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 مقدمة:

إن الوجوووا السطيوووفي ا شووا الرووورض  لووض،  ر،ب الووووفن  ا،روويف يوووضلب،ول الييضيووي  وال ووو،و  الرووا يووويي ض  
 رهووق يةووضيض الطجووووع شووا العووضلق  ورويووع ض ا رروووض،ا  رعريوو، يةووي  ال ج.وووين السطيووفي يين  وون  واال وور ا اريوو،ا.يطا   

ويوووووا ر يووووو   يسةوووووي  اوووووا  ال ج.وووووين وال  جوووو،ين  1491ر ووووواات ال  يوووو   ذ يووووت ا،ريفووووو  السةووووي  السطيوووووفي ي    وووو
 ل   ،صض  اطى ال  ضشب  اطى  ق العوا  الى الوفن الذي ايرطعوا   ه غصيض  ذالسطيفي يون يرعيي، " الجئ" و 

  يووين إ يووضن  وهووذا افاووااا شووا ارايووضا  يوور ،   7ورسووا، راووااا ال ج.ووين وال  جوو،ين السطيووفي يين ي  ووو  
رروووح،جي يووووين رر ووو  اال ر وووضع والر يوووو     ريعووووض  اجر ضايووو  لفيووو،  لوووه لطسطيوووفي يين لووووض،  ر،ب الووووفنش وووذا الررايوووا 

ا اف و، يلرطوول ذن  وواوا ثسضشو   روضي،   وهوو  شووا الرعوضيم ةو اذ و  الوورر و  الصوو،ا    يضلثسضشو  السطيوفي ي   وون ج و 
    ثسضش  الج   ال يرسيط  لط  ضج،/ يفييع  ال ضا  ي  

ل ووون   وةوو  السطيوووفي يون  ووو  ق اووو،  و يوووط ون شووا يووو ا رو،ويوووض يلرطوول اووون وةووع ق شوووا الوووي ا الع،ييوو   وووث   و 
ضج،  الروا رج و  يضرةوضش  الووى ا وا ض ي وون ال وايت اون وةو  ال و،ر  السطيوفي ي  ال  و ال روض ا وار،هضصوض  ررو وا

ج يو  افر ووض  الييضيوي  وااليرصووضاي  و االجر ضايو  الرووا رعيروو ض افيو،  السطيووفي ي  شوا ال  جوو، رر و   وايوو   و  ووض 
 ي رعيره  ذر ثى رس،ب اطي ض ارل  اجر ضاي  وايرصضاي  وييضيي  ان ال  يف ال

  
.و  شوا  لي وض  الرورض  السطيوفي ا  و وذل  ال وو،ر  يور، ر هوذا الو،يو  اطوى روةوض  ال و،ر  السطيووفي ي  ال ج 

لووووذل  يوووو  رسا شووووا  ،اجعووووو   ال ووووضال السطيووووفي ي  شووووا يوووو ا ال  جوووو،  إال ر وووووه  وووون الصووووع  إ صووووضع ورريوووو  ج يووووو  
يوووا اار وووا  الو،يووو   ،اجعووو  فهوووق الا،ايوووض  و  الا،ايوووض  الروووا ر ووواث  اووون روةوووض  ال يوووضع شوووا الرووورض  وال  جووو، 

 ال ،ر  السطيفي ي  شا ال  ج،  و لي ض  الررض   والرسض،ي، الرا رر ات ان وة 
ر يووووين بووو،ول وروةوووض  ال وووو،ر  شوووا ييضيوووض  رةووو ن  ذالرلووووضر وووال هوووذا الو،يووو  الووووى اللووو،و  يروصووويض   

السطيفي ي  الرا ايرة  الب،ول الييضيوي  وااليرصوضاي  رواجواهض لوض،   واوا الووفن يوواع  وضن ذلو  شوا ال لي وض  
  ال ةيس  ر،يي  والع،يي السطيفي ي   رو شا والي ا ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 :أنواع الهجرة التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية
 

يصوضع لطسطيوفي يين 1491رعوا   يو    رهوق ر ووا  الر جيو، الوذي رعوو،ب   و وض  ورع ا  وض  ون ر جيو، يصوو،ي وال
  واجر وضاا  روا االعويم شوا  يوروق ايرصوضاي  ق  هوذا الوذي شو،ب اطوي اطى اليواع نالسطيفي ييله ال،جا وال ،ر  

  ر،جضع العضلقشا   رو شا   ضفق رل،ق شا  لي ض  الررض  شا الي ا الع،يي  ال جضو،  ل ذ ضن  يواع
ويووا  ض وو  ال ووو،ر  السطيووفي ي  شوووا هووذا الع طيوو  ا صووو، رووضي  شوووا ا طيوو  ال جوو،   ولييووو  ا صوو، ريضيوووا ش ووا رريووو  

غيوو،ا  وال ي  وون رن    وو، رن ال وو،ر  وييووي  ال  يوو  بطووو  افيوو،  والرووا ي ثط ووض ال،جووا الووذي ي ووون الووورو  رو اف  رو 
وررو ا اطوى ذلو  ر،رويسض  الروض،يف الروسوي  ر  ا الى جض   ال،جا ريعض  هذا السةوي   وض ي يول اون الل يوين اض وض  
إال رن او،هوض الييضيوا   الروع  السطيوفي ا ضالروا روق ج ع وض و،صواهض  ووا ا طيو  الر جيو، ال  و  ع الروا رعو،ب ل و
 يسا شا البا  ييي  ريعير ض لط،جا و و  ض رعيم شا  جر   ريوي  

