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وزارة الصحة الفلسطينية - غزةمركز المعلومات الصحية الفلسطينية -  2012  المحددات الصحية

المقدمة : 

1

1. المحددات الصحية شبكة معقدة , باربا كارهايس  و سلينا صامويل

الشك أن المحـددات الصحـیة لها دور ھام في الرعایة الصحـیة للمجتمع لعدة أسبـاب أھمها أنها تتجاوز صحـة 

الفرد وتهتم بصحـة المجتمع ككل ٬ وناتجة عن قـرارات وسیاسـات عامة تقـررھا السـلطة التنفیذیة الحــاكمة ٬ 

وتقدم صورة حقیقیة عن الواقـع الصحـي من حـیث التقـدم أو التخلف للمجتمع ٬ وتعطي صورة واضحـة وجلیة 

عن كثیر من الجوانب مثل الوضع االقـــتصادي٬ ومســــتوى الدخل٬ ومعدالت تنمیة المجتمع٬ ومدى رفاھیتھ 

وازدھاره وتقدمھ.                                                                                                 
                                                                                              
 لقد اھتمت البحوث الصحیة بالمحـددات الصحـیة٬ وركزت على العالقـة بـین المحـددات االجتماعیة الصحـیة 

والحالة الصحیة فمثال انخفاض الدخل مرتبط ارتباط عكسي بالحالة الصحیة لألسرة .                          

بشكل عام إن المحـددات الصحـیة ھي شبـكة من المتغیرات التي تسـهل في إعطاء تصور عن الوضع الصحـي 

1للفرد  والمجتمع.                                                                                                  
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إن مستوى الدخل ال یقصد بھ كمیة الثروات ٬ وإنما كیفیة توزیعھ بحیث یتمكن األفراد من أخذ خطوات إیجابیة اتجاه صحتهم 

وحیاتهم.

ھناك عالقة قویة بین مستوى الصحة ودخل الفرد٬ فكلما زادت نسبة الفقـر كلما ارتفعت نسبـة األمراض٬ وكلما زاد مسـتوى 

الدخل ارتفع مســتوى الصحــة وطول العمر٬ ف

٬ وعلى توفیر  بیئات معیشیة أفضل وأكثر أمنا ٬ وتمكنها من الحصول على مستویات علیا من التعلیم ٬ والقدرة على 

حل المشاكل وصناعة القرار.   

في المقابل انخفاض الدخل یعني ضعف القدرة عل شراء أنواع األغذیة الصحیة٬ وقـضاء وقـت أطول في ممارسـة الریاضة 

التي تقـلل من احـتماالت اإلصابـة بـإمراض القـلب والشـرایین ٬ والقـدرة على شـراء أدویة لعالج ارتفاع ضغط الدم وعالج 

السكري واألمراض األخرى.

ً 1,502بلغ معدل دخل الفرد في الضفة الغربـیة وقـطاع غزة حـوالي  دوالر سـنة ٬2010 محققـا بـذلك نموا یقـدر بحـوالي ًّ

7.5% ٬ ولكن التفاوت بـین الضفة الغربـیة وقـطاع غزة كان واضحـا في ھذا المؤشـر حـیث بـلغ معدل دخل الفرد حــوالي ً

1,981 دوالر في الضفة٬ مقارنة بحوالي 1,073 دوالرا في القطاع.ً

حــوالي 9110  دوالر وفي مصر  دوالر ٬ وفي األردن    2600في المقابـل بـلغ معدل دخل الفرد في لبـنان في عام   2011

2750 دوالر وفي سوریا عام  بلغ   . 2010 4380

األســرة ذات الدخل األساســي المرتفع تمتلك الســیطرة على نظامها الغذائي 

الصحي

حسب مؤشرات البنك الدولي

أوًال : الدخل:

الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي

2

.1

.2

1

 المحددات الصحية شبكة معقدة , باربا كارهايس  و سلينا صامويل
31 الملخص التنفيذي للتقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  ٬تحرير د.محسن محمد صالح ٬ ص 2012

2

.3http://data.albankaldawli.org/indicator/ny.gnp.pcap.cd/countries/jo-xq-xt?display=graph
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التعلیم مزیج من المعلومات والمهارات التي یتسلح بها الشخص لمواكبة تحدیات الحـیاة وتمكنھ من المشـاركة الفاعلة 

في المجتمع من خالل إیجاد فرص العمل واألنشطة األخرى. 

