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 الشكر والتقدير

نعـ عمي ومد في عمري أهلل الذي  أعيشو بكؿ تفاصيمو ترتعش روحي شكراً  اً حينما تصبح أحلمي واقع

فمف ال يشكر الناس ال يشكر  ، في مشواري كانوا لي عوناً  اً ستطيع تحقيؽ حممي ويسر لي أناسأحتى 

 اهلل .

شرؼ عمى بحثي ومنحني مف عمره أأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الدكتور عبد الوىاب الصباغ الذي 

 مف عممو ومعرفتو .... ي فييا ستقألحظات 

إلى مديرة دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية السيدة لبنى مضيو التي كانت قدوتي في خطواتي 

 عممية.... ال

إلى مدير قسـ اإلغاثة والخدمات االجتماعية السيد تيسير داوود وزملئي الذيف وقفوا بجانبي ولـ 

 يبخموا عمي بعمميـ وخبراتيـ المعرفية...

 

 )ولئف شكرتـ ألزيدنكـ(
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 مصطمحات الدراسة:
 

 التعريؼ المصطمح
وىو  ،مف الطعاـ عمى االستيلؾ الكمي  األسرةساوي حاصؿ قسمة استيلؾ وىي ت( مستوى المعيشة

عمى نسبة  (مف الفقر األسرة)موقع يتحدد مستوى المعيشة  : مبني عمى فرضية تقوؿ
ازدادت  إذانو أبمعنى  ، نجؿ(إ)قانوف  استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي لألسرة 

 ،والتعميـ ،المخصصة لممسكف ألخرىاحصة الطعاـ فإنيا تكوف عمى حساب الحصص 
فئات وىي  إلىويتـ تقسيمو  ، والصحة وغيرىا مف الخدمات االجتماعية والثقافية

 ،%30قؿ مف أحصة استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي :  األفضؿالمستوى 
المستوى  ،%44-30حصة استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي  والمستوى المتوسط :

الجياز المركزي .)%  100-45استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي  حصة :دنىاأل
 (219، ص2017،حصاء الفمسطينيلإل

التجمعات البدوية عبارة عف عشائر بدوية ىاجرت مف موطنيا األصمي في "بئر السبع"  التجمعات البدوية
، 1948عاـ و"تؿ عراد" بفعؿ المجازر الييودية التي ارتكبتيا العصابات الصييونية في ال

وقطاع غزة،  في  الغربيةواتجيت إلى ضواحي المدف والبمدات الفمسطينية في الضفة 
، ولكنيا تصنؼ حسب اتفاؽ  ما تعود ممكيتيا إلى ىذه العشائر البدوية أراٍض غالباً 

 (.2017أوسمو بمنطقة )ج() ىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف الفمسطينية،
الذاتية والشخصية القانونية الدولية تتفؽ مجموعة مف  باإلرادةدائمة تتمتع  ىي كؿ ىيئة المؤسسات الدولية

مجاالت  أو التعاوف االختياري بينيا في مجاؿكوسيمة مف وسائؿ  إنشائياالدوؿ عمى 
 (2016لممنظمة)سعيد، ئمعينة، يحددىا االتفاؽ المنش

وليػػػػػا سػػػػػمطة ، كاف بشػػػػكؿ  دائػػػػػـ مأىولػػػػة بالسػػػػ األرضىػػػو مسػػػاحة )مكػػػاف( مػػػػف سػػػػطح  التجمع السكاني
مأىولػػة بالسػػػكاف بشػػػكؿ دائػػػـ  األرضإداريػػػة رسػػػػمية، أو أي مسػػػػاحة )مكػػػاف( مػػػػف سػػػطح 

ولػػػػػيس ليػػػػا سػػػمطة  ومعتػػػرؼ بيػػػػػا عرفيػػػػاً  اعػػػػػف أي تجمػػػػع مجػػػػػاور ليػػػ ومنفصػػػمة جغرافيػػػاً 
     ( 276ص ،2017،حصاء الفمسطينيالجياز المركزي لإل) .إدارية مستقمة

محافظات شمال 
 الضفة الغربية

، ونػػػػابمس، وقمقيميػػػػة، وسػػػػمفيت، و طوبػػػاس الجيػػػاز  ).تشػػػػمؿ محافظػػػػات جنػػػػيف، وطػػػػولكـر
 (276،ص2017 ،حصاء الفمسطينيالمركزي لإل

