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 جمعية منتدى التواصل      

   مع بلدية الزوايدةون بالتعا    

 ة مهشمفي املجال البيئي والصحي للتجمعات ال ات والتدخالتتحتياجتحديد ال دراسة 

 الوسطى املحافظة -الزوايدة  منطقةفي 

 0200,  مارس

 :جمع البيانات الية .1

 جمع البيانات:منهجية  1.1

 على المنهجية التالية في عملية جمع البيانات:وبلدية الزوايدة اعتمدت جمعية منتدى التواصل 

هوم بأن ضمن مف املحتملة التدخل في منطقة املحلي املجتمع احتياجات تحدد التي البيانات جمع اعتمد فريق العمل بالجمعية على .1

 األولويات ضيحتو  على تحليلها يساعد التي المعلومات وتوفير المسائل، من ومتنوع كبير لعدد استكشاف أوسع البيانات هي جمع عملية

 دراسة على قطف البيانات تقتصر أال ان, مع األخذ بعين االعتبار المستهدفة  المنطقة في التحديات تعالج التي سوف التدخالت وتحديد

 .املجتمع باحتياجات الصلة ذات القضايا

 نظرت جهاو  خالل من والعمل المشكلة تحديد في الموضوعية عدم من تحد التي المقاربات أحد التقييم بيانات" تثليث" مقاربة تعتبر .2

 . ن مصدرينم أكثر من التحقق خالل من البيانات صحة من التثبت تسّهل قوية تقنية التثليث ويعد". الحقيقية" لالحتياجات مختلفة

 ائلوالوس النظر وجهات بين الجمع خالل من للباحثين ويمكن. الدراسة نتائج وصحة ثقة من جوهرها، في التثليث، مقاربات تزيد .3

 يزيد مام واحد مراقب نظر وجهة أو واحدة وسيلة إتباع عن تنتج التي والمشاكل المتأصلة التحيزات أو الضعف على التغلب المتعددة

 .النتائج وصحة مصداقية من

 تحديد عملية تثليث طرق كأحد  االجتماع األميركي عالم ، Jonathan Bradshaw برادشو جوناثان مقاربةاستخدمت الجمعية  .4

جات التحتيااملجتمع وهي  في الحاجة من أنواع أربعة تستكشف أن ينبغي االحتياجات تقييم عمليات أن يعتمدوالذي  االحتياجات

 نواعكافة أ وجود وأنالتحتياجات المعيارية/القياسية  ,  التحتياجات النسبية "المقارنة" ، التحتياجات المعبر عنها , املحسوسة 

 ".حقيقية" حاجة وجود إلى يشير االحتياجات

 ضمن عمليات تقييم االحتياجات األربعة المشار اليها أعاله وهي: البيانات من أنواع ثالثةقامت الجمعية بجمع  .5

 المتحدة، األمم وكاالت الحكومية، غير المنظمات من الواردة التقاريراالحصائيات ,  السابقة، األعمال دراسة :ثانويةال بياناتال 

  الدولية. المنظمات

o والتي ة،المعدود المعلومة على التي تركز) المعيارية المالحظة وأدوات االختبارات االستبيانات، المسوحات، األولية: الكمية البيانات 

 .(اإلحصائي للتحليل تخضع

o العصف الذهني , املجموعات المركزة , المقابالت الشخصية ودراسات للمجتمعات. األولية: النوعية البيانات 

 

 في الية جمع البيانات على ما يلي: وبلدية الزوايدة جمعية منتدى التواصل اعتمدت 1.2

 Comparative Needs – التحتياجات النسبية "المقارنة" مقارنة الوضع الحالي مع وضع اآلخرين .1
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  لمعرفة االحتياجات النسبية  لزوايدة اوبلدية  اعتمدت جمعية منتدى التواصل

غزة والتي  2221لقرية الزوايدة على دراسة األسرة الفقيرة في قطاع غزة "المقارنة" 