ترتبط الحالة الصحیة للمجتمع ارتباطا مباشرا بالتعلیم فانخفاض مستوى التعلیم یؤثر سلبا على الوضع الصحـي العام 

للمجتمع , وفي المقابل ازدیاد مستویات التعلیم یساھم في ارتفاع مسـتوى رفاھیة المجتمع الصحـي ومدى تقـدمھ على 

كافة األصعدة المختلفة .

إن التعلیم الكافي لمرحـلة الطفولة واسـتمرار المبـادرات التعلیمیة للكبـار یحقـق األھداف المنشـودة والتي من ضمنها 

الوصول إلى مجتمع صحي سلیم ٬ ویعزز من القدرات للقضاء على اإلمراض االجتماعیة .

أظهرت دراســة علمیة أن تلقــي األطفال التعلیم في مراحــل عمریة مبــكرة لھ تأثیرات ایجابــیة على صحـــتهم وما 

یمارسونھ من سلوكیات في المستقبل.

)مدرسـة تشـرف وزارة التربـیة والتعلیم  688بلغ عدد المدارس في محافظات غزة للعام الدراسي   ( 2012-2011

مدرسـة  بـینما تشـرف وكالة الغوث على 243 مدرسـة وتخضع  مدرسـة للقـطاع  46العالي الفلسـطینیة على  397

578الخاص ٬ وفي المقابل بـلغ عدد المدارس في محـافظات غزة للعام  ( ) مدرسـة تشـرف وزارة  2007-2006

32التربیة والتعلیم العالي على  مدرسة ٬ بینما تشرف وكالة الغوث على  مدرسة وتخضع  مدرسة للقطاع  193 353

مدرســة بــینما ازدادت المدارس التبــعة لوكالة  44الخاص ٬ یتضح من ذلك أن المدارس الحـكومیة ازدادت بـمعدل 

14الغوث بمعدل  مدرسة والمدارس الخاصة بمعدل  مدرسة . 50

ثانيًا : التعليم:

4

.1

2011-2012إحصائیات حل واقع القطاع التعلیمي للعام  ٬ وزارة التربیة والتعلیم العالي2.

1

2

http://wfsp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3364&Itemid=80
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ثالثًا : البطالة وظروف العمل :

إن مشكلة البطالة من أھم المشـاكل التي تستحـق الوقـوف عندھا لما لها من تأثیرات مختلفة إن كان على الصعید الصحـي و 

االقتصادي و االجتماعي و النفسي .

العاطل عن العمل یشـعر بـعدم الرضا عن الواقـع الذي یعیشـھ األمر الذي یولد حـالة نفسـیة تنعكس على الصحـة الجســمیة 

والذي بدوره یكون سببا لإلصابة بكثیر من األمراض.

تنجم عن مشكلة البطالة حالة من االكتئاب واإلصابة بكثیر من األمراض االجتماعیة التي لها تأثیر سلبي مثل ازدیاد حاالت 

اإلدمان واالنتحار والمشاكل األسریة. 

في دراسة حدیثة بعنوان البطالة تؤثر على طول القـامة أظهرت أن بـطالة الوالدین عن العمل تؤثر بشـكل سلبـي كبـیر على 

طول قامة أبنائهم وان الضغط النفسي وحالة اإلحباط للوالدین عامالن یؤدیان إلى إھمال األبوین لرعایة أطفالهم. 

.1http://www.mediall1.com/Detail.aspx?IDArticle=926

1
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جاءت معدالت البطالة في األراضي المحتلة في السنوات األربع الماضیة وفق إحصائیات الجهاز المركزي الفلسطیني 

2011" فلسطین في أرقام  " كالتالي  : - 

14 الجهاز المركزي لإلحصاء  المركزي ٬ فلسطین في أرقام  ٬ ص 1. 2011

1
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رابعًا : الفقر :

یعتبـر الفقـر وجهة عاكسـة للوضع الصحـي ألي مجتمع٬ وأحــد مسببــات اعتالل الصحــة٬ ولھ ارتبــاط وثیق بالمشــاكل 

االجتماعیة المؤدیة العتالل الصحة لذا نجد المنظمات والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة تهتم بهذا المحـدد باعتبـاره أداة 

حقیقـیة تقـاس بـها الحـالة الصحـیة داخل أي بـلد بـل أكثر من ذلك مدى تقـدم الدولة على بــاق األصعدة األخرى مثل التنمیة 

والتعلیم والرفاھیة والنظافة والبیئة ومعدل الوفیات والترابط األسري .