 



 

 ث

 جدار الضم والتوسع
)جدار الفصل 

 العنصري(

ة، أسػػػػػلؾ شػػػائكة، أبػػػراج مراقبػػػة، ىػػػػػو عبػػػػػارة عػػػػػف سمسػػػػػمة معقػػػػػدة مػػػػػف جػػػػػدراف إسػػػػػمنتي
إقامػة الجػدار العنصػري الفاصػؿ فػي  إقػراروتـ  ،خنػادؽ، طػرؽ التفافيػة وأسػيجة إلكترونيػة 

خػػػػػلؿ جمسػػػػػة خاصػػػػػة عقػػػػػدىا المجمػػػػػس الػػػػػوزاري  2002شػػػػػير إبريؿ/نيسػػػػػاف مػػػػػف العػػػػػاـ 
تسػػموـ  اإلسػػرائيمي المصػػغور، وتػػـ البػػدء بتنفيػػذه فػػي شػػير حزيػػراف مػػف العػػاـ نفسػػو، بعػػد أف

% مػػػػف حجػػػػـ 10إلػػػػى مصػػػػادرة  أدىوالػػػػذي  ،اإلسػػػػرائيميةأرئيػػػػؿ شػػػػاروف رئاسػػػػة الحكومػػػػة 
يقػػػاؼ ، ألػػػؼ دونػػػـ 180–160أراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، بمسػػػاحة تصػػػؿ مػػػف  وضػػػػبط  وا 

الجيػاز المركػزي حركػػة وتنقػؿ الفمسػطينييف ومركبػػاتيـ في الضفة الغربية والقدس الشرقية )
 (2002 ،الفمسطيني لإلحصاء

 أمام)خارج الجدار
 الجدار(

عػف فمسػطيف التابعة لمسػمطة الوطنيػة  ىػو جميػع التجمعػات التػي لػـ يػتـ فصػميا تمامػاً 
ف تػػػـ فصػػػميا عػػػف ا  بقيػػػت خػػػارج الجػػػدار و  ػطينية، أي تمػؾ التجمعػات التػيالفمس

 ،الفمسطيني لإلحصاء مركزيالجياز ال) .تجمعػػػات أخػػػرى مجاورة، أو صودرت أراضييا
 (276ص ،2002

)خمؼ  داخل الجدار
 الجدار(

الجدار محصورة بيف  الجدار داخؿبنػػػاء  ػػػات التػػػي أصػػػبحت نتيجػػػةىػػػو جميػػػع التجمع
 لإلحصاءالجياز المركزي ) .خضػر مػف جيػة أخرىالجدار مف جية وبػيف الخػط األ

 (276ص ، 2002،الفمسطيني
الميمشة  الفئات

 واليشة :
ىـ الفئات التي ال تستطيع أف تنخرط في النسيج االجتماعي ألنيا ال تستفيد مف 

والتي لـ تتح ليا الفرصة التي أتيحت لغيرىا في ، الخدمات االجتماعية واالقتصادية 
المجتمع ولـ تستفيد منيا. وىي فئات تعاني مف التجاىؿ واالضطياد أو التي تشعر 

 (  2013،جامعة عدفيا.)بإىانة لكرامت
لفرد قوة ليصبح عنصرًا مشاركًا بفاعمية في شتى مجاالت اىذا المفيـو امتلؾ  ويعني التمكين

لقدرة عمى إحداث تغيير في اآلخر الذي قد ا امتلكو أي ،الحياة االقتصادية واالجتماعية
 (2002،المجيدؿ). بأكممو  أومجتمعاً يكوف فردًا وجماعة 

 
مف  أفرادهفي المجتمع لتحسيف ظروفو وظروؼ  يات مخططة وموجية تحدث تغييرً عمم التنمية

زالة العقبات وتحقيؽ االستغلؿ  لإلمكانات  األمثؿخلؿ مواجية مشكلت المجتمع وا 
 (1993،شفيؽ والطاقات بما يحقؽ التقدـ والنمو لممجتمع والرفاىية والسعادة لألفراد .)