بهدف التعرف على واقع الحالة  اإلسالمية اإلغاثةشاركت في اعدادها الجمعية مع 

ي قطاع غزة ومعرفة المعيشية لألسر الفقيرة من الفئات الضعيفة والمهمشة ف

اتجاهاتهم وأولوياتهم في عدد من املجاالت )حالة المسكن, التعليم, البيئة والصحة, 

واالقتصاد( نحو تحقيق سبل عيش مستدام , ولقد قام فريق البحث الميداني للجمعية 

على كيفية تعبئة االستمارة, بتعبئة استمارة  اإلسالمية اإلغاثةبعد تدريبهم من قبل 

أسرة موزعين على التجمعات الهشة في الزوايدة والتي تمت خالل الفترة  52لعدد مسحية 

م(,حيث اشتملت االستمارة  على بيانات األسرة من حيث 2221يناير  -2222) نوفمبر 

التكوين األسري وبيانات التواصل , نوع المسكن ,وحالة المسكن, والمياه والنظافة 

يمي , الجانب الصحي , الجانب االقتصادي من حيث والممارسات الصحية , الجانب التعل

الدخل والديون, وممتلكات األسرة , واألضرار من العدوان في الوقت الحالي, ومهارات 

ت في فقرة تم ذكر نتائج التحليال وخبرات أفراد األسرة و أولويات األسرة من حيث االحتياج وبعد تحليل بيانات األسر القاطنة في الزوايدة 

1.3. 

  قام فريق عمل الجمعية بعقد زيارة ميدانية لبلدية الزوايدة واستطالع رأيهم بخصوص بعض المعلومات عن الوضع البيئي والصحي

ابار مياه لالستخدام المنزلي ومحطة تحليه واحدة تعمل  6للتجمعات الهشة في قرية الزوايدة ولقد أفاد م. صالح أبو هويشل بأنه يوجد 

أنه يوجد بعض البلديات في املحافظة الوسطى لديها ابار تعمل بالطاقة الشمسية ,ويوجد مدرستين حكومة تعمل  على الكهرباء في حين

 على فترتين وال يوجد بهم محطات تحلية مقارنة بمدارس أخرى في املحافظة الوسطى.

 Felt Needs – التحتياجات املحسوسة تركز على أفكار املجتمع وأتحالمه .0

أثناء اعداد  أسرة من الفئات الضعيفة والمهمشة في منطقة الزوايدة  52جمعية أثناء تنفيذهم زيارات مسح ميداني  لعدد تبين لفريق عمل ال

م(, بأنه هنالك احتياجات 2221يناير  -2222والتي تمت خالل الفترة ) نوفمبر  اإلسالمية اإلغاثةمع  2221دراسة األسرة الفقيرة في قطاع غزة 

ع مياه تصريف وجم في التجمعات الهشة بالزوايدة حيث عبر اغلب األمهات عن عدم رضاهن عن الوضع الصحي والبيئي ولألسر التي تقطن 

كلة جمع مشو في مناطق سكنهم  حكومي أو عيادة صحية تابعة للوكالة كثرة انتشار األمراض بين أطفالهم وعدم وجود مركز صحيو األمطار 

كان أو وكالة الغوث مع أنه أغلب الس تنتج عن قلة الخدمات المقدمة من البلدية أو المؤسسات الغير حكوميةوالتي  وترحيل النفايات الصلبة

 وحدوث المياه ونقص البيئي في تدهور الوضع زيادةبأن هنالك  2221تقرير النداء الطارئ الصادر عن وكالة الغوث للعام  ويؤكد من الالجئين .

  التحتية، البنية ضعفبسبب  النفايات إدارة في فجوات
 
ساعة من قطع التيار الكهربائي    16نقص الطاقة والتي تبلغ ما يقارب  بأزمة مقترنا

 .للعيش صالحة غير منطقة إلى غزة سيحول  مما ملحة، معالجته بصورة تتم لم ما لإلصالح قابل غير التدهور  مستوى  وسيصبح

  -Normative Needs الحالي بمجموعة من المعايير المهنية أو املختصةالتحتياجات المعيارية/القياسية مقارنة الوضع  .3