 ووون رجوووا ر يوووين الوةوووو     وايرصووو، اطوووى ال،جوووضا وذلووو فووووواارووويه  وووضن  ال وووو  الثوووض ا  ووون ال جووو،  ر وووض 
يجضا ش،ص ا ا لض،    وهو اطى  ، طرين:  الوفنااليرصضاي وال
الثوض ن ارو،  يوت هوضج،   يوي  ييويف   ون السطيوفي يين ارج و  الوى ر ،ي وض ال ، ط  افولى يار    ذ روال، السو،ن 

    و ض ووو  ال وو،ر  رط ووق يضل،جووواافيووواق ييووا ال  يوو ال جوو،  لطع ووا والرجوووض،  وهووا   لطا،ايوو  والع ووا  و ر ،ي وووض ال ري يوو
 ون رهووا  يوت جو،  العوضا  رن يوذه  ال،جوا ريجوضا شو،ص ا وا ويعوا رن ييورس، يعووا الوى ر،ب الووفن  وا يرورو  

    1يطاا رو إ اق ي،ييضره ويحلذهض ويعوا الى  يت يسيق
  1491لو ا شرو،  اال رواا  الي،يفوض ا  ورةوضاس  يعوا ر وواات   ون ال جو،  الفوايو  يوار  ال ، طو  الثض يو  

و وون ثووق يعوا رن ايوورس،  افوةووض   واووض   وض وييووي   ووض ر رجووه الروورض   ور ولو  الووى هجوو،  يصوو،ي  ييوي  اال وور ا 
 ون رووا ا الوةوو  ال عيرووا ورسرووا السسوو، ييووي  شسوواان ال ط يوو  وال ووال،ا  لضصوو  فهووا ال لي ووض   يوو،ر  ووو   لوو، 

اليوويعي ض   ض وو  وج ر ووض يطوواان اللطوويع الع،يووا  وون رجووا الع ووا  و، وور  اطووى الس.وووض   اليووري ض  و  وون ال جوو،  شووا
وه ووض روض،   ال و،ر  السطيووفي ي  يرو ا ييويف اوون ف،يوق الع وا لضصوو  شوا يفوض  الرعطوويق   رعط و  والع وضا ال  و،  ال 

 يت روج   العايوا  ون ال يوضع السطيوفي يض  الوى ال ويو  والي و،ين وال رو،  لطع وا   عط وض  لسرو،    واا  و ون ثوق 
  وو   ون ال يووضاا   ون ييوا الوواوا   جوا الع ووايعوان الوى اف،اةوا السطيووفي ي   ويوا جوضع ر جيوو، السطيوفي يين  ون ر

    ي ييييه اال ر اذال الع،يي  ولرلسيل  ن وف.  السس،
وه ووذا رووق رصووواي، ال ليوو   وون ال جر ووو  السطيووفي ا الووى اليطووواان الع،ييوو  فهوواال ايرصوووضاي   ض وو    صووط  الرووورض  

وه ووض يةووي  ال وو،ر  لووق ريوو،ر   ليووواعال ووان وال لي ووض  اطووى اشووا السطيوفي ا الووذي رشوو،ر يوووع افوةووض  االيرصووضاي  
  ير ا لضص يا  ض   جرع  ن  عض ض   يي،  ر ط  ال ،ر  وال،جا  عض  

 
 
 

 في الشتات: للفلسطينيين الواقع الديمغرافي
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  الروووووا يووووووا،  راوووووااا ال ج.وووووين وال  جوووووو،ين 2002ضاليووووور ضا الوووووى إ صوووووضعا  ال ج.ووووووين لطعوووووضق ي 

  إال ر ووه  وون الصوووع  2ث ثووو  ر،يووض  الرووع  السطيوووفي ا  طيوووون روولص  ري  وووالا 7السطيووفي يين ي  ووو 
ين يعيرووون شووا رو،ويوووض  ف  ووق يصوو سون ةووو ن ج يوويض   رعووواا  ذالر سووق يايوو   ووون راووااا السطيووف يين الووو

روولص  ووووراين اطووى رل ض يوووض   141.000ةوو ن لووووا.ي ال  ووضج،ين ويسوووا، اوواا السطيوووفي يين شووا رو،ويوووض 
  شوووووا  ووووووين  جوووووا رن راووووووااا 3  ش، يووووووض  اليو وووووضن ويطووووواان رلوووووو،قوايووووو  ا ضشيض  ال  ط ووووو  ال ر ووووووا   ايووووويض يض

السطيووفي يين ال ج.وووين ال يوووجطين لوواق و ضلووو  الرووووت الاوليووو  شووا ال  وووضفق الل ووو   ال لي وووض   اف،ان 
 طيووووون  يووووو    يووووو  إ صووووضعا    ضيووووو  اوووووضق  9.19ويووووو،ي  ولي وووووضن  يفووووض  غووووور  والةوووووس  الر،ييوووو  يطووووو  

2003
 طووو  الج يوويض  الع،ييوو  شوووا اف،ان والووي ا الع،ييوو  افلووو،ق  يضالةووضش  الووى راوووااا رلوو،ق  وون    4

  ورسطواوا   ضصوو  هض وو   ويضلرووضلا 1497ين هوضج،وا  وون رجووا الع وا وايوورس،وا ييووا ذوهوق السطيووفي يون الوو
 هيوا إلي ض  ثا اليعواي   رو اف،ان ذ صطوا اطى ج ييض  الي ا الرا 

 
 