لعممياتي لألونروا : فإف الجئي فمسطيف ىـ أولئؾ األشخاص متعريؼ ال اللجئ وفقاً  الالجئ
 1946الذيف كانت فمسطيف ىي مكاف إقامتيـ الطبيعي خلؿ الفترة الواقعة بيف حزيراف 



 

 ج

العربي اإلسرائيمي عاـ  النزاعوالذيف فقدوا منازليـ ومورد رزقيـ نتيجة  ،1948وأيار 
1948 .w.unrwa.orgww 

ىي منظمة دولية وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الجئي فمسطيف في الشرؽ األدنى  وكالة الغوث
تقدـ المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملييف  إذمتخصصة وحقوقية 

وذلؾ إلى  الجئ مف فمسطيف في األردف ولبناف وسورية واألراضي الفمسطينية المحتمة 
العربي  الصراعيتـ التوصؿ إلى حؿ لمعاناتيـ تـ تأسيس األونروا في أعقاب  أف

الصادر عف الجمعية العامة لألمـ ،  302بموجب القرار رقـ  ،1948اإلسرائيمي عاـ 
بيدؼ تقديـ برامج اإلغاثة المباشرة والتشغيؿ للجئي  1949كانوف األوؿ  8المتحدة في 

في األوؿ مف شير أيار عاـ  فمسطيف . وبدأت الوكالة عممياتيا
1950www.unrwa.org

لتعريؼ األونروا : فإف المخيـ ىو عبارة عف قطعة مف األرض تـ وضعيا  المخيـ  وفقاً  المخيم
تحت تصرؼ الوكالة مف قبؿ الحكومة المضيفة بيدؼ إسكاف اللجئيف الفمسطينييف 

www.unrwa.orgعتناء بحاجاتيـ. وبناء المنشآت لل

بيف  1995وقعت في مدينة طابا المصرية في شير أيموؿ مف العاـ  أوسمواتفاقية  سموا)ب(أو اتفاقية 
سرائيؿ.  (2013،أريج–التطبيقية  األبحاث)معيد منظمة التحرير الفمسطينية وا 
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 مختصرات 
فإنيا تعني وتدؿ عمى المفاىيـ  ،و فصؿ مف ىذه الرسالةأي جزء أوفي  ،دناهألمختصرات ينما وردت اأ

 التي تقابميا أدناه:

 نجميزية :اإل قائمة المختصرات  

 Description Abbreviation الداللة

غبثخوتشغيمممانمتحدحإلاألوكبنخ

جئيهانفهسطيىيهالان

United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine 

Refugees 

UNRWA 

-international nonمىظمبداندونيخغيسانحكوميخان

governmental organization 

INGOS 

 World Health Organization WHOمىظمخانصحخانعبنميخ

 World Food Programme WFPثسوبمجانغراءانعبنمي

ثسوبمجاألممانمتحدحنهمستوطىبد

انجشسيخ

United Nations Human 

Settements Programme

UN-HABITAT 

مىظمخاألممانمتحدحنألغريخ

وانززاعخ

Food and Agriculure 

Oranization

FAO

 International labourمىظمخانعمماندونيخ

organization  

ILO 

 Premiere Urgenceونيخاندونيخغبثخاألاإل

International 

 

PUI 

 Office for the Coordination ofنشؤوناإلوسبويخمكتتمىسقا

Humanitarian Affairs

OCHA
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  ممخصال
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية 

 .يديفوعلقتيا بالمتغيرات الديمغرافية لممستف ،في محافظة قمقيمية مف وجية نظر المستفيديف
موضوع _وصؼ الظاىرة  يما تـالمنيج الوصفي الذي مف خللالمنيج التاريخي و  اعتمدت الباحثة

غراض الدراسة ألتو مءوذلؾ لمل، وتحميؿ البيانات وتفسير العلقات بيف متغيرات الدراسة _الدراسة
تكوف مجتمع ، و االستبيافوىي ، وتحقيؽ أىدافيا، وجمعت البيانات مف خلؿ توزيع أداة الدراسة

( تجمعات 9( أسرة  تسكف في )138) والبالغ عددىا، ةفي التجمعات البدوي األسرالدراسة مف أرباب 
وىـ في تجمع حبمة وعزوف  ة،االستبانرفض جزء مف مجتمع البحث تعبئة  ،محافظة قمقيميةبدوية في 

خذ بياناتيـ أباحثة سر التي لـ تستطع الوبمغ عدد األ، وجزء مف تجمع عرب الرماضييف الجنوبي 
 سرة.أ(  37)

، وتـ توزيع ( 101يسيرة مف مجتمع البحث بمغ عددىا مائة أسرة وأسرة واحدة )عينة تـ اختيار لذلؾ 
وذلؾ لمعرفة توجياتيـ حوؿ دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى  ،سرالستبياف عمى ىذه األا