 على دراسة واقع التجمعات السكانية األكثر لقرية الزوايدة االحتياجات المعيارية/القياسية  لمعرفة اعتمدت جمعية منتدى التواصل

في مناطق النصيرات ,  2221- 2222 من الفترة في غزة اإلسالمية اإلغاثةهشاشة في قطاع غزة والتي شاركت في اعدادها الجمعية مع 

 مستوياتو  وماهية غزة، قطاع في الهشة السكانية التجمعات على في التعرف تساهم بيانات تقديم راقة ووادي غزة ، بهدفغالزوايدة , الم

 اإلغاثة لقب من المقدمة والتنموية اإلنسانية التدخالت االستهداف وفاعلية آليات كفاءة زيادة في المساهمة وكذلك فيها، الهشاشة

 هشاشة. األكثر السكانية للتجمعات والشركاء اإلسالمية

، تحديده يصعب ونسبي فلسفي مفهوم هو السكاني التجمع هشاشة مفهوم ويعتبر
 
 تعريف تم دفق الدراسة هذه لغرض ولكن إحصائيا

 ثلم األساسيين الخدمات مزودي قبل من للسكان األساسية الخدمات إلى الوصول  مستوى  تدني: بأنها السكانية التجمعات هشاشة

 تعتبر التيو  والحماية والصحي والتعليمي والبيئي االقتصادي القطاع في وذلك وغيرهم، المدني املجتمع ومؤسسات والوزارات البلديات

 .أساس ي بشكل وأسرهم التجمعات هذه أفراد سكان حياة في تؤثر التي القطاعات أهم من
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) من أصل بلدية  23موجودة في  سكاني تجمع 116 لعدد الهشاشة حالة حول  تفصيلية بيانات وعرض توفير على الدراسة اشتملت

 والتعليمية والبيئية االقتصادية الهشاشة المتوسطة في محاور  فوق  هشاشة مستوى  ذوبلدية (  25تجمع سكني  موجود في  272

 .غزة قطاع سكان من % 16 حوالي بنسبة أي نسمة 327,222 حوالي التجمعات هذه يسكن حيث والحماية والصحية

البلديات  مع حيث قامت الجمعية بالتنسيق  ولقد شاركت جمعية منتدى التواصل في هذه الدراسة لعدد من المناطق من بينها الزوايدة

عقد عدد من الزيارات الميدانية  خالل من املحددة التجمعات حالة حول  المطلوبة البيانات وجمع محلية، ولجان ومؤسسات قاعدية

ومقابلة ذوي الشأن في البلديات ومديرة التربية والتعليم في املحافظة الوسطى واللجان املحلية للمناطق وعدد من السكان والجمعيات 

 قبل من هاواعتماد رةاالستما مناقشة تم وقد. الهشاشة املختلفة قطاعات على تشتمل األهلية الفاعلة في كل منطقة وتعبئة استمارة

  وتحكيمها المدني املجتمع مؤسسات مع ومناقشتها الوزارات المعنية
 
 فصيالت أكثر بشكل األساسية القطاعات قياس من أجل ميدانيا

االقتصادية وقطاع الهشاشة البيئية والصحية والتعليمية وقطاع  قطاع الهشاشة :التالية القطاعات على االستمارة اشتملت حيث

 .مرتفعةوهي نسبة  %65, وقد أظهرت الدراسة بأن نسبة الهشاشة الكلية للزوايدة بلغت  الحماية هشاشة

  قامت جمعية منتدى التواصل بمقارنة بعض النتائج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي لقرية الزوايدة بإحصائيات وبيانات الجهاز

 الصادر عن وكالة الغوث. 2221وتقرير النداء الطارئ  الفلسطيني ودراسات أعمال سابقة ذات صلة لإلحصاءالمركزي 

اقبة تصرفات املجتمع .4  Expressed Needs – التحتياجات المعبر عنها التي ُيستدل عليها من مر

o  الحظ فريق عمل الجمعية أثناء تنفيذ جلسات دعم نفس ي , جلسات ارشاد أسري  , وورش توعية لألمهات ألطفال الروضات  وورش عمل