 أوضاع المرأة الفلسطينية في الشتات
  

  واالجتماعي المرأة االقتصاديواقع 
 

 االجر ووووضاا و اطوووى الوايوووو  1491 ذي رعووو،ب لووووه الرووووع  السطيوووفي ا   وووولووووذاالر جيووو، لسوووا رثوووو،  
الرووا  ال رريوو،ا  االجر ضايوو   ولس ووق ذلوو  ال يووا  وون الرعوو،ب الووى  يووذا اوون االيرصووضاي لريوو، السطيووفي ي 

  ورث،هض اطى واي  ال ،ر  االجر ضاا ،اشس  ا طي  الر جي،
رن الر وووووال  االجر ضايووووو  وااليرصوووووضاي  لريوووو، السطيوووووفي ي  شوووووا اللوووووض،  ويووووا ال بووووو  افاييوووووض  

ا،ريفوووو  يحوةووووض  الوووواوا الرووووا لجوووووح  إلي ووووض  شع ووووا  ،اجعوووو  العايوووووا  وووون افاييووووض  والا،ايووووض  ال ياا يووووو   
ي يو وافي ووووضت اليويوووويولوجي  ال سض، وووو   الرووووا ي ثوووو  افوةووووض  االجر ضايوووو  ل ج.ووووين السطيووووفي يين وشطيوووووف

لضصوووو  شي ووووض يرعطووووق   يووووا رووووحث،  ي ووووذا الر وووووال   ب وووو، رن افجيووووضا الرووووا ر جيوووو  شووووا اللووووض، ي  الرووورض 
شحصووي   شسووا ش ون هووذا ال رريوو،ا  االجر ضايو  الع يووض  يووين رشو،اا العض.طوو    يضلع يوض  افيوو،ي  والعض.طيوو   

   السطيوووفي ي  الوووى العوووض. اةوووف، رةووعل وذلووو  ييوووي  الريضاوووا الجر،اشووا يوووين اليطووواان  لضصووو  ا ووا ض 
  5اليس، لطع ا شةعس  الص   العض.طي  ييي  اليعا ال  ض ا واال ررضا يحايضع ال عير 

 

                                                 
2
بيت لحم: مركز بديل،  .2002الالجئون والمهجرون الفلسطينيون، مسح شامل لعام   بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة ولالجئين. 

2003. 
3
 29،ص2002شمل. –الشتات مركز الالجئين و شبالق، عباس. الفلسطينيون في أوروبا: اشكاليات الهوية والتكيف. القدس: 
4
 2009. رام هللا: الجهاز المركزي  لإلحصاء الفلسطيني، (5كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم )الجهاز  المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  
5
 17سرحان، باسم. تحوالت األسر الفلسطينية في الشتات. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،دت. ص 
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رريووو،ا  ا طيوووض  اطووووى  بوووضق رعوووواا الروجوووض   الوووذي ايوووورياا ي بوووضق الفوووو ق  ض  بووو  الا،ايوووو  وووض ال 
لوق يعوا  ووالروا   ،  رل،ق    ض ر،اج   بضق الروا  الواالطا ولصوصوض  يوين افيوض،   ون الا،جو  افولوى  

 بووووضق الووووروا  يعوووو،   لوووو،ين  ،شوةووووض   شووووا  وووووين ال راا الووووروا  يريوووو، العوووو،  ال يطسووووى ييوووووال  يووووين روايوووووف 
  6لضص  شا رو،ويض ور ،ي ض ال  ضج،ين

رثوووو، اطووووى وايوووو  ال وووو،ر  االجر ووووضاا ييوووووي     ووووض  ويفييعوووو  ال ووووضا ةووووعس  اليووووطف  افيويوووو  اطووووى افيووووو، 
  7 رض، ر ض شا الع ا وشا ر  ا رايضع افي، 

 
  والوذي ال السطيوفي ي  ال و،ر  وايو  ا يو  رث،هوض يفييعو  ال وضا اطوى االجر ضايو  هوذا الر ووال إن  

يلسووووى اووون الج يووو  البوووو،ول  نو ضلوووو  الطجووووع  شطوووبووو،ول ال ووو،ر  ريضي وووو  ريعوووض  ل  وووضن ي  ووون رجضهطوووه يووووحن 
لضصوو   شووا ال لي ووض  السطيووفي يض  ال يووضعالصوو ي  واالجر ضايوو  اوااليرصووضاي  الصووعي  الرووا رعووض ا    ووض 

وهووذا ،ا  وال عووي   لريوو،هن  شووا لي ووضن إيووضن ال وو،  افهطيوو  الرووا لطسوو  و،ا. ووض ال ريووا  وون ال يووضع السسيوو
لطيوو ضن السطيووفي يين شووا لي ووضن ر ووه  جر وو  شرووا إال رن  ال ووواارثوو،ا  رووى اليوووق  يووت يرووي، الر، يوو   ا رووا

  ري رن  يوي  الجوو   ر يووا لصوضلي ار ووضت ا  ووض لطوذ و،  يووت يطروو  اواا ال يووضع هووو افاطوى  وون الووذ و،
   8 2000ا  العضق ي  إ صضع  ، ل ا  ض.  ر ثى ل س  العضق  وذل ذ 44

و روووى اليووووق ويوووضل،غق  وووون   عض وووض  وا وووا  لوال ي وووضا الوةووو  يرريووو، اي  وووض روج  وووض شوووا ال لي وووض  شض
ارجو،اعا  وال يوضااا  الروا رسووا  ض و ضلو  الرووت  اال وو،وا  إال ر  وض ال ر وا  وون ال روض ا إال الييوي،  ش ووض 

