
 الملخص

يعتبر مفهوم التنمية االقتصادية المحلية من المفاهيم الواجب التركيز عليها في واقعنا 
الفلسطيني، نظرا لوجود االحتالل وسيطرته على معظم الموارد الطبيعية والثقافيه التي 
يمكن ان تكون مصدر لدعم االقتصاد المحلي، كذلك منافسة المنتوجات االسرائيلية 

 الفلسطينية والذي يؤثر سلبيا على االقتصاد المحلي.للمنتوجات 
لذلك يجب تكثيف الجهود من القطاعين الخاص والعام للمحافظة على الموارد 
وتسويق المنتوجات الفلسطينية، وتوفير فرص عمل لاليدي العاملة الشابه التي تعمل 
 في الداخل المحتل وتستنزف قدراتها.

 

المحلي الى المحافظة على االراضي وحمايتها من ويهدف مشروع تنمية االقتصاد  
االستيطان، وتمكين المجتمعات نحو االستغالل االمثل للموارد المتاحة ، وربط 
الهيئات المحلية بخطة استراتيجية لمساندة بعضها البعض ، وتوسيع القاعدة 
 االقتصادية وفرص التوظيف من خالل ابتكار برامج استراتيجية ومشروعات الزالة

 الحقبات وتيسير االستثمار.

تم اختيار موقع الدراسة في وسط محافظة قلقيلية )بلدة عزون(، والحظت وجود 
مقومات اقتصادية في المنطقة يمكن استغاللها للوصول لمفهوم التنمية االقتصادية 

 المحلية .

ويشمل البحث على عناصر التشخيص التي تم من خاللها جمع المعلومات عن 
شكل كامل ، ومن ثم تحليلها ،للوصول الى االحتياجات والمشاريع التنموية المنطقة ب

لتحقيق الرؤية التي تم وضعها بناًء على الموارد المتاحة في المنطقة ،واخيرا الخروج 
 بمخطط لتنمية االقتصاد المحلي في بلدة عزون



Summary 

 

The concept of local economic development is one of the concepts 

that should be emphasized in our Palestinian reality because of 

the occupation and its control over most of the natural and cultural 

resources that can be a source of support for the local economy. 

 

Therefore, efforts must be intensified from the private and public 

sectors to preserve the resources and marketing of Palestinian 

products, and to provide employment opportunities for the workers 

who work in israel. 

 

The project aims to preserve the land and protect it from 

settlements, empower communities to optimize the use of 

available resources, link local authorities with a strategic plan to 

support each other, and expand economic base and employment 

opportunities through the creation of strategic programs and 

projects to remove epochs and facilitate investment. 

The study site was chosen in the midlle of Qalqiliya governorate 

(AZZOUN), because i noted the existence of economic elements in 

the region. 

 

The project includes the diagnostic elements through which the 

information on the region was collected and analyzed in order to 

reach the developmental needs and projects to achieve the vision 

that was developed based on the resources available in the region. 

Finally, the development plan Local Economy Development Plan  

for AZZOUN 

 

  



 