% والفقـر  25.7ففي األراضي الفلسطینیة بلغت نسبة الفقـر خالل العام  ووفقـا ألنماط االسـتهالك الشـهري لألسـر  2010

.% % علما بأنھ في العام  بلغت نسبة الفقر  % والفقر المدفع  13.7المدقع  26.2 2009 14.1

8

20 الجھاز المركزي لإلحصاء  المركزي ٬ فلسطين في أرقام  ٬ ص 1. 2011

1
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خامسًا : الجنس :

یعتبر الجنس احد محددات الصحة لما لھ أھمیة في تحـدید أنماط األمراض المختلفة لدى الرجال واإلناث بـاإلضافة إلى 

أن معظم االختالفات والتبـاینات الحـاصلة داخل البـلدان یعود إلى مكانة المرأة داخل المجتمع كما أن عدم المسـاواة في 

تلقي الخدمات الصحیة یسهم سلبا في اعتالل الصحة العامة.

النســـاء أكثر عرضة لإلمراض نتیجة المعاناة من الضغط واالكتئاب والقـــلق لكن الرجال أكثر عرضة لحــــوادث 

الطرق والعمل.

األبحــاث والمبــادرات والبــرامج الصحــیة أخذت ھذا المحــدد في االعتبـــار من أجل المزید من التدخالت الفاعلة 

والمحددة وتحدید السبل الممكنة لتحسین وتعزیز الصحة.

 رغم تقـدیم الشـعب الفلسـطیني الشـهداء تلو الشــهداء  إال أن عدد الذكور ظل مرتفعا عن عدد اإلناث  ففي نهایة عام 

2,082,506م  بلغ عدد الذكور حوالي  ملیون وعدد اإلناث   ملیون في حـین بـلغ عدد الذكور  2,148,578 2011

م حوالي  ملیون وعدد اإلناث   .  2,022,635في األراضي المحتلة نهایة عام  2,085,996 2010

9

46 كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  ٬ ص 1. 2011

1
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سادسًا: شبكات الدعم اإلجتماعي :

شبكـات الدعـم االجتماعي ھي مجمـوعة مـن الجهـات الفاعـلة أفرادا ومنظمـات تسـاعد وتشجـع األشخـاص على 

التكییف والتعامل مع المواقف وظروف الحیاة الصعبة ومواجهة المشاكل الیومیة بكافة أنماطها وأشكالها الصحیة 

والمادیة والنفسیة واالجتماعیة٬ حیث تساعد في تحقیق االستقـرار االجتماعي وتقـلیل المخاطر الصحـیة وتتبـاین وفق 

وحسـب رفاھیة المجتمع وتقـدمھ فالدول المتقـدمة تركز على مواضیع الشـعور بـاالنتماء وزیادة الشـعور بقـیمة الذات 

والشعور باألمان أما في الدول الفقیرة والنامیة فهي تبحث عن الدعم المالي عبر المؤسسات االجتماعیة لحـل المشـاكل 

االجتماعیة والصحیة.

مركز تدیرھا وزارة الصحة الفلسـطینیة وكالة الغوث وتشـغیل  148بلغ عدد مراكز الرعایة األولیة في قطاع غزة 

الالجئین والمؤسسات الغیر حكومیة .

% مقارنة بخدمـات وكالـة  30المؤسسات األھلیة تقوم بتقدیم الخدمات العالجیة في قطـاع غزة فقط وتشكـل نسبتها 

%واللتان تـقدمان  خدمـات وقـائیـة  % ٬ ووزارة الصحـة التـي یبلـغ نسبتهـا  49غـوث الالجئیـن التـي یبلغ نسبتها  21

 وعالجیة وتشخیصیة. 

2009 مركز المعلومات الفلسطينية ٬ التقرير السنوي  ٬ ص19.

