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الهجرة

٪ للمهاجرين من 
إجمايل السكان

عدد املغرتبني يف 
االحتاد األوروبي٢

دول املقصد الرئيسية  

األردن  
سوريا  

لبنان  
ليبيا  

مصر  

2،118،267
595،847
487،270

303،601
134،080

النسبة املئوية للتحويالت املالية من إجمايل 
الناجت احمللي:  ٪17.6

تدفق احلواالت املالية )باملليون دوالر أمريكي(: 
٢.647

ازدواج اجلنسية٣                

حق التصويت يف االنتخابات الوطنية 
للمواطنني املقيمني باخلارج٣    

ال توجد يف فلسطني سياسة مشاركة الشتات.

احلقوق السياسية

تخطيط مشاركة الشتات

حملة عامة على السياسة واإلطار التشريعي

ــم  ● ــد«، إىل أن معظ ــعب واح ــدة وش ــة، »أرض واح ــة الثالث ــة السياس ــر أولوي ــة٢017-4:٢0٢٢ تش ــة الوطني ــة السياس خط
ــا خــارج فلســطن وأن نســبة كبــرة منهــم مســجلن كالجئــن. يف ضــوء هــذه احلقائــق،  الفلســطينين يعيشــون حالًي
تدعــو اخلطــة إىل حتســن تقــدمي اخلدمــات للســكان النازحــن يف البلــدان اجملــاورة )بشــكل رئيســي من خالل املســاعدة 
اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة( وتوفــر الفــرص للمغرتبــن للمشــاركة يف عمليــة بنــاء الدولــة من خالل »االســتثمار، 

أو املســاعدة املاليــة، أو اخلــرة أو التأييــد«. 

1 ال يجوز تفسر هذا التصنيف على أنه اعرتاف بدولة فلسطن وال يخل باملواقف الفردية للدول األعضاء يف االحتاد األوروبي بشأن هذه املسألة.
2 هــذا الرقــم يف جميــع االحتمــاالت هــو اســتخفاف كبــر. علــى ســبيل املثــال، ال يشــمل هــذا الرقــم الفلســطينين الذيــن يعيشــون يف أملانيــا التــي تســتضيف، حســب 
العديــد مــن الروايــات، أكــر جاليــة شــتات يف أوروبــا. نظــًرا لعــدم االعــرتاف بفلســطن كدولــة يف العديــد مــن البلــدان املســتقبلة، ال يتــم احتســاب الفلســطينين علــى 
ــد  ــة عن ــفر املقدم ــق الس ــم و / أو وثائ ــى وضعه ــاًدا عل ــة اعتم ــيات خمتلف ــجيلهم يف جنس ــم تس ــا يت ــا م ــك، غالًب ــن ذل ــداًل م ــرة. ب ــات الهج ــادر بيان ــو يف مص ــذا النح ه

الدخــول. راجــع مقالــة كوتــش و رجــب، "تخطيــط ودراســة الشــتات الفلســطيني يف أملانيــا"، 2018، كليــة ماســرتيخت للدراســات العليــا يف احلكــم.
ــدد  ــمح بتع ــة، ُيس ــة العملي ــن الناحي ــوين. م ــور قان ــن منظ ــا م ــؤال مفتوًح ــرتك الس ــا ي ــية، مم ــمي للجنس ــون رس ــزة بقان ــر جمه ــطينية غ ــة الفلس ــلطة الوطني 3 الس

ــدويل."  ــون ال ــل القان ــطينيًا؟ حتلي ــًا فلس ــح مواطن ــق يف أن يصب ــه احل ــن ل ــة: "م ــة قفيش ــر مقال ــزة. انظ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــكان الضف ــية لس اجلنس
 2017-22 خمطط السياسة الوطنية: األولوية للمواطنن، دولة فلسطن، ديسمر 2016.