التدخلت و  ،والتدخلت االقتصادية ،ية، حسب محاور الدراسة وىي التدخلت االجتماعتيـمعيش
التنموية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية بغرض تحسيف مستوى 

 المعيشة.
دور المؤسسات الدولية لتقييـ وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا بأف الدرجة الكمية 

كانت قميمة بحيث بمغ المتوسط  معات البدوية في محافظة قمقيميةفي تحسيف مستوى المعيشة لمتج
أما درجة تقييـ دور المؤسسات الدولية بما يخص  ،(2.54العاـ للستجابة ) الحسابي لممعدؿ

ف درجة تقييـ دور المؤسسات الدولية المختص أدرجة متوسطة، و  كانت التدخلت االقتصادية
 تنموية ىو درجة تقييـ قميمة.بالتدخلت االجتماعية والتدخلت ال

 تعزى لممتغيرات جابات المبحوثيفإفي  حصائيةإت داللة ذا نو اليوجد فروؽأكما بينت نتائج الدراسة 
ة لرب مميالع ةالحال -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –سرة جنس رب األ-ـ ال أالتجمع خمؼ الجدار )
تعزى  جابات المبحوثيفإفي  حصائيةإداللة يوجد فروؽ ذات نو أكما بينت الدراسة ، سرة( األ

في تقييـ دور ـ ال( أسرة الجئة األ -العمر -المؤىؿ العممي -لممتغيرات )اسـ التجمع البدوي
 .المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية
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ىناؾ صعوبات  أف ةسئمة االستبانأمف  وؿاأل الدراسة مف خلؿ سؤاؿ مفتوح في نياية القسـ تواستنتج
دائـ بالتيجير التيديد الىميا أوكاف  ،سر التجمعات البدوية وتعيقيا عف تحسيف مستوى معيشتياأتواجو 

نذارات باإلخلء، وقمة المراعي وعدـ   ،علؼوارتفاع سعر األ ،لمتجمعات مف قبؿ االحتلؿ اإلسرائيمي وا 
إذ ال عدـ وجود مدارس ثانوية و  ،تجميع المياه بارآوقمة  ،عالية جداً ال تكمفة المياهو  ،الت زراعيةآتوفر 
خراج  وكذلؾ ،مدارس لممرحمة األساسيةال إيوجد  ساسية إال ي مف المواد واالحتياجات األأيمنع إدخاؿ وا 

 بموافقة إسرائيمية بما يخص  التجمعات داخؿ الجدار مف الجية الغربية.
التدخلت  كفايةىي الدراسة  ليياإ ىـ التوصيات التي توصمتأ فإفوبناء عمى نتائج الدراسة 

االجتماعية واالقتصادية والتنموية اليادفة إلى تحسيف المعيشة مع طبيعة االحتياجات المطموبة 
لمتجمعات البدوية، وكذلؾ تفعيؿ دور المؤسسات الدولية في سبيؿ تحسيف مستوى المعيشة لدى 

مقيمية وباقي محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مف خلؿ التجمعات البدوية في محافظة ق
ـ احتياجات التجمعات البدوية وطبيعة حياتيا وثقافتيا بالتركيز ئالتكامؿ في التدخلت التنموية التي تل
، وتطوير البنية التحتية وتوفير الموارد واإلنتاج الحيواني معاً  عمى الدعـ الزراعي واستغلؿ األراضي

وكذلؾ األخذ بمبدأ الشراكة في التخطيط التنموي مع كافة  ،سية لمتعميـ والصحة ومحاربة الفقراألسا
طراؼ والفئات المستيدفة، بما يضمف تطوير سياسات قادرة عمى مواجية خطر الترحيؿ القسري األ

لمتجمعات البدوية، وتعزيز صمودىـ عمى أراضييـ الميددة بالمصادرة وذلؾ بالتعاوف مع كافة 
ضرورة العمؿ عمى توسيع الدراسات  عمى ركزت الدراسةكما  ،طراؼ الحكومية والوطنية والمحميةاأل

المسحية التي مف شانيا أف تعيف عمى تقديـ الصورة الحقيقية باألرقاـ عف كافة األوضاع والمجاالت 
 ة .لبدويالتي تعيشييا أسر التجمعات ا ةاالجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحية والتعميم
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Abstract 

The purpose of this study is to explore the role of the international institutions in 

improving the living standards of the Bedouin communities in Qalqiliya governorate from 

the beneficiaries' point of view and to analyze how the impact of that role varies according 

to the  demographic variables of the beneficiaries. 

