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تشـخيص المـجاالت الـتنموية
أمثلة استرشادية
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أوالً  :مجال البنية التحتية
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أوالً  :قطاع المواصالت
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1وجود طرق تخدم جميع أنحاء المنطقة.

 .2وجود طرق داخلية تغذى جميع المبانى والمنشآت والمناطق الزراعية.
 .3وجود مخطط هيكلي يغطى جميع المنطقة.
 .4وجود طرق تخدم جميع أنحاء المنطقة.
نقاط الضعف

 .1وجود عدد كبير من الشوارع غير مؤهلة.
 .2عدم وجود طرق التفافية.

 .3مفترقات الطرق غير مؤهلة الستيعاب الحركة المرورية.
 .4عدم وجود أرصفة مؤهلة لسير المارة.
 .5عدم وجود إنارة للشوارع الرئيسية والفرعية.
 .6يوجد عدد من الجسور بحاجة إلى إعادة تأهيل.
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1تأهيل الجسر الرئيسي الجنوبي.
 .2تأهيل جسر السكة.

 .3اعادة تأهيل الطرق الرئيسية (خليل الوزير – الواد – السكة – السلطان ).
 .4تبليط واعادة تأهيل الشوارع الفرعية داخل المدينة.

 .5تأهيل بمشاريع االفراز (الزتون والشوارع و البطنيجى)
 .6انشاء موقف عام لسيارات األجرة (بجوار السوق المركزى – بجوار أبراج العزبة).
 .7تأهيل الطرق الزراعية حول المدينة.

 .8انشاء بنية تحتية لالشارات الضوئية واالنارة بالشوارع.
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1تأهيل الجسور المؤدية للمدينة
 .2تبليط وإعادة تأهيل الشوارع الفرعية
 .3اعادة تأهيل الطرق الرئيسية
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ثانياً  :قطاع البيئة
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

يوجد أراضى فارغة لالستفادة منها في التوسع المستقبلي.
نقاط الضعف

 .1عدم وجود نظام ضبط للتطور والتوسع المستقبلي للمنطقة للحفاظ على البيئة.
 .2عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة والسكان.
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1تفعيل القوانين الخاصة بالبيئة في المدينة والمنطقة الصناعية.
.2

إيجاد مناطق بديلة وبعيدة عن السكان إلقامة المصانع الجديدة والقديمة وخاصة مصانع البلوك ومزارع الدواجن واألبقار.

 .3تطوير وادى بيت حانون من الناحية البيئية.
 .4تشجير وتزيين جوانب الطرقات.
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1تطوير وادي بيت حانون

 .2تحديد مناطق بعيدة عن السكان القامة المصانع عليها .
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ثالثاً  -:قطاع النفايات الصلبة
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

.1

وجود نظام لجمع النفايات الصلبة في البلدية.

.2

وجود نظام أو خطة لجمع النفايات في أوقات الطوارئ.

.3

وجود دائرة للتوعية البيئية حول االلتزام بالنظافة والصحة العامة.

.4

وجود أرض مخصصة إلنشاء مكب نفايات.

نقاط الضعف

 .1عدم وجود توزيع سليم لحاويات النفايات الصلبة وعدم صالحية بعضها ونقص عددها.
 .2عدم وجود مواقع مكبات تناسب المعايير البيئية والصحية.
 .3عدم وجود ثقافة فصل مخلفات النفايات الصلبة.
 .4عدم صالحية عربات نقل النفايات الصلبة وعدم كفاية عددها لتتناسب مع المتطلبات البيئية .
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1زيادة عدد سيارات نقل النفايات الصلبة= 2سيارة+سيارة ضغط نفايات.
 .2توريد وصيانة حاويات نظافة.
 300 .3حاوية (1كوب) جديدة  200 +حاوية (1كوب) صيانة.
 .4إنشاء مكب نفايات صلبة وفقا للمعايير البيئية السليمة .
 .5توريد سيارة لكنس الشوارع .
 .6زيادة عدد العاملين في مجال النظافة وبناء قدراتهم.
 .7توريد أدوات ومعدات وأكياس جمع النفايات الصلبة.
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1زيادة عدد السيارات لنقل النفايات و كذلك الحاويات .
 .2زيادة عدد العاملين في مجال النظافة .
 .3انشاء مكب نفايات صلبة وحديثة وفق المعايير البيئية .
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رابعاً  :قطاع المياه والصرف الصحي
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1توافر شبكة مياه حديثة .
 .2توافر مصادر مياه مناسبة إلي حد ما.
 .3وجود خطط مستقبلية لتطوير نظام المياه والصرف الصحي.
 .4يوجد برامج ودعم مالي من خالل مصلحة المياه ومؤسسات أخري.
 .5وجود شبكة صرف صحي بحالة مقبولة .
 .6وجود بعض محطات التحلية الخاصة .
نقاط الضعف

 .1جودة مياه منخفضة .
 .2عدم االلتزام المواطن بدفع مستحقات المياه والصرف الصحي.
 .3عدم وجود أنظمة تراقب حماية استخدام شبكات المياه.
 .4عدم وجود خطط إلي إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة.

 .5عدم االستفادة من مياه األمطار علي الرغم من وجود وادي بيت حانون.
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1إنشاء شبكات صرف صحي ومحطة ضخ لمنطقة "الزيتون".
 .2إنشاء شبكات صرف صحي لمناطق مختلفة في المدينة.
 .3تمديد شبكات مياه وصرف صحي لمشاريع اإلفراز الجديدة .
 .4تأهيل طواقم البلدية في مجال المياه و الصرف الصحي وزيادة.
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1تنفيذ مشروع صرف صحي ومحطة ضخ في منطقة الزيتون
 .2تمديد شبكات مياه و صرف صحي لمشاريع االفراز الجديدة .
 .3تأهيل طواقم البلدية اعاملة في مجال المياه و الصرف الصحي وزيادة عددها .
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ثانياً  :المجال االقتصادي

8

أوالً :قطاع التوظيف
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1اعتبار قانون الوظيفة قطاع أساسي القتصاد المنطقة .
 .2وجود قوانين و تشريعات لضبط المسئوليات و الفساد الوظيفي في القطاع الخاص .
 .3توفر تأمين صحي للموظفين وذويهم.
 .4يتوفر للموظفين وصف وظيفي واضح الى حد ما .
 .5متطلبات العمل و اإلجازات متوفرة .
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نقاط الضعف

 .6ازدياد نسبة البطالة بين صفوف المؤهلين جامعياً .

