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 مهخض:

الخصائص أىمية التنمية االقتصادية المحمية وواقعيا في قطاع غزة وتتطرؽ بشكؿ رئيس إلى  عرضتهدف الدراسة إلى 
، باإلضافة الى محاولة وضع رؤية وتقييـ أولي لما يمكف أف تكوف عميو الخريطة  لمدينة خانيونس والواقع الراىف األساسية

ائدة لحركة النشاط االقتصادي في المدينة، ومف ثـ القاء االقتصادية لمدينة خانيونس، وتحديد القطاع/القطاعات الرئيسية الق
الضوء عمى الفرص االستثمارية الكامنة في ىذه القطاعات في اطار تعزيز النشاط االقتصادي، وخمؽ فرص عمؿ مستدامة 

 في المدينة.

ر االوؿ يتمثؿ بمصادر واعتمدت الدراسة منيجية تركز بدرجة أساسية عمى مصدريف أساسييف لمبيانات والمعمومات: المصد
جراء وتنفيذ العديد مف البيانات والمعمومات الثانوية. أما المصدر الثاني فيتمثؿ بمصادر البيانات االولية المتمثمة بإ

 .المقابالت

وصمت الدراسة إلى أف القطاع االستراتيجي لممدينة ىو الزراعي والقطاع الواعد ىو السياحي ويميو قطاع االنشاءات تو 
 تثمار في ىذه القطاعات مميء بالمعوقات والمخاطرة.واالس

 :انتنمية االقتظبدية انمحهية

التنمية االقتصادية المحمية أنيا عممية يقـو مف خالليا الشركاء مف القطاع الحكومي وقطاع األعماؿ باإلضافة ٌمكن تعرٌف 
قيؽ النمو االقتصادي وخمؽ فرص إلى القطاع غير الحكومي بالعمؿ بشكؿ جماعي مف أجؿ توفير ظروؼ أفضؿ لتح

(. أي أنيا عممية تشاركية تشجع وتسيؿ الشراكة بيف أصحاب المصمحة المحمييف لتمكنيـ مف 4002العمؿ )البنؾ الدولي 
تصميـ وتنفيذ االستراتيجيات باستخداـ الموارد المحمية المتوفرة بيدؼ رئيسي يقـو عمى توفير فرص العمؿ ومستوى حياة 

ويمكننا االجماؿ بأنيا عممية مشتركة بيف القطاع الحكومي والخاص وغير الحكومي ىدفيا األساسي تحسيف  أفضؿ لمجميع.
 جودة الحياة والتقميؿ مف معدالت الفقر والبطالة مف خالؿ توفير فرص عمؿ في مختمؼ القطاعات.

مف ارتفاع كبير في معدالت البطالة والفقر، وىي مشكالت  أنو يعاني أىمية التنمية االقتصادية المحمية في قطاع غّزةوتنبع 
% في الضفة الغربية في 14..% مقابؿ 2.14التنمية األساسية في أي مجتمع، حيث بمغ معدؿ البطالة في قطاع غزة 

..40في الضفة الغربية في العاـ % .41.% مقابؿ .8.1، في حيف بمغت نسبة االفراد الفقراء 40.2العاـ 
 )الجياز 1

. ويأتي ىذا التدىور في مستويات المعيشة في ضوء الحروب المتكررة عمى قطاع غزة، ( ..40المركزي لإلحصاء 
والحصار اإلسرائيمي المشدد، واستمرار حالة االنقساـ السياسي الداخمي منذ أكثر مف عشر سنوات، واغالؽ معبر رفح، كؿ 

 مؤشرات االقتصاد الكمي لقطاع غزة. ذلؾ أسيـ في تردي األوضاع المعيشية وتراجع خطير في

وبالتالي تعتبر التنمية االقتصادية المحمية أحد أىـ المناىج لتحسيف األوضاع االقتصادية وتخفيض معدالت البطالة والفقر 
مف خالؿ خمؽ فرص عمؿ لممواطنيف وتعزيز نمو قدرات االقتصاد المحمي، السيما وأف قطاع غزة رغـ مأساوية األوضاع 

ال أنو يتسـ بالتواصؿ الجغرافي بيف مناطقو وبالتالي سيولة التحرؾ واالنتقاؿ، باإلضافة الى تنوع األنشطة االقتصادية فيو ا
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وانتشارىا في مختمؼ محافظات قطاع غزة، مع وجود نوع مف التخصص والميزة النسبية لبعض المحافظات في بعض 
  فظة خانيونس.السيما في المجاؿ الزراعي كمحا االقتصاديةاألنشطة 

ومما يعزز مف أىمية التنمية المحمية في قطاع غزة، ضرورة إعادة توجيو الموارد نحو المشاريع التنموية االستراتيجية 
المنتجة، بعد أف أصبح المانحيف يركزوف عمى المشاريع اإلغاثية والتي تقدـ دعـ عاجؿ لمقطاعات المتضررة بداًل مف تعزيز 

 طاع غزة.القدرة اإلنتاجية في ق

القطاع الخاص، وحدات الحكـ المحمي، المؤسسات غير الحكومية، –وحيث أف التنمية تقـو بتوحيد جيود جميع األطراؼ 
وصيرىا في بوتقة واحدة فيجب أف يتـ دمج قطاع غزة في الخطة التنموية االستراتيجية  -المانحيف وكذلؾ الحكومة المركزية

لعالقة بيف مختمؼ القطاعات لمدخوؿ في شراكة القطاع العاـ والخاص. وأيضًا ووضع إطار قانوني ومؤسساتي يحدد ا
 تحديد المسئوليات وخارطة الطريؽ لكؿ شريؾ.

توفر قيادة ، جود خطة تنموية برؤية استراتيجيةو ولعممية التنمية االقتصادية المحمية عدة خصائص رئيسية تتمثؿ في  

تشارؾ مختمؼ القطاعات ، المحمي لتسييؿ العممية وتحقيؽ األىداؼ التنمويةرشيدة ووجود ميارات ريادية عمى الصعيد 

بناء قدرات ذوي العالقة إلنشاء اتحادات وشركات مختمفة ، والعمؿ معًا مف أجؿ تحقيؽ ناجح لمتنمية االقتصادية المحمية

بعكس –لمنيج التنمية مف أسفؿ ألعمى اتباع التنمية االقتصادية المحمية و  لضماف نجاح عممية التنمية االقتصادية المحمية

 .2أي أنيا عممية تنموية اقميمية -منيج مف أعمى ألسفؿ

تشمؿ مجموعة أصحاب المصالح األفراد والشركات والمنظمات او مجموعات بالقطاعات الحكومية أو الخاصة والتي و 
القطاع  (4002مية )البنؾ الدولي دية المحيكوف ليا مصمحة في وضع استراتيجية وتنفيذ مشروعات لمتنمية االقتصا

القطاع الخاص: المؤسسات الكبرى، االتحادات التجارية، . لوزارات، مؤسسات البحوث والتعميـالحكومي: الحكومة المحمية، ا
المجتمع قطاع باإلضافة إلى  المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر، البنوؾ والمؤسسات المالية، الغرؼ التجارية، وسائؿ االعالـ.

 المحمي: قيادات المجتمع، لجاف األحياء، منظمات خدمة المجتمع، المنظمات والمجموعات غير الحكومية األخرى.

 :بهذية خبن يٌنس

 غزة، قطاع اقتصاد في كبيرة اقتصادية أىمية وتحتؿ غزة، قطاع جنوب في المركزية المحافظةخاف يونس تعتبر محافظة 
 الجزء عمى وتستحوذ خانيونس، محافظة مركز خانيونس مدينة وتعتبر. الزراعي القطاع في السيما موارد مف تممكو لما

كـ،  12.مدينة )المواصي( حوالي الفي الجزء الجنوبي مف الساحؿ، ويبمغ طوؿ ساحؿ خانيونس  تقع مدينةو . منيا األكبر
الثانية في قطاع غزة مف حيث المساحة، و  المدينة األولى تعتبروبذلؾ  ،(4كـ 9815) حوالي مدينة خانيونسوتبمغ مساحة 

بنسبة  بارتفاع نسمة، 4824.5مدينة خانيونس ومخيميا حوالي  سكاف عدد يقّدرمف حيث التعداد السكاني، حيث 
فاف سكاف  ،الفمسطيني  ءلإلحصا المركزي الجياز تقديراتوحسب  .4004% مقارنة بعددىـ في التعداد العاـ لعاـ 84184
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 محافظات مستوى عمى السابعة المرتبة تحتؿ وىي ،40.2في العاـ  نسمة ألؼ 82.12 حواليككؿ بمغ  محافظة خانيونس
 فييا البطالة معدؿ بمغ حيث البطالة، حدة حيث مف البمح دير محافظة بعد الثانية المرتبةمف حيث عدد السكاف، و  الوطف
  .40.9 العاـ في% 2419

االستراتيجية التنموية لمدينة خانيونس إلى دليؿ التخطيط التنموي لممدف والبمديات  وتعتمد البمدية منيجية اعداد الخطط
، األولى تغطي ، وقد تـ اعداد الخطط بمشاركة مجتمعية. عممًا بأنو تـ وضع خطتيف استراتيجيتيف2011الفمسطينية لعاـ 

-40.8والثانية تغطي الفترة ، وتعتبر التجربة األولى لبمدية خانيونس في التخطيط االستراتيجي 40.4-40.0الفترة 
، وتضمنت العمؿ في أربع مجاالت تنموية رئيسية وىي: مجاؿ البنية التحتية والبيئة، والمجاؿ االقتصادي، والمجاؿ 40.2

ت االربعة تـ وضع عشر قضايا تنموية رتبت حسب االجتماعي، ومجاؿ االدارة والحكـ الرشيد. وفي اطار ىذه المجاال
تدني  -4، ضعؼ البنية التحتية )طرؽ، مياه، كيرباء، صرؼ صحي(-.: األولوية بحسب ما ورد في الخطة كما يمي

ضعؼ الثقة  -2، الحاجة الى مشاريع اسكانية وزراعية وصناعية -8، مستوى الخدمات )تعميمية، صحية، رياضية، ثقافية(
، الحاجة الى مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمؿ  -2، ضعؼ نظاـ ادارة النفايات الصمبة -9، اطنيف والبمديةبيف المو 

قمة  -5" لمبمدية، GISالحاجة الى ادارة الكترونية محوسبة ونظاـ " -.، االفتقار الى خطة إلدارة االزمات والكوارث -4
قدـ المخططات واالفتقار الى التخطيط  -0.متنزىات والتراث، االىتماـ باآلثار والسياحة والمساحات الخضراء وال

ىدؼ إلجمالي القضايا التنموية،  44لكؿ قضية مف القضايا العشرة بمغت وتـ وضع أىداؼ مفصمة االستراتيجي التشاركي. 
ي تنفيذ مشروع لفترة الخطة ككؿ. وقد اعتمدت البمدية ف 4.2تـ وضع مصفوفة مشاريع بمغت ولتحقيؽ ىذه األىداؼ 

مشروع مف الخطة  44.سية عمى العديد مف الجيات المانحة. تـ تنفيذ مشاريع الخطة عبر سنواتيا المختمفة بدرجة أسا
 .3مشروع 425مشروع مف خارج الخطة بعدد مشاريع كمي بمغ  .5و

 انذراسة: أىذاف 

 .الوقوؼ عمى الوضع االقتصادي الحالي لمدينة خاف يونس 

  االقتصادية لمدينة خاف يونس.تحديد الخارطة 

 .توضيح فرص االستثمار في القطاعات المختمفة 

 أسئهة انذراسة:

 ما ىو الوضع االقتصادي الحالي لمدينة خاف يونس؟ 

 ما ىي قطاعات االنتاج االستراتيجية والواعدة في المدينة؟ 

 ما ىي معوقات القطاعات االنتاجية؟ 
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 منيجية انذراسة:

تركز بدرجة أساسية عمى مصدريف أساسييف لمبيانات والمعمومات: المصدر االوؿ يتمثؿ بمصادر  اعتمدت الدراسة منيجية
المتوفرة لدى بمدية خانيونس بأقساميا المختمفة، وفي حاؿ عدـ توفر البيانات يتـ الرجوع الى  البيانات والمعمومات الثانوية

أما في حاؿ عدـ توافر بيانات منفصمة لممدينة ومخيميا ، إحصاءات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ذات العالقة 
فقد تـ االعتماد عمى المؤشرات واالحصائيات التي تخص محافظة خانيونس ككؿ، عممًا بأف مدينة خانيونس تمثؿ العصب 

 األساسي واألكبر في المحافظة.

