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  تأثير البيئة على األمراض السارية في قطاع غزة
  دراسة في الجغرافية التطبيقية

  ملخص البحث
الــسائد يلقـي البحــث الــضوء علــى األمــراض الــسارية فــي قطــاع غــزة، وعالقتهــا بالوضــع البيئــي     

ا، مـع توزيـع كثافاتهــا علـى محافظـات قطــاع  آخـذين فـي االعتبــار البعـدين الكمـي والنــوعي لهـ،فيـه
، ) اإلطـار النظـري(  البحـثمنهجيـةم البحـث إلـى ثالثـة مواضـيع، تنـاول األول منهـا ّسُقـوقـد غزة، 

 أمـــا الثالـــث فخـــصص لبيـــان .وخـــصص الموضـــوع الثـــاني للبيئـــة وانتقـــال األمـــراض الـــسارية منهـــا 
تـــتم البحـــث بالنتـــائج والمقترحــــات  اخثـــمكثافـــات وتوزيـــع األمـــراض الـــسارية فـــي محافظــــات غـــزة، 

  .والتوصيات
ABSTRACT 

The Effect of Environment on The Communicable 
Diseases in Gaza Strip 

A Study in Applied Geography 
 

This research deals with the effect of  Environment on Communicable 
diseases in the Gaza strip. Taking in consideration the  quantitative and 
qualitative sides of this problem. The distribution of these diseases 
densities were done on Governorates of  the Gaza Strip. This research is 
divided into three subjects, the first deals with the Strategy of the 
research. The second deals with the relationship between the 
Environment and Communicable diseases in the Gaza strip.  The third 
deals with densities of diseases and their distribution. The research 
concludes with showing the results, suggestions and recommendations.    

                                                            
  الموضوع األول

 اإلطار النظري والمنهجية

  : مقدمة
مــن أجــل  فيهــا أن يحــدث تغيــرات يحــاول     يعـيش اإلنــسان فــي بيئتــه ، يتــأثر بهــا ويــؤثر فيهــا، و

 مـن األمـراض ًايـرب كًادد عـال شـك أنو .ضرر عليـهال  بعضفيقع في صالحه، وتكون، حياة أفضل
، الهواء عناصر البيئة مثل معغير المباشر  وأ المباشر لتفاعله نتيجة  تكونالتي تصيب اإلنسان

 فــي يظهــرًيأخــذ وقتــا أطــول حتــى  وأ بــسرعة ،  إمــاهــاواإلنــسان، والحيــوان، والتربــة، فيظهــر تأثير
ً حادا وقويا، وقد يكون التأثير ،صورة أمراض   تكونوقد حياة اإلنسان، ا ما ينهيومنه، ًأو محدوداً

  . في بيئتهأضرار في إحداث ًسبباالبيئية السيئة  اإلنسان تصرفات



 - ٣ -

علــى الوضــع البيئــي فــي قطــاع غــزة ، حيــث المــساحة الــصغيرة،   هــذهحالــة التفاعــلتــنعكس و    
ًمــا يزيــد الوضــع ســوءا مــا يتعــرض لــه قطــاع غــزة مــن حــصار مــن قبــل م و،كثافــة الــسكان الكبيــرةو
 الــسكان ال  فيــه أصــبححــد، وانتــشار البطالــة ، وتــدني مــستوى المعيــشة، إلــى الحــتالل الــصهيونيا

 أصـبح مـن المـألوف للـسكان كمـا أنـه،  إال بـصعوبةيستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية
، وال رؤيــة تجمعــات القمامــة وميــاه الــصرف الــصحي فــي الــشوارع، إضــافة إلــى عبــث األطفــال بهــا

 نقص األموال لدى الـسكان ، وانخفـاض قـدراتهم الـشرائية للمـواد نإإذ وضع عند هذا الحد،  اليقف
 وتنــاول بعــض ، األمــراض الناتجــة عــن ســوء التغذيــة بعــض إلــى انتــشارىالغذائيــة الــضرورية، أد

، وصـعوبة الالزمـةًما يزيد األمـر تعقيـدا عـدم تـوفر العالجـات م، والمنتهية مدة صالحيتهااألغذية 
    . في الخارج لتلقي العالج المطلوب إلى مستشفيات نقلهم
 -:منطقة الدراسة: ًأوال

ً شـريطا سـاحليا، يبلـغ طولـه ًمكونـا الـسهل الـساحلي الفلـسطيني، جنوب  قطاع غزةيقع      كـم ٤٥ً
مـــن  )١( كـــم١٢ – ٦، ويتـــراوح عرضـــه بـــين )مـــن الـــشمال إلـــى الجنـــوب (مـــع امتـــداد خـــط الـــساحل

 الطوليـة  والمنخفـضات الحـواجز الرمليـةحيث تمتـد بالهدوء ، تضاريسهيز تتمو. الشرق إلى الغرب
 نحــو خــط الــساحل للبحــر المتوســط ،  بــشكل عــامالــذي ينحــدر، ج ســطحهلتمــو،  طولــهعلــى امتــداد

مناسـيب الـسطح   فيـهوتـصل، )٢( الحديثـة والقديمـة الكثبان الرملية الساحليةكما تنتشر فوق سطحه
 ثالثــة أوديــة فــصلية الجريــان، هــي يتواجــد فيــهكــذلك  ســطح البحــر ، ً متــرا فــوق مــستوى١٠٠ إلــى

 وينتهـــي فـــي البحـــر المتوســـط ،، ووادي غـــزة أكبرهـــا وينتهـــي جنـــوب مدينـــة ديـــر الـــبلحاوادي الـــسلق
 الــذي ينتهــي فــي البحــر )٤()أحــد روافــد وادي الحــسى(، ووادي بيــت حــانون )٣(جنــوب محافظــة غــزة

الغـرب البحـر المتوسـط ، ومـن الجنـوب  يحـده مـنو .لـشمال جهة ا حدود قطاع غزةخارجالمتوسط 
 تبلـغ مـساحتهو. لنقـب الفلـسطينيل  طبيعـي أما من الشرق فهـو امتـداد، في مصرشبه جزيرة سيناء

 خمــس محافظـــات، هـــي شــمال غـــزة، وغـــزة، والمحافظـــة م قطــاع غـــزة إلـــىّسُقـــ  وقـــد،)٥( ٢ كــم٣٦٥
 لعـــام ) ٦( نـــسمة١٤١٦٨٠٢    د ســـكانه، وخـــان يـــونس، ورفـــح، ويبلـــغ عـــد)ديـــر الـــبلح (الوســـطى

                                                 

، وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي، األطلـس الفنـي، الجـزء األول، محافظـات  )١٩٩٧(: السلطة الوطنية الفلـسطينية- 1
   ١٤غزة، ص 

 حبيبات الرمال فيها مفككة، وتنتشر بجوار خط الساحل، أمـا تلـك القديمـة مازالت الكثبان الرملية الحديثة هي التي -  2
 الـداخل، ومعظمهـا مـدفون تحـت يالـسيت، وتنتـشر فـًفهي التي تماسكت حبيباتها بفعل مادة الحمـة، غالبـا مـا تكـون الك

 .رواسب أحدث منها، ويظهر بعضها في وادي غزة الذي يخترق قطاع غزة

  .حر المتوسطب نحو ال مياههاً وادي غزة إال بركا من مياه الصرف الصحي تمأل قاعه، ثم تجريفي ال يرى الناظر - 3
مورفولوجيـا، ودنى من وادي غزة داخل قطاع غزة، دراسة في الجي، الجزء األ) ١٩٩٩: (عبد العظيم قدورهمشتهى،  - 4

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة النيلين، الخرطوم

،  الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني، اإلحـــصاءات الجغرافيـــة فـــي  )٢٠٠٣: ( الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية- 5

   .٣٠فلسطين، ص  ، رام اهللا ٢٠٠٣األراضي الفلسطينية 
، الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطيني، التعــداد العــام للــسكان والمــساكن  ) ٢٠٠٨ (الفلــسطينيةالــسلطة الوطنيــة - 6

  .، جداول متعددة، رام اهللا فلسطين)السكان والمساكن(، النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة، ملخص والمنشآت
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 ٣٨٨٢ (  العـالم  فيه مـن أعلـى الكثافـات الـسكانية فـي  العامةوتعتبر الكثافة السكانية،  م٢٠٠٧
 وتعــد .  والمحـدودة مـوارد البيئـة المحليـةًكبيـرا علـىً ضـغطا  فيـهيـشكل الـسكان و، )١( ) ٢كـم/نـسمة

، )٢كــم/ نــسمة٦٧١٤ (   ثــر كثافــة ســكانيةواألك، ) نــسمة٤٩٦٨٠٣  (ً ســكانااألكبــرمحافظــة غــزة 
   .سكان القطاعمن مجموع  % ٣٥ ويقطنها

 ٢٦٣٠بكثافــــــة ســــــكانية مقــــــدارها )  نــــــسمة١٦٨٣٠٢(ًتعتبـــــر محافظــــــة رفــــــح األقــــــل ســـــكانا     و
 ويعتبـر الزحـف العمرانــي . سـكان القطــاع مجمـوعمــن % ١١.٩ تبلــغ نـسبة سـكانها ، و٢كـم/نـسمة

إضــافة إلــى ،)٢(  المــشكالت التــي تواجهــا محافظــات قطــاع غــزة علــى األراضــي الزراعيــة مــن أكبــر
منطقــة الدراســة،كما توضــح  ) ١( توضــح خريطــة رقــم . )٣ (ضــغط الــسكان علــى المــوارد الطبيعيــة

  .محافظات قطاع غزة ) ٢(خريطة رقم 
  موقع منطقة الدراسة ):١( خريطة رقم 

  
  :ًنقال عن: المصدر

، وزارة التخطيط والتعاون ) ١٩٩٧: (السلطة الوطنية الفلسطينية

  ١١الدولي،أطلس قطاع غزة، ، ص 

  محافظات قطاع غزة ): ٢( خريطة رقم 

  
  :ًنقال عن: المصدر

 خارطة قطاع  القدس، ):٢٠٠٠:(معهد األبحاث التطبيقية 

  .غزة
  
  

                                                 

  .باحث النسبة المئوية من احتساب ال- 1
، تــدهور التربــة فــي محافظــة غــزة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، قــسم  )١٩٩٧: ( عبد العظــيم قــدورهمــشتهى، - 2

   .١١١ – ١٠٧الجغرافيا، جامعة الخرطوم ، السودان، ص ص 
، مالمــح غــزة البيئيــة ، الجــزء األول، مــسح عــام للمــصادر  )١٩٩٤(  الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية لحمايــة البيئــة- 3