 .7انعدام الثقة في برامج التوظيف القائمة وطريقة أداءها .
 .8ضعف برامج الشفافية و المساءلة في المؤسسات .
 .9ضعف برامج وقوانين حماية الموظفين .
 .10نظام الدرجات و الترقيات نظام غير عادل
 .1ضعف البرامج الخاصة بتطوير الموظفين وتأهيلهم .
 .2وجود ثغرة في تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب .
 .3الهياكل التنظيمية و اإلدارية بحاجة إلى إعادة بناء بطريقة أفضل .
 .4انعدام التحكيم اإلداري الالزم للفصل بين الصالحيات .
 .5عدم توفر برامج لالدخار و الحماية الوظيفية .
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

-

اعادة الهيكلية على حسب الحاجة الفعلية للعمل مع مراعاة عدم التكديس الوظيفي  ,والوضع في

-

زيادة البرامج التدريبية لتأهيل المستمر وزيادة الكفاءة  ,وضع برامج لالدخار وحماية الموظف  ,توفير

-

اعادة الهيكلية على حسب الحاجة الفعلية للعمل مع مراعاة عدم التكديس الوظيفي  ,والوضع في

-

زيادة البرامج التدريبية لتأهيل المستمر وزيادة الكفاءة  ,وضع برامج لالدخار وحماية الموظف  ,توفير

االعتبار تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب .
نظام للحوافز .

االعتبار تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب .
نظام للحوافز .

أهم القضايا األساسية في هذا المجال
ايجاد برامج لفرص العمل تساهم في تقليل نسبة البطالة .
تفعيل قانون الخدمة المدنية في كافة مؤسسات المدينة .
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ثانياً  :قطاع الزراعة
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1يوجد بالمنطقة أراضي زراعية خصبة محددة .
 .2القطاع الزراعي هو قطاع أساسي القتصاد المنطقة .

 .3شبكة الطرق الموجودة مؤهلة و ذات كفاءة عالية لخدمة المنطقة الزراعية  .نقاط الضعف :
 .4يتوفر مخططات تفصيلية للمنطقة الصناعية وحمايتها من التقسيم .
 .5وجود بعض الجمعيات الزراعية لدعم القطاع الزراعي والمزارعين و إرشادهم .
 .6توفر الزراعة الحيوانية و الطيور إلى حد ما .
نقاط الضعف

 .1قلة في عدد الدفيئات الزراعية .
 .2ضعف في خدمات شبكة الري المتوفرة للمناطق الزراعية .
 .3اغلب المناطق مزروعة زراعة موسمية .
 .4ندرة البساتين و بيارات الحمضيات واللوزيات .
 .5ال يوجد نظام للزراعة الحضرية داخل المناطق السكنية .
 .6ال يوجد قوانين و تشريعات لضبط المنتجات الزراعية و العالجات الزراعية .
 .7قلة اآلالت و المعدات الزراعية الحديثة .
 .8ال يوجد احتياطات وقائية للمزارعين من الكوارث و األمراض الزراعية .
 .9ال يوجد صناعات قائمة على الزراع في مدينة بيت حانون .

 .10انعدام الزراعة السمكية في بيت حانون .
 .11عدم مراعاة القواعد المهنية و الصحية السليمة ألصحاب الزراعات الحيوانية مما انعكس سلباً على بعض السكان .
 .12عدم كفاية األدوية و األسمدة و العقاقير الزراعية .

 .13عدم كفاية برامج التدريب و تأهيل وتوعية المزارعين .
 .14ال يوجد منتجات زراعية بحاجة للتصدير الى الخارج .
 .15جزء كبير من المناطق الزراعية هي مناطق حدودية خطرة  (.تقدر بـ  %30منها) .
 .16ال يوجد برامج وقوانين لحماية الزراعة المحلية .
 .17ال يوجد قوانين لمساعدة ودعم المنافسة العالمية للمنتجات الزراعية المحلية .
 .18عدم وجود مؤسسات لضبط جود المنتجات الزراعية المحلية .
 .19ال يوجد مؤسسات لمراقبة المنتجات الزراعية الفاسدة .
 .20قلة في عدد األطباء البيطريين أو الزراعيين أو عيادات زراعية بيطرية .
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االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1تأهيل وشق طرق زراعية للمنطقة الحدودية  ,تسوية االراضي الزراعية .
 .2إعادة تأهيل االبار المدمرة وإصالح شبكات الري  ,إمداد المزارع باالشتال المجانية الممتازة
واالدوية واالرشاد .
 .3وضع نظام لتعويض المزارع من الصقيع والجراد ومن تجريف االراضي واالشجار .
 .4وضع نظام لتعويض المزارع .
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1دعم و تأهيل االيدي العاملة في المجال الزراعي .
 .2اعادة تأهيل االراضي الزراعية
 .3دعم المنتج الزراعي و زيادة االنتاج .
 .4المحافظةعلى نسبة المساحات الخضراء في المدينة .
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ثالثاً  :السياحة
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

رغبة شديدة من السكان بارتياد األماكن الترفيهية أو السياحية في حال توفرها داخل المدينة .
نقاط الضعف

 .1عدم وجود مرافق ترفيهية أو منشآت سياحية بالمنطقة .
 .2انعدام برامج التمويل و الميزانيات للتطوير السياحي و الترفيهي بالمنطقة .
 .3االفتقار إلى البرامج الالزمة لتأهيل كوادر عاملة في مجال التنمية السياحية واستقبال السياح .
 .4االفتقار إلى الخطط والمخططات لالستفادة من المواقع التراثية و االثرية أو مناطق سياحية .
 .5انعدام وجود خيارات سياحية مثل الشواطئ أو المناطق الطبيعية أو أي نشاط سياحي .
 .6ال يوجد خطط لبناء مباني سياحية أو فندقية بالمنطقة .
 .7انعدام وجود إدارة أو رقابة متخصصة للقطاع السياحي .
 .8ال يوجد منشآت ومناطق سياحية فعالة الستيعاب حاجة السياحة والسياح .
 .9انعدام وجود مكاتب سياحية لتحفيز السياح وخدمتهم .
 .10وجود العديد من العقبات و التحديات إلى تواجه التطوير السياحي بالمنطقة .
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال
 .1المحافظة على الموروث السياحي والتراثي الموجود وترميمه (مسجد النصر – أم النصر – الجسور – الوديان ).
.2

عمل منشآت سياحية جديدة تأخذ طابع مميز .

.3

وضع تسهيالت إلنشاء فنادق و مطاعم ومرافق ترفيهية .

.4

تشبيك قطاع السياحة مع الوزارة (السياحة ) وحاولة عمل توأمة مع الخارج لتطوير هذا القطاع السياحي .

أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1انعدام برامج التمويل و الميزانيات للتطوير القطاع السياحي و الترفيهي بالمنطقة
 .2ترميم االماكن السياحية الموجودة و المحافظة على وجودها
 .3انشاء منشآت سياحية و فندقية جديدة
 .4استقطاب المؤسسات العاملة في قطاع السياحة
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رابعاً  :الصناعة و التجارة
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1وجود المنطقة الصناعية التابعة لنفوذ البلدية .

 .2شبكة الطرق الموجودة مؤهلة و ذات كفاءة عالية لخدمة المنطقة الصناعية .
 .3توفر مخططات تفصيلية للمنطقة الصناعية
 .4وجود قوانين و تشريعات لضبط المنتجات و المناطق الصناعية .

 .5الطرق الرابطة مع المحيط اإلقليمي مؤهلة لحركة النقل التجاري والصناعي .