4 2017-22 خمطط السياسة الوطنية: األولوية للمواطنن، دولة فلسطن، ديسمر 2016. 
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االجتاهات 
نشــأ الشــتات الفلســطيني بشــكل أساســي عــن صراعــات 1948و1967 بــن العــرب وإســرائيل. ويشــكل مصــر 
النازحــن وقضيــة »حــق العــودة« حجــر األســاس يف الشــؤون اخلارجيــة الفلســطينية وركيــزة مــن ركائــز هويتهــا 
الوطنيــة.5 ومــع ذلــك، فــإن االحتــالل املســتمر والتقــدم احملــدود يف بنــاء الدولــة أعاقــا قــدرة الدولــة علــى صياغة 
اســرتاتيجيات وأطــر مشــاركة هادفــة، علــى الرغــم مــن وجــود شــبكات جمتمعيــة نشــطة.6 يف غضــون ذلــك، أدى 
ــا ودول اخلليــج - إىل  ــكا الشــمالية وأوروب ــة - يف أمري ــة العاملي ــر االقتصادي اندمــاج الشــتات التدريجــي يف الدوائ
ــايل  ــي اإلجم ــاجت احملل ــن الن ــة م ــبة مئوي ــالت كنس ــة للتحوي ــر متلقي ــي أك ــطن ه ــرة )فلس ــالت كب ــات حتوي تدفق
يف املنطقــة(، ممــا يســلط الضــوء علــى إمكانــات وجاذبيــة مشــاركة الشــتات كموضــوع لصانعــي السياســات.7 
وبهــذا املعنــى، أصبحــت احلكومــة علــى درايــة بقضايــا الشــتات مبــا يتماشــى مــع األهــداف احملــددة يف خطــة 
السياســة الوطنيــة. علــى ســبيل املثــال، مت إنشــاء جلنــة مشــرتكة بــن املؤسســات لتعزيــز املناقشــات 
ــاص(.  ــاع اخل ــدين والقط ــع امل ــات اجملتم ــوزارات ومنظم ــة )ال ــة املعني ــات الفاعل ــف اجله ــع خمتل ــة م املتعمق
لزيــادة املشــاركة  الشــتات ودراســة طــرق  القصــور احلاليــة يف سياســة  أوجــه  اللجنــة إىل حتديــد  تســعى 
ــة  ــات تبســيط االســتثمار نحــو مشــاريع التنمي واالســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات املغرتبــن؛ تشــمل األولوي
ــة الفلســطينية يف البلــدان املســتقبلة. ــرأي العــام اإليجابــي حــول الدول ــز ال احملليــة احلاســمة، ولكــن أيًضــا تعزي

اإلجنازات 
العــودة و »تــداول األدمغــة«: يف الســنوات القليلــة املاضيــة، اســتهدف عــدد مــن املبــادرات أفــراد الشــتات 
املهــرة للعــودة إىل فلســطن يف مهــام »خــراء« قصــرة املــدى. بالتعــاون مــع الــوكاالت الدوليــة، أنشــأت 
الــوزارات الفلســطينية قنــوات تنقــل مكرســة لدعــم قطاعــات معينــة مــن االقتصــاد، يف أغلــب األحيــان مــن خــالل 
تســخر مؤهــالت الشــتات و »املعرفــة الفنيــة«. علــى وجــه اخلصــوص، اســتفادت القطاعــات األكادمييــة والطبيــة 

و »عاليــة التقنيــة« مــن هــذا النــوع مــن مشــاركة املغرتبــن.8

اســتثمار الشــتات: أدى التعــاون مــع القطــاع اخلــاص إىل إنشــاء قنــوات خمتلفــة تهــدف إىل حتفيــز رغبــة املغرتبــن 
ــة  ــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية )PIPA( هــي الوكال لالســتثمار يف فلســطن. علــى وجــه اخلصــوص، وكال
الرائــدة التــي تعمــل علــى جلــب االســتثمار األجنبــي ودفــع ريــادة أعمــال املغرتبــن يف فلســطن. علــى ســبيل 
املثــال، شــاركت الوكالــة يف برنامــج MedGeneration، وهــو مســعى إقليمــي مكــرس لالســتفادة مــن إمكانــات 
الشــتات مــن خــالل ربــط الفنيــن املؤهلــن يف أوروبــا مــع الشــركات الفلســطينية.9 وقــد حتققــت مبــادرات 
أخــرى، مبــا يف ذلــك ســندات الشــتات أو التمويــل األويل، مــن خــالل قطــاع مصــريف نشــط واســتعداد العديــد مــن 