To achieve this purpose, the study adopts a descriptive approach to study the role of the 

international organizations, analyze the data and to interpret the relations among the 

study‟s variables. The population of the study is consisted of (138) Bedouin families, 

living in (9) different Bedouin communities in the governorate of Qalqilya, Out of study‟s 

population (37) families refused to involved in the study and they are mainly from Habla 

and Azzun, and the Arab southern Ramadin.  

The study sample is constituting of (101) families. A questionnaire was distributed among 

the families to determine their views towards the role of international organizations in 

improving their standards of living, according to the social, economic, and developmental 

interventions, which are implemented by the international organizations.  

The study found that the overall score for evaluating the role of international institutions in 

improving the standard of living of the Bedouin communities in Qalqilya a governorate 

was low, with an averageof 2.54 of the general response rate. The evaluationdegree of the 

role of international institutions regarding economic interventions was moderate, and the 

evaluation degree of the role of international institutions concerned with social and 

developmental interventions had a low degree of evaluation. 

The study concludes a range of results, mainly: the total degree of the evaluation of the 

international organizations‟ role improving the standard of living of the Bedouin 

communities in Qalqilya governorate is low, with an average of 2.54 of the general 

response rate there are no statistically significant differences in respondents' answers due 

to the variables (grouping behind the wall or not - of the head of the family's gender- the 

marital status of the head of the family - the practical situation of thehousehold head). The 

study also showed that there are statistically significant differences in respondents' answers 

due to variables (The name of the Bedouin community - the educational qualification - age 

- refugee family or not) in evaluating the role of international institutions in improving the 

standards of living of the Bedouin communities in the governorate of Qalqilya. 

The study concluded by asking an open question: if there are any difficulties facing the 

families of the Bedouin communities,hindering them from improving their standards of 

living. The most common and important answer was the constant threat of displacement by 

the Israeli occupation and warnings of eviction, lack of pasture, high costs of water, lack of 

water collection wells, and the absence of secondary schools, as well as the hindering of 
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imports and exports of any materials and basic needs, except with Israeli consent regarding 

the communities inside the wall from the west.  

Based on the results of the study, the most important recommendations of the study are the 

necessity of adequate social, economic and developmental interventions aimingat 

improving the nature of living required for the Bedouin communities, as well as the 

necessity of activating the role of international institutions in order to improve the 

standards of living among the Bedouin communities in Qalqiliya and other governorates in 

the West Bank and Gaza Strip, through the integration of development interventions that 

fit the needs of the Bedouin communities and the nature of their life and culture, focusing 

on agricultural support, land use and livestock production,In addition, improvement of the 

infrastructure and provision of basic resources for education, health and the fight against 

poverty.Furthermore, the need to adopt the principle of partnership with all parties and 

target groups in the process of development planning, in order to ensure the development 

of policies capable of facing the threat of forced displacement of Bedouin communities, 

and strengthening their steadfastness on their land threatened with confiscation, which can 

be achieved through cooperating with various governmental, local and national parties. 

Moreover, this research focused on the importance of conducting extended surveys, which 

will help to present a more realistic picture in numbers about all the social, economic, 

environmental, health and educational conditions of Bedouin families. 
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 األول:الفصل 
______________________________________________________ 

 العام لمدراسة  اإلطار
 

 المقدمة 1.1
 و والمجتمعات، فرادلألالتنمية المستدامة في كونيا تعمؿ عمى تحسيف مستوى المعيشة  أىميةتكمف 

ظروؼ الحياتية يعمؿ عمى تحسيف ال التي مفيـو تحسيف مستوى المعيشة مبدأ مف مبادئيا ديع

 ، والمساواة وتكافؤ الفرص اإلنصاؼمف  إطاروفر الرفاىية لألفراد والجماعات في يو  ،لممجتمعات

في المجتمع، دوف تمييز  المختمفةالمرافؽ والموارد  إلىكافة فئات المجتمع لموصوؿ لقدرة يوفر كذلؾ الو 

 .األخرىفئة عمى حساب الفئة  ألي إقصاء أو

االجتماعية واالقتصادية  األموربالكثير مف مسكاف لحسيف مستوى المعيشة ويرتبط االىتماـ بت