 .6وجود التزام من السكان وتعاون في تنفيذ المخططات المستقبلية الموضوعة و االرتدادات المطلوبة .
 .7توفر احتياطات وقائية وحماية من الغازات و الملوثات والحرائق للمصانع والمناطق الصناعية .
نقاط الضعف

 .1المنطقة بحاجة إلى مناطق صناعية جديدة .
 .2تسبب المنشآت الصناعية الحالية في تلوث بيئي وضجيج .
 .3بعض الصناعات القائمة بالمنطقة صناعات خفيفة يمكن ممارستها داخل المناطق السكنية .
 .4عدم وجود برامج وقوانين لحماية الصناعة المحلية .
 .5انعدام برامج دعم للتجار المحليين مقابل التجارة المستوردة .
 .6ال يوجد قوانين لمساعدة ودعم المنافسة العالمية للصناعة المحلية .
 .7عدم توجد مؤسسات لضبط جودة الصناعة المحلية .
 .8عدم وجود مؤسسات لمراقبة وضبط الصناعات الفاسدة .
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1المحافظة على المنطقة الصناعية وتطوير خدماتها بعمل استبيان عن حاجاتهم االساسية .
 .2توسيع المنطقة الصناعية وتسهيل التراخيص .
 .3عمل مصانع خاصة بااللبان والثروة الحيوانية .
 .4عمل مصانع للنساء (خياطة )....
 .5تشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة .
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1احتياجات المنطقة الصناعية
 .2توسيع المنطقة الصناعية و تسهيالت الترخيص
 .3تشجيع االستثمار
 .4تفعيل المبادرات التجارية و المشاريع الصغيرة .
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ثالثاً :مجال اإلدارة والحكم الرشيد
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أوالً  :قطاع األمن وإدارة الكوارث
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 -1وجود مركز دفاع مدني في المدينة .
 -2وجود نظام شرطي وأمني .
 -3قوة الترابط االجتماعي والعشائري يضبط الحالة األمنية.
 -4وجود خدمات صحية متخصصة للتعامل مع حاالت الطوارئ والكوارث .
 -5وجود أنظمة وتشريعات وقوانين لتطبيق شروط الحماية والدفاع المدني .
 -6وجود جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني متعاونة في قضايا الكوارث واإلغاثة .
نقاط الضعف
.1

قصور في الدفاع المدني " تأخر في الوصول  ,عدم وجود مياه في خزانات الدفاع المدني " .

 .2عدم التأهيل لكادر الدفاع المدني ونقص في اآلليات والمعدات " وجود سيارة واحدة فقط في المركز " .
 .3عدم المشاركة المنظمة والفاعلة للمواطنين في أنشطةة الطدفاع واألمطن مطن خطقل فطرة إدارة األممطات
منظمة وشاملة .

 .4النمو الحضري الغير منظم والعشوائي في

طمن خةطة

واحي المدينة يؤثر سلبا على الحالة األمنية " مثل العزبة " .
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 .5عدم التزام المواطنين بقوانين وإرشادات الدفاع المدني .
.6

برامج التدريب على الكوارث غير كافية وال تتناسب مع أحداث المنةقة .

.7

يحتاج النظام األمني والشرطي إلى تأهيل وتفعيل أكثر .

 .8عدم وجود وحدات صحية في

واحي المدينة .

 .9عدم وجود خةط الستيعاب حاجات السكان في حاالت الةوارئ والكوارث .
 .10عدم وجود فريق إدارة أممة من المواطنين يتناسب مع توميع مربعات المدينة .
 .11ال يوجد أي مركز إلدارة األممات والكوارث .
 .12عدم وجود تنسيق مشترك بين الجهات المعنية بإدارة الكوارث
 .13عدم إقرار خةة إستراتيجية أمنية إلدارة األمن والكوارث .
 .14وجود بعض الحيوانات الليلية والتي تسبب أذى للمواطنين .
 .15االنقةاع المستمر للتيار الكهربائي يعزم الجريمة .
 .16عدم وجود تمويل كافي لحل أي مشكلة وكارثة طارئة .

 .17عدم وجود مخامن تموينية وأدوات اغاثية تغةي احتياجات البلد.
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال
 .1سيارة إسعاف  +سيارة إطفاء .
.2

تعزيز الدفاع المدني بكامل االحتياجات القممة من سيارات وكادر مؤهل .

.3

تدريب الكادر الفني للدفاع المدني والشرطي واالستعانة بالخبرات الخارجية إن استدعى األمر .

 .4تنظيم النمو العمراني في المناطق العشوائية وتةويرها من ناحية بيئية واجتماعية .
.5

تفعيل نظام الرقابة من قبل البلدية على المنشئات الجديدة .

.6

إنشاء مراكز مجتمعية في المناطق العشوائية وتنفيذ برامج اجتماعية وتربوية وتمكينية حسب التالي :

 .7مركز اجتماعي وتنمي في العزبة واألبراج وفي حي األمل والفرطة والنزامة.
.8

إنشاء مركز صحي قريب من المناطق السكنية البعيدة عن المستشفى

 .9توفير مخامن لألدوية الستخدامها وقت الحاجة .

 .10تنفيذ برامج نوعية وتثقيفية تختص باألمن والدفاع المدني للمواطنين
 .11بناء منظومة إلدارة الكوارث واألممات.
 .12تنظيم وتفعيل منظومة إدارية يتم من خقلها االستفادة من المخاتير والشخصيات االعتبارية و رجال
اإلصقح داخل المجتمع المحلي في تعزيز الحالة األمنية في المدينة.

أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1عدم كفاية المؤسسات المسئولة عن خدمات األمن و الدفاع المدني نتيحة نقص المعدات و االمكانيات المادية
و البشرية .

 .2النمو الحضري العشوائي و الغير منظم يؤثر سلبا على الحالة األمنية في المدينة .
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 .3عدم وجود منظومة متكاملة إلدارة االزمات و الكوارث في المدينة يؤدي الى خلل تنفيذ عمليات
الطواقم العاملة و في نفس الوقت خلل في ردات الفعل و االستجابة لهذه الكوارث بالنسبة

للمواطنين .

 .4توجد في المدينة مشكلة شبكة من المخازن العامة والخاصة لتوفير مخزون اسـتراتيجي دائـم مـن
االدوية و السلع االساسية و الضرورية .
 .5انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود االنارة في بعض الشوارع مما ينعكس سلباً على الحالة
االمنية في المدينة .