وية أخرى مف بعض الدراسات والتقارير ذات وباإلضافة لمصادر البيانات الثانوية فقد تمت االستعانة بمصادر بيانات ثان 
العالقة. أما المصدر الثاني فيتمثؿ بمصادر البيانات االولية المتمثمة بإجراء وتنفيذ العديد مف المقابالت مع مختمؼ 
 االطراؼ الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مدينة خانيونس بدرجة اساسية، باإلضافة الى لقاءات متعددة مع
اصحاب القرار في بمدية خانيونس ،و بعض المزارعيف واصحاب الورش والمصانع والمنتجعات السياحية والصياديف وغيرىـ 

 مف مختمؼ القطاعات االقتصادية في المدينة.

 :تجربة انتنمية االقتظبدية انمحهية في بهذية خبن يٌنس

ادراكًا جيدًا ألىمية ومستمزمات التنمية المحمية، ولدييا قناعة ووعي تاـ بأىمية وحدة التنمية التي تـ  تدرؾ بمدية خانيونس
، بؿ إف ىذه الوحدة مدرجة اساسًا ضمف الييكمية المعيارية لمبمدية. UNDPاستحداثيا مع بداية المشروع المموؿ مف قبؿ 

 :4لمراحؿ التاليةوتتمخص تجربة التنمية المحمية لبمدية خانيونس في ا

 مأسسة وحدة التنمية االقتصادية المحمية داخؿ البمدية.  يالمشاركة ف -

نشاء قاعدة بياناتو مع األطراؼ ذات العالقة. يالمشاركة ف -  تقييـ واقع االقتصاد المحمي وا 

التقارير الشيرية العمؿ عمى تشكيؿ منتدى تنمية االقتصاد المحمي، وتوثيؽ مراحؿ تطوره وتنفيذ نشاطاتو مع تقديـ  -
 المطموبة.

عداد خطة العمؿ وتنفيذىا ومتابعتيا.  يالمشاركة ف -  صياغة استراتيجية التنمية االقتصادية المحمية وا 

متابعة الشراكات مع األطراؼ ذات العالقة )قطاع حكومي، خاص، أىمي( وذلؾ مف أجؿ دعـ وترويج استراتيجية  -
 التنمية االقتصادية المحمية.

 خظبئض انجغرافية ًانذيمٌغرافيةان أًالً: 

 انمٌقع انجغرافي: .1

عند التقاء دائرة عرض  ،عمى الساحؿ الشرقي لمبحر األبيض المتوسط فمسطيف خاف يونس أقصى جنوب غرب مدينة تقع
ـ عف سطح البحر.  90، وترتفع نحو مدينة في الجزء الجنوبي مف الساحؿال. وتقع شرقاً  ..821وخط طوؿ  شماالً  .8.14

ويبمغ طوؿ  .وغربًا البحر األبيض المتوسط، وجنوبًا مدينة رفح، وشرقًا بني سييال وعبساف، القرارةمدينة ويحدىا شمااًل 
عتبر وت % مف ساحؿ قطاع غزة.4.14كـ، أي أنيا تستحوذ عمى حوالي  12.نة خانيونس )المواصي( حوالي ساحؿ مدي

وبالتالي فيي  وتستحوذ عمى الجزء األكبر منيا. ،مدينة خانيونس مركز محافظة خانيونس، وتقع الى الغرب مف المحافظة
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 .1117مقابلة شخصٌة، وحدة التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة، ماٌو  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


5 
 

ا بمحافظتي رفح والوسطى باإلضافة الى ارتباطاى خانيونس،مناطؽ الشرقية لمحافظة لممركزًا تجاريًا وخدميًا ىامًا تمثؿ 
 5أيضًا.

 انمنبخ: .2

يونس لمناخ البحر يتبع مناخ محافظة خان
األبيض المتوسط )حار جاؼ صيفًا دافئ 

يونس نافذة ويعد مناخ خان ،ممطر شتاًء(
غربية إلقميـ النقب الصحراوي في جنوب 

ويبمػػغ المتوسػػط السنػػوي لدرجػػة فمسطيف، 
درجة  44 حوالي الحػرارة في خاف يونس

اير مئوية، ويعد شير كانوف الثاني/ين
درجات  في السنة انخفاضاً  شيور أكثر

مف الحرارة، بينما يعد شير آب )أغسطس( 
أكثر شيور السنة ارتفاعًا في درجات 

  الحرارة.

في  6ويبمغ المعدؿ السنوي ليطوؿ االمطار
كمية ىطوؿ االمطار ممـ، وىي تأتي في المرتبة الرابعة عمى مستوى محافظات غزة مف حيث  450خانيونس حوالي 

  ممـ في قطاع غزة. 89.19السنوية، حيث أف المعدؿ العاـ السنوي لكمية االمطار حوالي 

  انتربة: .3

بدرجة اساسية الى ثالث انواع  تنقسـ التربة في محافظة خانيونس
 Sandyمف التربة وىي: تربة رممية غير مكتممة النمو )

Regosols ) .وىي تنتشر عمى طوؿ ساحؿ البحر في قطاع غزة
 Loessial Sandyوالنوع الثاني ىو تربة ىباء مختمطة بالرمؿ )

Soil وسط محافظة خانيونس، والنوع الثالث تربة ( وىي توجد في
 Sandy Loess Soil Overة باليباء ومواد أخرى )رممية مختمط

Loess) .وتوجد في المناطؽ الشرقية في المحافظة 

وتعتبر نوعية التربة في محافظة خانيونس مالئمة جدًا لمزراعة 
 .7لمعديد مف المحاصيؿ الحقمية واالشجار

                                                           
5
 ( http://khanyounis.mun.ps/ar/home/page/137، الرابط )1117المصدر: موقع بلدٌة خان ٌونس االلكترونً، ماٌو  

 ة والري.بالمصدر: وزارة الزراعة، االدارة العامة لمتر  6
7
 المصدر السابق 

 95116-5115معدل ىطول االمطار في محافظات قطاع غزة، ( 1شكل )

 

 9تصنيف التربة في قطاع غزة( 5شكل )

 

http://khanyounis.mun.ps/ar/home/page/137
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 انمسبحة: .4

أما عمى ، 4كـ .0.تبمغ مساحتيا حوالي  تعتبر محافظة خانيونس أكبر محافظات قطاع غزة مف حيث المساحة، حيث
اإلدارية  حسب المخطط الييكمي والحدود( 4كـ 9815حوالي )دونـ  53895.4 فيي حوالي مدينة خانيونس مستوى مساحة

 مدينة خانيونس تعتبر% مف اجمالي مساحة المحافظة. وبذلؾ 90أي أنيا تمثؿ حوالي  الخاضعة لنفوذ بمدية خانيونس،
 مف حيث المساحة، والثانية مف حيث التعداد السكاني.  قطاع غزةالمدينة األولى في 

، ط الييكمي لبمدية خانيونسمف مساحة المدينة حسب المخط %.941 حواليالمناطؽ المخصصة لإلسكاف عمى وتستحوذ 
%، في حيف المساحات 212%، والمناطؽ السياحية 4419حيف تقدر نسبة مساحة األراضي الزراعية بحوالي  في

% فقط، والباقي شوارع. وىذا يشير الى أف افؽ االستثمار والنشاط االقتصادي في 014المخصصة لمصناعة بمغت نسبتيا 
مركزًا تجاريًا وخدميًا ىامًا لممناطؽ المدينة  مثؿراعة والسياحة بدرجة أساسية. وتمدينة خانيونس يكمف في قطاعي الز 

 الشرقية لمحافظة خانيونس، باإلضافة الى ارتباطاىا بمحافظتي رفح والوسطى أيضًا.

باعتبارىا ، والتي تعتبر منطقة استراتيجية في مدينة خانيونس المواصي أكبرىا منطقةحي  40مدينة عمى التتوزع مساحة و 
سمة غذائية لقطاع غزة، وتحظى باىتماـ واستيداؼ مف قبؿ العديد مف المؤسسات الحكومية والمنظمات االىمية والقطاع 

 الخاص السيما في المجاؿ الزراعي والبحري والسياحي.