جوق ال يوضااا  ر وضق الريوضا   صو، يهوو واليوي  شوا ذلو    روراا روةوض  ال و،ر  الصو ي  صوعي  وشوا رو،اي
ال،يوو ي  رن  عوواا اللصوووي  ال ،رسعوو   يوت  رسيووا ار صووضعا  ال فو،ا  فاووااا االج.ووين ييووي  اللصوووي  

  ويسضيووا هووذا 9 24-22شووا الس.وو  الع ،يو     ولوووا ل ووا إ و،ا  3.2رصووا الوى  لواق ال يووضع شوا ال لي ووض  
عووا ا،رسوض   يوو  وشيووض  يو    عوض     ون ال وو،ر  والفسوواروةوض  صوو ي  صووعي  رعيرو ض  وو     اللصووي  ال ،رسعوو 

 ووون رهوووق ال اروو،ا  الروووا رسوووي  صوو    وووا  ووون افق والفسوووا    اففسووضا ال،ةووو   واففسوووضا اون اللض يوو 
%  ووشيووض  اففسوووضا 29.4اف،ان يصووا الووى وشيوووض  اففسووضا ال،ةوو  شووا  لي وووض    يووت وجووا رن  عوواا

إال رن هوووذا ال يووو  ر،رسووو  شوووا لي وووضن لرصوووا الووووى    1441-1449%  يوووين افاوووواق 27.9اون اللض يووو  
% لرفسوووضا اون اللض يووو   ويعوووا يووووع الررذيووو  والسسووو، والج وووا والبووو،ول اليي.يووو  37% يووين ال،ةووو   32

اال و،وا هووو   ولوي  يصو،  جووق  يوضااا  10اليوي.  الروا رعيرو ض ال وو،ر  السطيوفي ي   ون رهوق افيوويض  لوذل 
والسوا ين الروا اريعر وض الواوا ال ةويس  وال يوي ض شوا لي وضن ويوو،يض يوضه   الوى اليي  الو يا يا الييضيض  

  ٍا لي  ييعيا ير،اي روةض  ال ج.ين واليي ض ال يضع  
 

                                                 
6
 11ص 2002الفلسطينيون في أوروبا إشكالية الهوية والتكيف. القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية، شبالق، عباس.  
7
 14نفس المصدر.ص 
8
 27مسح الهجرة،ص -األردن -./ حسب إحصاءات معهد فافو للعلوم االجتماعية والتطبيقية2009لالحصاء الفلسطيني. كتاب الالحصاء السنوي 
9
مسح  -األردن -./ حسب إحصاءات معهد فافو للعلوم االجتماعية والتطبيقية2009الفلسطيني. كتاب الالحصاء السنويالجهاز المركزي لالحصاء  

 20الهجرة، ص
10
 .21نفس المصدر.ص  
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ولوي  يعيوواا  اون افوةووض  الصو ي  الصووعي  بوو،ول ال عيرو  والوةوو  االيرصوضاي لريوو،   يووت 
رع وو  الوايوو  االيرصوووضاي  الووواال.ا الرووا رعووا  اروو،ا  البوو،ول ال عيروو   ثوووا الووالا  وال يوو ن  وون رهووق
% 10العض وو  رن  ار صووضعا    يووت رروي، لريو، السطيووفي ي  شوا ال  جوو، لضصو  شووا  لي ووض  ال ج.وين

%  ون افيو، ل ووض 20 ون افيو، السطيوفي ي  شوا لي وضن رشوضا  يح  وض رعوض ا  ون شو،ص ا وا يوي.  جواا   ورن 
%  وون افيوو، رعووض ا بوو،ول يوو ض ي  غيوو، صوو ي  لضصوو  شووا شرووو،  70 صووا، الووا وا ووا شسووف   يووت رن 

ل ووض ييوي   ووض يروض     شووا  وين رعريوو، روةوض  افيوو، السطيوفي ي  لووض،  ال لي وض  رشةووا  واوض   ووض11الرورضع
    ورو،ويض  ن ش،ص ا ا لضص  لطس.ض  ال رعط   وال سي   شا اوا اللطيع الع،يا ور ،ي ض

 
 يووت رن الع ووا ل ووق  شووا شوو،ص الع ووا ال رض وو  الروورض  وروو،ريف البوو،ول ال عيرووي  لطسطيووفي يين  

ل وووق يوووحي   ضولوووو   روووى رن العض.وووا ل وووق ال ي وووضا ي سوووا إال السطيوووا  وال ييووو ي  هوووو  صوووا، الوووالا ال،.ييوووا 
ولس ق واي  ال ،ر  االيرصضاي شا ال  ج، يج  الر، يور اطوى وايو  يووق الع وا واليفضلو    12لطرفوي، الالا

شسوووا رس،يووو، و ضلووو  غووووت ورروووريا ال ج.ووووين  لريووو، السطيوووفي ي  شوووا لوووض،  الووووفن لضصووو  شوووا ال لي وووض  
 UNRWAالعض طوووو   و سووووص  ييوووو،    روووو،ا  يوووو  اضليوووو   ووون الع ووووضا غيوووو، ال  ووو،  ال رووووض، ين شووووا السووووق

رن  يووي  السطيووفي يين ال يوووضه ين شووا السوووق العض طووو   ا يع ووو ذوهوو االالووض،ا  وا عووااق شووا روووي ض  اف ووضن
لا ضريوو    وون رسووايق   ورر، ور السوووق العض طوو  السطيووفي ي  شووا ال لي وض  اطووى 13لطواوا ال ةوويس  يطيطوو  جوواا  

