
 

 غزةقطاع  في  ةمصحلاالجتماعية  محدداتال: منظمة الصحة العالمية فيديو 

مميون  1.1  صحة أن غزة اليوم عرض فيدقيقة  16شريط فيديو مدتو  من خالل منظمة الصحة العالمية بينت– 6112يونيو  1، القدس
 ظروف الحياة التي تشكلو عية و االقتصادية السياسية واالجتماالظروف  مثل  ، لمصحة المحددات االجتماعيةب أثر كثيراً تت غزة في قطاع يفمسطين
تبمغ  الذي قطاع غزة ٪ من سكان 01 ما نسبتو 1291ويشكل الالجئون من قرى ومدن ما قبل  .الناس فيياويعيش ويعمل  التي يولد اليومية

الفمسطينيين في الضفة إخوانيم ن ع. ويفصل سكان قطاع غزة المتوسطمصر والبحر األبيض و حده إسرائيل يو  ، مربعاً  كيمومتراً  021مساحتو 
 اتالتصعيدمن بشكل دوري  غزة في قطاع سكانالحياة تتأثر و . 6110منذ عام  القائم الحصارالى  اضافةً  ،حدود تسيطر عمييا إسرائيلالغربية 

 .2014 وعام  2012و  6112-6111 عوام في األ كبير مثمما جرى دمارو مادية و  خسائر بشرية سببيمما  ،ة المتالحقةلعسكريا
 

ر المحددات االجتماعية يثأت يةلتوضح كيف ىذا الفيممالمنظمة أنتجت  منظمة الصحة العالمية في غزة3 " لقدمكتب  مدير الدكتور محمود ضاىر وقال
سيكون من و ، من زيارة غزة فقط قد يتمكن عدد قميل من الناس  بسبب الوضع الراىن وأضاف أنو .  في غزةالفمسطينيين  يةعمى صحة ورفاى

فيديو ال ميلتم تحوسي م يوضح الظروف التي يعيشيا السكان ىنا". يم. ىذا الفبسيولة الظروف االجتماعية والسياسية ماىية فيمالصعب عمييم 
  .عمى شبكة اإلنترنت اليوم السويسرية لمتعاون والتنمية الذي تم انتاجو من خالل مشروع منظمة الصحة العالمية لممناصرة وبدعم الوكالة

 
خاصة في  في فمسطين، قتصاداالالى اضطراب  عاما 92 أكثر منعمى مدى   1220في األرض المحتمة عام استمرار االحتالل والصراع  لقد أدى

 في ظل عدد ٪02 حوالي 6119نياية عام د بمغ معدل الفقر بين سكان القطاع في فف ، قطاع غزة
عمى الرغم من توفر و . ٪90 لىإ ستويات البطالةأدت الى ارتفاع م التي ديةقميل من الفرص االقتصا

مستويات  وتقدرخاصة بالنسبة لألسر الفقيرة  ، مرتفعة جداً تعتبر األسعار اال ان  في القطاع الغذاء
 لفصول الدراسية امن اكتظاظ  أيضايعاني قطاع التعميم .. كذلك ٪70 بـ حالياً  انعدام األمن الغذائي

 التعميم. جودةعمى  سمبا   يؤثر الثالث فترات ممان المدارس تعمل بنظام الفترتين و ٪ م01وىناك 
 
ال تزال واضحة في العديد من  البيئة والبنية التحتية والمنازلالقصف عمى  خمفيا األضرار التيان  

والذي  الموجود أصالً إلى تفاقم النقص في المساكن وقد أدى ىذا ، السكنية في قطاع غزة األحياء
 معظمبينما ، وليس عمى مدار الساعةفقط  اليومء من اجز أفي في القطاع فيي تصل  الكيرباءوتتواصل أزمة  من الناس.الف أثر عمى مئات اآل

بسبب وذلك ، ي توصي بيا منظمة الصحة العالميةالتمياه الشرب المعايير الدنيا لى مستوى إلترتقي  الممنازل من خالل الشبكات ل واصمةال مياهال
 اً تباطؤ ركوا بال مأوى وتشيد محاوالت مواجية أزمة االسكان ألولئك الذين ت  . مموثات أخرىو مياه الصرف الصحي و  مياه البحرياه بمتموث ىذه ال

  . عمى استيراد مواد البناءالتي تفرض بسبب القيود دا ً يشد

دوية الى ضعف قص المزمن في األجيزة الطبية و النلمستمزمات و األص في اق والطواقم الصحية اضافة الى النقبالمراف لحقت التي األضراروأدت 
اال انو ما زال  ،6119عام  حربانييار القطاع الصحي في أعقاب  تموجية بشكل جيد منعمساعدات المانحين الرغم أن و . النظام الصحي في غزة

عمى الفمسطينية  خاصة بالنسبة لمتشخيص والرعاية المتخصصة وعالج السرطان. وتعتمد وزارة الصحة ، الصحي من الثغرات في النظامىناك العديد 
الحصول عمى ى وتتطمب ضلممر عممية مكمفة لموزارة و  عند عدم توفر العالج وىذه قطاع غزةخارج إلى المرافق الصحية مثل ىذه الحاالت تحويل 
 .لموصول لمخدمةاسرائيمية  تصاريح

باإلمكانات تمتع ن يأة "إذا كنا نريد لمشعب في غز مكتب منظمة الصحة العالمية في فمسطين الدكتور جيرالد روكنشاوب بقولو   مديرمن جانبو عمق  
ال يوجد ليا عالج ل كامشنطبب كذلك نحن بحاجة لمتأكد من أننا ال  لمصحة. نحن بحاجة إلى معالجة المحددات األوسع نطاقاً الكاممة لصحة جيدة، ف

السكان ىنا من أجل أن يتمتعوا بحالة  ياوالغذاء والتعميم والحالة االجتماعية التي يعيشلسكن لمشاكل ابحاجة الى ايجاد حل سياسي  . نحن حقاً طبي
 . "صحية جيدة

المحددات االجتماعية ب األخرى في المجتمع المتعمقة القطاعات تتأثر ب أن الصحةبتعزيز مفيوم  6117منذ عام  منظمة الصحة العالمية وتقوم
، و تعزيز االلتزام السياسي والقانوني عمى األسباب الجذرية العتالل الصحة من خالل فيملك ذو  ةعدم المساواة في الصحوسيمة لمحد من  باعتبارىا

 .في صحة السكانا ق تقدمقحيس ممافي جميع السياسات أفضل لدمج الصحة  تدخالت من أجل ايجادالمستويات المحمية والوطنية والدولية 
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