  ٣ - ١البيئية، هولندا،    ص ص 
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     : مجال البحث وحدوده- :ًثانيا
 فـي هفي حـين يـرتبط موضـوع ، ، بمكان الدراسة، والمتمثلة في قطاع غزةمجال البحثيرتبط     

  فــي حــدودالتــي تــصيب اإلنــسانCommunicable diseases  الــساريةعالقــة البيئــة بــاألمراض
             . م٢٠٠٦ – ٢٠٠٠للفترة الزمنية الواقعة بين عامي  محافظات قطاع غزة

  :اآلتي تحقيق   تحاول الدراسة  : الدراسةفروض-:ًثالثا
  . المختلفة في قطاع غزة بعناصر البيئةالسارية  إصابات األمراضارتباط – ١
  . عدد اإلصابات باألمراض حسب النوع في محافظات قطاع غزةتباين – ٢
  .اختالف كثافات األمراض السارية في محافظات قطاع غزة – ٣

  : منهج وأسلوب الدراسة-:ًرابعا
 ٢٠٠٠الخام للفترة من  بيانات األمراض السارية تصنيف وتبويب  الدراسة علىاعتمدت هذه     

 علــى بعــض اعتمــدت،  كمــا وكثافاتهــا  الحــسابيةمتوســطاتها حــساب مــع تحليلهــا، ثــم  م ٢٠٠٦ –
 ،)١(  البيانيـةالخطـوط  ، مثل الرسوم البيانية الوصـفية، كاألعمـدة البيانيـة أوالبيانيوسائل التمثيل 
 من أجل ذلك، مراض المدروسة لأل التوزيع الجغرافي وذلك لبيانخرائط الكثافات ، باإلضافة إلى 
  . البحث موضوع طبيعةليناسب التحليلي ،  الوصفي وينتباع المنهجاكان البد من 

  :عدد األمراض السارية -:ًخامسا 
ً مرضــا، بلــغ عــدد المرضــى فيهــا رســميا٦٤يزيــد عــدد األمــراض الــسارية فــي قطــاع غــزة عــن       ً 

جموعــات ليــسهل دراســتها، وتمثلــت هــذه تــم وضــعها فــي مو ســنوات، ٧ً مــصابا خــالل ٨٤٥٣٥٠
ــــة،وأمراض الجــــدري،  ــــون، والرئ ــــات، والعي ــــونزا، األميب ــــي أمــــراض اإلســــهال، واألنفل المجموعــــات ف
والحمة، والديدان الداخلية، ثـم أمـراض الجـرب والقمـل، والتهابـات الكبـد والـسحايا، وأمـراض تـسببها 

ــــض ــــات والحــــشرات، ي ــــك أمــــراض لدغــــة أو عــــضة الحيوان ــــى ذل ــــى، اف إل ــــسمم، والتهابــــات الكل الت
، الكـــوليرا   ،شـــلل األطفـــال  ، مثـــل أمـــراض توجـــد فيهـــا إصـــابات أمـــراض الواســـتبعدت .والنكـــاف
ًأو أمــراض عــدد اإلصــابات فيهــا قليــل جــدا لــسبع ســنوات، بحيــث . )الــسعار(داء الكلــب ، الــدفتيريا 

از، ولـشمانيا الجلـد، ًيقل عدد المرضي فيها عن مريض واحـد سـنويا، مثـل أمـراض الحـصبة، والكـز
  .واإليدز، والمالريا، والحصبة األلمانية

  
  

  ع الثانيوالموض
   في قطاع غزة الساريةالبيئة وانتقال األمراض

                                                 

،  دار المعرفــة الجامعيــة،  ، مــصر،اإلســكندرية، األســاليب الكميــة والجغرافية، )١٩٩٥: ( عيــسى علــىإبراهيم، – أ - 1

  .صفحات متعددة
ـــا باســـتخدام الحاســـوب، )١٩٩٧: ( نعمـــانشـــحادة،  – ب ـــي الجغرافي ـــة ف ـــشر عمان،، األســـاليب الكمي  دار صـــنعاء للن

  .، صفحات متعددة ١ ط والتوزيع، ،
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تعتبر دراسة العالقة بين اإلنسان والبيئة مهمة لمعرفة التهديدات واألخطـار المرضـية الواقعـة      
 األسس الحديثة لعلـم البيئـة مـن إدخالويعتبر ،  )١(الحماية منهاالبحث عن طرق على اإلنسان، و

، وتنتقل األمراض السارية من شخص مصاب أو حيـوان  )٢( الحديثةاألمراض الحماية منوسائل 
، وتكمـــن عواملهـــا فـــي الفيروســـات، والطفيليـــات، والبكتيريـــا، والديـــدان،  لهـــامـــضيفالنـــسان اإلإلـــى 

، أو فــي صـورة وبــاء ) عارضـة–مبعثــرة (   اإلصـابةوالفطريـات، وقــد تظهـر علــى اإلنـسان منفــردة 
 ، ويتوقــف ذلــك )٣( عــن اخــتالل التــوازن بــين البيئــة واإلنــسان ويعبــر حــدوثها، )جماعيــة اإلصــابة(

علـى مجموعــة مــن العوامــل منهـا المــستوى المعيــشي، والمــستوى التعليمـي، والتقــدم التكنولــوجي فــي 
ية التي تقدم التثقيـف الـصحي والعـالج، مجال مكافحة األمراض السارية، وتوفر المؤسسات الصح

، ومـــن هـــو حامـــل )٤(مهمـــا تعـــددت األســـباب، فإنـــه يجـــب فهـــم العالقـــة بـــين البيئـــة واإلنـــسانلكـــن و
  .)٥(البيئية للمشكلة  ؟ إذ أن هذا جزء مهم من المعالجات)معيله( مضيفه وأناقله،  وأللمرض، 

 -:الوضع البيئي في قطاع غزة

 الـدول الناميـة الـذي هـو  مـنالعديـد ًبيئـي فـي قطـاع غـزة كثيـرا عنـه فـي ال يختلف الوضع ال      
للظروف البيئيـة الخاصـة، المحليـة ً، نظرا ًأكثر تدهورا  فيهيون الوضع البيئكجزء منها، بل ربما ي

علــى مــساحة خمــس محافظــات،  تتــوزع والتــي ، )٦( ٢ كــم٣٦٥مــساحة األرض صــغر ، وواإلقليميــة
  ،٢ كـــم٥٨ الوســـطي  والمحافظـــة ،٢ كـــم٧٤غـــزة ومحافظـــة  ، ٢ كـــم٦١شـــمال غـــزة  هـــي محافظـــة

  مـنوتعـاني هـذه المـساحات الـصغيرة ،  كـم٦٤رفـح ثـم محافظـة  ، ٢ كـم١٠٨ خانيونس ومحافظة
، والتي وصلت إلى ارتفاع نسبة البطالةوتدني مستوى المعيشة، إضافة إلى   عليها،ضغط السكان

 المـساكن المأهولــة د نـسبة عــدخــرى تتـدنىمــن جهـة أ،  %  ٩٠مـع نـسبة فقــر تـصل إلـى  % ٨٠
،  %٣١.٤ غـــــزة ، % ١١.٩شـــــمال غـــــزة (والمتـــــصلة بـــــشبكات الـــــصرف الـــــصحي للمحافظـــــات 

لجميــــع  % ١٠.١، بمتوســــط مقــــداره  )٧( %)٥.١، ورفــــح  %٠.٦، خــــانيونس  %١.٤الوســــطى 
رة ً ويـــزداد الوضـــع البيئـــي ســـوءا مـــع اإلضـــرابات المتكـــر،ً، وهـــي نـــسبة منخفـــضة جـــداالمحافظـــات

                                                 
 مطبعة دمشق، سوريا، ،١٧، مكافحة ا�مراض السارية، ط  )٢٠٠١: (  جمعية الصحة ا�مريكية -    1

   .٥٦ – ٣٢ص ص الداوودي، 

  ا1س,كندرية، م,صر،، البيئة وصحة ا1نسان ف,ي الجغرافي,ا الطبيعي,ة، )٢٠٠٤: ( عبد العزيز طريح ،شرف - 2
 .حات متعددةمركز ا1سكندرية للكتاب، صف

 جامع,ة قط,ر،  قط,ر،،)ص,حة البيئ,ة( ، الموسوعة البيئية ، المجلد الثالث  )١٩٩٦: ( سعيد محمدالحفار، – ١
 . متعددةصفحات 

         ، البيئ,,,ة وا1ن,,,سان، دراس,,,ة ف,,,ي م,,,شك@ت ا1ن,,,سان م,,,ع بيئت,,,ه، )١٩٩٧: ( زين ال,,,دينعب,,,د المق,,,صود، - 4
  .١، ط ا1سكندرية، منشأة المعارف

ً، البيئة والتلوث محليا وعالميا، نظرة عالمية إل,ى الم,شك@ت والحل,ول، )١٩٩٩: ( نبيل صبحيالطويل ، – ٣ ً 
 . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيعبيروت ، لبنان،

 الفلـــسطيني، اإلحـــصاءات الجغرافيـــة فـــي ء، الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصا )٢٠٠٣: ( الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية - 6
  .٣٠لسطينية، رام اهللا، فلسطين، ص األراضي الف

  -:ً النسب من حساب الباحث، اعتمادا على- 7
، الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، النتـائج النهائيـة،  )٢٠٠٠ينـاير /كانون ثاني: (السلطة الوطنية الفلسطينية -

   .٦٩ ، ص ٢٦ ، جدول ٦١تقرير المساكن، األراضي الفلسطينية، الجزء الثاني، رقم 
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والطويلة لعمال النظافة والصرف الصحي والتابعين للبلـديات، بـسبب عـدم تلقـيهم رواتـبهم الـشهرية 
، )الـسوالر(ً، ويزيد المشكلة تعقيدا عدم توفر وقود السيارات بكميـة كافيـة )١(ألكثر من تسعة شهور

لــى مجمــل  ترتــب عحيــث، )٢(قطــاع غــزةل  المحروقــاتبعــدم تزويــدوتهديــدات االحــتالل اإلســرائيلي 
هــذه األمــور تــراكم النفايـــات فــي شــوارع المـــدن، وتــدفق ميــاه الــصرف الـــصحي فــي الــشوارع أليـــام 

تجمعـات  فـي للعـب واللهـوعديدة دون إصالحها، وهذه أمور تتيح الفرصة لألطفال بصفة خاصـة 
  ومياه الصرف الصحي، وانتشار الـذباب والحـشرات ، والحيوانـات القارضـة، ومعظمهـا ناقـلالنفاية