 8المخطط الييكمي لمحدود االدارية لبمدية خانيونس( 3شكل )

 
  

                                                           
8
 المصدر: بلدٌة خان ٌونس، قسم التخطٌط الحضري. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 انقٌٍ انعبمهة: .5

 معذل انبطبنة:

حيػث مف حيث حدة البطالة،  بعد محافظة دير البمح عمى مستوى محافظات فمسطيف تحتؿ محافظة خانيونس المرتبة الثانية
%، وبػيف .841. وبحسب الجنس فقد بمغ معدؿ البطالة بػيف الػذكور حػوالي 40.9% في العاـ 2419بمغ معدؿ البطالة فييا 

ي محافظػػة خػػانيونس عبػػر الػػزمف، يالحػػظ بموغػػو اقصػػى قيمػػة لػػو فػػي وبػػالنظر الػػى تطػػور معػػدؿ البطالػػة فػػ %.9.14االنػػاث 
  الحصار االسرائيمي عمى قطاع غزة. ، وىي فترة بداية االنقساـ الداخمي الفمسطيني، وتشديد4005و .400عامي 

ثػػػـ اخػػػذ معػػػدؿ البطالػػػة بػػػالتراجع نسػػػبيا بعػػػد 
ذلؾ نتيجًة لبدء العمػؿ بالتجػارة عبػر االنفػاؽ 
مػػػػع مصػػػػر السػػػػيما واف محافظػػػػة خػػػػانيونس 
قريبػػػة مػػػف الحػػػدود مػػػع مصػػػر، حيػػػث وصػػػؿ 

مسػػػػػػػػتوى لػػػػػػػػو  ىأدنػػػػػػػػمعػػػػػػػػدؿ البطالػػػػػػػػة الػػػػػػػػى 
خػػػػػالؿ الفتػػػػػرة  ..40%( فػػػػػي العػػػػػاـ 4.14)
ثػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػرة اخػػػػػػػػػرى ، (..40-.400)

 ؾ.لالرتفاع بعد ذل
 

 :ًسنٌات انذراسة تٌزيع انعمبنة حسب اننشبط االقتظبدي

العمالػػة فػػي محافظػة خػػانيونس حسػػب النشػػاط االقتصػػادي، يالحػظ أف قطػػاع الخػػدمات واألنشػػطة األخػػرى  بتوزيػػعفيمػا يتعمػػؽ 
%، وفػػي .4%، ويميػػو نشػػاط المطػػاعـ والفنػػادؽ والتجػػارة بنسػػبة 9412احتػػؿ المرتبػػة االولػػى مػػف حيػػث عػػدد العػػامميف بنسػػبة 

عػػة، وفػػي المرتبػػة األخيػػرة العمػػؿ فػػي مجػػاؿ التعػػديف المرتبػػة الثالثػػة العمػػؿ فػػي مجػػاؿ الصػػيد والحراجػػة وصػػيد االسػػماؾ والزرا
. وىذا يشير الى أف االنشػطة االقتصػادية 40.9% مف اجمالي العامميف في العاـ 415والمحاجر والصناعة التحويمية بنسبة 

 االساسية التي تستوعب العامميف في المحافظة ىي قطاعات الخدمات، والزراعة، والتجارة والمطاعـ والفنادؽ.

 حسب في محافظة خانيونس فأكثر سنة 11 لمعاممين النسبي التوزيع( 1ول )جد
  10 2011 االقتصادي، والنشاط الجنس

 االجمالي إناث ذكور النشاط االقتصادي 
 12.9 21.1 11.3 والصيد والحراجة وصيد األسماؾ الزراعة

 2.9 1.9 3.1 والمحاجر والصناعة التحويمية التعديف

 4.3 0.0 5.1 والتشييد البناء

 21.0 6.0 23.9 والمطاعـ والفنادؽ التجارة

 6.3 0.5 7.5 والتخزيف واالتصاالت النقؿ

 52.6 70.5 49.1 والفروع األخرى الخدمات

 100 100 100 المجموع
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 2012القوى العاممة الفمسطينية،  الفمسطيني، مسحالجياز المركزي لإلحصاء المصدر:  
10
 المصدر السابؽ 

 تطور معدل البطالة في محافظة خانيونس حسب الجنس ( 4شكل )
 20119-2000خالل الفترة 
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مسػتوى قطػاع الزراعػي عمػى جدير بالذكر أف محافظة خانيونس تحتؿ المرتبة الثانية بعد رفح مف حيث نسػبة العػامميف فػي ال
والمرتبة االخيرة مػف حيػث نسػبة  في التجارة والمطاعـ والفنادؽ، العامميفوالمرتبة الثانية أيضا بعد غزة مف حيث  قطاع غزة،
 كؿ مف القطاع الصناعي وقطاع الخدمات عمى مستوى محافظات قطاع غزة. العامميف في

امػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث توزيػػػػػع العػػػػػامميف حسػػػػػب السػػػػػنوات 
يالحظ اف نسبة العامميف الحاصميف عمى الدراسية، ف

ىي االكبػر فػي سػوؽ سنة فأكثر  8.سنوات دراسية 
% مػػػػف اجمػػػػالي 2012 العمػػػؿ فػػػػي خػػػػانيونس بنسػػػػبة

 محافظػػػة خػػػانيونس العػػػامميف فييػػػا. كمػػػا يالحػػػظ أف
المرتبة االولػى مػف حيػث نسػبة العػامميف الػذي  تحتؿ

لػػػػػػيس لػػػػػػدييـ ايػػػػػػة سػػػػػػنوات دراسػػػػػػية عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى 
، وىذا ينسجـ مع تركز العمػؿ فػي محافظات القطاع
 .والتجارة والخدماتمجاالت الزراعة 

 تٌزيع انعمبنة حسب حبنة انعمم:

يالحػظ حيث توزيع العامميف حسب حالة العمؿ، مف 
أف غالبية العامميف في محافظة خػانيونس مػف الػذيف 

وىػػػي األقػػػؿ مقارنػػػًة  %،4414بنسػػػبة  يعممػػػوف بػػػأجر
في حيف بمغت نسػبة  بمحافظات قطاع غزة االخرى.
% مػػػػػػػػف اجمػػػػػػػػالي 418.الػػػػػػػذيف يعممػػػػػػػػوف لحسػػػػػػػابيـ 

كمػػػا بمغػػػت نسػػػبة العػػػامميف ضػػػمف اسػػػرىـ  العػػػامميف.
% مف اجمالي العػامميف وىػي النسػبة 214بدوف اجر 

االكبر عمى مستوى محافظػات القطػاع، ويعػزى ذلػؾ 
الػػى الطبيعػػة العائميػػة لمتركيبػػة السػػكانية فػػي محافظػػة 

 خانيونس خاصة في مجاؿ العمؿ الزراعي.
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 .1025القوى العاملة الفلسطٌنٌة،  مسحالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، المصدر:  
12
 المصدر السابق 

في محافظة  فأكثر سنة 11 لمعاممين النسبي التوزيع( 1شكل )
 201111 الدراسية، السنوات عدد حسب نسخانيو 

 

في محافظة  فأكثر سنة 11 لمعاممين النسبي التوزيع( 6شكل )
 201112 العممية، الحالةخانيونس حسب 
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 انتحتيةانبنية  ثبنيبً:

 انميبه: .1

 شبكة وآبار المياه:

، ويبمػػغ عػػدد اآلبػػار الجوفيػػة التػػي تشػػرؼ عمييػػا بمديػػة بػػار الجوفيػػةاآل تعتمػػد مدينػػة خػػانيونس فػػي الحصػػوؿ عمػػى الميػػاه مػػف
متػػر. وتبمػػغ  4412متػػر، بمتوسػػط عػػاـ حػػوالي  00.متػػر و 90(، يتػػراوح عمقيػػا مػػا بػػيف 4جػػدوؿ بئػػر )انظػػر  88خػػانيونس 

 /ساعة.8ـ 4419قدرتيا اإلنتاجية المتوسطة حوالي 

 

ـ/لتػر، ممج 52212.( Total Dissolved Sold: TDS) فػي مدينػة خػانيونس  مموحػة االبػار نسػبة بمػغ متوسػطفػي حػيف 
 900.الشػػػرب فػػػي فمسػػػطيف والبػػػالغ وىػػػي تعتبػػػر مرتفعػػػة جػػػدًا، وأعمػػػى مػػػف الحػػػد األقصػػػى المحػػػدد فػػػي مقػػػاييس جػػػودة ميػػػاه 

( WHOنظمػة الصػحة العالميػة )ـ/لتر بحسب سمطة المياه الفمسطينية، وكذلؾ أعمػى مػف الحػد األقصػى وفقػًا لمعػايير مممج
دمي، وىذا يشير الى أف مموحة المياه تعتبر أحد المعوقات ال تصمح لالستيالؾ اآلـ، وبالتالي فيي ممج 000.والمحدد عند 

بػػػار الرسػػػمية التػػػي تشػػػرؼ عمييػػػا بمديػػػة والػػػى جانػػػب اآلخػػػاص.  األساسػػػية فػػػي المدينػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ ولمقطػػػاع الزراعػػػي بشػػػكؿ  
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 40.4المصدر: بمدية خانيونس، قسـ المياه، يوليو  

 13حسب العمق وكمية االنتاج ونسبة المموحة فيياآبار المياه الخاضعة لبمدية خانيونس ( 5ل )جدو
 سنة  إسم البئر

 التشغيل
 عمق

 البئر) م (
 انتاج البئر 

 / ساعة(5)م
 نسبة المموحة 

TDS ممغم/لتر 
 سنة  إسم البئر

 التشغيل
 عمق
 البئر
 متر

 انتاج البئر 
 / ساعة(5)م

 نسبة المموحة 
TDS 

 ممغم/لتر

 768 50 64 2009 الوكالة الشمالي L87 2012 91.5 100 2110 السعادة

 427 75 69 2009 الوكالة الجنوبي L127 .5.0 54 115 ..88بئر األحراش 

 727 55 63 2008  .السطر الجديد .L176 .5.0 22 95 .28الجنوبي 

 566 40 52 2008 4السطر الجديد L182 .55. 25 100 4402 الجنوبي الجديد

 590 60 51.5 2009 تيكا التركي 4920 92 4919 .52. 1عيـا 

 1983 50 96 2009 اإلغاثة اإلسالمية 4220 90 19.. 40.2 5عيـا 

 2890 80 97.5 2009 الرحمة .L159A .55. 50 110 .25 األمل الجديد

 2310 50 97 2010 الوالديف L41 40.9 50 80 42.0الشرقي 

 2220 70 90 2011 الكويت LS 4391 4004 29 65 2000رشوان )ج(

 5060 80 93 2012 االمؿ اوبؾ .59. 80 00. 4004 المدينة الرياضية

 617 60 85.5 2015 النعيـ L190 4004 49 40 8.20السطر الشمالي 

 1974 50 73 2015 السالـ L189A 4008 49 90 2220التحدي الجديد 

 481 65 60 2016 .حمد 3460 90 101 2003 معـن

 977 70 62 2016 4حمد 2650 75 90 2005 االستاد الرياضي

 927 60 61 2016 8حمد 614 80  2007 المواصي

 871 75 67 2012 .تيكا  L198 2007 101 60 2000المركز الثقافي 

 1944.6 72.5 77.6 المتوسط 1044 40 33 2008 البحر الجديد
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وتعتبػػر  بئػػر. 4000 بحػػوالي عديػػد مػػف االبػػار الخاصػػة التػػي حفػػرت بطريقػػة غيػػر رسػػمية، ويقػػدر عػػددىاخػػانيونس تنتشػػر ال
 بالمناطؽ الشرقية لممحافظة . يونس أفضؿ حااًل مف حيث درجة المموحة مقارنةً  المناطؽ الغربية في خاف

 

 يونس: مشكالت قطاع المياه في خان

 :14مف المشكالت أبرزىا ما يمييواجو قطاع المياه في مدينة خانيونس العديد 

  ب مشكمة عدـ استمرارية الكيرباءبسب، وصوؿ المياه لممشتركيف بضغط عاليعدـ. 