1
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الصحـة النفسـیة جزء أساسـي ال یتجزأ من الصحـة فهي مرتبـطة ارتبـاطا وثیقـا بـعوامل أخرى تؤثر علیها مثًل ازدیاد ّ

الضغوطات االجتماعیة واالقتصادیة  والسیاسیة واألمنیة . 

 الصحـة النفســیة لألفراد والمجتمعات المحــلیة لها ارتبــاط واضح بمؤشــرات الفقــر٬ و انخفاض مســتویات التعلیم٬ 

وظروف العمل المجهدة٬ والتمییز القائم على نوع الجنس٬ ومخاطر العنف واعتالل الصحة البـدنیة٬ وانتهاكات حقـوق 

اإلنسان. 

للمجتمع الفلسـطیني خصوصیة عند الحـدیث عن العوامل النفسـیة الن لها ارتبـاط واضح بـالمعاناة التي یعیشــها نتیجة 

االحتالل الذي استمر لعدة عقود والذي اثر تأثیرا سلبیا على كافة النواحي والمجاالت.

لعب االحـتالل دور كبـیر في ازدیاد حـاالت االضطرابـات النفسـیة نتیجة عدوانھ الصارخ واجتیاحـاتھ المتكررة للمدن 

والبـلدات الفلسـطینیة واسـتخدامھ لكافة أنواع األسلحـة الفتاكة والمروعة وحـصاره الخانق على قـطاع غزة الذي اوجد 

حاالت كثیرة من األمراض النفسیة وخاصة عند النساء واألطفال  .

في دراسة بعنوان جودة الحیاة والصحة النفسـیة لزوجات الشـهداء بـعد حـرب الفرقـان على غزة للباحـث عماد الرقـب 

أظهرت تأثیرا سلبیا على الحالة النفسیة نتیجة للصدمات النفسیة وفقدان الزوج.

% یعانین من القـلق  % من زوجات الشهداء یعانین من االكتئاب الحـاد والحـاد جدا وان  79.89كما أظهرت أن  47.73

% من زوجـات الشـهـداء عانین بـدرجـة متوسـطة  وحـادة من  77.88بـدرجة متوسـطة وحــادة جدا٬ كما أظهرت أن 

أعراض  ما بعد الصدمة .  

سابعًا : العوامل النفسية :

11

.1

.2

 منظمة الصحة العالمیة 

80 جودة الحياة والصحة النفسية لزوجات الشھداء بعد حرب الفرقان ٬ ص 

1

2
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أنماط الحياة

أوًال: التغذية :
الغذاء ضروري السـتمرار الحـیاة ٬ وتسـمى المواد الموجودة فیھ والتي لها دور أساسـي في الحـفاظ على حـیاة اإلنسـان 

المغذیات أو " العناصر الغذائیة".  تمد ھذه المغذیات والتي تشـمل البــروتینات والدھون والكربــوھیدرات والفیتامینات 

والعناصر المعدنیة والماء اإلنسان بالطاقة والمواد الضروریة لنموه و بقاءه. 

إن تدھور األمن الغذائي في األراضي الفلسطینیة لھ طبـیعة خاصة تمیزه عن معظم مناطق العالم٬ حـیث أنھ لم یتولد عن 

 في وفرة الغذاء ولكنھ ناتج عن القیود المفروضة على الحراك االقتصادي بما في ذلك القـیود على حـركة البـضائع 

والمنتجات الزراعیة الفلسطینیة وعلى حركة األشخاص للعمل بین القرى والبـلدات والمدن وإحـراز دخل یمكن مبـادلتھ 

بالغذاء. 

أعدت منظمتان دولیتان "منظمة الغذاء العالمي و منظمة الفاو باإلضافة الى جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطیني تقـریر 

% كان األمن الغذائي  % من سـكان قـطاع غزة یعانون من انعدام لألمن الغذائي بــینما  أظهرت فیھ  أن  13عام  52 2010

% بشكل ھامشي.  16لدیهم ضعیف و 

نقص

2010رسم بیاني (1) مستویات االمن الغذائي في الضفة وغزة -  

% فقط لدیهم أمن غذائي. % لیس لدیهم أمن غذائي على مدار السنة بینما  19من خالل الشكل یتضح أن  81