، يــضاف إلــى ذلــك أن قيعــان األوديــة أصــبحت ، إضــافة للــروائح الكريهــة المنبعثــة منهــا لألمــراض
 حــدود المنطقــة شــرقًبركــا لميــاه الــصرف الــصحي، كــم أن المكــب الرئيــسي للنفايــات فــي غــزة يقــع 

تــدني ل ًونظــرا،   نجــد الكثيــر مــن األمـراض الــسارية تنتــشر بــين الــسكانونتيجــة لــذلك ،الـسكنية فيهــا
ً العالج والـدواء ماديـا، األمـر الـذي  نفقات الكثير من المصابين تغطيةال يستطيعتوى المعيشة مس

  .ًيزيد الوضع الصحي تعقيدا
  : في قطاع غزة باألمراض الساريةاإلصابات

ً الـسارية المـسجلة رسـميا فـي وزارة الـصحة داخـل بـاألمراض أعـداد اإلصـابات تناولت الدراسة     
 م، وهــي الفتــرة التــي شــملت مــا قبــل انتفاضــة األقــصى ٢٠٠٦ إلــى ٢٠٠٠ن قطــاع غــزة للفتــرة مــ
 فقــد تــم وضــعها فــي ً مرضــا،٦٤ألن عــدد األمــراض الــسارية يزيــد عــن ًونظــرا  ،المباركــة، وخاللهــا

   ).١(  الجدول رقم ،، ومتوسطها السنويالنسب المئوية لها حسب مجموعات،
  : أعداد اإلصابات باألمراض السارية–أ 

أن المجموعـات األربعـة األولـى مـن  ) ١( ، والـشكل رقـم  )١( رقـم من بيانـات الجـدولضح  يت   
 ٨١.٥   (ًاألمــراض وهــي اإلســهال واألنفلــونزا واألميبــات وأمــراض العيــون، أكثــر األمــراض انتــشارا

 ١١مـــن مجمـــوع اإلصـــابات لكـــل األمـــراض، فـــي حـــين تـــشكل المجموعـــات األخـــرى وعـــددها )% 
و تـشكل مجموعـة أمـراض اإلسـهال وحـدها . من مجمـوع اإلصـابات % ١٨.٥مجموعة ما مقداره 

 ١٣.٤، ثم األميبـات  %١٤.٥من حاالت اإلصابة، تليها مجموعة أمراض األنفلونزا   % ٤٣.٦
ويعــــود ارتفــــاع حــــاالت اإلصــــابة بــــأمراض المجموعــــات األربعــــة . )٣( %١٠وأمــــراض العيــــون % 

  . للمرضاألولى إلى تعدد األوساط البيئية الحاملة
  
  

، والمتوسط  الساريةباألمراض النسبة المئوية لإلصابات ) : ١( جدول رقم 
  . م٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ في قطاع غزة  للفترة من السنوي لها

  

   السنويالمتوسط  النسبة المئوية  اسم المرض

                                                 

 . بأكمله٢٠٠٧ كان آخر هذه اإلضرابات خالل شهر نوفمبر - 1

 . م٢٠٠٧ً حدث القطع كليا طيلة األسبوع األخير من شهر نوفمبر - 2

 . النسب المئوية من حساب الباحث- 3
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  ٥٢٥٩٧.٤   %٤٣.٦  اإلسهال  
  ١٧٤٧٥.٠   %١٤.٥   األنفلونزا
  ١٦٢٢٣.٧   %١٣.٤ األميبات 
  ١٢١٢٤.٨   %١٠.٠   العيونأمراض 

  ٥٩٨٧.٧   %٥.٠ أمراض الرئة 
  ٤٣٧٧.٣   %٣.٦ أمراض الجدري

  ٢٨١٨.٣   %٢.٣ الحمى
  ٢٣٧٧.٠   %٢.٠ الجرب والقمل 

  ٢٣٤٣.٠   %٢.٠  الديدان 
  ١٥٨٥.٦   %١.٣ التهاب السحايا 

  ١٥٢٦.١   %١.٢ التهاب الكبد 
  ٧٦٩.٤   %٠.٦  التسمم 

  ٣٥٢.٠   %٠.٣ عضة الحيوانات 
  ١٣٠.٤   %٠.١ التهاب الكلى 

  ٧٦.٤   %٠.١ النكاف 
  ١٢٠٦٩٠.٤   %١٠٠  المجموع

 

  -:ً تم جدولة البيانات اعتمادا على:المصدر
Palestinian National Authority: Ministry 0f Health, Primary Health Care 

Directorate, Infectious Diseases Reports ( 2000, 2001, 2002 ,2003 ,2004 

   ) .٢ ،١( للمزيد عن عدد اإلصابات حسب السنوات انظر ملحق رقم          .(2006, 2005,

  
  
  
  
  
  
  
  

    )١( شكل رقم 
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النسبة المئوية لحاVت ا1صابة با�مراض السارية في قطاع غزة 
للفترة من ٢٠٠ - ٢٠٠٦ م

  
   ).١( ًاعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر

  : تطور أعداد اإلصابة باألمراض–ب 
،  )٢( ل رقــم    يمكــن التعــرف علــى تطــور عــدد اإلصــابات لألمــراض الــسارية المختلفــة مــن شــك

  :)١(ومنه نجد

    )٢( شكل رقم 
ـاألمراض السـارية بيـن عـامي ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ م تطور أعداد اإلصـابات ب
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حالة إصابة

  
  . )١(  بيانات الملحق رقم ر انظالمصدر

                                                 

   ).١(  انظر ملحق رقم -  1
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 التذبـــذب فـــي قيمتـــه، وهـــذا داللـــة علـــى عـــدم اســـتقرار يـــشير التغيـــر فـــي حـــاالت اإلصـــابة إلـــى -١
 ٢٠٠٠ المحـصلة اإلجماليـة للتغيـر مـن عـام األوضاع البيئية و الخدمات الصحية المقدمة، وتبلغ

 إال فــي  لتــدل علــى تزايــد عــدد المرضــي، قــيم التغيــر إيجابيــةو، ) %٣٣.٢+ ( ٢٠٠٦إلــى عــام 
   .)١()% ٥.٨- (٢٠٠٦عام و، ) %٢٢.٥ -(  ٢٠٠٢عامين هما 

 ٢٠٠٠أن عـــدد اإلصـــابات بـــاألمراض الـــسارية فـــي قطـــاع غـــزة فـــي ازديـــاد مـــستمر منـــذ عـــام  -٢
البيئية في قطاع غزة ، وتوقف وحتى الوقت الحاضر، ومما ساعد على ازديادها تدهور األوضاع 

مــشاريع التنميــة فــي مجــال الــصرف الــصحي وميــاه الــشرب وغيرهــا، وهــي مــشاريع مرتبطــة بالــدعم 
  .المقدم من الدول المانحة بصفة خاصة
  -):Reservoir المستودع(الوسط البيئي لألمراض في قطاع غزة 

ً إنـسانا، أو  هذا الوسطد يكونفق،   بأنه مصدر العدوى)مستودع المرض (   يعرف الوسط البيئي
غيــر ذلــك، وقــد يكــون وًحيوانــا، أو حــشرة، أو قــد يكــون الهــواء، أو الطعــام، أو النبــات، أو التربــة، 

ًالوسط البيئي وسطا منفردا، أو مجموعة أوساط بيئية  Infection ومنه ينتقل العامل العدواني .)٢(ً

agent العامــل مــن مــرض آلخــر ، فقــد يكــون  هــذا يتبــاين، إلــى جــسم اإلنــسان المــسبب للمــرض
   .، أو حشرات، إلى غير ذلك وديدانبكتيريا، أو فيروسات، أو طفيليات

  -: في قطاع غزة الساريةاألوساط البيئة لألمراض
 ٣( تـاريخ صـالحيتها لالسـتخدامالمنتهـي المواد الغذائية ما يقصد به-: والملوثالطعام الفاسد – ١

 وتأتي عـن طريـق ،  من فترة ألخرىثل هذه األغذية في قطاع غزةويتكرر تواجد م  أو المسمم،،)
األســواق لمــدة طويلــة بهــدف احتكــار ، أو تخزينهــا مــن قبــل تجــار الــصهيونيالمحتــل  وأ التهريــب
 ر أمـــا الطعـــام الملـــوث هـــو الـــذي انتقلـــت إليـــه عـــدوانيات األمـــراض بـــشكل مباشـــر أو غيـــ.المحليـــة
  . مباشر

 التربـــة المكـــان  الملوثـــة ببـــراز أشـــخاص أصـــيبوا بـــأمراض، وتعتبـــر يقـــصد بهـــا التربـــة: التربـــة– ٢
، ثم تنتقل إلـى اإلنـسان عـن طريـق )٥( والديدان )٤(الطفيليات المفضل الحتضان الطور العدواني 

  .المالمسة المباشرة، أو عن طريق النبات، والماء

                                                 

  . نسب التغير من حساب الباحث- 1
   .١٥ ، مرجع سابق ص ١٧مراض السارية، ط ، مكافحة ا� )٢٠٠١: (  جمعية الصحة ا�مريكية - 2

  -: للمزيد ارجع إلى- 3

 ٕ، األمراض المنقولة بواسطة الغذاء، ترجمة مسفر بن حمد الدقل واسماعيل الشايب، )٢٠٠٢: (.دين أو كاليفر، - 
 .صفحات متعددة النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض السعودية،

 الـدار  القـاهرة، مـصر،، أمـراض الديـدان والطفيليـات األخـرى الخطيـرة، )٢٠٠٠( ر محمـد بـشيابن راشـد،  - 4

  .متعددةالدولية لالستثمارات الثقافية،  صفحات 

 الـدار  القـاهرة، مـصر،، الديدان الشريطية، بدايتها التشريحية وآثارهـا الـصحية، )١٩٩١: (السيد الصديقالعوني، - 5

 . تعددة، صفحات م  والتوزيعالعربية للنشر



 - ١١ -

 األمــراض، تانياتعتبــر المــستودع الكبيــر للكثيــر مــن عــدو : القمامــة وميــاه الــصرف الــصحي– ٣
 بهدف بيعها وتـوفير قـوت ، من القمامة أشياء معدنية أو بالستيكيةبجمع  السكانويقوم العديد من

 كمــا أنهــا تعتبــر أمــاكن مفــضلة لتكــاثر الحــشرات، والحيوانــات الــضارة كــالفئران، والكــالب ،يــومهم
ن أغنـامهم علـى أكـوام يزيـد األمـر خطـورة أن الكثيـر مـن رعـاة األغنـام يرعـوما مالضالة وغيرها، و

  .  القمامة، وبجوار برك المجاري المكشوفة
 عن طريقين، إما استنـشاق الـرذاذ مـن شـخص مـصاب، للهواء ي ينتقل العامل العدوان:الهواء -٤