 التوزيػػػع(، مػػػف أجػػػؿ إيصػػػاؿ الميػػػاه ألعمػػػاؿ  يوميػػػًا )جػػػدوؿميػػػاه باسػػػتمرار حيػػػث يػػػتـ ضػػػ  سػػػاعات معينػػػة ال تتػػػوفر ال
 لمختمؼ أحياء المدينة.

 المدينة.في  ال يوجد مصادر مياه اخري 
 الجػوفي مػف ميػاه  الخػزافتعػويض  ارتفػاع الطمػب واسػتنزاؼ االبػار وعػدـ ، الناجمػة عػفابار الميػاهمموحة  ارتفاع نسبة

 .االمطار
 .ارتفاع نسبة الفاقد بسبب اىتراء وتقادـ شبكات المياه 
  وتمديد شبكات مياه لمختمؼ المناطؽ. إلصالحنقص اإلمكانيات والموارد المادية لدى البمدية التي تؤىميا 
 غيػر رسػمية، االمػر الػذي يعػرض الخػواف الجػوفي لعمميػة اسػتنزاؼ غيػر و  عشػوائية انتشار حفر االبار الخاصة بطرؽ

 صحيحة، مما يؤدي الى ارتفاع مموحة المياه.

 مخػاطر صػحيةالمػر الػذي يترتػب عميػو تسرب مياه الصػرؼ الصػحي فػي بعػض المنػاطؽ، وتمػوث الخػزاف الجػوفي، ا 
 وانتشار االمراض.

بناًء عمى ما سبؽ، مف األىمية بمكاف العمؿ عمى حؿ مشكالت المياه السابقة التي تعاني منيػا مدينػة خػانيونس شػأنيا شػأف 
عمميػػة تنمويػػة فػػي  أليمختمػػؼ محافظػػات قطػػاع غػػزة، باعتبػػار الميػػاه أحػػد قضػػايا البنيػػة التحتيػػة األساسػػية وشػػرطا ضػػروريا 

 مختمؼ القطاعات االقتصادية السيما في القطاع الزراعي الذي يعتبر القطاع الرائد في المدنية.

، جػػدير ى الخػػزاف الجػػوفي للجيػػاؿ القادمػػةلمحفػػاظ عمػػ، اتيجي يتمثػػؿ فػػي تحميػػة ميػػاه البحػػرمػػف الحمػػوؿ الممكنػػة حػػؿ اسػػتر و 
يػاه م ثالثة خزانػاتاحؿ حيث يتـ االف انشاء عدد ولكف عمى مر  ،المياه جاري العمؿ عميو في سمطةبالذكر أف ىذا المشروع 

ؿ جػزء مػف مشػاكؿ عػدـ مف توصيؿ المياه بضغط عػالي حتػى لػو لػـ تكػف موجػودة الكيربػاء لحػ جؿ التمكفمف أ ،ليذه الفكرة
باإلضافة الى ذلؾ انشاء محطة لمعالجة الصرؼ الصحي واسػتخداـ الميػاه المعالجػة فػي الزراعػة ممػا يخفػؼ  .وصوؿ المياه

 ، كذلؾ مف الممكف انشاء أحواض تجميع وحقف لمياه االمطار بداًل مف تسربيا الى البحر.مف الضغط عمى المياه الجوفية
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 اننفبيبت انظهبة: .2

 :15بطريقتيفالصمبة  يتـ التخمص مف النفايات، حيث ؿ يومييتـ جمع النفايات في مدينة خانيونس بشك

 يػتـ جمػع النفايػات مػػف  ، حيػثوذلػؾ بواسػطة السػيارات الضػاغطة :)نظـام جمـع مـن بيـت إلـى بيـت( األولـي الطريقـة
اإلضػػافة إلػػى كػػارات يجرىػػا حيػػواف البمػػدي ب الػػبمح ويػػتـ ترحيميػػا إلػػى مكػػب ديػػر ،الشػػوارع الرئيسػػية والكبيػػرة واالحيػػاء

ومػف ثػـ تقػـو بتفريػغ مػا تػـ  دخوليػا،تراكتور، لممناطؽ الضػيقة والشػوارع الفرعيػة التػي ال تسػتطيع السػيارة الضػاغطة و 
 .ومف ثـ يقـو مقاوؿ بترحيؿ ىذه الحاويات الى مكب دير البمح او صوفا ،كوب 48جمعو في حاويات كبيرة سعة 

 ومػف ثػـ  ،فػي الحاويػة النفايػات بوضػعالمػواطنيف  يقػـو حيػث ،الحاويات( عن طريـق الحاويـات )نظام الطريقة الثانية
 .يتـ ترحمييا مف خالؿ سيارات مجمس النفايات الصمبة الى مكب دير البمح

تجييػز محطػة ترحيػؿ العمػؿ عمػى جػاري انمػا ، كما ال يوجد مكبات عشوائية فييا. محطات ترحيؿ حالياً في المدينة ال يوجد و 
الػػتخمص مػػف النفايػػات فػػي ، وبالتػػالي فػػاف االليػػة القائمػػة االف تعتمػػد عمػػى مػػف خػػالؿ مجمػػس النفايػػات المدينػػةلمنفايػات جنػػوب 

 كما سبؽ أف ذكر.مكب دير البمح وصوفا 

 400حاويػػة منيػػا تالفػػة كميػػًا، و 90حاويػػة، عممػػًا بػػأف ىنػػاؾ  40.ويبمػػغ عػػدد حاويػػات النفايػػات الصػػمبة فػػي المدينػػة حػػوالي 
  حاوية تالفة جزئيًا.

 ظرف انظحي: ان .3

 :16بأحد طريقتينيونس تخمص من مياه الصرف الصحي في خانيتم ال

 الحفر االمتصاصية: .أ 

وعند امتالء  ،الخاصة بالمنازؿ ةفي المناطؽ التي ال يوجد بيا شبكات صرؼ صحي يتـ التصريؼ عمى الحفر االمتصاصي
 الصحي القائمة.  بكسح المياه العادمة وتفريغيا في شبكات الصرؼ ،الحفر االمتصاصية تقـو سيارات الكسح التابعة لمبمدية

  :شبكات الصرف الصحي .ب 

ومػف حيػث تكمفػة لػربط بشػبكة  % مػف المػواطنيف فػي المدينػة.29 بنسػبةمعظػـ أحيػاء المدينػة شبكة الصػرؼ الصػحي  تغطي
 .المستفيدة ةتبعا لممنشأتختمؼ الصرؼ الصحي، فيي 

تنفيػذ محطػة  عمػى وجػاري العمػؿ ،غػرب المدينػة تقػع محطة معالجة مؤقتة لمياه الصرؼ الصػحي يوجد في مدينة خانيونس 
الحصػػوؿ عمػػى  :منيػػا عػػدة عقبػػات محطػػة المعالجػػة الرئيسػػية، حيػػث واجػػو تنفيػػذ معالجػػة الرئيسػػية لكامػػؿ محافظػػة خػػانيونسال
وتنفيػػذ الخػػط الناقػػؿ  ،وألحػػواض الترشػػيح اسػػتمالؾ األرض المطموبػػة لمحطػػة المعالجػػةلتمويػػؿ الكبيػػر المطمػػوب لممشػػروع، و ا

 . وتوفير خط الكيرباء المناسب والمغذي لمحطة المعالجة ،الرئيسي

 :بالصرف الصحيواحتياجات المدينة ذات العالقة مشاكل 

  حتى المحظة.وجود مناطؽ ال توجد بيا شبكات صرؼ صحي 

 وبشػػكؿ دوري لشػػبكة الصػػرؼ الصػػحي، باإلضػػافة الػػى إعػػادة تنظػػيـ وتأىيػػؿ  صػػيانة شػػاممة عػػدـ القػػدرة عمػػى اجػػراء
 المنفذة مف قبؿ المواطنيف أنفسيـ.لشبكات ا
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 محطػػة المعالجػة المؤقتػػة ومػػف  الػػىصػػحي الرئيسػية الصػػرؼ المػػف محطػػة ضػ   سػيتوجػد حاجػػة حاليػا لخػػط ناقػػؿ رئي
 حطة المعالجة المؤقتة حتى البحر.م

 لمسػيارات المتػوفرة والتػي تعػاني مػف التقػادـ  صػيانة مسػتمرةضػرورة اجػراء إلػى ، عػالوًة عدـ وجود سيارات كسػح كافيػة
 واالىتالؾ.

 ة.سيارات التسميؾ غير كافية وغير قادرة عمى تسميؾ الشبكات بالصورة المطموب 

  شبكة الصرؼ الصحي بصورة كافية في بعض األحياف. لمصيانة المزمةعدـ توفر المواد 

التشبكة انطرق ًانمٌاط .4
17

: 

بعضػػيا بػػبعض، وفقػػًا لممخطػػط الييكمػػي  مدينػػة خػػانيونسحيػػاء وشػػوارع بػػأطواؿ وعػػروض مختمفػػة تصػػؿ أيوجػػد شػػبكة طػػرؽ 
. اال نػي سػييال والفخػاري ورفػح جنوبػابببمدة القرارة مػف خػالؿ الشػوارع اإلقميميػة وكػذلؾ ب ترتبط المدينة شماالً و  لشبكة الطرؽ،

وبشػكؿ  عػاـ فقػد بمغػت   .خاصة الشػوارع الصػغيرة التػي تمػر داخػؿ االحيػاء والمنػاطؽانو ليست جميع شوارع المدينة معبدة، 
فػػي حػػيف بمغػػت مسػػاحة الطػػرؽ الفرعيػػة المعبػػدة بحػػوالي  والبػػاقي غيػػر معبػػد، 4كػػـ .9921.مسػػاحة الطػػرؽ الرئيسػػية المعبػػدة 

 .4كـ 48219

الػى جانػب الطريػؽ الغربيػة  شػرقًا وغربػًا،خانيونس ومف الشوارع الرئيسية في مدينة خانيونس شارع البحر الذي يتوسط مدينة 
دوار جامعة االقصى يعتبر مركػز تقػاطع رئيسػي  باإلضافة الى لممدينة والتي توصؿ بيف حي السطر الغربي ووسط المدينة،

 يوصؿ غرب المدينة )المواصي( بوسطيا.