12010.توزیع مستویات األمن الغذائي حسب السنة - قطاع غزة 

2010رسم بیاني (2) مستویات األمن الغذائي حسب السنة في قطاع غزة -  

12
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2٢٠١٠.توزیع مستویات األمن الغذائي حسب المحافظات - قطاع غزة 

2010رسم بیاني (3) مستویات األمن الغذائي حسب المحافظات قطاع غزة -  

13
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ثانيًا : التدخين :

یعتبر التدخین من أكثر األسباب المؤدیة إلى ارتفاع معدالت الوفیات في العالم٬ ومؤشـر مهم لیس لألمراض ذات الصلة 

بـالتدخین٬ بـل للمؤسسـات الرسـمیة التي بحـاجة التخاذ قـرارات بـمنع التدخین في األماكن العامة٬ والغیر رسـمیة التي 

تشجع على اإلقالع عن التدخین من خالل إظهار مضار التدخین ٬ وخطورتھ على صحة الفرد٬ والمجتمع. 

600,000یؤدي وباء التبغ العالمي بحـیاة 6 مالیین نسـمة كل عام منهم أكثر من  نسـمة ممن یقـضون نحبـهم من جراء 

% من سـكان البـلدان  80التعرض لدخان التبغ غیر المباشر٬ وسیحصد أرواح 8 مالیین نسـمة بحـلول عام منهم  2030

المنخفضة الدخل٬ والبلدان المتوسطة الدخل إذا لم یتخذ أیة إجراءات لوقفة.

عملت وزارة الصحة منذ فترة على تفعیل السیاسات الرامیة للحد من التدخین في فلسـطین ٬ وتبـنت مبـادرة التحـرر من 

2011التبغ لسنة  ٬ وترتكز ھذه المبادرة على التوعیة بمخاطر التدخین٬ وتقلیل عدد الشباب والمراھقین الذین یجربـون 

أو یصبحون مدخنین ٬ إضافة إلى مكافحة ظاھرة التدخین في المراكز الصحیة والمدارس واألماكن العامة .

450 في فلسطین تقدر تكلفة التدخین  ملیون دوالر سنویا  أي ما یعادل  خمسـة عشـر ضعفا للموازنة التشـغیلیة لوزارة 

120الصحة والتي تقدر تقریبـا ب  ملیون دوالر سـنویا ٬ بـاإلضافة إلى أن ھذا المبـلغ قـادر على توفیر  ألف فرصة  30

300عمل سنویا براتب  دوالر شهریا بمعنى القضاء على ظاھرة البطالة وفقدان العمل .

وفي دراسـة مسحـیة قـامت بـها وزارة الصحـة ومنظمة الصحـة العالمیة  بـعنوان المسـح الصحـي لطلبـة المدارس في 

% بـدأوا  أول سـیجارة قبـل سـن  سـنة ٬  14فلسطین  أظهرت أن نسبة الطلبة الذین یدخنون السجائر بلغت  11.9 2010

% منهم اإلقالع عن التدخین.  63.9وحاول 

14

.1

.2

1

3

2

 -global school –based student health survey   Gaza strip -ص 5 ٬ إعداد معین الكریري .3

٢۰۱٢ التدخين والقانون  إلى أين ..... ٬ وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية  

٢۰۱٢۱ تقرير تقييم فعاليات المبادرة الوطنية للتحرر من التبغ لسنة  ٬ وزارة الصحة  ٢۰۱۱
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األدویة غیر المشـروعة واحـدة من أھم المحـددات الصحــیة لما لها تأثیرات خطیرة على صحــة الشــخص وعامل من 

العوامل المسببة للوفاة كما لها تأثیرات صحیة أخرى فمثال المخدرات تعمل على تلف الدماغ والقـلب والكوكایین یسبـب 

نوبات قلبیة. 

ھناك العدید من األدویة المحظورة والغیر مشروعة التي یتعرض المجتمع إلیذائها مثل المخدرات والبـانجو والحشـیش 

واألفیون والكوكایین والهیروین وأدویة أخرى .

إن تنـاول األدویـة المحظورة كـدواء مسـاعد لجعـل المریض في أفـضل حـال قـد یؤدي إلى الموت نتیجة جرعة زائـدة.  