أو استنــشاق الهــواء فــي غــرف ســيئة التهويــة، أو مكتظــة بــاألفراد، وفــي قطــاع غــزة يعــاني معظــم 
 للنــــوم، وللطعــــام، نفــــس الغرفــــة تــــستخدم ر مــــن البيــــوتوفــــي كثيــــالــــسكان مــــن اكتظــــاظ الغــــرف، 

 نالبيئـة مـ، يعنـي ذلـك أن الفوضـى البيئيـة واالجتماعيـة، وسـوء اسـتخدام ًوللضيافة، وأحيانا للطـبخ
 معظــــم أمــــراض الجهـــاز التنفــــسي العلــــوي وتعتبـــر.  )١(ساعد فـــي انتــــشار المــــرضتــــ األمـــور التــــي

  . لذلكًمثاالوالسفلى 
ــه وأدو الــشخص المــصاب– ٥ عــدوانيات  مــن البيئــة فــي نقــل ًا يعتبــر الــشخص المــصاب جــزء:ات

يــــتم ذلــــك عــــن طــــرق مالمــــسته، أو اســــتخدام أدواتــــه أو حيــــث ، األصــــحاء لألشــــخاص األمــــراض
  .مالبسه، أو مجاورته لهم

 وأ قـــد تكـــون العالقـــة بـــين اإلنـــسان والحيـــوان والحـــشرات عارضـــة، : الحيوانـــات والحـــشرات– ٦  
 ،)٢( ه رغبـة منـ  تكـون عـنأوضه كلـب ضـال، أو يلدغـه ثعبـان أو عقـرب،  كأن يعـًمكرها عليها،

 وتعتبـــر الحيوانـــات والحـــشرات بيئـــة خـــصبة لـــبعض الطفيليـــات ، عنـــد تربيتـــه للحيوانـــات أو رعيهـــا
،وتنتقــل أمــراض الحيوانــات إلــى جلــد اإلنــسان، أو دمــه فــي )٣(كطفيــل الجــرب، والقمــل، والبراغيــث

وال تخلــو الحيوانــات فــي غــزة مــن . وفــه فــي حالــة األكـل أو الــشربحالـة العــض واللــدغ ، أو إلــى ج
مثـــل هـــذه األمــــراض، خاصـــة أن الكثيــــر منهـــا يرعــــى علـــى أكــــوام القمامـــة، أو بــــالقرب مـــن بــــرك 

   .المجاري
علــى طفيليــات ) ًالبقــر مــثال(  تحتــوي اللحــوم النيئــة لــبعض الحيوانــات : تنــاول اللحــوم النيئــة– ٧

ريطية مثــال علــى ذلــك، كمــا أن اللحــوم النيئــة والمجمــدة قــد تحتــوي بعــض األمــراض، والــدودة الــش
، ويلجــأ بعــض الــسكان فــي غــزة إلــى أكــل لحــوم البقــر ًعلــى بكتيريــا الــسالمونيال إذا لــم تحفــظ جيــدا 

ً تنـضج، لـذلك فـإن عـددا مـن المـصابين بمثـل  أنمشوية، وقد يستعجلون الطعام، فيتم تناولهـا قبـل
  .بشكل واضح هذه الديدان يظهر في غزة

                                                 

 األمراض المعديـة وكيـف ننقلهـا ألنفـسنا، كيـف تـساعد الفوضـى البيئيـة واالجتماعيـة ، )١٩٩٩ ( :.أ . آن بالت ، - 1
  . الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة، مصر،على انتشار المرض، ترجمة شويكار محمد زكي،

األمـراض الفطريـة ( ن والحيـوان، الجـزء الثـاني، ، األمـراض المـشتركة بـين اإلنـسا )١٩٩٨: ( احمد طلعت عدوي،  - 2

  .صفحات متعددة الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر،،)والطفيلية
، اآلفات الحشرية والحيوانات الناقلة لمسببات األمـراض المتوطنـة والوبائيـة  )١٩٩٥: ( زيدان حناويعبد الحميد،  – ٢

   .األكاديمية المكتبة  القاهرة، مصر،لإلنسان والحيوان،
 



 - ١٢ -

 يقتــصر وجــود هــذه األدوات فــي المستــشفيات والعيــادات الــصحية، ومــع : أدوات طبيــة ملوثــة- ٨
 شـخص مـصاب إلـى  دمٕمدمني المخدرات ، وان لم يحدث تعقيمها فإن بعض األمراض تنتقل مـن

  .) ١( دم شخص سليم
  الموضوع الثالث

  ة، الكثافات والتوزيعاألمراض الساري
، السـيما أن  حجـم المـشكلة الحقيقـيعـن محافظات قطاع غـزة فياإلصابات  تكشف أعداد       

العـدواني   الطـور  (  من حيث مسببات انتقال األمـراض البيئية خصوصيتها لهاكل محافظة منها
، وتأتي هذه الخصوصية من طبيعة الخدمات المختلفة التي يتلقاها المواطن، وعاداتـه، واتـصاله )

  .ة التي تحتوي على العناصر العدوانية لألمراضالحقيقي مع عناصر البيئ
  :في المحافظات حاالت اإلصابة عدد

 ُحيــث تظهــر،  خــالل فتــرة الدراســة لكــل مــرض بالنــسبة للمحافظــات الــسنوي المتوســط   تــم حــساب
كمـا يظهـر شـكل  ،) ٣ ( ملحـق رقـم، الـصغيرة المـشكلة إذا قورنـت بمـساحة المحافظـات مكبر حج

  :، ويبدو منه الواضحة بينها الفروقات )٣( رقم 
  

    )٣(  شكل رقم 
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عدد حاVت ا1صابة با�مراض السارية في محافظات قطاع غزة للفترة من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ م

  
   )٣(  رقم الملحقانظر بيانات : المصدر

ًألمراض الـسارية فـي محـافظتين ارتفاعـا ملحوظـا همـا محافظـة با حاالت اإلصابة عدد يرتفع – ١ ً
  :، ويعود ذلك إلىغزة، ومحافظة خانيونس

، وبكثافـة سـكانية ) نـسمة٤٩٦٨٠٣ ( تشكل محافظة غزة مركز الثقل السكاني في قطاع غزة –أ 
ً ، ومن الطبيعي أن يكون متوسط اإلصابات فيها مرتفعا في ظـل ظـروف ٢كم/ ٦٧١٣.٥مقدارها 

  .بيئية تساعد على حدوث اإلصابات

                                                 

  ).٢٠٠٧نوفمبر (بعض العيادات الصحية العامة والخاصة، مدينة غزة :مقاب@ت شخصية مع أطباء  - 1



 - ١٣ -

 تعتبر محافظة خانيونس محافظة زراعية، وتكثـر فيهـا تربيـة الحيوانـات والطيـور فـي باحـات –ب 
إلــى أن عــدد المتــصلين مــن البيــوت المأهولــة بــشبكة الــصرف ، إضــافة أســطحهاالبيــوت أو علــى 

، وهي أقل نسبة اتصال بشبكة الـصرف الـصحي فـي محافظـات  %)٠.٦ (ًالصحي منخفض جدا
  .قطاع غزة 

 اإلصـابات، ومقارنـة بعـدد سـكانها عـدد تأتي المحافظة الوسطى في المرتبة الثالثة مـن حيـث – ٢
ســـباب الموجـــودة فـــي محافظـــة خـــانيونس، يـــضاف إليهـــا  مرتفـــع، وتعـــود إلـــى نفـــس األالعـــدد، فـــإن 

 من جنوبها، ووادي غـزة مـن شـمالها، امجاورتها لبرك مياه الصرف الصحي التي تمأل وادي السلق
  .  حولهالألغناموما يترتب عليها من انتشار للحشرات، والحيوانات القارضة، ورعي 

  :متوسط حاالت اإلصابة لألمراض السارية
أمراض اإلسهال، واألميبات، واألنفلونزا، والعيون، وهي األمراض بسطات اإلصابة  ترتفع متو– ١

ً، وغالبـا مـا يكـون  المـسببة للمـرضالتي يتدخل فيها أكثـر مـن وسـط بيئـي لنقـل العناصـر العدوانيـة
  .ًاإلنسان المصاب طرفا فيها

نات، والتـسمم،  تنخفض متوسطات اإلصابة بأمراض النكاف ، والتهاب الكلى، وعضة الحيوا– ٢
( ًوالتهاب الكبد، وهي األمراض التي يتدخل فيها وسـط بيئـي واحـد غالبـا لنقـل المـرض، شـكل رقـم 

٤.(   

   )٤( شكل رقم 
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متوسط عدد ا1صابات في محافظات قطاع غزة لمجموعات ا�مراض بين ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ م

  
   )٣(  رقم  الملحقبيانات: المصدر
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  :كثافة األمراض

 حــسبت  بقــسمة عــدد اإلصــابات علــى مــساحة المحافظــة، وقــد لألمــراضمــةا   تحــسب الكثافــة الع
  .مة لألمراض من خالل مجموع اإلصابات المسجلة في سبع سنوات متتاليةاالعالكثافة 

  : الكثافة العامة لكل األمراض–أ 

الكثافـة العامـة لألمـراض الـسارية خـالل الفتـرة الزمنيـة المـذكورة، منهـا  ) ٣(   تظهر الخريطة رقم 
  -:نجد اآلتي

   )٣( خريطة رقم 
   م٢٠٠٦ – ٢٠٠٠ع غزة الكثافة العامة لألمراض في محافظات قطا

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

 حالة إصابة ٣٠٠٠أكثر من  (  تبلغ الكثافة العامة لألمراض السارية قمتها في محافظة غزة– ١
، ثــم )٢كــم/ حالــة إصــابة٣٠٠٠ – ٢٠٠٠(، تليهــا المحافظــة الوســطى ومحافظــة خــانيونس  )٢كــم/

  ).٢كم/ حالة إصابة ٢٠٠٠أقل من (المركز األخير تأتي محافظة شمال غزة ومحافظة رفح في 
توزيــــع الكثافــــات العامــــة فــــي حــــاالت اإلصــــابة بــــاألمراض الــــسارية إلــــى  يــــأتي التفــــاوت فــــي – ٢

 األوســاط البيئيــة الناقلــة لعــدوانيات األمــراض، أو المــساعدة فــي نقلهــا، فلكــل محافظــة ةخــصوصي
  .ة الناقلةيأوساطها البيئ

  :محافظة كثافة األمراض لكل –ب 



 - ١٥ -

 ٥( ، والشكل رقم  )٣(  كثافة األمراض للمحافظات من دراسة بيانات الجدول رقم يمكن تتبع    
  :كاآلتي، ) 
نـتج ،  )٢كـم/  حالـة إصـابة ٢١٨.٢( يرتفع متوسط الكثافة لكل األمراض في محافظة غـزة   - ١