الطرؽ والمواصالت أىمية خاصة، حيث تـ تطوير وتعبيد العديد مف شوارع المدينة، السػيما مػد  شبكةوتولي بمدية خانيونس 
لتربط غرب المدينػة )منطقػة المواصػي( مػع وسػط وشػرؽ المدينػة، عقػب االنسػحاب االسػرائيمي مػف قطػاع غػزة، شبكة الطرؽ 

رى لتخفيػؼ الضػغوط واالزدحػاـ وسػط المدينة عف وسػطيا، الػى جانػب فػتح شػوارع أخػحيث كانت المستوطنات تفصؿ غرب 
 الموازي لشارع البحر. 5المدينة، حيث تـ تطوير شارع 
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 انقطبعبت االقتظبدية في مذينة خبنيٌنس ثبنثبً:

 انقطبع انسراعي .1

% مف 8418دونـ بما نسبتو  285.4تعتبر محافظة خانيونس األولى مف حيث مساحة األرض المزروعة والتي بمغت 
 ما سبؽ ذكره. ، كما تمتاز بخصوبة تربتيا 40.9-40.2اجمالي المساحة المزروعة في قطاع غزة في الموسـ 

قيمة اجمالي انتاج القطاع الزراعي في محافظة فقد بمغت  40.9-40.2وبحسب أحدث البيانات المتوفرة لمموسـ الزراعي 
% مف اجمالي انتاج القطاع الزراعي في قطاع غزة 4414مميوف شيكؿ، والتي تمثؿ ما نسبتو  84012خانيونس حوالي 

 مميوف شكؿ، وىي بذلؾ تحتؿ المرتبة األولى مف حيث قيمة اإلنتاج عمى مستوى محافظات القطاع. 82412.والبالغ 

القطاعات الفرعية لمقطاع يالحظ أف محافظة خانيونس احتمت أيضًا المرتبة األولى في كؿ مف اإلنتاج النباتي  وبالنظر الى
واإلنتاج الحيواني، في حيف جاءت في المرتبة الثانية في انتاج األسماؾ عمى مستوى محافظات قطاع غزة. حيث بمغت 

نباتي في قطاع غزة، أما في مجاؿ الثروة السمكية فقد بمغت % مف اجمالي اإلنتاج ال80نسبة مساىمة محافظة خانيونس 
 %.44% فقط، حيث جاءت محافظة غزة في المرتبة األولى بنسبة مساىمة مرتفعة بمغت ..مساىمتيا 

حسب وقطاعاتو الفرعية في قطاع غزة لمقطاع الزراعي  إلنتاج القيمة واالىمية النسبية( 3جدول )
5115-5114المحافظة لمموسم 

 القيمة بالمميون شيكل                   18
 اجمالي القطاع الزراعي الثروة السمكية اإلنتاج الحيواني اإلنتاج النباتي المحافظة

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة
 15.9 216.6 0.0 0.0 16.8 97.9 16.4 118.7 شماؿ غزة

 18.5 251.8 77.0 41.9 18.6 108.6 14.0 101.3 غزة

 15.4 209.8 3.8 2.1 18.8 110.0 13.5 97.8 دير البمح

 27.2 370.4 11.0 6.0 25.3 147.7 30.0 216.8 خانيونس

 23.0 313.7 8.3 4.5 20.5 120.0 26.1 189.1 رفح

 100.0 1362.4 100.0 54.5 100.0 584.2 100.0 723.7 االجمالي
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 اإلنتاج النباتي: - أ

يعتبر اإلنتاج النباتي القطاع الفرعي الرئيسي ضمف 
القطاع الزراعي في محافظة خانيونس حيث بمغت قيمتو 

% مف 9.19، تشكؿ ما نسبتو مميوف شيكؿ .4.21حوالي 
 اجمالي انتاج القطاع الزراعي لممحافظة. 

وبالتالي مف األىمية بمكاف تحميؿ سمسمة القيمة لقطاع 
األساسي لقطاع الزراعة  العصباإلنتاج النباتي باعتباره 

 .في محافظة خانيونس

الالعبيف ويتأثر االنتاج النباتي بقوى تأثير مختمفة مف 
ا االنتاج كما ىو بيذاالساسييف ذوي العالقة واالرتباط 

  وىؤالء الالعبيف ىـ .( .) محدد في الشكؿ

، تجار المستمزمات الزراعية، الجمعيات المزارعيف: 
والحكومة ممثمة بدرجة اساسية في واالتحادات الزراعية، 

 ، ووزارة المالية، ووزارة االقتصاد.وزارة الزراعة

 في قطاع اإلنتاج النباتي العممية االنتاجية تعتمدكما 
مساحة األرض الزراعية  عمى في محافظة خانيونس

المتوفرة، وجودتيا وصالحيتيا ألنواع معينة مف 
توفير مستمزمات الزراعة األساسية المحاصيؿ، ومف ثـ 

كالبذور واالشتاؿ والمبيدات والمعقمات الزراعية، والمواد 
وصيانة  عدادإلالبالستيكية والمعدنية المختمفة الالزمة 

الدفيئات الزراعية، والتي تتـ مف خالؿ تجار الجممة األساسييف في خانيونس، حيث يتـ بيعيا لممزارعيف، ومف ثـ تبدأ عممية 
لخارج والتسويؽ في مختمفة مف المحاصيؿ، يتـ بيعيا في السوؽ المحمي، وجزء اخر يذىب لمتصدير الى ا ألنواعالزراعة 

 الضفة الغربية.
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 ، غزة، فمسطيف.40.9-40.2المصدر: وزارة الزراعة، قيمة اإلنتاج الزراعي لممحافظات الجنوبية لمموسـ  

انتاج القطاع الزراعي في محافظة خانيونس لمموسم ( 7شكل )
5114/5115

19 
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شمؿ اإلنتاج النباتي يو 
خمسة أنواع موضحة 

، ( 2) الجدوؿفي 
حيث يالحظ أف 
المساىمة األساسية في 

ىي النباتي اإلنتاج 
لمخضار بنسبة 

يبًا مف % تقر 9214
 اجمالي اإلنتاج النباتي،

 %.18..بنسبة  المحاصيؿ الحقميةويمييا 

% مف اجمالي 48دونـ تمثؿ ما نسبتو  2484.كما يالحظ أف المساحة المزروعة بالخضار في محافظة خانيونس بمغت 
 ، وىي تأتي في المرتبة الثالثة مف حيث المساحة بعد المحاصيؿ الحقمية والفواكو.ض المزروعة في المحافظةمساحة األر 

% مف اجمالي 8.14دونـ تمثؿ ما نسبتو  5582.بمغت مساحة األرض المزروعة بالفواكو )المثمرة وغير المثمرة( و 
الثانية في االنتاج النباتي مف حيث المساحة المزروعة، المساحة المزروعة في محافظة خانيونس، وىي بذلؾ تحتؿ المرتبة 

في حيف يحتؿ المرتبة الثالثة مف حيث األىمية النسبية في قيمة اإلنتاج النباتي في محافظة خانيونس. كما بمغ حجـ 
تركز % مف اجمالي انتاج الفواكو عمى مستوى قطاع غزة، وي.841طف، تمثؿ حوالي  4480.اإلنتاج مف الفواكو حوالي 

انتاج الفواكو في  حجـ% مف اجمالي 84.9وىي: الزيتوف في المرتبة األولى بنسبة  في ثالثة أصناؼ أساسيةانتاج الفواكو 
%، أما باقي 44.2ثـ البمح بنسبة  ،%2..8، ويميو الجوافة التي تشتير بيا خانيونس بنسبة 40.2/40.9الموسـ 

 . األصناؼ فقد كاف حجـ اإلنتاج بسيط

اخر تسيـ خانيونس بنسبة مرتفعة في اجمالي انتاج بعض اصناؼ الفواكو عمى مستوى قطاع غزة، فيي عمى  مف جانب
% مف اجمالي انتاج الجوافة في قطاع غزة، السيما وأف الجوافة تحديدًا تشتير بيا خانيونس 2518سبيؿ المثاؿ تسيـ بنسبة 

% مف .8ية واالردف ايضا. كما تسيـ خانيونس بنسبة ليس عمى مستوى قطاع غزة فحسب بؿ عمى مستوى الضفة الغرب
% مف اجمالي انتاج البمح عمى مستوى قطاع غزة، باإلضافة الى انتاج الصبر بنسبة 2212اجمالي انتاج الزيتوف، وبنسبة 

 % مف اجمالي االنتاج في قطاع غزة.9.14

% مف اجمالي 414دونـ تمثؿ ما نسبتو  22.2بمغت مساحة األرض المزروعة بالحمضيات )المثمرة وغير المثمرة( 
المساحة المزروعة في محافظة خانيونس، وىي بذلؾ تحتؿ المرتبة الرابعة في االنتاج النباتي مف حيث المساحة المزروعة، 

% مف اجمالي انتاج الحمضيات عمى مستوى 4418طف، تمثؿ حوالي  9024كما بمغ حجـ اإلنتاج مف الحمضيات حوالي 
 قطاع غزة. 

                                                           
20
 .فلسطٌن غزة، ،1115-1114 للموسم الجنوبٌة للمحافظات الزراعً اإلنتاج قٌمة الزراعة، وزارة: المصدر 

  (2004باألسعار الثابتة )سنة األساس  قيمة اإلنتاج الزراعي( 4جدوؿ )
 2014/201520مموسـ الزراعي ل في محافظة خانيونس

 القيمة البيان الرقـ

 شيكل مميون

  اجمالي النسبة من
 النباتي %اإلنتاج 

 المساحة 
 )دونم( المزروعة

 مف اجمالي % النسبة 
 المساحة المزروعة

 23.0 14737 56.2 121.7 خضار 1-

 38.4 24580 18.3 39.8 محاصيؿ حقمية 2-

 31.2 12532 17.9 38.9 فواكو 3-

 7.2 4614 5.6 12.2 حمضيات 4-

 0.2 117 1.9 4.2 نباتات طبية وعطرية 5-

 100 285.4 100 216.8 جممة اإلنتاج النباتي
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% مف 89.4في المرتبة األولى بنسبة الكممنتينا )المخاؿ( وىي:  في ثالثة أصناؼ أساسيةتركز انتاج الحمضيات وي
البرتقاؿ أبو ثـ  ،%84.4بنسبة  الميموف، ويميو 40.2/40.9الموسـ المحافظة في في  الحمضياتانتاج  حجـاجمالي 

 . بسيط%، أما باقي األصناؼ فقد كاف حجـ اإلنتاج ..48بنسبة  صرة

عمى مستوى  االصناؼ الثالثة المذكورة اعاله مف الحمضياتمف جانب اخر تسيـ خانيونس بنسبة مرتفعة في اجمالي انتاج 
البرتقاؿ ابو صرة في قطاع غزة، والكممنتينا % مف اجمالي انتاج 24.4قطاع غزة، فيي عمى سبيؿ المثاؿ تسيـ بنسبة 

 .% مف الميموف414.%، و2.14المخاؿ بنسبة 

 

 

 فرص القطاع الزراعي:

 .إنشاء مصنع أعالؼ في المنطقة 

 نطقة لمتربية الحيوانية والمزارع.إنشاء م 

 .)الصناعة المرتبطة بالزراعة )صناعة األلباف مف حميب األبقار، تجميد وتعميب بعض الخضروات، تجفيؼ الفواكو 

 .السياحة المرتبطة بالزراعة 

 اإلنتاج الحيواني - ب

يأتي اإلنتاج الحيواني في المرتبة الثانية مف حيث األىمية 
النسبية ضمف القطاع الزراعي في محافظة خانيونس، حيث 

في الموسـ  مميوف شيكؿ 2414.حوالي بمغت قيمتو 
% مف اجمالي انتاج 8515، تشكؿ ما نسبتو 40.2/40.9

 القطاع الزراعي لممحافظة. 