 .6حالة الالمباالة و االستجابة السلبية من قبل المواطنين التي تنعكس على اداء فرق الدفاع
المدني و الطوارئ .
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القطاع الثاني  :التخطيط
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1يوجد مؤسسات مسئولة عن التخةيط في المدينة .
 .2وجود ومارة وجهات مركزية تعمل في التخةيط .
 .3وجود سياسات وتشريعات لمتابعة وتنفيذ المخةةات .
 .4وجود مخةةات تغةي جميع نفوذ البلدية .
 .5المشاركة المجتمعية في الخةة و ع الخةة اإلستراتيجية .
 .6وجود لجنة مركزية للتخةيط في الحكم المحلي .
نقاط الضعف
 .1المخةةات الحالية ال تفي باالحتياجات وتعتبر مخةةات قديمة
 .2عدم وجود دراسات شاملة لجميع قةاعات التنمية في المنةقة.
 .3عدم تةوير ومراجعة المخةةات القائمة.
 .4قلة الكوادر المتخصصة وذات الكفاءة في عملية التخةيط .
 .5عدم توفير تمويل كافي للتخةيط وما يترتب عليه ,
 .6المخةةات الحالية ال تتوافق مع التنمية المستدامة.
 .7عدم وجود خةط لقستفادة من المصادر الةبيعية .
 .8عدم وجود برامج وخةط لحماية البيئة وعناصرها .
 .9عدم وجود مخةةات تفصيلية تغةي مساحة المدينة .
 .10يوجد تعارض في الصقحيات بين مؤسسات التخةيط .
 .11عملية التخةيط ال تتم بناءا علي توافق وتنسيق مع جهات التخةيط.
 .12وجود مشاكل مع بعض المواطنين في عمليات التخةيط .
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1موضع مخططات لجميع القطاعات في المدينة تستند علي المعطيات الحالية وتضع تصور مستقبلي .
 .2يجب إعداد دراسات متخصصة في التخطيط المستقبلي للمدينة وتحفيز الباحثين في المجاالت العمرانية
والصحبة واالجتماعية .....الخ

 .3يجب إعادة دراسة ومراجعة للمخططات القديمة القائمة ووضع مخططات تفصيليةلها.
 .4تطوير مركز للتخطيط االستراتيجي المتخصص في البلدية .

 .5يجب توفير التمويل الالزم والكافي لتخطيط وخاصة في مجال الطرق .
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 .6يجب تطوير المخططات الحالية لتتوافق مع مخططات التنمية المستدامة .
 .7نشر ثقافة التخطيط بين السكان .
 .8تطوير العالقة مع اللجنة المركزية للتخطيط .
 .9توفير التمويل الالزم لبرامج ومخططات حماية البيئة في المدينة.
 .10يجب توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التخطيط بينهم.
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1المخططات التنموية في المدينة ضعيفة وال تفي بالحاجة و في نفس الوقت هناك غياب دراسي شامل
لجميع القطاعات التي تغطي احتياجات المدينة .

 .2مركز التخطيط االستراتيجي الوحيد هو الخاص بالبلدية و لكن ضعيف وال يغطي الحاجات المرحلية في
مجال التخطيط

 .3عالرغم من نسبة الكوادر المتعلم العالية في بيت حانون اال ان هناك نقص في الكوادر المتخصصة في
مجال التخطيط .

 .4المجتمع المحلي غير مطلع على قطاع التخطيط وثقافة التخطيط منخفضة بينهم .
 .5هناك تعارض في الخطط الموضوع في كل قطاع في المدينة .
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القطاع الثالث  :قطاع البناء المؤسساتي
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 -1يوجد هيكلية واضحة للبلدية وموظفيها وواضحة.
 -2المباني والقاعات والفراغات فى البلدية تناسب أداء مهامهم.
 -3يوجد تعاون بين البلدية والمجتمع المحلى.
 -4وجود أنظمة جباية سليمة فى البلدية.
 -5وجود شفافية فى اجراء انتخابات للمجلس البلدي.
 -6هناك تواجد للعنصر النسوى والشبابي فى الموظفين أما فى المجلس البلدى فقط تواجد للعنصر
النسوي دون الشبابى.

نقاط الضعف

 .1الكوادر العاملة ال تغطى الحاجات .
 .2غياب سياسة الرجل المناسب فى المكان المناسب فى توزيع الوظائف.
 .3ال يوجد أنظمة وتشريعات بضبط الخدمات المقدمة للسكان.
 .4ضعف التعاون بين البلدية والمجتمع المحلى.
 .5قصور في التدريب والتأهيل للكوادر العاملة.
 .6غياب الشفافية في تقديم الخدمات .
 .7قصور فى األجهزة والمعدات الخاصة بالبلدية (سيارات-معدات-أجهزة).
 .8ضعف أنظمة الحماية والرقابة للخدمات البلدية.
 .9عدم وجود برامج توعية وإرشاد للسكان.
 .10ضعف مشاركة العنصر الشبابي والنسائي في المجلس .
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1توفير كوادر اضافية للبلدية لتغطية كافة المهام.

 .2بناء منظومة إدارية لتقييم األداء وإعادة هيكلة الموظفين (الرجل المناسب فى المكان المناسب).

 .3وضع سياسات وأنظمة لضبط الخدمات بالبلدية.

 .4بناء نظام ادارى فعال داخل المجتمع المحلى لتطوير العالقة بين البلدية والسكان.
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 .6توفير أجهزة ومعدات خاصة بعمل البلدية (سيارات-معدات-أجهزة-آليات).
 .7وضع برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة.
 .8ضبط الشفافية والمحاسبة فى العمل البلدى وتعزيز دور الرقابة الرسمية والشعبية.
 .9تفعيل وزيادة المشاركة النسوية والشبابية فى المجلس البلدى.
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1البلدية تعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية و المادية .
 .2هناك قصور في عملية التدريب و التأهيل للكوادر العاملة .
 .3ال يوجد منظومة تستند على المسمى االداري على صعيد الوصف الوظيفي وتقيطيم االداء

طمن ادار رشطيد

و شفاف في البلدية (الرجل المناسب في المكان المناسب).
 .4ال يوجد نظام اداري وا ح وفعال يضمن عققة بين المجتمع المحلي و المجلس البلدي .
.5

عف االستجابة و التعيين لدى المواطنين تجاه الخدمات التي تقدمها البلدية و البرامج التي تنفذها .

 .6قلة الكادر النسائي و الشبابي في المجلس البلدي و الهياكل االدارية المختلفة في البلدية .
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رابعاً  :قطاع المعلومات
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 -1يوجد تنسيق بين الجهات والمؤسسات ذات العققة.
 -2هناك توافق بين المعلومات الخاصة بالمنةقة والمعلومات الخاصة بمركز االحصاء الفلسةيني.
 -3هناك تصنيف للمعلومات وان كانت

عيفة حسب القةاع.

 -4وجود كوادر متخصصة غير عاملة فى مجال المعلومات.
 -5المجتمع مؤهل لتةوير قةاع المعلومات.