  .الوضع البيئي تدهور يها، ول صغر المساحة، وضغط السكان عذلك عن
 ) ٢كــم/ حالــة إصــابة١٨٥.٢( المحافظــة الوســطى فــي المرتبــة الثانيــة بعــد محافظــة غــزة أتي تــ- ٢

 عدم وجود شبكات صرف وقد ساعد على ذلك .وهذه كثافة مرتفعة مقارنة بعدد السكان المنخفض
 مـــسافات طويلـــة منهـــا عبـــارة عـــن قنـــوات مكـــشوفة،  فـــإنن وجـــدتٕاصـــحي فـــي معظـــم مناطقهـــا، و

يج والمغـازي والنــصيرات وديـر الـبلح لالجئــين الفلـسطينيين، بمعنـى أنــه وبخاصـة فـي مخيمــات البـر
  .من السهل أن تنتقل عدوانيات األمراض إلى اإلنسان

العام           والمتوسط )٢كم/ إصابة  (كثافة األمراض السارية لكل محافظة ): ٣(جدول رقم 
   م٢٠٠٦ – ٢٠٠٠ من   لها للفترة

محافظة   مجموعات األمراض
  غزةشمال 

محافظة 
  غزة

المحافظة 
  الوسطى

محافظة 
  خانيونس

محافظة 
  رفح

  ٨٠٥.٥  ٩٦٩.٦  ١٣٧٨.٢  ١١١٥.٨  ٨٠٩.٩  اإلسهال
  ١٦٥.٦  ٣٥٦.٥  ٤٨٢.٠  ٤٤٤.٧  ٢٠٢.٧  األنفلونزا
  ٣٤٦.٦  ٢٦٣.٢  ٢٢٤.٩  ٥٠٢.٤  ٢٠٨.٧  األميبات

  ١٦٠.٣  ٢١٨.٦  ٣١٧.٢  ٣٣١.٧  ١٣٢.١  أمراض العيون
  ١٥.٧  ٨٥.٧  ٩٦.٩  ٢٧٥.٣  ٩٢.٦  أمراض الرئة

  ٤٤.١  ٦٧.١  ١٢٧.٤  ١٣٠.٢  ٥٨.٢  أمراض الجدري
  ١٩.٤  ١٠١.٢  ٢٣.٤  ٧٣.٧  ١٢.٣  الحمى

  ٠.٨  ٧.٢  ٣٩.٢  ١٧١.٣  ١٤.١  الجرب والقمل
  ٣٥.٢  ٣٣.١  ٢١.٩  ٥٥.٣  ٨٥.٣  الديدان

  ١.٤  ١٦.٠  ٤٠.٣  ٧٤.٣  ٢٣.٧  التهاب السحايا
  ١٥.٦  ٣٥.٢  ١٦.٧  ٥٠.٠  ١٩.٨  التهاب الكبد

  ٠.٦  ٢١.٩  ٢.١  ٢٩.١  ١١.٧  التسمم
  ٢.٤  ٥.٧  ٤.٥  ١٣.٠  ٧.٨  عضة الحيوانات

  ٣.٣  ٠.٥  ١.٧  ٥.١  ٢.٨  التهاب الكلى
  ١.٤  ١.٣  ٢.٠  ١.٨  ٠.٩  النكاف

  ١٠٧.٩  ١٤٥.٥  ١٨٥.٢  ٢١٨.٢  ١١٢.٢  المتوسط
 -٢٠٠٠ً، اعتمادا على تقارير وزارة الصحة للفترة من            بيانات الجدول من حساب الباحث: المصدر

   م٢٠٠٦
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   )٥( رقم شكل 
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محافظة رفحمحافظة خانيونسالمحافظة الوس#طىمحافظة غزةمحافظة شمال غزة

متوسط الكثافة العامة لكل ا�مراض في محافظات قطاع غزة ٢٠٠٠ -  ٢٠٠٦

  
   ).٣( بيانات الجدول رقم : المصدر

  

 ١٤٥.٥يبلغ متوسط كثافـة كـل األمـراض فيهـا إذ ،  محافظة خانيونس في المركز الثالثتقع - ٣
  مـن حيـث، وهي كثافـة عاليـة إذا أخـذ فـي االعتبـار أنهـا أكبـر محافظـات قطـاع غـزة٢كم/ إصابة 

الـــنقص أتي ارتفـــاع كثافـــة األمـــراض فيهـــا إلـــى يـــوً ســـكانا، أكثرهـــا، وليـــست )٢ كـــم١٠٨( مـــساحة ال
 حيـــث ال تزيـــد نـــسبة المـــساكن المأهولـــة والمتـــصلة بهـــا عـــنشـــبكة الـــصرف الـــصحي، فـــي  الكبيـــر
  .إضافة لكونها مناطق زراعية تفتقر للخدمات األساسية، %٠.٦

 فـــي )  علــى التـــوالي٢كـــم/ إصــابة حالـــة ١٠٧.٩ ١١٢.٢ ( شــمال غـــزة ورفــحا تــأتي محافظتـــ- ٤
 للمحافظـة، ويعـود ذلـك إلـى أنهمـا  من حيث متوسط كثافـة كـل األمـراضالخامسزين الرابع والمرك

 شـرق غـزة، إال اتا عن برك المجاري في األودية ، ومكبات النفايمًأقل المحافظات سكانا، وأبعده
  .ًأن الكثافة في محافظة شمال غزة أكبر نظرا لتواجد برك المجاري الرسمية بين المناطق السكنية

  : المحافظاتحسبكثافة األمراض 
 عـن الوضـع البيئـي والمرضـي الموجـود فـي إيجابيـة   قد ال تعطي الكثافات العامة السابقة صورة 

 علــىًت كثافــة مجموعــات األمــراض فــي المجموعــات التــي ذكــرت ســابقا ضــحُالمحافظــات، لــذلك و
لمحافظـات، ويمكـن توضـيح  من أجـل توضـيح الفروقـات المكانيـة فـي التوزيـع بـين اخرائط منفردة،

  :التباينات في التوزيع الجغرافي لمجموعات األمراض كالتالي
ً أكثر األمراض انتشارا في القطـاع، وهـي أمـراض ناتجـة عـن االتـصال :مجموعة أمراض اإلسهال

المباشر وغير المباشر بملوثات البيئة، أو قد تحدث كنـاتج عرضـي ألمـراض أخـرى مثـل الديـدان، 
 ٢كــم/ إصــابة  ١٣٧٨.٢(تبلــغ الكثافــة ذروتهــا فــي المحافظــة الوســطى و أو التــسمم، أو األميبــات،
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 ثــم محافظــة شــمال غــزة، وتــأتي محافظــة رفــح فــي ، تليهــا محافظــة غــزة، ثــم محافظــة خــانيونس،)
  . )٤( ، خريطة رقم  )٢كم/ إصابة   ٨٠٥.٣(المركز األخير 

ًيــث االنتــشار، تــرتبط أيــضا بلمــس  تــأتي فــي المركــز الثــاني مــن ح:مجموعــة أمــراض األميبــات 
األشـــياء القـــذرة، أو تنـــاول الطعـــام الملـــوث بمـــسببات المـــرض، ويكـــون األطفـــال أكثـــر عرضـــة مـــن 

، تليهـا محافظـة رفـح فـي  )٢كـم/  إصـابة ٥٠٢.٤(غيرهم، وتـأتي محافظـة غـزة فـي المركـز األول 
 ٢٠٨.٧ ، ٢٢٤.٩(ة المركز الثاني، تليها محافظـة خـانيونس، ثـم محـافظتي الوسـطى وشـمال غـز

   ).٥( ، خريطة رقم )٢كم/ إصابة 
  

   )٤( خريطة رقم 
    كثافة أمراض اإلسهال في محافظات قطاع غزة

  )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  

  )٥(خريطة رقم 
         كثافة أمراض األميبات في محافظات قطاع غزة

  )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

 وهــي مــن األمــراض كثيــرة االنتــشار ، الســيما عنــدما تبــدأ األحـــوال :مجموعــة أمــراض األنفلــونزا
 الفـصول الـسنوية وبخاصـة بـين فـصلي الخريـف والـشتاء حيـث تـنخفض درجـة نالجوية بـالتغير بـي

ـــــــة  ـــــــث كثاف ـــــــل المحافظـــــــة الوســـــــطى المركـــــــز األول مـــــــن حي ًالحـــــــرارة انخفاضـــــــا ملحوظـــــــا، وتحت ً
، تليها محافظة غزة، ثم محافظة خانيونس، تليهـا محافظـة ) ٢كم /  حالة إصابة ٤٨٢.٠(المرض

 ٦( ، خريطة رقم  ) ٢كم/  حالة إصابة ١٦٥.٦(الشمال، وتأتي محافظة رفح في المركز األخير 
.(  
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 مــن األمـــراض ملحوظـــة االنتـــشار، إذ يـــرتبط انتـــشار عـــدوانيات وهـــي: مجموعـــة أمـــراض العيـــون
تـــأتي محافظـــة غـــزة فـــي المركـــز األول مـــن حيـــث الكثافـــة وهـــا بـــأكثر مـــن مـــسبب بيئـــي، المـــرض ل

 خـانيونس ورفـح، وتحتــل تي، تليهـا المحافظـة الوسـطى، ثـم محـافظ )٢كـم/  حالـة إصـابة ٣٣١.٧(
(  رقـم   ، خريطـة)٢كـم / ةحالة إصاب ١٣٢.١( غزة المركز األخير بكثافة مقدارها  شمالمحافظة

٧.(   
  ) ٦( خريطة رقم 

    قطاع غزة  في محافظاتاألنفلونزاكثافة أمراض 
  )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  )٧(خريطة رقم 
      في محافظات قطاع غزةالعيونكثافة أمراض 

  )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

قطـاع غـزة، تـأتي كثافـة المـرض فـي ً تتباين كثافاتها أيضا بـين محافظـات :مجموعة أمراض الرئة
ً، وتـــنخفض كثيـــرا فـــي المحافظـــة )٢كـــم/  حالـــة إصـــابة ٢٧٥.٣(محافظـــة غـــزة فـــي المركـــز األول 

، تليهـا محافظـة شـمال غـزة، ثـم  )٢كـم/  حالة إصابة ٩٦.٩(الوسطى التي تقع في المركز الثاني 
 حالــة ١٥.٧(لحــوظ محافظــة خــانيونس، ثــم تــأتي محافظــة رفــح فــي المركــز األخيــر وبانخفــاض م