شوووا ال جووووضال  رواجووواهق   ويسوووا  وووضا ر بيوووول العض وووو   ضل بضشووو  العض ووو   ا  جوووضال  الي وووضع واللوووا ض  شوووا
شسوووا   اراا،يوو  وال ،شيووو   و ثيوو،ا   وووض لةووو  السطيووفي يين الوووى بووو،ول يض و يوو  صوووعي  شوووا اليطوواان ال ةووويس 

الي وضن  وث   ي  و  السطيووفي يين  ون الع وا شووا ال اييوض  ال  و يو  و صو، ا ط ووق شوا  لرطول السفضاووض  
    14ل ق  يا يلةعون الى ة،و،  ال صوا اطى إجضر  ا ا وشق يض ون ا ا افجض   وال يوجا ايرث ضع

إن هووووذا البوووو،ول السضيووووي  شووووا الع ووووا الرووووا يعوووووض ا    ووووض لسطيووووفي يون شووووا الروووورض  لضصوووو  شوووووا  
ال لي ض  ا ي  رث،هض اطى ش،ص ال يضع شوا الع وا  ويضلروضلا لطسو  بو،ول ا وا صوعي  و عيسوض  ر وضق 

    15لرضيض ا ا ال ،ر   ويفضل   ،رسع  يين صسول ال يضع ا
ويا ال ب  الا،ايض  ورسوض،ي، و ضلو  الرووت رن  يوي  ال ج.وض  السطيوفي يض  العوض    شوا يفوض   
ويووا يعووووا ذلوو  الووى روبيووول  رسوووق  يوووي  ال يووضع ال رووض، ض  شوووا السوووق العض طوو  لطيطوووا ال ةوويل  اللووا ض 

وال ييو ي ل ون   ال لي وض االوا ال يضع شا يفضاض    اا  ة ن اللا ض  العض    ضلصو   والرعطويق شوا 
يوووين ال يووووضع ال ج.ووووض  اطووووى وجووووه وهوووذا يسيوووو، ا،رسووووض   عوووواال  اليفضلوووو    16يضلع وووا لووووض،   وووواوا ال لوووويق

                                                 
11

 113لبنان.ص  -مؤشرات الظروف المعيشية -كتاب اإلحصاء السنوي .2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. كتاب الالحصاء السنوي
12
 Martin, Susan. Refugee Women. :"Towards Greater self-Sufficiency". London: Zed Books, p51 
13
 11. ص2002. مسح شامل لعام بديل. المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 
14
( لتنظيم عمل األجانب، مازالت الفرص 1دة )( من قانون العمل )باب العقوبات(  وبالرغم من التعديالت التي أجريت عليه في الما9المادة ) 

 محدودة أمام الفلسطينيين.
15
 392. مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطيني لشتات.ص مركز دراسات الشرق األوسط 
16
 390مركز دراسات الشرق األوسط. مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفلسطيني لشتات.ص  
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اللصوووص  وال غ،يوو  إذا اط  وووض رن  عوواال  اليفضلووو  اللضصوو  يووين افجيوووضا الرووضي  شوووا ال لي ووض  رسووووق 
يفضلووو  يوووين الس.وووض  الروووضي  االووووا ريطووو   عووواال  ال  شعطوووى يوووييا ال ثووووضا 17 عووواالر ض شوووا لوووض،  ال لي وووض 

  2000لطعووضق  %30ا الس.و  ذريطو  اليفضلو  يوين ال يوضع ل وشوا  وين %  19 شوا اف،ان نال ج.وي ال لي وض 
ررووو ا ،يووووض  يرووو ا اوووضق و   18% لووو س  العوووضق37شوووا  وووين ريطووو   عووواال  اليفضلووو  يوووين ال يوووضع شوووا يوووو،يض 

  19% هن لض،  السوق العض ط 70 االا ال لي ض   ض  ييره الييو 
 ل ذا  ض   ال يضع هن اف ث، شس،ُا ويفضل  شا ال جر   السطيفي ا شا الررض  

ولييووو  البووو،ول ال  يفوووو  يضلع وووا والسووو،ص ال رض وووو  هوووا الرووووا رووواث، اطوووى  رووووض،   ال ووو،ر  شووووا    
لضصوو  لووواق   الييوو رطعوو  السيوووا االجر ضايوو  او،ا     وووض  اطووى ا ووا ال وو،ر  لوووض،  ال  جوو، شووا الع ووا يوووا 

 يووت رثيروو  الا،ايووض  الرووا رج،يوو   ووايثض  اطووى روةووض  ال يووضع  الجضليوض  الع،ييوو  شووا الوواوا غيوو، الع،ييوو 
%  وون ال يووضع ال،اغيووض  شووا الع وووا ال 20يووحن   السطيووفي يض  شووا رو،ويووض  وون  يووت شوو،ص الع ووا ال رض وو 

 يويق لط صوووا اطوى ا ووا  ي ورط ن رصو،يي ا ووا  ييوي  اشرسووض،هن الوى وةو  إيض وو   ةو و   وهووو رو،ف 
ال سوووضهيق االجر ضايووو  شووو،ص ارووور،ا  ال يووضع ال رروجوووض  وال ووواه   لطع ووا  ض ووو    ووواوا  ييووي  رن   ووض 
ا،غو  يضلع ووا :" روض، ض  شوا الا،ايوو ذ و،  إ وواق ال شسووا    ي  لواق ال،جووا  ووا ره يوو  ا وا ال و،ر يالرو، 
    20روجا ال يي ي لا يذل  ويسوا لا يحن او، ال ،ر  هو السيضق يإاا،    رل ض ور ر.  اففسضا " ل ن