ــا.  املغرتبــن لالســتثمار حملًي

نهــج شــامل للحكومــة: يقــود الفريــق الفنــي للهجــرة )MTT(، وهــو جلنــة مشــرتكة بــن الــوزارات وضعــت حتــت 
قيــادة وزارة الداخليــة، جهــوًدا متعــددة الــوكاالت ومتقاطعــة ملشــاركة الشــتات. ُيجــري حالًيــا الفريــق الفنــي 
للهجــرة، بدعــم مــن اجملتمــع الــدويل10، مشــاورات جتمــع بــن املنظمــات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين 
ــتات.  ــة للش ــرتاتيجية وطني ــاس الس ــع األس ــادرات ووض ــن املب ــآزر ب ــادة الت ــدف زي ــطن به ــودة يف فلس املوج
األهــم مــن ذلــك أن الفريــق الفنــي للهجــرة يقــوم أيًضــا بجمــع بيانــات عــن جمتمعــات املغرتبــن مــن أجــل دمــج 

ــتقبل.11 ــة يف املس ــع السياس ــل يف صن ــكل أفض ــم بش ــم ودوافعه احتياجاته

5 »أشباح الشتات الفلسطيني« هذا األسبوع يف فلسطن، 2016. 
6 مقالة َلبدي طاهر، الشتات الفلسطيني وعملية بناء الدولة، مبادرة اإلصالح العربي، 2018. 

7 مقالة سعد أيهب »أثر التحويالت على املتغرات االقتصادية الكلية الرئيسية: حالة فلسطن«، معهد البحوث االقتصادية الفلسطيني، 2015. 
8  »االستثمار الوطني يف رأس مالنا البشري« هذا األسبوع يف فلسطن، 2016.

9 االستثمار الوطني يف رأس مالنا البشري، هذا األسبوع يف فلسطن، أكتوبر 2016. 
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-iv 10

11 يتــم دعــم الفريــق الفنــي للهجــرة يف هــذا املســعى مــن قبــل برنامــج الهجــرة األوروبيــة املتوســطية الرابعــة )EMM4( املمولــة مــن االحتــاد األوروبــي. ندعــم الهجــرة 
األوروبيــة املتوســطية الرابعــة بلــدان اجلــوار اجلنوبــي لالحتــاد األوروبــي يف تطويــر قــدرات الهجــرة الوطنيــة مبــا يتماشــى مــع األولويــات احملليــة مــن خــالل توفــر اخلــرات 

https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-iv .واخملرجــات املعرفية والزيــارات امليدانية والتدريــب اخملصــص
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العقبات

بيئــة سياســية تنطــوي علــى عــدم يقــني: يعتــر احتــالل الضفــة الغربيــة ومــا يرتبــط بــه مــن حالــة عــدم اليقــن السياســي  ●
عقبــة رئيســية أمــام تطويــر عالقــات أقــوى مــع الشــتات. يف حــن ُيمنــع العديــد مــن أفــراد الشــتات مــن دخــول فلســطن 
ــول إىل  ــى الوص ــدرة عل ــدم الق ــة، وع ــة الغربي ــل الضف ــل داخ ــد التنق ــة )تقيي ــود االقتصادي ــبء القي ــإن ع ــر، ف ــكل مباش بش

املــوارد الرئيســية( لــه تأثــر ســلبي علــى منــاخ األعمــال وبالتــايل فإنــه شــّل ثقــة املســتثمرين12. 

الرتكيــز علــى املســاعدة يف ســبل كســب العيــش: أجــزاء كبــرة مــن املغرتبــن الفلســطينين هــم مــن الســكان  ●
النازحــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم ثالثــة أجيــال، واملســجلن كالجئــن مبوجــب شــروط وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الالجئــن الفلســطينين يف الشــرق األدنــى )األونــروا(. أدت نــدرة الفــرص االقتصاديــة وعــدم االســتقرار يف بلــدان املقصــد 
الرئيســية )لبنــان وســوريا واألردن( إىل جعــل هــؤالء الســكان معرضــن للخطــر بشــكل خــاص. لهــذا الســبب، فــإن عالقــة 
ــا نحــو توفــر اخلدمــات األساســية مثــل املســاعدة اإلنســانية أو ســبل  فلســطن مــع الشــتات اخلــاص بهــا تتجــه تقليدًي

كســب العيــش. 

حتديــد جمتمــع الشــتات: يتحــدى الشــتات الفلســطيني ذو الطبيعــة اجملــزأة للغايــة واملســار الفريــد مــن نوعــه- ال ســيما  ●
مــن حيــث التوزيــع اجلغــرايف والوضــع القانــوين واملــوارد املاليــة - املفاهيــم التقليديــة لـــ »الشــتات« و/أو اســرتاتيجيات 
ــد مــن الفلســطينين يف اخلــارج غــر مســجلن كمواطنــن فلســطينين، ممــا  ــال، العدي املشــاركة. علــى ســبيل املث
يجعــل مــن الصعــب علــى املؤسســات املركزيــة حتديــد مكانهــم والتفاعــل معهــم بشــكل هــادف.13 هــذا الواقــع لــه تأثــر 

أساســي علــى أي اســرتاتيجية )اســرتاتيجيات( مشــاركة حمتملــة.