   ).٨( ، خريطة رقم  )٢كم/ إصابة 
(  تتقــارب كثافـات المــرض فــي كــل مـن محــافظتي غــزة والوســطى      :مجموعــة أمــراض الجــدري

ً، إذ تــــنخفض إلــــى النــــصف تقريبــــا فــــي ) علــــى التــــوالي ٢كــــم/  حالــــة إصــــابة ١٢٧.٤ ، ١٣٠.٢
، وتحتــل محافظــة رفــح المركــز محافظــة خــانيونس، ثــم تقــع محافظــة شــمال غــزة فــي المركــز الرابــع

   ).٩(  ، خريطة رقم ٢كم/  حالة إصابة ٤٤.١األخير بكثافة مقدارها 
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   )٨( خريطة رقم 

إصابة (كثافة أمراض الرئة في محافظات قطاع غزة  

 )٢كم/ 

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

   )٩( خريطة رقم 

إصابة (كثافة أمراض الجدري في محافظات قطاع غزة

 )  ٢كم/ 

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  
 ترتبط عدوانيات الحمى باألوسـاط البيئيـة الحاملـة للمـرض، أو قـد تكـون :مجموعة أمراض الحمى

ًحـــدثا ناتجـــا عـــن أمـــراض أخـــرى،  تحتـــل محافظـــة خـــانيونس المركـــز األول فـــي كثافـــات المـــرض وً
ي محافظـات الوسـطى ورفـح وشـمال غـزة ، تليها محافظة غـزة،  تـأت )٢كم/  حالة إصابة ١٠١.٢(

 علـى ٢كـم/  إصابة      حالة١٢.٣ ، ١٩.٤ ، ٢٣.٤( بعدها بانخفاض كبير في كثافة المرض 
بمعنى أن هذا المرض يتركز بشكل أساسي في محافظتين هما غـزة وخـانيونس، وخريطـة ) التوالي

   ).١٠( رقم 
ل فـي كثافـات هـذا المـرض وبنـصيب   تحتل محافظة غـزة المركـز األو:مجموعة أمراض الجرب  

 حالـة إصـابة ٣٩.٢تليها المحافظة الوسطى بكثافة مقـدارها  ) ٢كم/  حالة إصابة ١٧١.٣(األسد 
وتـنخفض بـشكل كبيـر فـي محافظـة رفـح ً ، لتنخفض كثيرا في محافظة الشمال، وخانيونس، ٢كم/ 
ـــة إصـــابة ٠.٨(  ـــرتبط هـــذا المـــرض بـــشكل أساســـي باالزدحـــ )٢كـــم/  حال ـــة النظافـــة، ، وي ام ، وقل

 ١١( رقـم         خريطـة  ًواالتصال المباشر مع الحيوانات والطيور التي تربى غالبـا فـي البيـوت
 .(  
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   )١٠( خريطة رقم 

إصابة (كثافة أمراض الحمى في محافظات قطاع غزة 

  )٢كم/ 

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  )١١( خريطة رقم 

مل في محافظات قطاع غزة كثافة أمراض الجرب والق

  )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  
 تعتبــر التربــة الزراعيــة البيئــة الرئيــسة لعــدوانيات الديــدان، لــذلك تحتــل :مجموعــة أمــراض الديــدان

حيـــث يعمـــل  ) ٢كـــم/  حالـــة إصـــابة ٨٥.٣(محافظـــة شـــمال غـــزة المركـــز األول لكثافـــات الديـــدان 
تأتي محافظة غزة في المركز الثاني، يليها واعة األرض، أو تربية الحيوانات، معظم الناس في زر

حالـة ٢١.٩ في المركز األخير بكثافة مقدارهاالوسطىمحافظة ال، ثم رفح، وتقع محافظة خانيونس
   ).١٢(  ، وخريطة رقم ٢كم/ إصابة 

ً تتبـاين كثافـات التهابـات الـسحايا تباينـا كبيـرا:أمراض التهاب الـسحايا  ةالكثافـ، وبـصفة عامـة فـإن ً
، لـــــذلك تـــــأتي محافظـــــة غـــــزة علـــــى رأس االزدحـــــامتـــــزداد حيـــــث تـــــزداد الكثافـــــة الـــــسكانية، ويـــــزداد 

 المحافظــة الوســطى، ثــم تليهــا ) ٢كــم/  حالــة إصــابة ٧٤.٣(المحافظــات مــن حيــث كثافــة المــرض 
ل إلــى محافظــة شــمال غــزة، وخــانيونس، وتــنخفض الكثافــة بــشكل ملحــوظ فــي محافظــة رفــح لتــص

   ).١٣(  ، خريطة رقم ٢كم/  إصابة ١.٤
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   )١٢(خريطة رقم 

كثافة أمراض الديدان في محافظات قطاع غزة 

  )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

   )١٣( خريطة رقم 

كثافة أمراض السحايا في محافظات قطاع غزة 

  )٢كم/ إصابة (

  
  ) ٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  
 ٣٥.٢، ٥٠.٠(  تبلغ كثافة المرض أقصاها في محافظتي غزة وخانيونس:مجموعة أمراض الكبد

ًتـنخفض إلـى النـصف تقريبـا فـي محافظـة شـمال غـزة، وتكـاد و، ) علـى التـوالي ٢كـم/ حالة إصابة 
، خريطــة  )٢كــم/  حالــة إصــابة ١٥.٦ ، ١٦.٧( تتقــارب فــي المحافظــة الوســطى ومحافظــة رفــح 

   ).١٤( رقم 
ً مـن أكثـر المجموعـات التـي تتبـاين فيهـا الكثافـات تباينـا كبيرا،ففـي حـين :مجموعة أمراض التسمم ً

 حالـة إصــابة فــي ٠.٦ ، فإنهــا تـصل إلــى ٢كـم/  حالــة إصــابة ٢٩.١تـصل فــي محافظـة غــزة إلـى 
 حالــة فـــي المحافظــة الوســـطى، وتــأتي الكثافـــة فــي محافظـــة خــانيونس فـــي ٢.١محافظــة رفـــح، و 

 علــى ٢كــم/  حالــة إصــابة ١١.٧، ٢١.٩( ني ، ومحافظــة الــشمال فــي المركــز الثالــث المركــز الثــا
   ).١٥( ، خريطة رقم )التوالي
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   )١٤( خريطة رقم 

إصابة (كثافة أمراض الكبد في محافظات قطاع غزة   

  ) ٢كم/ 

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

   )١٥( خريطة رقم 

ات قطاع غزة كثافة أمراض التسمم في محافظ

 )٢كم/ إصابة (

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

  
 يتوقــف نــوع المــرض حــسب طبيعــة الحيــوان المــسبب للعــضة :مجموعــة أمــراض عــضة الحيوانــات

ً، فقـــد تحـــدث جروحـــا جلديـــة أو عميقـــة، وقـــد تنتقـــل معهـــا البكتيريـــا والفيروســـات المـــسببة )اللدغـــة(
ًلألمراض، وقـد تحـدث تـسمما وتجلطـا  فـي الـدم، كمـا فـي األفـاعي والعقـارب، تكثـر الكثافـات حيـث ً

 حالـــة ١٣.٠يكثـــر الـــسكان ومـــسبب العـــضة، لـــذلك تـــأتي محافظـــة غـــزة فـــي القمـــة بكثافـــة مقـــدارها 
، ثـم محافظـة خـانيونس، والوسـطى، وتحتـل محافظـة رفـح شـمال غـزة ، تليها محافظـة ٢كم/إصابة 

   )١٦(  ، خريطة رقم ٢كم /  حالة إصابة٢.٤المركز األخير بكثافة مقدارها 
 من المجموعات المرضية التي يقل فيها التبـاين فـي الكثافـات، يعـود ذلـك :مجموعة أمراض الكلى

ًلتشابه األوساط البيئية لهذه األمراض، من حيث ملوحة المياه ، ونوع الطعام، وكونها تأتي أحيانـا 
تـــأتي محافظـــة غـــزة فـــي وسي، يبـــبـــصورة عارضـــة، أو لتنـــاول بعـــض األطعمـــة باســـتمرار مثـــل الش

، تليهــــا محافظــــة رفــــح، ثــــم محافظــــة الــــشمال، ٢كــــم/  حالــــة إصــــابة ٥.١المقدمــــة بكثافــــة مقــــدارها 
، خريطــة  )٢كــم/  حالــة إصــابة ٠.٥( والوســطى، وتــنخفض بــشكل ملحــوظ فــي محافظــة خــانيونس

   ).١٧( رقم 
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   )١٦( خريطة رقم 

كثافة عضة الحيوانات في محافظات قطاع غزة 

  )٢كم/ صابة إ(

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

   )١٧( خريطة رقم 

/ إصابة (كثافة أمراض الكلى في محافظات قطاع غزة 

  )٢كم

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر

ً، وكـان يعـالج بالطــب العربـي قــديما بكتابـة بعــض )أبــو داج ( ً يعـرف محليــا باسـم :مـرض النكــاف
ً الطفل المتورم، وهـو مـن أقـل األمـراض انتـشارا، وال يوجـد تبـاين كبيـر فـي اآليات القرآنية على خد
، تليهـا محافظــة  )٢كـم/  حالــة إصـابة ٢( أقــصاها فـي المحافظـة الوسـطى ةالكثافـات، فتبلـغ الكثافـ

/  حالـة إصـابة ٠.٩(، وتـصل أدناهـا فـي محافظـة شـمال غـزة سغزة، ثم محافظة رفح، وخان يون
  ). ١٨( ، خريطة رقم  )٢كم

   )١٨( خريطة رقم 

  )٢كم/ إصابة (كثافة مرض النكاف في محافظات قطاع غزة  

  
   )٢(  رقم  الملحقبيانات: المصدر
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  المقترحاتالنتائج و

  :نتائج البحث: ًأوال
، ال يقتـصر وجودهـا فـي قطــاع  جغرافيـة مـشكلة بيئيـة علـىحاولـت هـذه الدراسـة إلقـاء الـضوء     

مجتمعـات األخـرى، وهـي مـشكلة األمـراض التـي تـصيب اإلنـسان، إال ٕغزة، وانما تتواجد فـي كـل ال
ًأن الظروف البيئية الموجودة داخل قطاع غزة ، والمحيطة به تجعل لهذه األمراض توزيعا جغرافيا  ً
يتناسب مع ظروف البيئة المتدهورة في كل المحافظات، وتزيد من حاالت اإلصابة، كما أن حجم 

طبيــة المحــدودة فــي قطــاع غــزة عــاجزة عــن معالجــة بعــض األمــراض، المــشكلة يجعــل اإلمكانــات ال
 علـــى المـــستلزمات الطبيـــة لالعتمـــادوتجعـــل المؤســـسات الـــصحية داخـــل القطـــاع بحاجـــة مـــستمرة 