جو، اايوا  و ر واو   وه ذا  جا يحن ال عيسض  ر وضق ا وا ال و،ر  السطيوفي ي  ورفو،هوض شوا يو ا ال   
وق الع ووووا  يرووو ا  يضروووو، شوووا وةووو  ال ووو،ر   سيوووو ض و اه ر وووض الروووا ريووو ي ل ووووض يضير وووضق يوووول   وووض رووو،ريف 

و   ب الريضين يوةو  يين الواي  الع طا لط و،ر  ال ج.و  شوا ال لويق اون ال و،ر  غيو، ال ج.و  وال سي و  شوا 
   الي ا الع،يي  رو شا العضلق الر،يا

الرووورض  الير ووضق يووووق الع ووا ال،يووو ا  يجوو  الر، يووور اطوووى ول ووا  س وووق السوو،ص ال رض ووو  ر ووضق ال ووو،ر  شووا 
ر  وين  الواإذ رن الرعطويق هوو  ون رهوق الويوض.ا ال اايو    السطيوفي يض الرعطيق العوضلا ال رض و  لط يوضع ش،ص 
  شا يوق الع ا ال يضع

يووووضلرعطيق ارلرا وووا لووواق الووووذ و، وار وووضت شوووا  لي ووووض   االلر وووضقا،رسووووض   عووواال  ويوووا ال بووو  الا،ايوووض  
 يووت يعووا الي، ووض ع الر،يوووي الرعطي ووا ل لي ووض  رووا اريعر ووض الو ضلوو  شووا اوذلوو  ييووي  اليوو،ا ع ال  ال ج.وين
ويووضل،غق  21%  وون ال يرا يو  ال طيو  لطو ضلو 20ةولق اليو،ا ع يو ضلوو  الرووت الاوليو   إذ ي روا  ون راللوضص 

 وون ذلووو  ال رالووو  ه وووض  ر يوو    يوووت رروووي، ار صوووضعا  ال،يووو ي  رن  عوواال  اف يووو  شوووا ال لي وووض  شوووا 
  لرروووو ا 24-22%  ورووورااا شوووا الس.وووو  الع ،يووو   17.1  29-20 لي وووضن لووواق ال يووووضع شوووا الس.ووو  الع ،يوووو  

االلر ووضق   ن  عواال/  شووإن إنا وييوي  صووعوي  االلر وضق يووضلرعطيق الجوض عا لوواق ال ج.ويذهو  27.4%22
      شا الرعطيق الجض عا والعضلا  ض رال    لسة  لضص  لاق ال يضع

                                                 
17
 .2000والتطبيقية. احصاءات العام  200(، رام هللا: 2كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم )، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
18
 صادر عن معهد فافو للعلوم االجتماعية نفس المصدر. 
19
 19،ص 2002. الالجئون والمهجرون الفلسطينيون مسح شامل لعام بديل. المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واالجئين 
20
 132س. الفلسطينيون في أوروبا. عن دراسةمونيكا خضور وفادية فضة. واقع الالجئات في المانيا. ص شبالق، عبا 
21
 129بديل.. ص  
22
 77(، 2الجهاز اإلحصاء المركزي. كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي رقم ) 



 7 

الرس ووا لوووض،  يووو،ا ع الو ضلوو  هوووا   ووواوا  ر ووضق السطيوووفي يين    وووض  لروووا،ي الرعطوويق ال   وووا  شووو،ص   ووض رن
رسطوص  عبوق يوو،ا ع الرعطويق الرس ووا شوا الو ضلوو  ييوي  اار ضاهوض اطووى الر ويوا  وون الري،اوض  و ال يووضه ين 

    ض رن ي،ا ع الرعطيق الرس ا لط يضع   اوا  جاا  وجا الي،ا ع رسواق   ون يعواهض ال جر و    ون 23ال  طيين
وا  صوو،  اليو،ا ع الروا رسوواق لط يوضع اطوى يوو،ا ع الروايو  االجر ضايوو     جوضا لط يووضع  ون رعط  وض ذ و،يو  ال

ارجووضا  سووووق ال ووو،ر    يضرةوووضش  الوووى البوووواه، اللضصوو  يوةوووعي  ال ووو،ر  السطيوووفي ي   ثوووا الوووروا  ال ي ووو،  
      24والع ل ةا ال ،  والفسا  وارا ضن  والرالين وغي،ا

الرعطويق العوضلا    وال  الرعطويق لواق ال ج.وين السطيوفي يين يرو ا اوضق عوارن ا لسضب وه ذا  جا  
  ير ا لضص   ي ا  ن ش،ص الع ا ال رض   لاق ال يضعشا ال لي ض  ا ا ال يضع ير ا لضص

رو ا  الا،ايوض  الروا رج،يو  اطوى  يوروق ر ض يضل يي  الى الرعطويق لواق ال يوضع شوا ال  جو،  شسوا  
رن لووووو ب يض  شوووا ال  جوووو، لضصووو  شووووا رو،ويوووض رووووا ا  يوووروق الرعطوووويق  شسوووا الرعطووويق لوووواق ال يوووضع السطيووووفي 

رووووحن  ووووذل  لطوووووارا    السطيووووفي يض  ال رووووا يووووا ن   ووووضج،ا  الووووى رل ض يووووضا لسووووضب  يووووروق الرعطوووويق لوووواق 
ا يضلروووضلا رثووو، اطوووى شوو،ص الع وووا ال رض ووو  ل ووون و يوووروق افجووو،  شسوووا رب ووو،  ذوهووو  ور،اوو،ان شوووا رل ض يوووض