عــدم التنســيق: الشــتات الفلســطيني هــو كتلــة غــر متجانســة وممزقــة بشــكل عميــق. إن جتزئــة الشــتات واالفتقــار إىل  ●
شــبكة ميكــن أن تربــط اجلمعيــات الفلســطينية مــن أجــل تنســيق اجلهــود يعيــق انخــراط الشــتات يف كال اجلانبــن. 

ــرائيل.  ● ــن« يف إس ــطينين »املتنقل ــال الفلس ــق العم ــن طري ــواردة ع ــواالت ال ــم احل ــال معظ ــم إرس ــل: يت ــوات التحوي قن
باإلضافــة إىل كونــه مصــدًرا لعــدم االســتقرار بالنســبة للعديــد مــن األســر التــي تعتمــد علــى التحويــالت، فــإن املــأزق 

ــطن. ــة لفلس ــر أهمي ــل أك ــل حمتم ــدر دخ ــايل مص ــة وبالت ــل مواتي ــهيالت حتوي ــور تس ــع ظه ــي مين السياس

12 جتّمع التجار الفلسطينين، االستثمار يف فلسطن: الواقع، أكتوبر 2010. 
13 تخطيط ودراسة الشتات الفلسطيني يف أملانيا، 2018، كلية ماسرتيخت للدراسات العليا يف احلكم. 
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اضاءات: املمارسات الفعالة

حتويل رأس املال عن طريق املعرفة الوافدة

برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي لنقــل املعرفــة عــن طريــق املواطنــن املغرتبــن  )UNDP TOKTEN(  منــذ 1994 إىل الوقــت 
ــي، علــى  ــذي ينفــذه برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ ــق املواطنــن املغرتبــن، ال احلاضــر يعمــل مشــروع نقــل املعرفــة عــن طري
توظيــف فنيــن »مؤهلــن تأهيــاًل عاليــًا« مــن الشــتات للعمــل كمتطوعــن علــى املــدى القصــر يف خمتلــف املؤسســات 
الفلســطينية. تعمــل هــذه املبــادرة منــذ عــام 1994 يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــي توضــح كيــف ميكــن للقــوى العاملــة 
األجنبيــة املاهــرة أن تســاهم بشــكل حاســم مــن خــالل التدخــالت القطاعيــة - يف املقــام األول يف التعليــم والصحــة وتكنولوجيــا 

ــي.  ــارب الوطن ــعور بالتق ــز الش ــع تعزي ــات م ــيء بالتحدي ــياق مل ــات يف س ــاء املؤسس ــات بن ــات - يف عملي املعلوم

اتفاقية رام اهلل للشتات 

مؤمتــر رام اهلل، املدعــوم مــن جملــس مدينــة رام اهلل والشــركات اخلاصــة، هــو اجتمــاع ســنوي يجمــع الشــتات املرتبــط باملدينــة. 
يســتخدم قائمــة واســعة مــن اجتماعــات الشــتات املنظمــة حملًيــا والتــي منــت شــعبيتها منــذ التســعينيات وال ســيما بــن اجلاليــة 
يف الواليــات املتحــدة.14 يكشــف جنــاح مثــل هــذه املبــادرات كيــف ميكــن للمهاجريــن، يف بعــض احلــاالت، تفضيــل االنتمــاء إىل مــدن 

أو قــرى معينــة علــى الروابــط الوطنيــة. 