,  أن أغلب المشاركين في الجلسات  2221-2222التنوع الجندري ضمن مشاريع الجمعية التي تنفذها في قرية الزوايدة خالل الفترة عن 

عبروا عن رغبتهم واحتياجهم في توفير خدمات صحية وتوفير مياه شرب امنه لهم وترحيل النفايات الصلبة من قبل الجهات المسؤولة 

الالجئين ومع ذلك ال تقوم وكالة الغوث أو مؤسسات غير حكومية بتوفير اية احتياجات تخصهم مثل المناطق حيث أن أغلب السكان من 

وعي  لةق كما ال حظ الفريق  األخرى على سبيل المثال النصيرات تقوم وكالة الغوث بتوفير احتياجاتهم من الصحة والتعليم والمياه

تفادة للمواطنين فانهم يقومون بتوفير مواصالت لالساالقتصادي السيئ ورغم الوضع  فاياتالسكان بالتعامل مع القضايا الهامة مثل الن

 .من ورش العمل التي تخص الممارسات الصحية والنظافة الشخصية

o  أثناء تنفيذ مشروع توفير بيئة معيشية صحية وامنه للفئات المهمشة في قرية وادي السلقا  بالشراكة  قامت جمعية منتدى التواصل

بمقارنة وضع قرية الزوايدة بقرية وادي السلقا حيث أنه المساحة الجغرافية وعدد السكان لتلك المنطقتين  اإلسالمية اإلغاثةع م

 على دراسة واقع التجمعات السكانية األكثر هشاشة في  2214متقارب  وتعرضهم للقصف األخير على قطاع غزة أثناء حرب 
 
, واستنادا

وبالنسبة لقرية الزوايدة   % 63ستوى الهشاشة الكلية للتجمعات في قرية وادي السلقا هو  ) االغاثة اإلسالمية( فان م 2221قطاع غزة 

ا ألنها قريبة من الحدود أكثر من تدخالته االسلقوهي نسب متقاربة و لقد دخلت بعض المؤسسات الدولية في قرية وادي  % 62             هو

ن خالل مشروع توفير بيئة معيشية وصحية امنه للفئات المهمشة حيث تبين بعد التدخل م اإلسالمية اإلغاثةفي قرية الزوايدة ومن بينهم 

 أن مستوى الهشاشة الكلية لوادي السلقا انخفض .

 :جمع البياناتنتائج   1.3

 هي كما يلي: مرتحلة جمع البياناتأهم نتائج 

يحدها من الشمال النصيرات ومن الجنوب دير البلح تقع قرية الزوايدة في قلب املحافظة الوسطى بقطاع غزة وصف عن المنطقة:  .1

دونم من األراض ي  6222دونم منها ما يقارب 7222ومن الشرق شارع صالح الدين ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها 

بنشاطها الزراعي المتميز مما م. كما تتميز القرية 3000الزراعية، كما تمتلك الزوايدة شاطئ من أجمل الشواطئ حيث يبلغ طوله حوالي 

 جعلها سلة خضراوات المنطقة الوسطى. 

 وفق السكانية التجمعات وحدود مسميات حسبتجمعات سكانية  12على تشتمل الزوايدة وصف التجمعات وعدد السكان:  .0

)السوارحة الغربية، السوارحة الغربية،  وهي تجمعات سكانية هشة 5من بينها العمراني  التخطيط دائرة – املحلي الحكم وزارة مخططات

نسمة ويقدر عدد السكان الذين  12522الخوالدة الغربية، الخوالدة الغربية، القرعان( ويبلغ عدد سكان التجمعات الهشة حوالي 

 %.406ل بمعدحيث تقدر نسبة عدد السكان الهشين إلجمالي عدد السكان الذين تخدمهم البلدية سمة 32842تستهدفهم البلدية 

 من عدد السكان.