 -6وجود بنك معلومات فى البلدية ويوجد تعاون من السكان.
نقاط الضعف

 -1عدم وجود تمويل لتحديث البيانات ودعم قةاع المعلومات.
 -2عدم كفاية البنية التحتية لنظام المعلومات.
 -3ال يوجد استخدام لنظام  GISالفعال.
 -4عدم تفعيل الكوادر المتخصصة والمتدربة والمؤهلة.
 -5عدم وجود سياسات وتشريعات لدعم قةاع المعلومات.
 -6غياب أنظمة حفظ وتداول المعلومات.
 -7عدم شمولية المعلومات وقصورها عن تغةية كافةالمناطق والمجاالت.
 -8صعوبة حصول المواطنين على المعلومات المحدثة.
 -9عدم وجود برامج تدريب وتةوير الكوادر المتخصصة فى قةاع المعلومات.
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 -1توفير الدعم والتمويل لمشاريع قةاع المعلومات.
 -2تةوير البنية التحتية لقةاع المعلومات.
 -3استخدام التكنولوجيا الحديثة GISو RSفى نظام المعلومات.
 -4بناء مبنى بنك المعلومات مزود بجميع أجهزته ومعداته وأثاثه.
 -5برامج ودورات تدريبية وتأهيلية للكوادر المتخصصة فى هذا المجال.
 -6تنفيذ مشروع تحديث المعلومات الحالية وتوسيعها .
 -7و ع سياسات وتشريعات تحكم تبادل المعلومات والحفاظ عليها.
 -8تةوير نظم حماية المعلومات لضمان عدم االختراة.
 -9تسهيل نشر وتبادل المعلومات الستخدام الجميع.
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أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1البنية التحتية المعلومات به غير كافية وال تغةي احتياجات المدينة الحالية و المستقبلية
 .2البيانات قديمة و غير محدثة وال تغةي حاجات المدينة .
 .3هناك غياب لمنظومة متكاملة لحماية المعلومات العامة و الخاصة في المدينة .
 .4ال يوجد في المدينة نظام معلومات جغرافية . GIS
 .5صعوبة حصول المواطن على المعلومات
 .6غياب السياسات و التشريعات التي تدعم قةاع المعلومات في المدينة .
 .7ال يوجد في المدينة بنك للمعلومات مستقل في مبنى ومزود بالتجهيزات القممة .
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رابعاً  :القطاع االجتماعي

25

أوالً  :قطاع الصحة
خلفية عن القةاع :
مدينة بيت حانون تقع في شمال قةاع غزة تعتبر منةقة حدودية حيث تتأثر بشكل يومي باالعتداءات من قبل قوات االحتقل
اإلسرائيلي ويقدر عدد سكانها حوالي  45ألف نسمة يعيشون على مساحة ارض تقطدر ب  12000دونطم وعليطه تعتبطر منةقطة
بيت حانون من أكثر المناطق حاجطة للقةطاع الصطحي المتميطز بامكانياتطه وتجهيزاتطه  .وعليطه سطنقوم باسطتعراض كامطل لمراكطز
القوى والضعف الخاصة بالقةاع الصحي كما يلي :
* يوجد في مدينة بيت حانون عدد من المراكز الةبية المومعة كاآلتي :
 -1مستشفى بيت حانون الحكومي وتقطدر مسطاحته ب1000م فطي وسطط مدينطة بينطت حطانون ويةطل علطى عطدة شطوارع ويضطم
المستشفى  52طبيب مقسمين على أقسام المستشفى ومنها قسم جراحة األطفال  ،وقسطم الجراحطة العامطة وقسطم األنطف والذن
والحنجرة وقسم الباطنة .
يحتوي المستشفى على  75سرير منها  45سرير للمبيت في شتى أقسطام المستشطفى والبطاقي فطي االسطتقبال العطام واسطتقبال
األطفال وتضم المستشفى عيادة خارجية موجود بها اربع غرف مساحة كل غرفة  4/3حيث تقسم لغرفة عيادة االطفال وتضطم
 2من األطبطاء وغرفطة لعيطادة الباطنطة وتضطم  3اطبطاء وغرفطة لعيطادة الجراحطة وتضطم  4اطبطاء وعيطادة األذن واألنطف والحنجطرة
وتضم  6اطباء
ويوجد مختبر لفحص الدم ومخزن لألدوية التي يحتاجها المر ى االلموجودين في االقسام كما تضم مةبخ وسيارتين اسعاف
-

مركز شهداء بيت حانون الحكومي ويقع على شارع بيت حانون العام في الجهة الشرقية من المستشفى ةتعمل

على مدار األسبوع وتضم  5أطباء غير متخصصين وتتكون من طابقين  ،الةابق االر ي يضم مختبر وصيدلية

وقسم أشعة  xrويوجد متخصصين يقوموا بزيارة العيادة يوم األحد والثقثاء وهم أطباء للجلدية والعظام منتدبين من
م كمال عدوان ومن م الشفاء

-

عيادة وكالة بيت حانون

توجد في اقصى شمال بيت حانون وتقدم خدمة مجانية للمواطنين القجئين ومن اعمالها تقدم الرعاية االولية
لقطفال والحوامل وتقديم التةعيمات لقم والةفل والذي وجدت من اجله ومتابعة األمراض المزمنة
ويوجد بها وحدة االرشاد النفسي .
-

مركز القدس الخاص وتابع للجان العمل الصحي ومساحته  250م مربع وتقدم به الخدمة مقابل أجر مدفوع

-

وتوجد به بعض التخصصات من رعاية اولية للحوامل وعيادة اسنان وطب عام وأنشةة ترفيهية لألطفال ومزود

-

مستشفى الشوا التخصصي حكومي ويضم طابقين  ،طابق للنساء والوالدة ويضم  2من االطباء ويوجد به اسعاف

بإسعاف عيادة أسنان وصيدلية ومختبر
والةابق الثاني قيد اإلنشاء .

-
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مركز شهداء عزبة بيت حانون الحكومي ومساحته 100م ويفتح أبوابه أول  3أيام في الشهر ويوجد به طبيب عام
وال يتوفر به الكثير منن األدوية ويقفل أبوابه باقي الشهر لعدم التمكن من العقج .

-

مستشفى بلسم الصحي العسكري ومساحته  500متر ويضم الكثير من التخصصات ومنها جراحة المسالك البولية ،
والباطنة وجراحة االنف واالذن والحنجرة والجراحة العامة ويضم طابقين  ،الةابق العلوي ويضم غرفة للعمليات

وغرفة للمناظير ويوجد  3اسعافات يوجد عيادات خارجية لألطفال واألنف واألذن والحنجرة والمسالك البولية وعيادة
لألسنان وقسم للعظام وقسم للنساء والتوليد وقسم للجراحة كما يوجد بها قسم للتصوير التلفزيوني ( االلترساوند )

والتصوير الةبقي (  ) CTومختبر للتحليل الةبية إال أن المستشفى خاص بالعسكريين فقط الذين يرتادوه

مصةحبين التأمين العسكري  ،أما بالنسبة للمواطنين العاديين يتم التعامل معهم كمستشفى خاص يلتزم المواطن
فيها بدفع مبالغ مادية بدل أي خدمة طبية .

المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1وجود المراكز الةبية وسط مدينة بيت حانون وسهولة الوصول اليهم .

 .2وجود عيادة وكالة بيت حانون التي تخفف عن مواطني بيت حانون ( القجئين )العبأ المادي حيث العقج
مجاني .