لمحـو بمختمؼ يالحظ أف المساىمة األساسية في اإلنتاج ىي 
الحيواني % تقريبًا مف اجمالي اإلنتاج 4512بنسبة  أنواعيا

%، وفي .21.بنسبة  انتاج بيض المائدة، ويمييا لممحافظة
%، أما انتاج عسؿ 912الثة انتاج الحميب بنسبة المرتبة الث

 % فقط مف اإلنتاج الحيواني لممحافظة..01النحؿ فيو محدود حيث بمغت مساىمتو 

 انمعٌقبت انتي تٌاجو انقطبع انسراعي :

  انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي المتكػػرر وعػػدـ انتظامػػو، خاصػػة بالنسػػبة لتجػػار الجممػػة الػػذيف لػػدييـ ثالجػػات لحفػػظ بعػػض
الخضار والفواكو، وبالتالي تكبدىـ لتكاليؼ اضافية باىظة لثمف السوالر المستخدـ في تشغيؿ المولدات البديمة، عممًا 
بأف ىناؾ بعض أنػواع البػذور يػتـ حفظيػا فػي بػرادات عنػد درجػة حػرارة معينػة واال تتعػرض لمتمػؼ، الػى جانػب تعزيػز 

بعػض األصػناؼ لتصػديره او بيعػو محميػا فػي غيػر الموسػـ  قدرة المػزارعيف عمػى تخػزيف وتبريػد فػائض المحصػوؿ مػف
.  ومػػػف المالحظػػػات التػػػي تػػػـ مالحظتيػػػا ميػػػدانيًا ىنػػػا أف بػػػرادات الخضػػػار مصػػػنعة محميػػػًا، ومولػػػد الطبيعػػػي لمصػػػنؼ

                                                           
21
 .40.9-40.2وزارة الزراعة، قيمة اإلنتاج الزراعي لممحافظات الجنوبية لمموسـ  المصدر: 

الثروة الحيوانية في محافظة خانيونس لمموسم انتاج ( 9شكل )
5114/5115

21 

 

;  حلٌب
5.6%  

;  لحوم
79.4%  

عسل 
;  نحل
0.8%  

بٌض 
; مائدة
24.2%  
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الكيرباء موجود في نفس المكاف الذي تتواجد فييا البرادات، وكذلؾ تعبئة المحاصيؿ، وبالتالي فاف عادـ السوالر مػف 
 ولد يؤثر عمى المحاصيؿ التي يتـ تعبئتيا، حيث أف التيوية الموجودة غير كافية.الم

  ونتيجة لضعؼ االرشاد الزراعي المقدـ مف وزارة الزراعة فاف بعض التجار والمزارعيف ممف تمت مقػابمتيـ فػي مدينػة
عػػف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ االسػػتفادة مػػف ورش العمػػؿ والػػدورات التدريبيػػة المجانيػػة التػػي تعقػػدىا ليػػـ  يستعيضػػوفخػػانيونس 

 الشركات االجنبية 

  عػػدـ ضػػبط سػػوؽ المسػػتمزمات الزراعيػػة، ويمكػػف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػاوف المشػػترؾ بػػيف الجمعيػػات التعاونيػػة الزراعيػػة
 السيما لحماية المزارعيف الصغار مف احتكار التجار الكبار.

 .ضعؼ الثقة بيف المزارعيف وتجار المستمزمات الزراعية والجمعيات الزراعية ذات العالقة 
  مشكالت المياه المختمفة: مثؿ ارتفاع مموحة المياه بشكؿ مستمر عبر الزمف، دوف وجود افؽ لمعالجتيػا، االمػر الػذي

وافة، والتحوؿ نحو زراعػة اصػناؼ أثر عمى جودة بعض االصناؼ الزراعية التي كانت تشتير بيا خانيونس مثؿ الج
 .المناطؽ اخرى. تموث المياه بالصرؼ الصحي، ندرة مياه الري في بعض

  تنازع في ممكيػة االراضػي الزراعيػة، حيػث تتعػدد أنػواع الممكيػة للراضػي الزراعيػة فػي مدينػة خػانيونس مػا بػيف ممكيػة
اضػي حكوميػة مػؤجرة لمعػائالت منػذ زمػف طويػؿ خاصة وممكية حكومية وممكية تعرؼ "بالمندوب أو المحموؿ" وىػي أر 

وىػي محػػؿ نػزاع بػػيف العػػائالت والحكومػة بقػػوة فػػي مدينػة خػػانيونس، والزالػت ىػػذه المشػػكالت القانونيػة قائمػػة دوف حػػؿ 
 جذري ليا.

 وتعقػػػيـ التربػػػة بسػػػبب عػػػدـ اراحػػػة  عمػػػى تسػػػميدالمتزايػػػد  عػػػدـ ترشػػػيد اسػػػتخداـ المبيػػػدات واالدويػػػة الزراعيػػػة، واالعتمػػػاد
الرض الزراعيػػة، حيػػث يػػتـ زراعتيػػا بشػػكؿ متواصػػؿ عمػػى مػػدار السػػنة االمػػر الػػذي يػػؤدي السػػتنزاؼ جػػودة وخصػػوبة ا

االرض الزراعية وبالتالي احتياج المزارع لممزيد مف االسمدة والمبيدات والمعقمات الزراعية ، رغـ وجود أجيزة فحص 
 قدرتيا عمى االستفادة مف ىذه المختبرات واألجيزة.، اال اف نقص الخبرات البشرية في الوزارة أضعؼ مف حديثة

  قمػػة الػػوعي بخطػػورة بعػػض أنػػواع المبيػػدات واألدويػػة الزراعيػػة، وعػػدـ اسػػتخداـ المػػزارعيف والعمػػاؿ الػػزراعييف لوسػػائؿ
الحماية والوقاية )مالبس وكمامات خاصة( عند رش او استخداـ ىذه المبيدات، وفي بعػض األحيػاف يقػـو المػزارع او 

 امؿ بخمط ىذه المبيدات بيده مباشرة.الع

  عػػدـ وعػػػي العمػػػاؿ الػػػزراعييف بحقػػوقيـ حسػػػب قػػػانوف العمػػػؿ والقػػػوانيف األخػػرى ذات العالقػػػة، واحجػػػاميـ عػػػف التوجػػػو
لمتسجيؿ فػي النقابػات ذات العالقػة خوفػًا مػف وقػؼ الحكومػة لمسػاعدات الشػؤوف االجتماعيػة والبطالػة التػي يحصػموف 

ال بػػػالقوانيف التػػػي تكفػػػؿ حقػػػوقيـ، وىػػػذا يسػػػتمـز تنفيػػػذ دورات توعيػػػة شػػػاممة لجميػػػع العمػػػاؿ عمييػػػا، وعػػػدـ درايػػػتيـ أصػػػ
الزراعييف وارباب العمؿ مف المزارعيف، فبحسب تقدير نقابػة الزراعػة والفالحػة يقػدر عػدد العػامميف فػي مجػاؿ الزراعػة 

 عامؿ ومزارع. 2000-8000في مدينة خانيونس ما بيف 

 عمومػػات عػػف النشػػاط الزراعػػي فػػي مدينػػة خػػانيونس، حيػػث ال يوجػػد لػػدى ايػػة جيػػة سػػواء ضػػعؼ قواعػػد البيانػػات والم
حكوميػػة او غيػػر حكوميػػة إحصػػاءات دقيقػػة عػػف العػػامميف فػػي القطػػاع الزراعػػي، ومػػا يتػػوفر مػػف بيانػػات يعتمػػد عمػػى 

 التقدير الذاتي لممسؤوليف حسب خبرتيـ.

 تسػبب فػي مكػاره صػحية، تػؤثر سػمبًا عمػى مسػتوى النظافػة معظـ مػزارع المواشػي تتركػز وسػط األحيػاء السػكنية، ممػا ي
 والوضع الصحي في المناطؽ السكنية المحيطة.
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 انقطبع انسيبحي:  .2

نة خانيونس )حي يبمغ طوؿ ساحؿ مدي، حيث تمتاز مدينة خانيونس بموقعيا وطوؿ ساحميا عمى البحر االبيض المتوسط
الى جانب ذلؾ يوجد في المدينة  % مف ساحؿ قطاع غزة.4.14 كـ، أي أنيا تستحوذ عمى حوالي 12.المواصي( حوالي 

عدة مواقع أثرية ىامة مثؿ موقع قمعة برقوؽ، والتي تقع في مركز المدينة، حيث أف بمدية خانيونس لدييا مخطط لتطوير 
لمدينة وجعميا ىذه المنطقة االثرية، وتوسيع المتحؼ الموجود حاليًا وتطويره، وذلؾ في سياؽ مخطط عاـ يستيدؼ مركز ا

 مركزًا تجاريًا عمى طراز أثري يحفظ القيمة التاريخية لممكاف.

يونس في مكاف المستوطنات اإلسرائيمية التي أخمتيا تكاممة لإلنتاج اإلعالمي غرب خانتـ إنشاء مدينة مخر، مف جانب  آ
، حيث أنشأت عددا مف المشاريع عمى مدينة أصداء لإلنتاج اإلعالمي، وىي بانسحابيا مف قطاع غزة 4009عاـ  إسرائيؿ

دونـ عمي أرضي محررة وتجمع )غوش فطيؼ( االستيطاني سابقا.  040.تتواجد فوؽ مساحة  األرض داخؿ المدينة والتي
دونمات مف المسطحات الخضراء وقرية مائية ومالعب ومدينة ألعاب وحديقة حيوانات ومطاعـ، بحيث  0.وتتكوف مف 

ت . كما تـ تأجير عدد كبير مف الدفيئات الزراعية، لتشجيع عممياقطاع غزةأصبحت الوجية السياحية األولى عمى مستوى 
 االستثمار الزراعي واالقتصادي.