 . % 63هو  الزوايدةمستوى الهشاشة الكلية للتجمعات في قرية  .3
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 ناطقمالسوارحة الغربية، السوارحة الغربية، الخوالدة الغربية، الخوالدة الغربية، القرعان( الخمسة ) هشةالتجمعات سكانية تعتبر ال .4

 من الالجئين.  هذه التجمعاتالسكان في  وأغلبريفية 

تعاني  هاأنبكما أظهرت الدراسة ,  نسمة 1722كأحد التجمعات السكانية الهشة ويقدر عدد سكانها  غربيةمنطقة السوارحة ال تصنف .5

أما على صعيد كل محور من املحاور الخمس التي تطرقت لها الدراسة )االقتصادي، البيئي، الحماية،  %72بنسبة  عاليةمن هشاشة 

( ويتضح من ذلك أن منطقة السوارحة %88، %69، %64، %63، %75هشاشة بالترتيب كالتالي: )التعليمي، الصحي( كانت نسبة ال

  عالية واقتصاديةالغربية تعاني من هشاشة صحية 
 
ة فوق والبيئة بنسب مرتفع يليها مباشرة هشاشة في مجال التعليم والحماية جدا

 المتوسط.

تعاني  هاأنبكما أظهرت الدراسة , نسمة 2222ة الهشة ويقدر عدد سكانها تصنف منطقة السوارحة الشرقية كأحد التجمعات السكاني ..

أما على صعيد كل محور من املحاور الخمس التي تطرقت لها الدراسة )االقتصادي، البيئي،  %63من هشاشة فوق المتوسطة بنسبة 

( ويتضح من ذلك أن منطقة %72، %64 ،%64، %58، %55الحماية، التعليمي، الصحي( كانت نسبة الهشاشة بالترتيب كالتالي: )

 السوارحة الشرقية تعاني من هشاشة صحية وبيئية عالية يليها مباشرة هشاشة في مجال التعليم والحماية.

تعاني من  هاأنبكما أظهرت الدراسة  سمةن 1292ها الهشة ويقدر عدد سكان الريفية كأحد التجمعات الخوالدة الغربيةتصنف منطقة  .7

أما على صعيد كل محور من املحاور الخمس التي تطرقت لها الدراسة )االقتصادي، البيئي، الحماية،  %62بنسبة  متوسطةكلية هشاشة 

( ويتضح من ذلك أن منطقة الخوالدة %65، %72، %62، %61، %51التعليمي، الصحي( كانت نسبة الهشاشة بالترتيب كالتالي: )

ني والبيئة بنسب متوسطة في حين تعا والحمايةالصحة يليها مباشرة هشاشة في مجال  عالية في التعليمالغربية تعاني من هشاشة 

 المنطقة من هشاشة اقتصادية منخفضة.

تعاني  هاأنبكما أظهرت الدراسة ,  سمةن 2472ها كأحد التجمعات السكانية الهشة ويقدر عدد سكان الخوالدة الشرقيةتصنف منطقة  .8

أما على صعيد كل محور من املحاور الخمس التي تطرقت لها الدراسة )االقتصادي، البيئي،  %62بنسبة  كلية متوسطةمن هشاشة 

( ويتضح من ذلك أن منطقة %69، %63، %62، %68، %48الحماية، التعليمي، الصحي( كانت نسبة الهشاشة بالترتيب كالتالي: )

في حين  والبيئة بنسب متوسطة والحمايةالتعليم ة في مجال يليها مباشرة هشاش عالية في الصحةالخوالدة الشرقية تعاني من هشاشة 

 تعاني المنطقة من هشاشة اقتصادية منخفضة.

تعاني من هشاشة  هاأنبكما أظهرت الدراسة  , نسمة 1212كأحد التجمعات السكانية الهشة ويقدر عدد سكانها  القرعانتصنف منطقة  .9

املحاور الخمس التي تطرقت لها الدراسة )االقتصادي، البيئي، الحماية، أما على صعيد كل محور من  %67بنسبة  كلية متوسطة

( ويتضح من ذلك أن منطقة القرعان تعاني %77، %71، %59، %62، %65التعليمي، الصحي( كانت نسبة الهشاشة بالترتيب كالتالي: )

 والبيئة بنسب مرتفعة فوق المتوسط. يةوالحما قتصاديليها مباشرة هشاشة في مجال اال عالية في التعليم والصحةمن هشاشة 

او محطة التحلية التابعة للبلدية ولكن ال تعمل في كل وقت بسبب  الشاحنات منمياه الشرب  مصدر مياه الشرب المعتمد للسكان هو  .12

توفير المياه  تكلفة فيوقد تبين أن هناك صعوبة في الحصول على مياه الشرب املحالة مما يكلف السكان الوقت والجهد وال ازمة الكهرباء

 النظيفة ألسرهم في ظل األوضاع الصعبة. 