 .3وجود تقديم خدمات طبية مجانية في مستشفى بيت حانون استنادا على التأمين الصحي
 .4وجود مركز القدس الخاص الذي يفتح ابوابه صباحا ومساء ويضم عديد من التخصصات .
 .5وجود غرفة عمليات في مستشفى بيت حانون الجراء العمليات العادية والمستعجلة
 .6وجود اقسام لنوم المر ى بعد اجراء العمليات الجراحية
 .7وجود تصوير تلفزيوني واشعة  Xلقكتشاف المبكر لقمراض .
 .8وجود مختبر الجراء التحايل الةبية لمر ى االمراض المزمنة ومعظم التحاليل القممة للمر ى .
 .9وجود عيادة خارجية للمتابعة االسبوعية لمر ى الباطنة وجراحة االطفال والجراحة العامة وجراحة االنف
واالذن والحنجرة .
 .10تتوفر خدمة االسعاف األولية بشكل كافي
 .11يوجد نظام نظافة فعال في المراكز الصحية
 .12يتم توفير وجبات غذائية صحية لجميع الحاالت المر ية
 .13وجود ا ار ي فارغة لبناء المراكز الصحية عليها
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نقاط الضعف
.1

ال يوجد مختبرات متةورة للحصول على جميع التحليقت الةبية القممة للمر ى

 .2المعاناة من عدم توفر االدوية بشكل مستمر
 .3اقسام االشعة غير متةورة بحيث تؤدي للمةلوب للمر ى
 .4عدم كفاية األسرة القممة للمر ى
 .5عدم توفر غرفة عناية مركزة.
 .6افتقاد المنةقة للعديد من التخصصات المختلفة
.7

عدم توفر تصوير الرنين المغناطيسي في المراكز الصحية القائمة

 .8عدم وجود سيارت إسعاف مجهزة بما يلزم للمر ى
 .9افتقار المراكز الةبية لبرامج توعية صحية للسكان
 .10تكدس المستشفيات في مكان واحد
 .11يوجد نقص في عدد المراكز الصحية القائمة
 .12عدم توفر حدائق وتشجير في المراكز الصحية
 .13بعض األجهزة والمعدات الةبية غير مؤهلة أو فعالة
 .14يوجد قصور في تمويل خدمات العقج في المراكز الصحية العامة
 .15عدم توفر الثقة لدى المواطنين تجاه الخدمات الةبية المقدمة
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال
 .1توسيع عمراني وفني في مستشفى بيت حانون بما يتناسب مع العدد السكاني
 .2اقامة مستشفى تضم الكثير من التخصصات
.3

تةوير المختبرات لزيادة كفائتها في المراكز الصحية القائمة

.4

اقامة غرفة عناية مركزة مجهزة بعدد كافي من االسرة واإلمكانيات الةبية القممة

.5

اقامة صيدليات تضم جميع االدوية القمم للمر ى الذين يرتادو المراكز الةبية

 .6الحاج ة الى سيارات اسعاف مجهزة بمعدات طبية تقدم االسعافات االولية وخاصة مر ى القلب
 .7اقامة مراكز صحية في المناطق البعيدة عن وسط البلد

 .8توفير عيادة خارجية تابعة للمستشفى تتناسب مع العدد السكاني لمدينة بيت حانون
.9

توفير وحدات اشعة وتصوير الرنين المغناطيسي في المراكز الصحية القائمة

 .10توفير مراكز ادارة صحية خاصة بمنةقة الشمال لضمان الرقابة الفعالة على الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز الةبية
 .11تشجير المراكز الةبية وتوفير مظقت النتظار الزوار فيها ونزول المر ى لقست ارحة فيها
.12

م اقسام للتخصصات الضرورية في المراكز الصحية القائمة وخاصة قسم القلب وجراحة المخ واالعصاب واالوعية

الدموية
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أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1اقامة غرفة عناية مركزة مجهزة بعدد كافي من االسرة واإلمكانيات الةبية القممة
 .2توسيع عمراني وفني في مستشفى بيت حانون بما يتناسب مع العدد السكاني

 .3توفير وحدات اشعة  CTوتصوير الرنين المغناطيسي في المراكز الصحية القائمة
.4

م اقسام للتخصصات الضرورية في المراكز الصحية القائمة وخاصة قسم القلب وجراحة المخ واالعصاب واالوعية
الدموية

 .5اقامة مراكز صحية في المناطق البعيدة عن وسط البلد
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ثانياً  :قطاع التعليم
خلفية عن القةاع  :توجد فيي مدينية بييت حيانون  14مدرسية للوكالية وتضيم حيوالي  12اليف طاليب
وتنقسييم المييدارن بييين مييدارن حكومييية ومييدارن تابعيية لوكاليية الغييوة حييية مييدارن الحكوميية 4
مدارن وهناك مدرستين قيد اإلنشاء.
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)
 .1وجود المدارس في اماكن قريبة من سكن الةقب

 .2وجود عدد كافي من المدارس القائمة في مدينة بيت حانون
.3

الوصول الى نظام الدوام المدرسي ذو الفترة الصباحية على االقل في المدارس الحكومية

 .4االثاث المدرسي الحالي كافي وبحالة جيدة
.5

تستخدم المدارس التةور التكنولوجي الحديث في العملية التعليمية

 .6وجود مختبرات ومعامل مؤهلة في المؤسسات التعليمية
 .7وجود برامج توعية الهالي الةقب ومشاركتهم في العملية التعليمية
 .8وجود برامج وجبات غذائية للةقب اثناء الدوام لمدرسي
 .9الكادر التعليمي الموجود حاليا مؤهل للتعامل مع الةقب
 .10توفر مياه نظيفة وصالحة صحيا للةقب
 .11وجود مرشدين نفسيين لمتابعة الةقب وتعديل سلوكهم
 .12وجود رحقت ترفيهية ومخيمات صيفية للةقب
 .13يتم تةبيق نظام االذاعة المدرسية بشكل منتظم
 .14يتم تزويد الةقب بالكتب الدراسية المقررة
 .15وجود نظام نظافة فعال في المدارس
 .16يوجد متابعة للةقب وتةبيق اساليب الجزاء والعقاب
 .17يتم تةبيق نظام الواجب المنلي باستمرار
 .18وجود برامج لمتابعة وتةوير االساليب التدريسية والمقررالت الدراسية
 .19وجود متابعة ورقابة الدارة المؤسسات التعليمية
 .20وجود ا ار ي فارغة لبناء المدارس عليها
نقاط الضعف

 .1بحاجة الى تجديد االثاث المدرسية
 .2عدم توفر مخترات علوم مجهزة بمستلزمات
 .3عدم توفر مختبرات حاسوب للوكالة
 .4فقر المدارس للكثير من المكتبات وقلة الكتب في المكتبات الموجودة
 .5اليوجد أي مستلزمات لقنشةة الريا ية او مقعب مجهزة لحصة الريا ة
 .6عدم وجود مراكز ثقافية
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 .7اكتظاظ المدرسة بالةلبة مما يؤثر على نواتج العملية التعليمية
 .8افتقار المدارس الى غرف انشةة موسيقية وغيرها
 .9عدم توفر رياض اطفال حكومية خاصة
 .10عدم وجود غرف صحية للمدارس
 .11عدم وجود دعم نفسي للمعلمين
 .12عدم وجود مراكز تأهيل لذو االحتياجات الخاصة

 .13المدارس غير مؤهلة الستيعاب ذوي االحتياجات الخاصة
 .14قرب المدارس من المناطق الحدودية مما يشكل خة ار على حياة الةقب
 .15انتشار فلسفة الدروس الخصوصية مما يضعف من قدرات المعلم والةالب اثناء الدوام المدرسي
على حد سواء
 .16االفتقار الى برامج لتةوير المهارات الريا ية للةقب