رن:  1444يوووو    الرعطووويق يوووين ال يووووضع لووواق الجضليوووض  السطيوووفي ي  شوووا رل ض يوووض اطوووى  يوووروقا،ايووو  رج،يووو  
% شسووف  صووطن اطوووى 10الرعطوويق افيضيووا  ورن %  وو  ن ر  ووين 99%  وون  يووضع العي وو  هوون ر يووض   13

    25ر ضاا  جض عي 
 ن رهق ال رض ا الرا رواجه ال يضع شا  جضا الرعطويق شوا ال  جو، هوو وةوعي  اريض و   ري ولعا  

  وذلوو  رن العايوا  وون ال يوضع يوحرين الووى رو،ويوض ال سووض  يوحرواج ن وشوا  ثيوو،  ون اف يووضن ةو  السوض و االو 
ال ير ووورعن ي سووووق اريض ووو   لضصووو  ورن ال،جووووا الع،يوووا يوووحرا الوووى رو،ويووووض ويرووورو  يوووض ،ر  رج ييووو  لط صوووووا 

ثووق يروورو   و،  رلوو،ق يع،ييوو  يعسووا شوا يطوواا رو شووا يطووا   اطوى اريض وو  والج يووي  و ثيو،ا   ووض يسرووا هووذا الوروا 
وه ووض ال و،ر  السطيووفي ي  ي ووذا الوةو  غيوو،  عرو،ل ي ووض لواق اليووطفض  يح  ووض إيو  ا ويووحرا ي وض الووى رو،ويوض 

  ويضلرووضلا ر ووون ال وو،ر  غيوو، يووضا،  اطووى ال فضليوو  افج ييوو روجو  لضصوو  إذا لووق ي صووا فوو ق  وو  الروجوو  
  26لضص  شا  ضل  ااق ال صوا اطى رص،يي إيض   اا.ق اشا  سوي ض لضص  شا الع 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
23
 121بديل. ص  
24
 132المصدر السابق، بديل. ص 
25
 131. ص 2002إشكاليات الهوية والتكيف. القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية،،شبالق، عباس. الفلسطينيون في أوروبا  
26
 133،139نفس المصدر.ص  
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وه ذا  جا يحن وةعي  ال و،ر  السطيوفي ي  شوا الرورض  الرطسو  ور واو   يو   ضلو  الطجووع  ول ون  

ال عيسووض  يووا  وا ووا  شووا  عب  ووض واطووى ،ريوو ض رن ال وو،ر  السطيووفي ي  ويعووا رسووايق العايووا  وون الرةووو يض  
ا واج وو  ال جر وو  افةووعل وافا وى  وال رووراا ريعير ووض الوى ال،جووا  يوور ،  يووضل،غق ال يور ،  ال رووراا رعووا شو

 يورفي  رن  رسوا  ن الج وا العايوا  الروا يوذل  لطررييو، الوى إن السويق االجر ضايو  ال روراا هوا افيووق  وال 
ضاي  او، اال وووور ا ال يوووووي  الو يوووووا ل ضلووووو  الرروووو،ذق السطيوووووفي ي   وهوووووو رهوووووق  عيووووق ر وووووضق الر  يووووو  االيرصووووو

 واالجر ضاي   
  

الوةو  الو،اهن يجو  الر، يور اطوى شعضليوض  االر وضا العوضق لط و،ر  السطيوفي ي  لضصو  االوا بوا ول ون وشوا  
ال لي ووض    ووض ويجوو  رسعيوووا  رووضفض  االر ووضا  ووو  الجضليووض  السطيووفي ي  شووا  لرطووول ريفووض، العووضلق  اووون 

 ف،يق   ثطيض  شطيفين شا اللض،  
 

 بها الورقة التالي:أهم التوصيات التي خرجت 
 

الرواصوا  وو  ال سووضعا  ال يووض.ي  شووا يوو ا ال  جو، والرعوو،ل ي وون اليوورسضا   وون ليوو،ار ن ويووا،ر ن  .1
 من خالل التنسيق مع الجمعيات النسوية خارج الوطن شا ال جر   السطيفي ا 

 

  ررو يا ،ايفو  يوين ال اييوض  ال يووي  شووا شطيوفين وال اييوض  ال يوض.ي  السطيوفي ي  شوا الروورض   2
 ي ال:  ع،ش  ال ريا ان واي  ال ،ر  السطيفي ي  االجر ضاا و رض ط ض شا اللض،  

 

إ،رووووضاي   السطيوووفي ي  شووووا ال  جووو، والرووورض  ايووو، رووووشي، لوووا ض    ا ال ووو،ر ض رضيعووو  يةوووضيض و رووو  3
 اللض،  السطيفي ي  شا و ال  ثطيض  و اي، الس صطيض  يض و ي   وايررض،ا 

 

االاريوض،  رووض ا ال و،ر  ويةوضيضهض شوا ال  جو،  وذلو  يضلر يوويق  إيجوضا ييضيوض  وف يو  رحلوذ يعوين  9
 رو ورا،  الع ووووا  ورا،  الرووويض  وال،يضةوووو     ثوووواذاا  الصووووط  الوووورا،ا  ورا،  ال وووو،ر  ويعووووب يوووين 

وا ج وض شوا ال يووض   شوا اللوض،  وال  ثطيوض  السطيوفي ي  شوا اللوض،  ي وال رفووي، السوو،ص ال يوض.ي 
 العض   

 