ابار مياه لتزويد السكان  6حيث يوجد في قرية الزوايدة  المياه لالستخدام المنزلي لتوفير  والوحيدتعتبر البلدية هي المصدر الرئيس ي  .11

من حيث  ومع ذلك ال تتوفر بشكل دائم أو كافي الحتياج السكانبمياه االستخدام المنزلي وتعتمد على البلدية على ا لكهرباء لتشغيل األبار 

الكمية والجودة بسبب األزمات المتكررة التي تعاني منها البلديات مثل قلة التمويل والتذبذب في جدول الكهرباء وعدم التزام السكان 

كان من على جودة الخدمات المقدمة حيث يشتكى السفي دفع الفواتير للبلدية بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة مما يؤثر  مبالتزاماته

 تدني استجابة البلدية لصيانة شبكات المياه أو الصرف الصحي.

 بحسبو  كما أن كل التجمعات موصولة بشبكات الصرف الصحي في التجمعات الخمسة يصنف الوضع العام لشبكات المياه بالمتوسط .10

فلسطين األفراد في من  %9997أن لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ل 2217بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

يستخدمون الصرف الصحي املحسن ويشمل )شبكة الصرف الصحي، والحفر االمتصاصية والصماء( حسب تعريف مؤشرات أهداف 

 ،%9999قطاع غزة  فيو %9996الضفة الغربية هذه النسبة في  التنمية المستدامة، حيث بلغت

اآلمنة مما يزيد من خطر تعرضها لألمطار والفيضانات والتي تتسبب بدورها في  تصريف األمطارإلى شبكات التجمعات الخمسة تفتقر  .13

 الكثير من المشاكل الصحية والبيئية.
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تالء امو  م وجود شبكة تصريف أمطار وانسداد شبكات الصرف الصحيبسبب عدالتخلص من تجمع مياه األمطار في صعوبة  هناك .14

توى وجودة باإلضافة إلى تدني مس البلديةبسبب الطرق الداخلية الترابية الغير مرصوفة والتي تصعب وصول وعمل الحفر االمتصاصية 

 الخدمات المقدمة سواء من البلدية أو الجمعيات العاملة في المنطقة. 

األمراض المتعلقة بتلوث المياه وانتشاااااااااار البعوض والحشااااااااارات والقوارض بشاااااااااكل كبير وانعدام مسااااااااااهمة الجمعيات املحلية في انتشار  .15

  معالجة هذه المشاكل. 

للتخلص منها من خالل رميها في مكبات النفايات العشوائية مما  يضطرهمصعوبة التخلص من النفايات الصلبة مما يعاني السكان من  ..1

 قلاااة أنشااااااااااااااطاااة التوعياااة باااالنظاااافاااة  ام الوعي بخطر هاااذا االمر على البيئاااة والصااااااااااااااحاااة على حاااد سااااااااااااااواءيعكس انعاااد
 
ومماااا زاد األمور سااااااااااااااوءا

لعام  ةغز بلغ متوساااااااااااط إنتاج األساااااااااااارة اليومي من النفايات المنزلية في حيث  والممارساااااااااااات الصاااااااااااحية والسااااااااااااليمة التي تقدمها الجمعيات

  معلومات الجهاز المركزي لإلحصاء.حسب  كغم في قطاع غزة 294. 2حوالي  2215

يحصلون على المياه من بئر زراعي قريب في  %  8كما ان هناك ,من االسر على شبكة المياه العامة لألغراض المنزلية  % 29تعتمد  .71

 المناطق الريفية او بئر مياه خاص بالعائلة او الجيران في المناطق الحضرية.