 تحـــت رحمـــة ً دائمـــا الطبيـــةاإلمـــدادات، و تكـــون الخـــارجيـــة التـــي يـــتم جلبهـــا مـــن دوواللقاحـــات واأل
الـضحية فـي كـل تكـون ً أحيانا أخرى، وهاًحيانا، ويمنع أ بدخولها، الذي يسمحاالحتالل الصهيوني

عملــت هــذه الدراســة علــى إلقــاء كمــا   الفلــسطيني المــصاب بمثــل هــذه األمــراض،اإلنــساناألحــوال 
الـضوء علــى حجــم المــشكلة فــي ظــل الوضــع البيئـي المتــدهور، والتعــرف علــى الخلــل الموجــود، ثــم 

   .المسئولين، والعمل على حلها، أو التخفيف منهاالعمل في النهاية على إبراز حجم المشكلة أمام 
  : التوصل إلى النتائج التالية الدراسة   تم من خالل

االمتـــداد ( تــشير األعــداد الخاصـــة بــاألمراض الــسارية إلـــى كبــر حجمهــا خـــالل ســبع ســنوات – ١
 ي التــعــدا تلــك الحــاالت( ً حالــة إصــابة رســميا ٨٤٥٣٥٠، فقــد ســجلت أكثــر مــن )الزمنــي للدراســة

 يربـو علـى  اإلجمـالي، وحـسب تقـدير الباحـث فـإن العـدد) العيـادات الخاصـةيعالج الكثير منهـا فـي
 إصـــابة، ونـــصيب ١٤٢٨٥٧   منهـــا، ويعنـــي ذلـــك أن نـــصيب العـــام الواحـــد  إصـــابة١٠٠٠٠٠٠
  .ً سنويا٠.١٣، ونصيب الفرد منها  إصابة٢٠٠٠٠٠) المتوسط(المحافظة 

ًتباينـــا واضـــحا فـــي االمتـــدادين الزمنـــي  يتبـــاين توزيـــع األمـــراض الـــسارية – ٢ )  م٢٠٠٦ – ٢٠٠٠(ً
 مــن المتغيــرةًوالمكــاني  فــي محافظــات قطــاع غــزة، وجــاء هــذا التبــاين متوافقــا مــع الظــروف البيئيــة 

  .عام آلخر، ومن محافظة إلى أخرى
ً تتباين أيضا الكثافة العامة لإلصابات تباينا واضـحا، إال أن محـافظتي غـزة والوسـطى – ٣ ً أتي  تـُ

علـــــى  ٢٧٧٨.٤ ، ٣٢٧٣.٩(  مـــــن حيـــــث كثافـــــة األمـــــراض علـــــى رأس محافظـــــات قطـــــاع غـــــزة
ً، وهمــا المحافظتــان األكثــر كثافــة بالــسكان، واألكثــر تــدهورا فــي األوضــاع البيئيــة،ثم تــأتي )التــوالي

ثــــم محافظــــة الــــشمال ورفــــح ) ٢كــــم/ إصــــابة ٢١٨٢.٩(محافظــــة خــــانيونس فــــي المركــــز الثالــــث 
   . ) على التوالي٢كم/ ابة  إص١٦١٧.٤ ، ١٦٨٢.٦(
،  كـــل محافظـــة مـــن محافظـــات قطـــاع غـــزة بـــسيادة مجموعـــات معينـــة مـــن األمـــراض تتميـــز – ٤

 ، والعيـون  األميبـات أمـراض، وتترأس) %٦.٦٥(فتنتشر أمراض الديدان في محافظة شمال غزة 
ـــة والجـــدري مجموعـــة أمـــراض تنتـــشر فـــي غـــزة   ، أمـــا فـــي المحافظـــة الوســـطى) %٦٦.٧٠(والرئ

ـــر أمـــراض ) %٢٠.٠٠(فتنتـــشر أمـــراض اإلســـهال واألنفلـــونزا  ، أمـــا فـــي محافظـــة خـــانيونس فتكث
   . %)٦.٦٥(الحمى 
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  :المقترحات والتوصيات: ًثانيا
حجـــم المـــشكلة، وناســـب تتــدل النتـــائج الـــسابقة أنـــه أصــبح مـــن الـــضروري البحـــث عــن حلـــول ت    

ًوتوزيعهــا المتبــاين تباينــا كبيــرا، ولمــا كــان الوضــع الب  علــى الــضغط الــسكاني ً مخــتال فــي ظــليئــيً
مـــساحة األرض الـــصغيرة، فإنـــه مـــن الـــضروري البـــدء فـــي إصـــالح الظـــروف البيئيـــة المـــسببة فـــي 

ً، ولنرفــع شــعارا يقــول بيئــة انتــشار عــدوانيات األمــراض، أو تلــك الظــروف المــساعدة فــي انتــشارها
قــد يكــون مــن المفيــد البــدء فــي ، و )١(نظيفــة بــال أمــراض ، حتــى تكــون البيئــة هــي الــدواء لكــل داء

 بوجـــودإصـــالح المؤســـسات اإلداريـــة المـــسئولة عـــن الوضـــعين البيئـــي والـــصحي، وال يـــتم هـــذا إال 
  :وعليه فإن الدراسة توصي باآلتي. مل، ينتج عنه مؤسسات فاعله ال صوريةاأصالح ش

ث يكـون مـن  للمؤسسات اإلدارية في وزارتي البيئة والـصحة، بحيـ جديدة خريطة هيكليةعمل – ١
ً مهنيــا وفــاعال وقــادرا علــى إصــالح األوضــاع البيئيــة والــصحية فــي قطــاع غــزة  فيهمــايتــولى األمــر ً ً

  .بشكل عام
ــــديات والمجــــالس القرويــــة  دورليــــ تفع– ٢  عــــن خــــدمات النظافــــة والــــصرف كونهــــا مــــسئولة( البل

كـذلك يجـب تجديـد ، مع تشجيعهم بالحوافز، بانتظام بتسليم الموظفين رواتبهم ذلك، ويتم )الصحي
  .الطاقة الالزمة، وتوفير اآلليات 

، األول تإنشاء خـرائط لبيـان التوزيـع الفعلـي لألمـراض، وتكـون هـذه الخـرائط فـي عـدة مـستويا– ٣
( على مـستوى المحافظـات، والثـاني علـى مـستوى المـدن والقـرى، والثالـث علـى مـستوى الـضواحي 

يكون على المستوى الكمي والنوعي لألمراض السارية داخل المدن، أما المستوى الرابع ف) األحياء 
  .في قطاع غزة

تكوين مؤسسة رقابة فاعلة، ثنائية العمل، يكون من أهدافها مراقبة الوضعين البيئي والصحي – ٤
  .ًميدانيا، وتقديم التقارير للجهات التنفيذية والعليا في السلطة الوطنية الفلسطينية التخاذ الالزم

بـرك المجـاري ومكبـات (حاضنات عدوانيات األمـراض مـن بـين المنـاطق الـسكنية  يجب إزالة – ٥
ٕ، أو عمل المشاريع للتكرير والفصل واعادة استخدام المواد الناتجة كمواد خام للـصناعة، )النفايات

  .ً ولو جزئيافي حي الزيتون بمدينة غزةكما هو أو كمياه في الزراعة 
 واإلرشــادات الــصحية والخاصــة بتوعيــة النــاس لمخــاطر  أن تكثــف وزارة الــصحة مــن النــدوات– ٦

يقـــوم األمـــراض ، وطـــرق انتقالهـــا لإلنـــسان، وكيفيـــة العمـــل لتجنبهـــا أو الحـــد منهـــا مـــا أمكـــن، وأن 
  . ً ونوعاًكما مناطق تزداد فيها األمراض المرشدون بالتردد على

  
  المراجع

 دار اإلســــكندرية، مــــصر،افية،، األســــاليب الكميــــة والجغر )١٩٩٥: ( عيــــسى علــــىإبــــراهيم،  – ١
  .المعرفة الجامعية

                                                 

 دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع والطباعـة،  عمـان ، األردن،، البيئة الـداء والـدواء، )١٩٩٧: (  أحمد الفرجالعطيات، - 1
 .صفحات متعددة
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 القــاهرة، ، أمــراض الديــدان والطفيليــات األخــرى الخطيــرة، )٢٠٠٠: ( محمــد بــشيرابــن راشــد،– ٢
  . الدار الدولية لالستثمارات الثقافيةمصر،

 األمـراض المعديـة وكيـف ننقلهـا ألنفـسنا، كيـف تـساعد الفوضـى ، )١٩٩٩:(. أ . آن بالت، – ٣
 الدار الدولية القاهرة، مصر،ة واالجتماعية على انتشار المرض، ترجمة شويكار محمد زكي،البيئي

  .للنشر والتوزيع
دمـشق، سـوريا،  ،١٧، مكافحة األمراض السارية، ط  )٢٠٠١: (  جمعية الصحة األمريكية - ٤

  .مطبعة الداوودي، دمشق
  قطـر،،)صـحة البيئـة( لـد الثالـث ، الموسوعة البيئيـة ، المج )١٩٩٦: ( سعيد محمدالحفار، – ٥

 . جامعة قطر

، وزارة التخطـــيط والتعـــاون الـــدولي، األطلـــس الفنـــي،  )١٩٩٧:( الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية- ٦
   .الجزء األول، محافظات غزة

،  الجهــــــــاز المركــــــــزي لإلحــــــــصاء الفلــــــــسطيني،  )٢٠٠٣: ( الــــــــسلطة الوطنيــــــــة الفلــــــــسطينية- ٧
  . ، رام اهللا فلسطين  ٢٠٠٣ضي الفلسطينية اإلحصاءات الجغرافية في األرا

، الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني، التعـــداد  )٢٠٠٨: (  الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية– ٨
الـــــسكان (العـــــام للـــــسكان والمـــــساكن والمنـــــشآت، النتـــــائج شـــــبه النهائيـــــة للتعـــــداد فـــــي قطـــــاع غـــــزة 

  .، رام اهللا فلسطين، جداول متعددة)والمساكن
، الجهــــــــاز المركــــــــزي لإلحــــــــصاء الفلــــــــسطيني،  )٢٠٠٥: ( الوطنيــــــــة الفلــــــــسطينية  الــــــــسلطة- ٩

  .اإلسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية، سلسلة منقحة، رام اهللا فلسطين، صفحات متعددة
، مالمــح غــزة البيئيــة ، الجــزء األول،  )١٩٩٤(:الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية لحمايــة البيئــة - ١٠