تناول األدویة غیر المشروعة یأتي نتیجة أسباب ومشاكل اجتماعیة واقـتصادیة ونفسـیة لهذا نجدھا آخذه بـاالزدیاد وھذا 

یستدعي إیجاد وسائل وطرق لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع من اجل الحد من خطر تعاطي األدویة المحظورة بـكافة 

أشكالها وأنواعها . 

م من قبـل الشـرطة  2011إحـصائیـة بـعـدد قـضایـا المخـدرات التي تم ضبـطها  في محـافظـات قـطاع غزة خالل ا لعام 

الفلسطینیة.

ثالثًا: األدوية المحظورة (غير المشروعة) :

15

.1

1

2011 مركز معلومات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة 
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تلوث الهواء خطر یهدد المجتمعات وتتعدد مصادرة إن كان بتقــــدم المجتمع أو تأخره فتقــــدم المجتمع تزداد فیھ أعداد 

المصانع التي تنبعث منھ الغازات السامة كما تزداد فیھ حركة الطیران الذي یزید من تلوث الغالف الجوي.

في المقابــل تخلف المجتمعات یوجد الســیارات الردیئة التي ینتج عنها انبـــعاث الغازات الســـامة  وإحـــراق النفایات 

المنزلیة.  شـهد قـطاع غزة انقـطاع للتیار الكهربـائي نتیجة الحـصار الظالم مما أدى إلى اسـتخدام المولدات الكهربـائیة 

بصورة كبیرة جدا كبـدیل أدى إلى انبـعاث وتلوث الهواء بـاإلضافة إلى اسـتخدام العدو الصهیوني في حربـھ المسـتمرة 

على غزه ألسلحة إشعاعیة فتاكة وقنابل حارقة لها تأثیر على جودة الهواء  .  

2012 في دراسة صدرت عام  بعنوان تقییم مخاطر المولدات الكهربائیة المنزلیة في مخیم جبـالیا في قـطاع غزة والتي 

أظهرت أن أكثر من مئة شخص فقدوا أرواحهم نتیجة الحرائق المنزلیة واالختناق الناتج استنشاق أول أكسـید الكربـون 

القاتل.

أوًال : جودة الهواء :

جودة میاه الشرب محددا قویا من محددات الصحـة وضمان جودتھ ركنا من أركان الوقـایة األولیة باعتبـاره وسـیط نقـل 

إلمراض كثیرة منها اإلسهال.

بالنسبــة إلى قــطاع غزة فانھ یعاني من أزمة في المیاه من حــیث الكم والكیف فهناك شــح في المیاه نتیجة االعتماد على 

الخزان الجوفي الوحید والذي یعاني من عملیة سحب متواصلة باإلضافة إلى تلوث المیاه الذي ینقسـم إلى قسـمین  تلوث 

كیمائي وذلك باحـتوائھ على الكلورید والنیترات التي تسببـها األسـمدة الزراعیة التي تتسـرب إلى الخزان الجوفي حـیث 

1500یعاني ما نسبــتھ  %من المواطنین من ھذا التلوث ویصل معدل الكلورید في بــعض المناطق إلى  ملغرام  94.93

1000في اللتر كما أن زیادة نسبــة األمالح في المناطق الجنوبـــیة تصل إلى  ملغرام في اللتر وتلوث بـــیولوجي نتیجة 

تسرب نوع من میاه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي.

2010 في األراضي الفلسـطینیة بـلغت كمیة المیاه المتاحـة سـنویا  ملیون متر مكعب عام  في حـین بـلغت العام  333.1

15.1  ملیون متر مكعب أي بزیادة  ملیون متر مكعب . 316 2009

ثانيًا : جودة المياه :

البيئة المادية

17

13 تقييم مخاطر المولدات  المنزلية للكھرباء في مخيم جباليا في قطاع غزة ٬ ص1.

1

2012/3/17 فلسطين اون الين  

53 الجھاز المركزي لإلحصاء  المركزي ٬ فلسطين في أرقام  ٬ ص 2011 .3
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بیئة السكن واحدة من المحددات الرئیسیة التي تؤثر على صحة اإلنسان٬ كما أن نوعیة المسكن یلعب دورا حاسما في 

الحالة الصحیة للمجتمع٬ ویعتبر المسكن صحیا إذا توفرت فیھ الهواء النظیف والماء النقي والطعام الصحي. 