من تلك االسر تضطر الي شراء مياه ألغراض الشرب من شاحنات % 29شبكات المياه العادمة ، نظرا لسوء نوعية المياه الموزعة عبر .71

بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  يحصلون على مياه الشرب من مصادر أخرى وبحسب % 8بينما  المياه المتجولة

يستخدمون مياه الشرب اآلمنة وذلك حسب تعريف فلسطين ي األفراد فمن  %49.6أن فلجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ل 9102

   .%00.6قطاع غزة  فيو %0..2الضفة الغربية هذه النسبة في  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت

ان بيوبحسب  لترا شهريا بتكلفة قد تصل الي أكثر من عشرة دوالرات شهريا، 411تحتاج االسرة المكونة من خمسة افراد الي شراء نحو  .71

. % 5. قطاع غزةفي  9102خالل العام  بلغ معدل الفقر بين االفراداليوم العالمي للسكان حيث الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في 

من تلك  %09عانوا من الفقر المدقع وفقا ألنماط االستهالك الشهري، في حين ان  قطاع غزةمن االفراد في  %55.8كما تبين أن حوالي  ,

االسر تضطر الي شرب المياه من شبكة المياه العامة والتي غالبا ما تكون غير صالحة لالستخدام األدمي وذات ملوحة عالية، لعد 

 مقدرتهم على شراء مياه الشرب المعالجة.

أيام ، ان وصول المياه لتلك االسر يعكس مدى اهتمام االسرة  سبعةالي  أربعة أياممياه من البلدية من االسر يحصلون على ال % 62 .02

 بالنظافة الشخصية والصحة العامة ألفراد االسرة.

 من مياه الشرب في قطاع غزة ال تفي %22بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في البيان الصحفي في يوم المياه العالمي، فإن  .07

لتر/فرد/يوم(  011وهو )العالمية، كما انها اقل ممن الكميات الدنيا التي توص ي بها منظمة الصحة العالمية  الصحةبمعايير منظمة 

بينما يزيد هذا يوم / لتر 86هو  9104كحد أدنى , وكذلك فان معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه في قطاع غزة خالل العام 

 ولقد اضطر السكانيوم  لتر/ 011المعدل عن 
 
  6. بحوالي إلى االكتفاء 9108خالل العام  في تجمعات أخرى كأريحا مثال

 
 المياه من لترا

الصادر  9108حسب تقرير النداء الطارئ  اليوم في لتر 011 والبالغ به الموص ي المعدل مع اليوم بالمقارنة في للفرد للشرب الصالحة

 .UNRWAعن 

 % 06من األسر تهتم بالنظافة وترتيب المسكن وفي المقابل فان نحو     % 64عيشها األسر في قطاع غزة تبين أن رغم حالة الفقر التي ت .00

 تهتم وبشكل متوسط بالنظافة وترتيب المسكن. % 61من األسر ال تهتم بالنظافة وتعاني من سوء ترتيب المسكن ومرفقاته وأن 

من األسر تهتم بشكل متوسط في  % 64ألفراد األسرة وخاصة األطفال في حين أن  صيةمن األسر تعاني من سوء في النظافة الشخ % 06 .02

النظافة الشخصية ألفرادها وهذا االهتمام ينعكس على الحالة الصحية ألفراد األسرة فكلما قل االهتمام بالنظافة الشخصية كلما زاد 

 معدل اإلصابة باألمراض المعدية لدى أفراد األسرة.

 األسر يلجؤون الى الدين من أجل تلبية االحتياجات األساسية من طعام ومياه ومعيشة وأدوية.من  % 87 .04

افة ، باإلضيستفيد السكان من أي خدمات من المؤسسات القاعدية في المنطقة بسبب صعوبة وصول الجمعيات الغير حكوميةال  .05

 غالبية السكان من الالجئين. األونروا على الرغم من أن –لضعف الخدمات المقدمة من وكالة الغوث 

 .من ظروف معيشية واقتصادية صعبةفي تلك التجمعات حيث يعاني السكان من األسر تحت عتبة الفقر  % 68.5 ..0

07.  
 