 .17عدم وجود وحدات صحية للعقج الةارئ في المؤسسات التعليمية
 .18افتقار الكادر التعليمي الى لدورات تأهيل وتةوير بشكل مسنتمر
 .19الترفيع االلي للةلبة
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال
.1

اقامة العديد من المدارس لتخفيفي االكتظاظ الةقببي في مدارس الوكالة والحكومة على حد سواء

 .2العمل على ايجاد نظام دوام مدرسي ذو الفترة الواحدة في جميع المدارس بشكل عام
 .3العمل على صيانة المرافق التعليمية القائمة
 .4انشاء مركز ثقافي
.5

انشاء عدد من المكتبات العامة ليرتادها الةلبة العداد االبحاث المةلوبة منهم وتةوير ثقافتهم

.6

توفير مقعب ريا ية مجهزة في المؤسسات التعليمية

 .7توفير كوادر ريا ية متدربة لتدريس حصة الريا ة
.8

اعداد المدارس الستيعاب الةقب ذي االحتياجات الخاصة وتوفير الكادر القادر على التعامل معهم

.9

توفير وحدات صحية طارئة في المؤسسات التعليمية

 .10ايجاد البرامج القممة لتةوير المهارات الريا ية
 .11توفير برامج مكثفة لمعالجة الةقب

عاف التحصيل للقضاء على فلسفة الدروس الخصوصية

 .12العمل على الغاء الترفيع االلي للةالب
 .13العمل على ميادة عدد المرافق الصحية الخاصة بالةلبة في المدرسة
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أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1اقامة العديد من المدارس لتخفيفي االكتظاظ الةقببي في مدارس الوكالة والحكومة على حد سواء
 .2انشاء مركز ثقافي
 .3انشاء عدد من المكتبات العامة ليرتادها الةلبة العداد االبحاث المةلوبة منهم وتةوير ثقافتهم
 .4العمل على ميادة عدد المرافق الصحية الخاصة بالةلبة في المدرسة
 .5اعداد المدارس الستيعاب الةقب ذي االحتياجات الخاصة وتوفير الكادر القادر على التعامل معهم
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ثالثاً  :قطاع الثقافة و التراث
خلفية عن القةاع :

تمتام مدينة بيت حانون بكونها تضم سكان ينقسمون بين عدد منهم محسوب على البداوة والذين يعملون
في الرعي ومامالوا يحافظون على العادات والتقاليد الممزوجطة بطالتراث الفلسطةيني وعطدد مطنهم يعملطون فطي
الزراعة الذي نشئوا وجدوا ابائهم عليه وتربوا على المحافظة علطى عطادات ابطائهم التراثيطة والمحافظطة علطى
ما حفظوه من القصص واال ماجيل والشعر الفلسةيني ومن المعالم التراثية التي ما مالت موجودة في مدينة
بيت حانون هي كالتالي :
-

قبة ام النصر

-

مسجد النصر

-

الزجل الشعبي واألهاميج التراثية

-

الدبكة الشعبية

-

االشجار القديمة النبتة ( شجر الخروب – شجر الجميز – شجر التمور )

-

الحناء والنقوش

-

االطعمة والمأكوالت الشعبية

-

المةرمات

-

السيوف والخناجر والشباري

-

الفخار

-

الكبر والعباءة الخاصة بكبار السن

المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

 .1ما زال هناك جيل يحفظ الزجل الشعبي واالهازيج التراثية الفلسطينية
 .2ترتدي بعض النساء الثوب الفلسطيني المطرز بالطريقة التراثية الفلسطينية
 .3في االفراح والمناسبات السعيدة مازالت الدبكة الشعبية والدلعونة من الحاضرات بقوة
 .4هناك ما يعلق السيوف والخناجر في صالون المنزل كدليل لمحافظة على التراث
 .5االشجار التي ما زالت مزروعة من الجميز والتمور والخروب
االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

 .1انشاء مركز ثقافي مجهز بقصص وكتب ومجسمات عن واقعنا الفلسةيني القديم والحديث
وما فعله االحتقل االسرائلي من عملية طمس منظمة لتراثنا الفلسةيني
 .2تنظيم يوم يسمى يوم احياء التراث الفلسةيني بزراعة المواطنين لقشجار الدالة على
التراث مثل الجميز والتمور والخروب
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.3

اعداد دورات مدرسية ومجتمعية ألحياء التراث عن طريق تعليم الشباب للدبكة الشعبية والزجل الشعبي .

.4

انشاء مركز يتوفر به سيدات متدربات على التةريز وتعليم السيدات على التةريز

.5

ادخال حصة صفية في المدارس خاصة بتعليم البنات للتةريز

 .6تدوين الكتب عن طريق استخدام كتبة مهرة يجلسون مع كبار السن لتدوين كل ما يتعلق بتراثنا القديم

أهم القضايا األساسية في هذا المجال
.1

انشاء مركز ثقافي مجهز بقصص وكتب ومجسمات عن واقعنا الفلسةيني القديم والحديث

.2

انشاء مركز وتعليم السيدات على التةريز

.3

تدوين الكتب عن طريق استخدام كتبة مهرة يجلسون مع كبار السن لتدوين كل ما يتعلق بتراثنا القديم

.4

تنظيم يوم يسمى يوم احياء التراث الفلسةيني بزراعة المواطنين لألشجار الدالة على التراث مثل الجميز و

.5

ادخال حصة صفية في المدارس خاصة بتعليم البنات للتةريز

التمور والخروب
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رابعاً  :قطاع الرياضة
خلفية عن القةاع :
يسكن مدينة بيت حانون ما يقارب من  45الف نسمة الغالبية العظمى من الشباب واالشطبال الطذين بحاجطة الطى
العديد من المهارات الريا ية القممة للصحة الجسمية والعقلية اال ان مدينطة بيطت حطانون تضطم فقطط اثنطين مطن
النوادي الريا ية الغير مجهزة باالمكانطات القممطة للعمليطة الريا طية مطع عطدم توفرهطا فطي المؤسسطات التعليميطة
مما شكل ما يسمى الفراغ القاتل عند الشباب واالشبال وأدى الى حرف بوصلة الشباب الى مجاالت اخرى ممكن
ان يكون بعضها سلبي على الشاب والمجتمع .
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة – بما في ذلك المصادر المتوفرة  /الفرص)

وجود اندية للشباب يتوفر فيها ريا ة كرة القدم
يوجد فريق ريا ي لكرة القدم يمثل مديبنة بيت حانون
النوادي تابعة لومارة الشباب والريا ة
النوادي اشتركت في الكثير من مباريات كرة القدم وفام الفريق في بعض المباريات
يتم توفير الزي الريا ي القمم لمنتسبي هذه النوادي الريا ية
توفر ا ار ي فارغة لبناء مراكز ريا ية جديدة
نقاط الضعف