2018-2014 )PMDP( برنامج تطوير السوق الفلسطيني

مت تصميــم هــذه املبــادرة، املمولــة مــن قبــل املعونــة الريطانيــة واالحتــاد األوروبــي، لدعــم خلــق فــرص العمــل والتنميــة 
االقتصاديــة املســتدامة يف فلســطن. وقدمــت للشــركات الفلســطينية الصغــرة واملتوســطة الدعــم التقنــي واملــايل يف 
شــكل منــح لتوســيع نطــاق األعمــال التجاريــة احملليــة ودفــع اندماجهــا يف سالســل القيمــة العامليــة. كجــزء مــن أنشــطتها، 
ــتثمارية  ــة واالس ــط التجاري ــاف الرواب ــتات الستكش ــة للش ــل خمتلف ــات عم ــرة جمموع ــروعات الصغ ــة املش ــج تنمي ــم برنام نظ

وتســهيل االتصــاالت بــن املســتثمرين املغرتبــن والشــركات احملليــة.15

https://afrp.org/about-us 14
http://www.pmdp.ps/en 15
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https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/tokten.html
https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/tokten.html
https://afrp.org/about-us/
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امللحق:
قائمة اجلهات الفاعلة

املؤسسات ذات الصلة بالشتات

على املستوى اإلقليمي ●

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف الشرق األدنى 1949

األوســط  الشــرق  أنحــاء  الفلســطينين يف جميــع  لالجئــن  عــام 1949 املســاعدة واحلمايــة  تأسســت  التــي  الوكالــة  تقــدم 
)ســوريا، لبنــان، األردن(. وهــي ملتزمــة بتطويــر ورفاهيــة النازحــن الفلســطينين يف ظــل غيــاب حــل دائــم »ملشــكلة الالجئــن 

الفلســطينين.« 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني1978

ــة  ــات للضف ــددة القطاع ــاعدات متع ــدمي مس ــى تق ــطيني عل ــعب الفلس ــاعدة الش ــي ملس ــدة اإلمنائ ــج األمم املتح ــز برنام يرك
الغربيــة وقطــاع غــزة مبــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد نفــذت عــدة مبــادرات تــدور حــول مشــاركة الشــتات 

يف الســياق الفلســطيني. 

املؤسسات الوطنية ●

على املستوى الوزاري }

)MOFAE(وزارة اخلارجية واملغرتبني

تضمــن وزارة الشــؤون اخلارجيــة الرؤيــة الفلســطينية واالتصــال مــع اجلاليــة املغرتبــة مــن خــالل شــبكة مــن املمثلــن والبعثــات 
الدبلوماســية. تضمــن التمثيــالت العالقــات الثنائيــة مــع توفــر اخلدمــات اإلداريــة األساســية والرتويــج الثقــايف للمجتمعــات 

الفلســطينية. 

٢007)PEAD( قسم املغرتبني )PLO( منظمة التحرير الفلسطينية

قســم املغرتبــن يف منظمــة التحريــر الفلســطينية هــو فــرع مــن فــروع منظمــة التحريــر الفلســطينية يهــدف إىل تعزيــز الروابــط 
ــط مــع اجملتمعــات الفلســطينية خــارج العــامل  ــن رواب ــد وتكوي ــة املغرتبــن. تأسســت يف عــام 2008، وتركــز علــى حتدي مــع جالي

العربــي. 

199616)DoRA( قسم شؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفلسطينية

قســم شــؤون الالجئــن هــو املســؤول عــن ملــف الالجئــن وشــؤون الالجئــن داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. كمــا تعمــل 
علــى قضيــة حــق العــودة لالجئــن الفلســطينين.17

2017 )MTT( الفريق الفني لوزارة الداخلية والهجرة

ــوزارات التــي  ــوكاالت وال ــد مــن ال ــوزارة الداخليــة والهجــرة هــي هيئــة مشــرتكة بــن املؤسســات تضــم العدي إن الفريــق الفنــي ل
تعمــل علــى تعزيــز التضافــر والتنســيق يف تطويــر سياســة الهجــرة. برئاســة وزارة الداخليــة، فهــي تعتمــد علــى التبــادل الفعــال 

واألدلــة ملعاجلــة وتقــدمي املشــورة بشــأن خمتلــف أولويــات الهجــرة الناشــئة. 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/bringing-back-palestinian-refugee-question 16
https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/741-the-plo-and-the-right-of-return-interview-with-the-plo-department-  17

for-refugee-affairs.html

https://www.unrwa.org/who-we-are
https://www.unrwa.org/who-we-are
https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/about-us.html
https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/about-us.html
http://www.mofa.pna.ps/en-us/home
http://www.mofa.pna.ps/en-us/home
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/bringing-back-palestinian-refugee-question
https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/741-the-plo-and-the-right-of-return-interview-with-the-plo-department-for-refugee-affairs.html
https://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/741-the-plo-and-the-right-of-return-interview-with-the-plo-department-for-refugee-affairs.html
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1998 )PIPA(هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

توفــر هيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية »متجــًرا شــاماًل« ملســاعدة املســتثمرين احملتملــن علــى إقامــة مشــاريع 
اســتثمارية يف فلســطن. وهــو يلعــب دوًرا رئيســًيا يف جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر )FDI( مــن خــالل إعــالم املســتثمرين 
ــع  ــي جلمي ــاور أساس ــو ُمح ــى، فه ــذا املعن ــة. وبه ــح املالي ــي واللوائ ــام الضريب ــطينية والنظ ــوق الفلس ــرص الس ــن بف احملتمل

قــرارات االســتثمار القادمــة مــن اخلــارج. 