  .بيئية، هولندامسح عام للمصادر ال
عمان، ، األســـاليب الكميـــة فـــي الجغرافيـــا باســـتخدام الحاســـوب، )١٩٩٧: (  نعمـــانشـــحادة،– ١١

   .١ط  اء للنشر والتوزيعف دار صاألردن،
ـــا الطبيعيـــة، )٢٠٠٤: ( عبد العزيـــز طـــريحشـــرف، – ١٢ ـــة وصـــحة اإلنـــسان فـــي الجغرافي  ، البيئ

  . مركز اإلسكندرية للكتاباإلسكندرية، مصر،
ــــى  )١٩٩٩: (  نبيــــل صــــبحيالطويــــل،– ١٣ ً، البيئــــة والتلــــوث محليــــا وعالميــــا، نظــــرة عالميــــة إل ً

  . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان،المشكالت والحلول،
، اآلفــــات الحــــشرية والحيوانــــات الناقلــــة لمــــسببات  )١٩٩٥: ( زيــــدان حنــــاويعبــــد الحميــــد،  -١٤

  . المكتبة األكاديمية القاهرة، مصر،إلنسان والحيوان،األمراض المتوطنة والوبائية ل
، البيئـة واإلنـسان، دراسـة فـي مـشكالت اإلنـسان مـع  )١٩٩٧: ( زين الدينعبد المقصود،  – ١٥

   .، منشأة المعارف ، مصربيئته، اإلسكندرية
، األمــــراض المــــشتركة بــــين اإلنــــسان والحيــــوان، الجــــزء  )١٩٩٨: ( احمــــد طلعــــت عــــدوي،  -١٦
  . الدار المصرية اللبنانيةالقاهرة، مصر،،)األمراض الفطرية والطفيلية( ني، الثا
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ــــات، – ١٧ ــــرج العطي ــــدواء، )١٩٩٧: (  أحمــــد الف ــــداء وال ــــة ال  دار المــــسيرة عمان، األردن،، البيئ
  .للنشر والتوزيع والطباعة

 ارها الصحية،، الديدان الشريطية، بدايتها التشريحية وآث )١٩٩١: (السيد الصديقالعوني،  – ١٨
  . الدار العربية للنشر والتوزيعالقاهرة، مصر،

، األمــراض المنقولــة بواســطة الغــذاء، ترجمــة مــسفر بــن حمــد  )٢٠٠٢: (.دين أو كاليفــر، – ١٩
  . جامعة الملك سعود الرياض ، السعودية،ٕالدقل واسماعيل الشايب، النشر العلمي والمطابع،

، تــدهور التربــة فــي محافظــة غــزة، رســالة ماجــستير  )١٩٩٧: ( عبد العظــيم قــدورهمــشتهى، – ٢٠
  .غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الخرطوم ، السودان 

، الجــزء األدنــى مــن وادي غــزة داخــل قطــاع غــزة، ) ١٩٩٩: (عبــد العظــيم قــدوره، مــشتهى  - ٢١
  .ين، الخرطومدراسة في الجيمورفولوجيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة النيل

  .القدس ، فلسطين، خارطة قطاع غزة ): ٢٠٠٠:(معهد األبحاث التطبيقية  - ٢٢

   ).٢٠٠٧نوفمبر (العيادات الصحية، مدينة غزة :  مقابالت شخصية مع أطباء – ٢٣
23 -Palestinian National Authority: Ministry 0f Health, Primary Health Care 
Directorate, Infectious Diseases Reports ( 2000, 2001, 2002,2003,2004.2005,2006). 
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  اسم المرض
  ٦٠٩٩٧  ٥٨٦٨٢  ٥٤٦٢١  ٥١٩٥٠  ٤٣٠١١  ٥٧٥٥٢  ٤١٣٦٩  ا1سھال  
  ٢٨١٥٢  ٢٣٦٧٧  ١٩٣٩٨  ١٤٢٨١  ١٠٨١٥  ١٧٠٠٠  ٩٠٠٢   ا�نفلونزا
  ١٢٢٣٣  ١٧٦٢٧  ١٧٣٠٨  ١٥٥٠١  ٢٠٢٥٩  ١٥٢٥٢  ١٥٣٨٦ ا�ميبات 

  ١٠٨٢١  ١٣٦٦٥  ١٢٥٢٩  ١٢٨٨٨  ١٣٤١٤  ١٠٨٨٧  ١٠٦٧٠   أمراض العيون
  ٥٠٢١  ٦٠٠٦  ٦٦٣٨  ٦١٩٠  ٧٤٣٩  ٥٣٠١  ٥٣١٩ أمراض الرئة 

  ٢٨٣٢  ٤٨٥٠  ٤٣٦٩  ٣٦٣٠  ١٨٢٧  ٩٢١٦  ٣٩١٧ أمراض الجدري
  ٣٣٨٦  ٤٩٢٥  ٣٩٨٧  ٢٤٥٨  ١١٠٦  ٢٣٩٣  ١٤٧٣ الحمى

  ٩٧  ١٩٦  ١٩٣  ٣٣٣  ١١٧٥  ١٠٥٦٧  ٤٠٧٨ الجرب والقمل 
  ٧٥٩  ١٧٨٣  ١٩٨٣  ٢٦٣١  ٢٤٤٣  ٢٥٣٧  ٤٢٦٥  الديدان 

  ١٠٧٦  ٩٩٥  ٤٧٦٩  ١٣٣١  ٤٧٨  ٦٢٨  ١٨٢٢ حايا التھاب الس
  ١٧٨١  ١٩٦٢  ١٣١٩  ١٣١٤  ٩٥٧  ١٧٤١  ١٦٠٩ التھاب الكبد 

  ٦٦٧  ١٠٣٩  ٧٩٣  ٨١٤  ٦١٢  ٦٣٩  ٨٢٢  التسمم 
  ٣٠٣  ٥١٨  ٣٠٠  ٣٣٩  ٢٩٣  ٢٤٩  ٤٦٢ عضة الحيوانات 

  ٠  ١٠٢  ٧١  ٦٠  ١٦٩  ١٦٧  ٣٤٤ التھاب الكلى 
  ٧٤  ٤٣  ٤٣  ٧٢  ٣١  ١٠٤  ١٦٨ النكاف 

  ١٢٨١٩٩  ١٣٦٠٧٠  ١٢٨٣٢١  ١١٣٧٩٢  ١٠٤٠٢٩  ١٣٤٢٣٣  ١٠٠٧٠٦  المجموع
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 ٢٠٠٠ قطاع غزة للفترة من  محافظاتمجموع عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية في ): ٢( ملحق رقم 

   م٢٠٠٦ –
محافظة   مجموعات ا�مراض

  شمال غزة
محافظة 

  غزة
ة المحافظ
  الوسطى

محافظة 
  خانيونس

محافظة 
  رفح

  المجموع

  ٣٦٨١٨٢  ٥١٥٥١  ١٠٤٧٢٣  ٧٩٩٣٣  ٨٢٥٧٢  ٤٩٤٠٣  ا1سھال
  ١٢٢٣٢٥  ١٠٥٩٨  ٣٨٤٩٨  ٢٧٩٥٧  ٣٢٩٠٨  ١٢٣٦٤  ا�نفلونزا
  ١١٣٥٦٦  ٢٢١٨٥  ٢٨٤٢١  ١٣٠٤٧  ٣٧١٨٢  ١٢٧٣١  ا�ميبات
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  ٨٤٨٧٤  ١٠٢٦٠  ٢٣٦١٤  ١٨٣٩٥  ٢٤٥٤٩  ٨٠٥٦  أمراض العيون
  ٤١٩١٤  ١٠٠٦  ٩٢٦٠  ٥٦٢١  ٢٠٣٧٥  ٥٦٥٢  أمراض الرئة

  ٣٠٦٤١  ٢٨٢٢  ٧٢٤٧  ٧٣٩٠  ٩٦٣٤  ٣٥٤٨  أمراض الجدري
  ١٩٧٢٨  ١٢٤٣  ١٠٩٢٩  ١٣٥٦  ٥٤٥٢  ٧٤٨  الحمى

  ١٦٦٣٩  ٥٠  ٧٨٠  ٢٢٧٣  ١٢٦٧٨  ٨٥٨  الجرب والقمل
  ١٦٤٠١  ٢٢٥٥  ٣٥٨٠  ١٢٧٣  ٤٠٩٠  ٥٢٠٣  الديدان

  ١١٠٩٩  ٨٧  ١٧٢٩  ٢٣٣٧  ٥٥٠٠  ١٤٤٦  التھاب السحايا
  ١٠٦٨٣  ٩٩٩  ٣٨٠٣  ٩٦٨  ٣٧٠٣  ١٢١٠  التھاب الكبد

  ٥٣٨٦  ٣٧  ٢٣٦٠  ١١٩  ٢١٥٥  ٧١٥  التسمم
  ٢٤٦٤  ١٥٤  ٦١١  ٢٦٢  ٩٦٣  ٤٧٤  عضة الحيوانات

  ٩١٣  ٢١١  ٥٢  ٩٩  ٣٧٨  ١٧٣  التھاب الكلى
  ٥٣٥  ٨٨  ١٤٥  ١١٥  ١٣٢  ٥٥  النكاف

  ٨٤٥٣٥٠  ١٠٣٥١١  ٢٣٥٧٥٢  ١٦١١٤٥  ٢٤٢٢٧١  ١٠٢٦٣٦  المجموع

المتوسط العام   ١٦١٧.٤  ٢١٨٢.٩  ٢٧٧٨.٤  ٣٢٧٣.٩  ١٦٨٢.٦  الكثافة العامة
  ٢٣٠٧.٠للكثافة

 ٢٠٠٠         من ة السارية في محافظات قطاع غزة، للفترالمتوسط السنوي لألمراض ):٣ ( ملحق
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  المتوسط السنوي المحافظات  مجموعات ا�مراض

  ٧٣٦٣٦.٤  ا1سھال
  ٢٤٤٦٥.٠  ا�نفلونزا
  ٢٢٧١٣.٢  ا�ميبات

  ١٦٩٧٤.٨  أمراض العيون
  ٨٣٨٢.٨  ض الرئةأمرا

  ٤٣٧٧.٣  أمراض الجدري
  ٣٩٤٥.٦  الحمى

  ٣٣٢٧.٨  الجرب والقمل
  ٣٢٨٠.٢  الديدان

  ٢٢١٩.٨  التھاب السحايا
  ٢١٧٢.٦  التھاب الكبد

  ١٠٧٧.٢  التسمم
  ٤٩٢.٨  عضة الحيوانات

  ١٣٠.٤  التھاب الكلى
  ١٠٧.٠  النكاف

  ١٦٨٩٧٦.٦  المجموع
  

    
  

    