يوجد نقص في عدد المراكز الريا ية القائمة
يوجد قصور في الخدمات الريا ية المقدمة
المراكز الريا ية القائمة غير فعالة وكفائتها شبه معدومة
تحتاج المراكز الريا ية القائمة لتوسع انشائي وصيانة
تفتقر المراكز الريا ية الى كوادر ريا ية متخصصة
تحتاج الكوادر الريا ية الموجودة الى دورات تأهيل
االفتقار الى خةط لبناء لمراكز ريا ية جديدة
عدم وجود االثاث واالجهزة الريا ية القممة للتةور الريا ي
ال يوجد برامج تثقيف وتوعية ريا ية للسكان
عدم جاهزية المقعب الحالية الستيعاب الدوري الريا ي للقةاع
عدم وجود وحدات صحية فعالة مرفقة للنوادي القائمة
عدم وجود نظام نظافة فعال في المراكز الريا ية القائمة
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االحتياجات  /األولويات في هذا المجال

انشاء عدد من المراكز الريا ية المجهزة بما يلزم وبما يتقءم مع العدد السكاني
انشاء صالة مغلقة مجهزة باألجهزة الريا ية القممة للقيام بعدد من االلعاب منها الةائرة والسلة وكرة اليد
توفير وحدات صحية فعالة للنوادي القائمة
توفير الكوادر الريا ية المدربة والمؤهلة لتدريب الشباب في شتى االلعاب الريا ية المعروفة لدى الشباب
العمل على بناء مركز ريا ي يستوعب الدوري الريا ي في قةاع غزة
تةوير مهارة الكوادر الريا ية الموجودة عن طريق دورات تأهيل وتةوير
تقديم خةط لبناء وتةوير النوادي الريا ية بصورة مستمرة
توفير الحدائق واألسوار والتشجير للمراكز الريا ية للمساعدة على رفاهية الشباب
توفير برامج تثقيف وتوعية ريا ية للسكان بشكل مكثف ومستمر
العمل على تفريغ الكوادر الريا ية بشكل رسمي في ومارة الشباب والريا ة
توفير محفزات للكادر الريا ي التدريبي والفرة الريا ية
انشاء مركز ريا ي ومجهز وخاص بكمال االجسام ورفع االثقال
ايجاد التنسيق المستمر مع االندية االخرى المحلية والعربية والدولية
توفير دورات تأهيل ريا ية عربية ودولية للفرة الريا ية
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
انشاء عدد من المراكز الريا ية المجهزة بما يلزم وبما يتقءم مع العدد السكاني
انشاء صالة مغلقة مجهزة باألجهزة الريا ية القممة للقيام بعدد من االلعاب منها الةائرة والسلة وكرة اليد
العمل على بناء مركز ريا ي يستوعب الدوري الريا ي في قةاع غزة
توفير الكوادر الريا ية المدربة والمؤهلة لتدريب الشباب في شتى االلعاب الريا ية المعروفة لدى الشباب
توفير دورات تأهيل ريا ية عربية ودولية للفرة الريا ية
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خامساً  :قطاع الحماية االجتماعية والتمكين
خلفية عن القةاع :
تعططد مدينططة بيططت حططانون مططن المنططاطق االكثططر ترابةططا اسططريا بحكططم العققططات االجتماعيططة الوطيططدة التططي اوجططدتها صططلة القرابططة
والنسب بين عائقت هذه المدينة مما نتج عنه االستقرار االسري نوعا ما  ،وحل المشاكل االسرية ال يتعدى عطدة ايطام وقليطل
من هذه الحاالت التي تتجه للمحاكم .
هنططاك مططن االسططر فططي مدينططة بيططت حططانون التططي تعططد مططن الةبقططات بططين المتوسططةة والفقيططرة وممططا ماد كهططل العططائقت الدراسططة
الجامعيططة ألبنططائهم وقةططع مصططدر رمقهططم مططن العمططل داخططل الخططط االخضططر وقةططع االشططجار الططذي ادى الططى تو ط

العمططل فططي

الحمضيات فأصبح هناك الكثير من االسر بحاجطة الطى ومارة الشطئون االجتماعيطة ووكالطة الغطوث لقعتمطاد علطيهم فطي تيسطير
المواد االساسية مما ولد ايضطا العنطف االسطري عنطد عطض االسطر التطي ال يسطتةيع رب االسطرة تطوفير قطوت يومطه كمطا ارتفعطت
نسبة البةالة بين الشباب وخاصة الخريجين باإل طافة الطى عطدم وجطود امطاكن ترفيهيطة او مؤسسطات اجتماعيطة ترعطى هطؤالء
الشططباب ممططا ا ططةر الكثيططر مططن الشططباب التوجططه للعمططل التنظيمططي والمشططاركة السياسططية التططي اصططبحت وا ططحة فططي السططنوات
االخيرة والبعض االخر اتجه للحصول الى قطروض مطن البنطوك او المؤسسطات إلقامطة مشطاريع ممطا اثقطل كطاهلهم مطن النسطبة
التي تربحها البنوك وحصطار قةطاع غطزة الطذي ادى الطى فشطل الكثيطر مطن المشطاريع وميطادة عطدد السطكان جعلطت بعطض االسطر
تتجه لأل ار ي الحكومية لبناء مناملهم عليها مما او جد مشكلة بين هذه االسر والجهات الحكومية المسئولة .
نقاط الضعف

ميادة البةالة وخصوصا لدى طبقة الشباب
عدم قدرة ومارة الشئون االجتماعية تغةية جميع المحتاجين
قلة الدعم لدى وكالة الغوث مما ادى الى تقليص خدماتها المقدمة لقجئين
اليوجد تثقيف اجتماعي لألهالي حول واجباتهم وحقوقهم
ميادة العنف

د المرأة

عدم وجود مراكز حماية لنصرة حقوة المرأة
قصور في الخدمات المقدمة للمواطنين
ميادة عدد المشاكل بين االهالي
عدم وجود شبكة

مان اجتماعي فاعلة بشكل حقيقي

ال يوجد صندوة مخصص للحماية االجتماعية
ال يوجد صندوة لققراض والمساعدة المالية
هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار الغذاء
ال يوجد مؤسسات ترعى ذوي االعاقة بصورة فاعلة

37

ال يوجد موامنة مالية للمعاقين تصرف لهم شهريا بصورة منتظمة
ال يوجد برنامج تدريبي معد لتفعيل قضية الحماية االجتماعية والتمكين
عدم وجود وسائل اتصال فاعلة
هناك تهديد بمصادرة اال ار ي واالمقك
نقاط القوة

 .1وجود ومارة الشؤون االجتماعية
 .2وجود مساعدات من وكالة الغوث الدولية
 .3وجود مؤسسات المجتمع المحلي
 .4وجود بعض الوظائف الحكومية
 .5وجود بعض الدورات المؤقتة للعمل بدل اجر من قبل البلدية
 .6وجود مؤسسات حقوة االنسان
 .7وجود بعض مؤسسات االقراض
 .8وجود ا ار ي فارغة لبناء المؤسسات
 .9وجود مراكز الشرطة
 .10وجود لجان االصقح بمختلف تسمياتها
أهم القضايا األساسية في هذا المجال
 .1ايجاد صندوة مخصص للحماية االجتماعية .
 .2ايجاد صندوة لققراض و المساعدة المالية .

 .3ميادة المنتفعين من ومارة الشئون االجتماعية .
 .4انشاء مركز لرجال االصقح .

 .5انشاء مركز لحماية حقوة الةفل .
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