بالتجمع الشباب حق   حماية

الفئات تتعرض حيث ، الوط القرار صنع العادلة املشاركة من م تحرم عامة سياسات الفلسطي الشباب يواجھ

"السل قبل من ت وتفت احتواء ومحاوالت يق وتض قمع عمليات إ غزة، وقطاع ية الغر الضفة خاصة ن"الشبابية، طت

السياسية القوى من ام أ يواجھ الشباب ان كما . سرائي حتالل دولة قمع إ باإلضافة غزة، وقطاع ية الغر الضفة

ة. فئو ملصا م استغالل ال محاولة او م   لدعم

    

احات ق و   التوصيات

 واجتماع سياسية ومؤسسات تنظيمات خالل من وحقو اجتما ي شبا حراك املشاركةخلق للشباب يح ت ية

ضاغطة. فعاليات خالل من م حقوق اع وان ا ومسار ا داف أ ع والتأث ا   ف

 ممارسة ماية ا وتوف الدولية ن القوان مع م ت ة وعصر حديثة ن قوان شر ال املجلس سن ان ضرورة

الرأي. وابداء التعب ق   ا

 ش ال املجلس سلطات ة وتقو والوقوفتوضيح سان حقوق ام اح يخص فيما قائق ا وتق البحث ر

جسيمة. ات ا ان حدوث ت تث قد ع وقا أية   ع

 القانونية ومسؤولياتھ واجباتھ وممارسة شر ال املجلس تفعيل أجل من ، السيا نقسام حالة اء إ

والقو  الداخ ونظامھ سا القانون ا عل املجلساملنصوص عمل ضرورة ي ملا ال بالعمل املتعلقة ن ان

التنفيذية. السلطة مساءلة خالل من م ا حر ن املواطن حقوق حماية ع شر   ال

 .سان قوق الدولية املواثيق مع ية الفلسطي عات شر ال مواءمة أجل من   العمل

 متھ م السياسية حزاب مستوى ع ي شبا شاري اس مجلس للشبابشكيل السياسية املشاركة تفعيل

املجلس خالل من الشباب رعاية قانون تفعيل والتنظيمات حزاب القيادية طر الشباب تمثيل ادة ز حزاب

ادة ز لضمان ة العمر الفئة وتحدي نتخابات ن قوان مراجعة الشباب حقوق وحماية دور لتعيل شر ال

يا ا الشباب العامةمشاركة   ة

  



 

  

 

التجمع الشباب حق ز عز املختصة والوزارات الفلسطي شر ال املجلس دور

الفصائل ودور والسياسية املدنية قوق با اص ا الدو د للع ً وفقا السل

حزاب السلالو التجمع ق ا تجاه وشرائحھ وفئاتھ املجتمع وقوى سياسية

املحددات ام نصواح الفلسطيال العامة جتماعات قانون ا   عل

 of 7 6 الصفحة

 

سياسات  2016  ورقة

  

اتمة   ا

أخفق شر ال فاملجلس العامة. ات ر وا قوق ا جانب ية الفلسطي الساحة ع والقانونية السياسية ات املتغ أثرت

ان و مجموعات شكيل ع العمل حاولوا النواب عض أن رغم نقسام حالة ينة ر وأصبح منھ، املطلوب دوره أداء

غ برملانية، سانعمل وحقوق ات، ر وا القانون اك الن ة ج ألي ً عة ذر ون ي أال يجب شر ال املجلس غياب أن

.   الفلسطي

يئات ال ا الشباب وصول ن ب ما القائمة الفجوة سد بمحاولة خرى مطالبة ية الفلسطي والقوى حزاب ان كما

ت الفجوة ذه مثل ان حيث حزاب، الالقيادية يات الت م عن ع ال وايضا للشباب فاعلة مشاركة دون حول

املختلفة. م نضال مراحل الشباب ا   قدم

عن التعب م حق وضمان الل التجمع للشباب الفاعلة املشاركة تكفل ال عات شر ال من مجموعة تنفيذ من بد ال

الو  القوى ان كما عتقال، من خوف دون م الشبابيةأراء للفئات عتبار اعادة من مطالبة أيضا ية الفلسطي طنية

املشاركة وم مف ز عز و خر الرأي ام اح ع قائم ديمقراطي مجتمع بناء فاعل عنصر ون ت وأن ا شط ا من العديد

العدالة  تحقيق او العادلة الوطنية املطالب لتحقيق اليومي النضال تحقيقالشبابية ضمان يتم أن يمكن ال جتماعية.

سبات املك وتراجع املجتمع سيج وحدة نقسام ظل و عية شر ال املؤسسة عمل عطيل ظل الشباب حقوق

سبات. املك تلك لصيانة للنضال للشباب مباشرة ة مص ناك ف لذلك العامة،   الديمقراطية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

التجمع الشباب حق ز عز املختصة والوزارات الفلسطي شر ال املجلس دور

الفصائل ودور والسياسية املدنية قوق با اص ا الدو د للع ً وفقا السل

حزاب السلالو التجمع ق ا تجاه وشرائحھ وفئاتھ املجتمع وقوى سياسية

املحددات ام نصواح الفلسطيال العامة جتماعات قانون ا   عل

 of 7 7 الصفحة

 

سياسات  2016  ورقة

  

  املراجع

 با اص ا الدو د قرارالع بموجب نضمام و والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد والسياسية، املدنية قوق

املتحدة لألمم العامة معية (د2200ا املؤرخ21ألف سم16( /د   .1966انون

 .مفتاح العام املجال وقيادة الفلسطي الشباب حول   حقائق

 الشباب حق ز عز التواصل منتدى جمعية ي احصا ر قوقتقر با اص ا الدو د للع وفقا السل التجمع

والسياسية   .2016املدنية

  

  

 