إيجووضا  ليوو  رع ووا اطووى الر يووويق يووين الجضليووض  الع،ييوو  شووا رو،ويوووض ور ،ي ووض والعووضلق الع،يووا ي وووال   2
و إلوو،اج ن  وون اا.وو،  العرلوو  الروووا ج وون شووا يةووضيض ال ووو،ر  السطيووفي ي  روثيووق الصووط  و  ضولوو  ا 

 رعير ض ال يضع شا ال  ج، لضص  شا اليطاان غي، الع،يي  
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إرلووووضذ  ليووووو  ر يوووووعى الوووووى اشووووو  ورروووووجي  ،او  اف وووووواا السطيوووووفي ي  والع،ييووووو  شوووووا اللوووووض،  شوووووا   9
ال يوضه   شوا رسطوويص شسو، ال يوضع السطيووفي يض  لضصو   عوي   افيوو، شوا ال لي وض  السطيووفي ي  

شووو،ص ا ووا اووون روووشي، وذلووو  يشووا لي وووضن ويووو،يض واف،ان وشوووا شووا الةوووس  الر،ييوو  ويفوووض  غوور   
 ي  ن االيرسضا     ض شا اليطا ال ةيل  لطق  رض،ي  صري،  ف،يق  يضاار ن اطى

 

،شوو   يووروق ال ع،شوو  السض و يووو  و ال سوييوو  لوواق ال يوووضع شووا ال  جوو، وروووشي، الوووااق ل وون شووا هووواا   7
 ال جضا 

 

رروو يا لجوووضن  ووو،ر  رضيعووو  لط  ثطيوووض  واليوووسض،ا  السطيوووفي ي  شوووا اللوووض،   ر وووال الوووى الع وووا  ووو    1
يضلر يوويق  ريووذاع ون ال فضليوو  ي سووي ن شووا  ضلوو  الرعو،ب  نر  وو  السةووضيض و ال يوضع شووا  لرطول 
     ورا،  راون ال ،ر 

 

رفووي، ورعريور او، االر وضا العووضق لط و،ر  السطيوفي ي  شوا الروورض   ورووشي، ال ووا،ا االر و  ل رووض،ي     4
رحهيووا وروووا،ي  ال يووضع شوووا ال لي ووض   وااوووق يووو،ا ع ال رووض،ي  الصوووري،  وال رويووف  الروووا رووواي،هض 

 ال يضع   رى يي ق ذل  شا ر يين ب،ول ال ،ر  ال عيري  

 

لرا  وض يرفييوق يو، السطيوفي ي  فا، يور اطوى  روض،ي  لوق الرو ا وو وا  الر  10 يضلةورف اطوى إيو،ا.يا وال
 وض و،ا شوا االرسضييوض  ال ويعو   و    ب و  الر ،يوو، واليوطف  السطيوفي ي  اللوضص ي وق العووا  ولووق 

 الر ا 

 

ف ووق ال ر ووا  يضلررا وووضر ق شووا االيوور ،ا، ير ويوووا اال وو،وا لروور  ن  ووون  فضليوو  اوا افاةووضع شوووا ا  11
 رسايق لا ض  الص   والرعطيق ور يي  ض شا  لي ض  ال ج.ين الى  ين العوا  

 

الووذي يا ووا  149اليوعا ي لرطوول الويووض.ا لر سيوذ السوو،ا، الوواولا الصوضا، اوون اف ووق ال ر وا  ،يووق   12
  ق العوا  ل ج.ين السطيفي يين 

 

اطوووى الووواوا ال ةووويس  يلصووووص ر يوووين البووو،ول السض و يووو  ال رعطسووو  يوووضل سوق ال ا يوووو   الةووورف  13
 لط ج.ين السطيفي يين  ثا  ق الر سا و ق الع ا والرعطيق وغي،ا  

 
 

 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
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  صضا،  ن اال ر،  :
   ، ووووووووووووووووووووور ال عطو وووووووووووووووووووووض  الوووووووووووووووووووووووف ا السطيوووووووووووووووووووووفي ا  " ال ووووووووووووووووووووو،ر  السطيووووووووووووووووووووووفي ي  الوايووووووووووووووووووووو  الوووووووووووووووووووووواي ر،اشا   "  1

WWW.pinc.gov.Arabic women. 

ً    line.net  ا،ايض  ورسض،ي،  " ال ،ر  السطيفي ي  لض،  اف،اةا ال  رط  2  ًWWW.islamon 

  ر  ورسض،ي،:
 يي،و :  ايي  الا،ايض  السطيفي ي   ا   ي، ضن  يضيق  ر وال  افي،  السطيفي ي  شا الررض   .1
ال ج.وون وال  جو،ون  .6006بدديل. مسدش شدامل لعدام  - ال ، ر السطيفي ا ل صضا،  سوق ال واف   وال ج.وين 2

   2003السطيفي يون  يي  ل ق:  ، ر يايا  
  2002 ري ق  ايض   السطيفي يون شا رو،ويض إر ضليض  ال وي  والر يل  السا :  ، ر الا،ايض  ال سايي   3
   ،اق اهلل: الج ووضر ال ، ووري 2،يووق   كتدداف فلسددطين ائيصددائي السددنوي الج وضر ال ، ووري ل  صووضع السطيووفي ا  9

  2009ل  صضع السطيفي ا  
  2002ا ضن:  ، ر ا،ايض  الر،ق افويف  سطيني الشتات.مستقبل الالجئين الفلسطينيين وفل  2
9Susan, Martin.   Refugee Women   .. London: Zed Books Ltd 
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