السكن القدیم الذي عفا علیھ الزمن٬ وسوء أحوالھ المتمثلة بارتفاع الرطوبة نتیجة عدم التهویة ودخول أشـعة الشـمس 

یؤثر على صحـة أفراد األسـرة من انتشــار أمراض عدیدة مثل الروماتزم وأمراض العظام والمفاصل واإلســهاالت 

وااللتهاب الرئوي . 

تفاقـمت أزمة السـكن والبـناء وارتفاع الشقـق السـكنیة في قـطاع غزة بـعد اسـر الجندي الصهیوني جلعاد شـالیط عام 

٬2006 الذي أدى على أثره فرض حصار شامل على قطاع غزة من قبل االحتالل الصهیوني٬ وشنھ حربا ضروسـا 

في نهایة عام 2008الذي أدى إلى تدمیر أالف المنازل بشـكل كلي وجزئي مما اوجد نقـصا في المســكن والعیش في 

مساكن غیر مؤھلة وغیر صحیة .

بدأ تجار قطاع غزة بإدخال أدوات البـناء عبـر اإلنفاق٬ لكن ظلت المشـكلة باقـیة ارتفاع في أسـعار الشقـق السـكنیة ٬ 

وازدیاد عدد األسر التي تعیش في وحدة سكنیة .  

أشار المركز اإلحصائي الفلسطیني أن نسبة األسر التي تعیش في وحدات سكنیة ذات كثافة عالیة 3 أفراد فأكثر بلغت 

. % في العام  2007 %في العام  فیما كانت ھذه النسبة  11.3 2010 9.5

ثالثًا : المسكن :

18

.1

1

57 الجھاز المركزي لإلحصاء  المركزي ٬ فلسطين في أرقام  ٬ ص 2011
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رابعًا: النفايات :

تعتبر النفایات احد المشكالت األكثر إلحاحا في قـطاع غزة لما لها اثر على الصحـة العامة وصحـة البـیئة ٬حـیث ینجم 

عن تراكم وتكدس النفایات انتشـار للفئران والحشـرات والقـوارض بـاإلضافة إلى انتشـار الروائح الكریهة والغازات 

الســـامة التي تعمل على تلوث الهواء الناتج عن حـــرق النفایات بـــاإلضافة إلى تلوث التربــــة والمیاه الجوفیة نتیجة 

العصارة الناتجة عن تراكم النفایات.

یتم التخلص من النفایات الصلبة التي یتم جمعها من قـطاع غزة في ثالث مواقـع رئیسـیة ھي مدفن جحـر الدیك شرقـي 

غزة ومدفن صوفا في شرق رفح ومدفن دیر البلح في المنطقة الوسطى .

 قدرت كمیات النفایات الصلبـة المنزلیة المنتجة یومیا وفق تقـریر مسـح البـیئة المنزلیة الصادر عن الجهاز المركزي ً

, في الضفة الغربــیة و في قــطاع ً ) طنا في الیوم ( بحـوالي ( 611لإلحـصاء الفلسـطیني في العام  1 710 2,321 2009

) كیلو غراما ( في الضفة ً 3.9غزة)٬ حـیث قـدر متوســط إنتاج األســرة الیومي من النفایات الصلبــة ما یقــارب ( 3.5

) كیلوغراما ( في ً 0.7الغربیة و في قطاع غزة)٬وبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفایات الصلبة المنزلیة حـوالي ( 0.6 2.7

0.4الضفة الغربیة و   في قطاع غزة). 
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730 كما بلغت كمیات النفایات الصلبة الناتجة عن المراكز الصحیة تقریبا   في الشهر  في الضفة الغربـیة و  472 1,202

في قطاع غزة .

17,027تنتج المنشأت اإلقتصادیة في األراضي الفلسطینیة  ألف طن شهریا من النفایات الصلبة معظمها ناتج عن 

ألف  2,287,8األنشطة الصناعیة جاءت على النحو التالي   ألف طن شهریا في الضفة الغربیة و   14,738,8

طن شهریا في قطاع غزة .                                                                                                            
2

1
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2011/10/17 بيان صدر عن الجھاز المركزي لإلحصاء المركزي بتاريخ  .2
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