امة في المدينة ويعمؿ في مدينة خانيونس بعض المنشآت السياحية مثؿ االستراحات والمطاعـ، حيث يقدر عدد المطاعـ الع
 .احي استراحة، كما يوجد في المدينة حديقة حيوانات ومنتجع سي 5.مطعـ، باإلضافة الى  49.بحوالي 

 انمتبحف

مف جانب  آخر، يوجد في مدينة خانيونس متحفيف شخصييف وال يوجد أية متاحؼ رسمية أو تابعة لمبمدية، وفيما يمي نبذة 
 عف ىذيف المتحفيف:

 متحف شهوان 

، كيواية شخصية وحب اقتناء المواطف مرواف عبد الرحيـ شيوافمتر مربع، أسسو  400يعتبر متحؼ صغير بمساحة 
يقدر ربع قرف مف الزماف تشتمؿ عمى عدد كبير مف القطع االثرية  خالؿمقتنيات أثرية جمع ب قاـالقطع االثرية، حيث 

ومف ىذه االثار ما  السابقة،قروف الاستوطنت فمسطيف عبر لعدد مف الحضارات التي تنتمي قطعة،  4000عددىا بحوالي 
  سنة. 2000يرجع لحوالي 

، في جمع القطع االثرية المعروضة في دعـ فني بسيط مف بعض االصدقاء والمقربيفجيوده الذاتية و اعتمد شيواف عمى و 
يد مف المقتنيات الخشبية التي يحتوي عمى العد ،أحدىما خاص بالتراث المتعاقب للجياؿ، قسميف المتحؼ والذي يضـ

استخدمت قديمًا في األفراح والمناسبات مثؿ أدوات العزؼ الموسيقي كاليرغوؿ والشبابة والربابة، وأيضًا أدوات زراعية 
. استخدميا اآلباء واألجداد تعود إلى ما   قبؿ مائتي عاـ كالمنجؿ والقدـو

، فير النرويجي وأعضاء قنصميتوأىميا وزيرة اإلعالـ الصينية، والسأصبح المتحؼ مزارًا لمعديد مف الشخصيات، مف لقد و  
 22الشخصيات العربية واألجنبية التي زارت قطاع غزة ضمف وفود كسر الحصار عف القطاع. لمعديد مفإضافًة 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 متحف العقاد 

ىو مفتوح لمجميع مجانا، و  يومياً ويستقبؿ الزوار فيو مف قبؿ المواطف وليد العقاد بجيود وأمواؿ ذاتية، أسس ىذا المتحؼ 
قطعة اثرية، مرتبة بحسب تسمسميا الزمني حيث تـ عرض آثار  4.00 ويقدر عدد القطع التي يحتوييا المتحؼ بحوالي

ويضـ المتحؼ العديد  العصر البرونزي أواًل تمتيا آثار العصر الحديدي ثـ اليمنستي والروماني والبيزنطي وأخيرا اإلسالمي.
والمسكوكات، والُحمي، واألواني الفخارية، واألسمحة القديمة، ونماذج القبور، والبيوت، واألضرحة، المشغوالت، مف 

 والتوابيت، واالعمدة والتيجاف فضاًل عف الزخارؼ واالشكاؿ اليندسية والكتابة في ىذه المنطقة.

مجموعة أدوات زراعية تعود إلي ما  يحتوي عميالقديمة، والذي  األدوات الزراعيةويتكوف المتحؼ مف أربعة أقساـ: قسـ 
قبؿ مائة عاـ مثؿ المحراث القديـ والمنجؿ والقدـو والمذراة التي كانت تستخدـ لفصؿ حب القمح أو الشعير عف التبف 

جرار وقوارير والتي تشمؿ مجموعة واسعة مف القطع االثرية مثؿ  قسـ اآلثارو  .واليوجا لتقميب القش وتحميصو بالشمس
الفخار وأعمدة وتيجاف مف الرخاـ استخدمت في بناء القصور، عالوة عمي أعمدة رومانية مف الحجر الكمسي، وأسرجو مف 

  ومطاحف زيتوف وأواني كانوا يستخدمونيا في حياتيـ اليومية مف صخور البازلت ونقود وتوابيت تعود ليذه العصور جميعيا
 لعدة حقب تاريخية سابقة.التي تنتمي  23باإلضافة الى مجموعة مف النقود القديمة

بناًء عمى ما سبؽ يتضح أف القطاع السياحي في مدينة خانيونس يعتبر بسيط وبدائي ولكنو يتضمف فرص استثمارية وافؽ 
مستقبمي في التوسع، حيث الزاؿ ساحؿ المدينة غير مستغؿ، وباإلمكاف إقامة منشآت سياحية حديثة قادرة عمى جذب 

د مف سكاف المدينة يتوجيوف الى المنشآت السياحية في مدينة غزة نظرًا لحداثتيا، وبالتالي فاف السكاف، السيما وأف العدي
إقامة وتطوير فنادؽ واستراحات وشالييات عمى ساحؿ البحر عمى أسس وطراز حديث شبيو بالمطبؽ في مدينة غزة يمكف 

 24اف ينشط قطاع السياحة في المدينة.

مف جانب  اخر، يعتبر شاطئ مدينة خانيونس مف أىـ المناطؽ السياحية الواعدة، نظرًا لطوؿ ساحؿ المدينة وتميزه بطبيعتو 
الى عدـ وجود أية فنادؽ  باإلضافةالخالبة، ويالحظ عدـ وجود أية منشآت سياحية بالطراز الحديث في ىذه المنطقة، 

 نبية التي تزور قطاع غزة كما ىو الحاؿ في فنادؽ مدينة غزة.يمكف اف تكوف عنصر جذب واقامة لموفود االج

ونظرًا لغياب المنشآت السياحية بالطراز الحديث والجذاب فاف معظـ سكاف مدينة خانيونس عادًة ما يتوجيوف لمسياحة في 
التي تدلؿ عمى فرص النجاح لعاب والترفيو، ومف أبرز االمثمة مدينة غزة نظرًا لجاذبيتيا وحداثة المنشآت السياحية ومدف اال

حظي بجاذبية السمكي عمى شاطئ مدينة خانيونس،  مشروع لالستزراعالقوية لممنشآت السياحية واالنتاجية في نفس الوقت 
  المدينة والمناطؽ االخرى في قطاع غزة. لسكافكبيرة 

استغالؿ المنطقة في المجاؿ  باإلمكافساحؿ مدينة خانيونس يأتي عمى طوؿ منطقة مواصي خانيونس، فانو  وحيث أف
بطراز السياحي في اتجاىيف: االتجاه االوؿ السياحة البحرية مف خالؿ اقامة منشآت وكافيتريات ومطاعـ ومدف العاب 

حديث مف خالؿ بعض المستثمريف ورجاؿ االعماؿ. واالتجاه الثاني خمؽ وتعزيز السياحة الزراعية نظرًا لطبيعة منطقة 
لجذابة وتمتعيا بالعديد مف المزارع المثمرة، األمر الذي يسيـ في تعزيز القناعة والتمسؾ بأىمية القطاع المواصي الزراعية ا

 الزراعي في مدينة خانيونس.
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 مشبكم انقطبع انسيبحي:

 .قوانيف االستثمار خاصة  قوانيف اإليجارات عمى شاطئ البحر 

 .ضخامة رأس الماؿ المطمب لبدء مشروع سياحي استثماري 

 اىتماـ في المنطقة االثرية في المدينة خاصة قمعة برقوؽ. عدـ 

 .الحدائؽ المتوفرة حاليًا غير جاذبة لمسكاف نظرًا لعدـ تطويرىا وضعؼ المنشآت الخدمية فييا كالمطاعـ 

  نى بالحد األدة مف قبؿ متخصصيف، حيث يتـ إجراء صيانة ومتابعدوريًا الحدائؽ المنتشرة في المدينة ال تتـ متابعتيا
 للشجار والزىور والعشب األخضر.

 تيذيذات انقطبع انسيبحي:

 .سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي وعدـ االستقرار 

 تحذيبت انقطبع انسيبحي:

 .تخصيص األراضي مف قبؿ الحكومة 

  التراخيص وشروط بدء مشروع استثماري 

 فرص انقطبع انسيبحي:

 فؽ مستقبمي في التوسع.تثمارية وأئي ولكنو يتضمف فرص اسالقطاع السياحي في مدينة خانيونس يعتبر بسيط وبدا

 .إقامة وتطوير فنادؽ واستراحات وشالييات عمى ساحؿ البحر عمى أسس وطراز حديث 
   ،عادة تنظيمو مف الممكف أف يحسف مف الطابع الحضاري والتاريخي لممدينة تطوير منطقة مركز المدينة األثري وا 

 ويجعميا قبمة جذب مف مختمؼ مناطؽ قطاع غزة.

  االرتقاء بمختمؼ المنشآت السياحية في المدينة وتعزيزىا بالخدمات الجاذبة لمسكاف، ومف الممكف تنفيذ ذلؾ بالشراكة
 ؤسسات وشركات القطاع الخاص، او بعض الجمعيات ذات العالقة.مع م

 انقطبع انظنبعي: .3

التي ال  والمصانع الصغيرة تسود بعض الحرؼيعتبر القطاع الصناعي في مدينة خانيونس بسيطًا ومحدودًا نسبيًا، حيث 
 858ي قسـ الحرؼ في البمدية . وبشكؿ  عاـ فقد بمغ اجمالي عدد المصانع المسجمة فى خبرات أو رؤوس أمواؿتحتاج إل

 . مصنعًا وورشة

 -أىم مشاكل القطاع الصناعي:
 غياب دور المانحيف في ىذا الجانب. -
 .تركز محالت الحرؼ والورش والمصانع في األحياء السكنية -
 .عدـ قدرة البمدية عمى وقؼ أو تجميد أو سحب الترخيص مف أصحاب ىذه الورش لعدـ توافر منطقة حرؼ وصناعات -
 .توفر بنية تحتية مالئمة لممنطقة المخصصة لممصانع عدـ -
مشاكؿ في المدخالت )ارتفاع تكاليؼ المػواد الخػاـ بسػبب الضػرائب، عػدـ تػوافر المػواد الخػاـ محميػًا، ارتفػاع تكػاليؼ شػراء  -

 اآلالت وصيانتيا(.
العائمي مما يؤدي إلػى وجػود  مشاكؿ في الموارد البشرية )ضعؼ الخبرات الفنية، ضعؼ الميارات المحاسبية بسبب العمؿ -

غالؽ المنشأة(  مشاكؿ مالية وا 
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 مشاكؿ البنية التحتية )انقطاع الكيرباء، شبكة طرؽ غير معبدة( -
 تدخالت المؤسسات الداعمة )قمة وجود الجمعيات الداعمة وغياب وجود جسـ تنسيقي( -
 ضعؼ الثقة بالمنتجات المحمية -
 ضعؼ استخداـ التكنولوجيا في الصناعات -
 .التسويؽ الداخمي والخارجي ومنافسة المنتجات المستوردةضعؼ  -
 ضعؼ التمويؿ االسالمي والتجاري )التمويؿ ذاتي( -
 محدودية دور الغرفة التجارية واالتحاد العاـ لمصناعات -
  ازدواجية الضرائب -
 التعقيدات في االجراءات الحكومية في الحصوؿ عمى اذف استيراد خاصة في المواد الخاـ -

 

 -تعمقة بالقطاع الصناعي:توصيات م
 توفير منطقة صناعية مجيزة بكؿ التسييالت الممكنة لنقؿ الورش والمصانع الييا وتخفيؼ التكدس في المناطؽ السكنية.  -
 حماية المنتج المحمي -
 تعزيز البنية التحتية -
 توفير الدعـ المالي والفني لتطوير الورش والحرفييف -
 سات الدولية والمحميةإنشاء جسـ تنسيقي لتوحيد جيود المؤس -
 دعـ الصناعات الغذائية  -
 إعادة تدوير المواد البالستيكية -
 تحفيز اصحاب رؤوس االمواؿ لالستثمار -
 تدريب العماؿ الميرة -
 انشاء وتطوير مراكز تدريب وتعميـ تقني -

 انقطبع انتجبري: .4

تعتبر مركزًا تجاريًا لمحافظة خانيونس تنتشر في مدينة خانيونس العديد مف المحالت التجارية في مختمؼ المجاالت، فيي 
. باإلضافة الى سوؽ بشكؿ  عاـ. وتتركز االسواؽ التجارية في المدينة في مركز البمد حيث السوؽ الرئيسي في المدينة

 لسكانية المرتفعة. ويالحظ تركز االنشطة التجارية في أحياء وسط البمد ذات الكثافة ا المخيـ.