منظمات الشتات يف أوروبا

اجلمعية األملانية الفلسطينية)DPG(  )جمعية مسجلة(]الرابطة الفلسطينية يف أملانيا[ 1986 أملانيا

أنشطة التكامل 

اجلمعيــة هــي أكــر منظمــة فلســطينية يف أملانيــا وتعمــل كمظلــة للعديــد مــن الكيانــات ذات الصلــة بفلســطن. وتتمثــل 
مهمتهــا املعلنــة يف تعزيــز حقــوق اإلنســان جلميــع الفلســطينين، وإطــالع اجلمهــور األملــاين علــى الوضــع يف األراضــي 

الفلســطينية ودعــم بنــاء دولــة دميقراطيــة يف فلســطن. 

Deutschland Gemeinde Palästinensische ]اجلالية الفلسطينية يف أملانيا[

األنشطة اإلمنائية
أنشطة التكامل

باإلضافــة إىل تعزيــز التكامــل الفلســطيني يف اجملتمــع األملــاين، فــإن »Gemeinde« )اجلاليــة( تدعــم بنشــاط التنميــة يف 
األراضــي الفلســطينية مــن خــالل جمــع األمــوال أو تنظيــم التبــادل الشــبابي. 

)Palästinensisch-Österreichischen Gesellschaft (PÖG ]اجلمعية الفلسطينية يف النمسا، PAA( 1988 النمسا 

أنشطة التكامل 

تهــدف اجلمعيــة الفلســطينية يف النمســايف املقــام األول إىل تعزيــز اندمــاج الفلســطينين يف اجملتمــع النمســاوي مــن خــالل 
تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة واستشــارات االندمــاج ودعــم الوافديــن اجلــدد 

جتّمــع األطبــاء الفلســطينيني يف أوروبــا 2007 الدمنــارك، فرنســا، أملانيــا، إيطاليــا، هولنــدا، الســويد )باإلضافــة إىل دول أخــرى خــارج 
ــاد األوروبي(  االحت

األنشطة اإلمنائية
أنشطة التكامل

ــاء  ــن األطب ــط ب ــز الرواب ــم وتعزي ــة لدع ــي مكرس ــة وه ــى املهن ــة عل ــتات القائم ــة ش ــي منظم ــطينين ه ــاء الفلس ــع األطب جتّم
الفلســطينين والصيادلــة املمارســن يف أوروبــا. ولــدت مــن جتّمــع األطبــاء الفلســطينين يف أملانيــا، كمــا أنهــا تســاعد 

املهنيــن علــى املشــاركة يف العمــل اإلنســاين يف فلســطن. 

http://www.pipa.ps/page.php?id=1dfadey1964766Y1dfade
http://www.pipa.ps/page.php?id=1dfadey1964766Y1dfade
https://dpg-netz.de/wersindwir/
https://dpg-netz.de/wersindwir/
https://palgemeinde.wordpress.com/
https://palgemeinde.wordpress.com/
https://www.palmedeurope.org/en/home-3/
https://www.palmedeurope.org/en/home-3/
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بقلم: الكسيس ج. مكلني
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة

حرره: مرفق الشتات العاملي التابع لالحتاد االوروبي
يوليو 2020

جتّمع التقنيني الفلسطينيني يف أوروبا 2013، العديد من دول االحتاد األوروبي

األنشطة اإلمنائية
أنشطة التكامل

علــى غــرار جتّمــع األطبــاء الفلســطينين، يعتــر جتّمع التقنين يف أوروبا مؤسســة مهنية جتمع بن املهندســن الفلســطينين 
املقيمــن يف أوروبــا حــول مشــاريع مشــرتكة، مثل تعزيــز تنمية األعمــال والعالقات مع فلســطن. 

http://paltech-europe.eu/
http://paltech-europe.eu/
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