 في فمسطيفاألوضاع السياسية واالقتصادية مجريات في تغير الجذري لم كاف إذ ،في أي بمد والسياسية

بعد نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية  وذلؾ ،كبير في تغير مستوى المعيشة لمشعب الفمسطيني  ثرأ

والتي تـ سمو )ب( أو والتي جاءت كخطوة استباقية التفاقية  1993أوسمو الموقعة عاـ  فاقيةالتنتيجة 

التي تخضع لمسيطرة الفمسطينية الكاممة   )أ(منطقة  ،تقسيـ األراضي الفمسطينية فييا إلى ثلث مناطؽ

داري أمنياً  ي المناطؽ وى ومنطقة )ب( ،مف مساحة الضفة الغربية (%18)والتي تبمغ مساحتيا ، اً وا 

% مف 21والتي تبمغ مساحتيا  التي تقع فييا المسؤولية عف النظاـ العاـ عمى عاتؽ السمطة الفمسطينية

وىي  ومناطؽ)ج( ،فييا وتبقى إلسرائيؿ السمطة الكاممة عمى األمور األمنيةمساحة الضفة الغربية 



 

2 

مف مساحة  (%61)بمغ مساحتيا والتي ت المناطؽ التي تقع تحت السيطرة الكاممة لمحكومة اإلسرائيمية

 (.2017)مركز المعمومات الفمسطيني،الضفة الغربية  

الضفة الغربية وىي مناطؽ )ج( تحت  أراضي% ( مف 61مف )  أكثروجود  إلى أدىىذا التقسيـ  إف

 أو إنشاءويمنع  ،يمنع فييا تطوير البنية التحتية ،والتخطيط األمففي مجاالت  اإلسرائيميةالسيطرة 

 إال ،االقتصادية واالجتماعية فييا األوضاعلتحسيف  األمدتطوير ألي مشاريع طويمة  أونة صيا

ىذه المناطؽ ميمشة مقارنة  ت، وبذلؾ أصبحاإلسرائيميةالمدنية  اإلدارةبمصادقة وترخيص مف 

لسمطة الفمسطينية ( ومناطؽ )ب(  وذلؾ نتيجة لغياب إدارة اأبالمناطؽ التي صنفت ضمف مناطؽ )

حجار البناء والتراب الزراعي ، والتي تتميز بثرواتيا الطبيعية مف المواد الخاـ ألمناطؽ )ج( عمى

لمتمدد الطبيعي لمتجمعات الفمسطينية، والموارد المائية  استراتيجياً  لى كونيا عمقاً إضافة إوالغاز والنفط، 

رادات المتأتية مف مناطؽ )ج( يتقدر اإل إذراضي لمرعي والزراعة والمرافؽ السياحية واستخداـ ىذه األ

 (.2015راضي الضفة الغربية)البنؾ الدولي،أ% مف 60تمثؿ نيا باألخص أ ،بممياري دوالر سنوياً 

 في عاـ بناء جدار الفصؿ العنصري  االنتياء مف بعد وتيميشاً  اً ولقد ازداد وضع ىذه المناطؽ سوء

مف حجـ أراضي الضفة ( %10)ادرة مص إلىى دأو الضفة الغربية وقطاع غزة  أراضيعمى ( 2005)

( تجمعًا سكانيًا داخؿ الجدار 16كما أنو عزؿ ) ،ألؼ دونـ )180–160 (الغربية، بمساحة تصؿ مف

أدى مرضي لبعض فئات المجتمع دوف غيرىا، مما  يوقع الضرر عمى تحقيؽ مستوى معيشوالذي أ

اسي جراء سياسات اإلغلؽ، وفقداف فقداف العديد مف األسر الفمسطينية إلى مصدر الدخؿ األس لىإ

 أصبحتوبذلؾ  العائلت الفمسطينية المعيؿ الوحيد ألسرىا نتيجة تعرض حياتيـ للنتياؾ المستمر،

في تمؾ  المنظمات الدولية غاية مف األىمية مف تدخؿ جعؿالذي  األمر ،التنمية فييا محدودة إمكانية

العلقات الرسمية بيف منظمة األمـ  مـ المتحدة ( مف ميثاؽ األ71نظمت المادة ) فقد المناطؽ،

عدوة آليات الدولية  المنظمات ىذه طوورت إذ ،التي تيتـ بحقوؽ اإلنسافالدولية المتحدة والمنظمات 