 -التجاري:أىم مشاكل القطاع 
 تتصؼ بالعشوائية وعدـ التنظيـ نسبيًا، األمر الذي يتسبب في ازدحاـ مروري شديد.  أسواؽ مدينة خانيونس -
 ضعؼ البنية التحتية.  -
 عشوائية المحالت التجارية. -
 ضعؼ ضبط الحركة المرورية في شوارع واسواؽ المدينة. -
 االنقطاع المتواصؿ لمتيار الكيربائي -
 ىا في تطبيؽ وتنفيذ مختمؼ االستخدامات المحددة في المخطط الييمكيأنظمة البمدية ودور  -
 سياسة اسرائيؿ تجاه التجار : تقييد حركة التجار وارتفاع كمفة نقؿ المواد الخاـ -



11 
 

 ارتفاع الضرائب المفروضة مف الحكومة عمى التجار -
 .(عدـ وجود خطة واضحة لتنظيـ القطاع التجاري. )تحدد توجيات المدينة التجارية -
 ال يوجد تدخالت واضحة مف قبؿ المموليف في تنمية القطاع التجاري -
 عدـ اشراؾ  القطاع الخاص وخاصة التجار في وضع الخطط االستراتيجية لتطوير التجارة في المدينة. -
 تأجير أرصفة الشوارع مف قبؿ أصحاب المحالت بطريقة غير قانونية.  -
 ارتفاع ايجارات المحالت -
 ؿ انخفاض أجور العما -
 عشوائية توزيع المحالت التجارية  -
 تشتت وسط المدينة التجاري وعدـ تكامؿ الخدمات الخاصة بالجميور.  -

 -توصيات متعمقة بالقطاع التجاري:

 تطوير البنية التحتية واعادة تنظيـ لممحالت التجارية بما يضمف تناسؽ ما يباع في السوؽ. -
باإلضافة الى تنظيـ اتجاه الحركة المرورية في شوارع واسواؽ المدينة، وىذا يستمـز اعادة تخطيط ىيكمي لمواقع بعض   -

 االسواؽ في المدنية.
 تحسيف البنية التحتية في المنطقة الصناعية )كيرباء وطرؽ ومياه ..( . -
جراءات إلعادة ىيكمة المدينة التجارية  -  سف قوانيف وا 
 دعـ المصانع  -
 تطوير وتفعيؿ أىمية الغرفة التجارية و االتحادات  الصناعية والتواصؿ معيا. -
 زيادة فرص التشغيؿ والمساىمة في التدريب والتأىيؿ مف خالؿ مشاريع التشغيؿ الموجو. -
 توجيو قطاع البنوؾ لالستثمار في القطاعات اإلنتاجية والزراعية والتجارية بتكاليؼ منخفضة. -
 ف بضماف القروض الصناعية والزراعية لتخفيض مخاطر االستثمارضرورة قياـ المانحي -

 

 الدراسة: نتائج
  غياب التنسيؽ بيف األطراؼ ذات العالقة في القطاع نفسو )المؤسسات الحكومية، الجمعيات، المؤسسات

 الخاصة(.

 ( والحكومية مع القطاعات الوزارات الحكومية فيما بينيا، عدـ وجود ثقافة الشراكة بيف القطاعات المختمفة
 (.مثؿ القطاع الخاص والييئات محمية األخرى

 .قدـ ونقص قواعد البيانات في مختمؼ القطاعات 

  وجود سياسات وأنظمة وقوانيف بحاجة إلى تعديؿ أو إلغاء أو إضافة مثؿ قوانيف االستثمار وعالقة القطاع
 الخاص مع البمديات.

  المستويات اإلدارية المختمفة في القطاع العاـ.ضعؼ الخبرات في مجاؿ التنمية لدى 

  غياب التوعية المجتمعية في مجاؿ التنمية االقتصادية، ووجود الصورة النمطية لمبمدية في أذىاف المجتمع
 المحمي.
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  غموض دور ومياـ التنمية االقتصادية المحمية لمييئات المحمية وعدـ وجود رغبة في إقامة شراكات حقيقة مع
 لخاص.القطاع ا

  عزوؼ المستثمريف عف الدخوؿ مع الييئات المحمية وتأسيس مشاريع تنموية وذلؾ بسبب الحروب المتكررة
 وارتفاع تكاليؼ التأثيث بسبب الحصار الذي يتسبب في ارتفاع تكمفة المواد الخاـ واألصوؿ.

 رار االنقساـ الفمسطينيعدـ وجود رؤية وطنية تنموية تشمؿ خطة موحدة بيف غزة والضفة الغربية بسبب استم. 
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 :الدراسة توصيات

 :حيث يكوف دوره ياالقتصادانشاء وتفعيؿ المنتدى  ..
 مثؿ: المختمفة، المحمية االقتصادية التنمية مجاالت في ومشورتو رأيو المنتدى يقدـ بحيث: استشاري- 

 الدوائر المختمفة. قبؿ مف تطرح التي المشاريع حوؿ المشورة تقديـ -
 .اقتصادية مشاريع إلقامة االبتكارية األفكار تقديـ -

 القطاع الخاص  ومساندة دعـ في تساىـ التي األنشطة مف بمجموعة بالقياـ الدور ىذا يتمثؿ: ومساندة دعـ
  في سواء

 مثؿ وغيرىا جديدة أسواؽ إلى الوصوؿ أو التدريب، أو األمواؿ، عمى الحصوؿ: 
 .)مانحيف، مستثمريف ،، إل (األمواؿ  إلى الوصوؿ في والمساندة الدعـ تقديـ -
 .األمثؿ لمموارد االستغالؿ التكاليؼ مف خالؿ تخفيض في المساعدة -

 المعمومات تبادؿ بيدؼ القطاع الخاص مكونات بيف لمتعاوف بيئة خمؽ عمى المنتدى يساعد بحيث :التشبيؾ 
 تدعـ وتحالفات شراكات لعمؿ الفرصة يفتح بحيث المحمي، االقتصاد تنمية أجؿ مف المشترؾ والعمؿ والخبرات
 وغيرىا، مف خالؿ: المحمي االقتصاد محركات

 .العالقة ذات الجيات لدى االقتصادية التنمية بمفيـو االىتماـ مستوى رفع -
 .االقتصادية التنمية مجاؿ في مختصيف مع قوية عالقات بناء -
 .االقتصادية التنمية مجاؿ في المؤثرة والجيات القرار صناع مع العالقة تعزيز -

 وتضغط المحمية، االقتصادية والممارسات السياسات في تؤثر قوة المنتدى يكوف بحيث: والمناصرة الضغط 
 ويتولى المطموب، التغيير إلحداث الموارد حشد مع بالتناغـ االقتصادي النظاـ في إصالحات تنفيذ باتجاه

 وكذلؾ يقـو بالتالي: وتقييميا عمييا والمراقبة وتنفيذىا المناصرة عممية تخطيط مسؤولية المنتدى
 .والتطوير والبحث االبتكار مبادرات دعـ -
 طويمة االستراتيجية االقتصادية والمنافع نتائجيا، قياس يمكف التي النشاطات عمى والطاقات الموارد تركيز -

 .المدى
 .المنطقة في االقتصادية الفرص تنوع لتشجيع اإلنشاء وقيد القائمة الصناعات تطوير ودعـ إنشاء -

 

 ضرورة توضيح مفيـو التنمية إلى كافة موظفي البمدية مف خالؿ عقد ورش عمؿ للقساـ والدوائر. .4

عدـ ترؾ فراغ وقتي بيف لقاءات المنتدى )أدى ذلؾ إلى عزوؼ عدد عف الحضور ونسياف البعض ىدؼ المشروع  .8
 وفكرتو خاصًة وأف الموضوع حديث التداوؿ(.

قبؿ البدء الفعمي في المنتدى لتوضيح الفكرة واألىداؼ واالجابة عمى التساؤالت لدى الطرؼ  أىمية عقد زيارات فردية .2
 اآلخر بالتالي زيادة نسبة مشاركتو.

في حاؿ وجود أفرع لممؤسسات داخؿ المدينة ُيحبذ التوجو لإلدارة األـ وأخذ موافقتيا قبؿ الزيارة لضماف سرعة  .9
 االستجابة.

 الحرص عمى حضور ممثمييا في لقاءات المنتدى.زيارة المؤسسات الدولية و  .2

 زيارة الجمعيات منفردة لمترويج بمفيـو التنمية المحمية والمساعدة في نشره. .4
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 أىمية وجود متخصصيف في مفاىيـ التنمية داخؿ المجمس البمدي. ..

 توصيات التالية اليادفة الى تنمية منطقة المواصي: .5
سنة، لتطوير وتنمية منطقة المواصي، والحفاظ  40-9.تقديـ خطة استراتيجية ذات بعد زمني يتراوح ما بيف  -

 عمييا كأراض  زراعية مف قبؿ وزارة الزراعة.

 تقديـ خطة استراتيجية لتطوير وتنمية منطقة المواصي المصنفة السياحية مف قبؿ وزارة السياحة. -

، وعدد المدف االسكانية والمشاريع الحالية والمستقبمية باإلضافة إلى خطة 4040تحديد التمدد السكاني لعاـ  -
 التطوير خارج المناطؽ ذات االستعماالت الزراعية مف قبؿ وزارة األشغاؿ.

لزاـ البمديات ولجنة التنظيـ المركزية بتطبيؽ القوانيف  - الحفاظ عمى األراضي الزراعية مف التعديات السكنية وا 
عماالت المناطؽ الزراعية، وعدـ إعطاء تراخيص بناء لممواطنيف إال في حدود السكف الزراعي مف الخاصة باست

 قبؿ الحكـ المحمي حسب األنظمة الرسمية.

وقؼ جميع مشاريع االسكاف الواقعة في األراضي الزراعية، وتحويؿ التخصيص مف قبؿ الحكومة ألغراض سكنية  -
 في مناطؽ سكنية أخرى.

قرار تخصيص األراضي الحكومية بحيث يتـ الحفاظ عمى األراضي المخصصة زراعيًا حسب  إعادة النظر في -
 المخطط الييكمي المركزي.

 الحفاظ عمى حـر الشاطئ وتييئتو بالبنية التحتية لتشجيع المستثمريف في القطاع السياحي. -

 تخصيص أراضي لوزارة التربية والتعميـ لبناء مدارس عمييا.  -