 ، 2217 سنة من الثالث الربع خالل 46.6%غزة  في البطالة معدل بلغ الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  للجهاز وفقا

 الحيوانات وصيد األسماك باإلضافة للصناعة واألعمال المهنية.على الزراعة والرعي وتربية  الخمسةالتجمعات ترتكز مصادر الدخل في  .08
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 /كم 5,204 نحو 2217إذ بلغت الكثافة السكانية في عام كبير في التجمعات الخمسة يعتبر معدل النمو السكاني  .09
 
 في قطاع غزة 2فردا

ا تحمي قاطنيه توفر ظروف مسكن مالئمةجديدة وعدم  على بناء وحدات سكنيةتنعدم قدرة السكان و ,   اإلحصاءحسب بيانات مركز 

باإلضافة لسوء وضع المرافق الصحية مثل الحمام من الظروف الجوية السيئة مثل الفيضانات واألمطار خصوصا في فصل الشتاء 

 في كل التجمعات الخمسة ما عدا الخوالدة الغربية والشرقية. والمطبخ

  مما أدى لحدوث أضرار بالغة 2214 حربللقصف المتكرر خالل الخمسة التجمعات تعرض  .32
 
المنازل السكنية إلى جانب األضرار في  جدا

رار البيئية إضافة إلى األضالحيوانية ومصادر الدخل للسكان مثل املحالت التجارية وغيرها. األراض ي الزراعية وتدمير الثروة التي لحقت ب

 والصحية التي لحقت بالسكان جراء استخدام مواد محرمة 
 
 في التجمعات الخمسة. دوليا

ر على من أبرز املخاطوالخوالدة الشرقية  تجمع السوارحة الشرقيةفي ومخاطر التصريف المفتوحة يعتبر مكب النفايات العشوائي  .31

 .تلك التجمعاتالسكان القانطين في 

, وتعمل على وال يوجد بهم محطات تحلية مياه للطالبمدرسة حكومة  2ومدرسة وكالة  2ال يوجد سوى  تجمعات الخمسة الهشةفي ال .30

 42 ق كل مدرسة فترتين صباحي ومسائي الستيعاب أعداد الطالب الكبيرة في حين تتكدس أعداد الطالب في الصف الواحد إلى ما يفو 

 على األقدام 922لقطع  طالب المدراسفي حين يضطر  طالب , 
 
 للوصول إلى مدارسهم مشيا

 
في حين أن  متر ما يعادل نصف ساعة يوميا

 أغلب الطرق الشائعة للذهاب الى المدارس هي طريقة ترابية غير مرصوفة.

 .تصنف الحالة العامة للمرافق الصحية الموجودة داخل المؤسسات التعليمية بالمتوسطة .33

وهي رياض غير مالئمة من حيث التجهيزات وبيئة التعلم حيث وروضة خاصة روضة تابعة لجمعية و روضة حكومية  اتتتوفر في التجمع .34

 ثلثمتر ما يعادل  422لقطع  األطفالفي حين يضطر  ,تفتقر إلى األلعاب والساحات الرملية الكبيرة والمياه الصالحة للشرب وغيرها

 للوصول إلى 
 
 على  رياضهمساعة يوميا

 
 في حين أن أغلب الطرق الشائعة للذهاب الى الرياض هي طريقة ترابية غير مرصوفة. األقداممشيا

تعاني التجمعات الخمسة من قلة تلبية االحتياجات الصحية للسكان ومن عدم وجود مرافق لتقديم الخدمات الصحية مما يضطر  .35

 متر عن تلك التجمعات. 2222ز صحي حوالي السكان للتوجه خارج المنطقة للحصول على الخدمات حيث يبعد أقرب مرك

 فقط 6على مركز رعاية صحية حكومي يفتح أبوابه لمدة تعتمد التجمعات الخمسة  ..3
 
 .ساعات يوميا

 .التجمعات الخمسة بالسيئةجودة الخدمات الصحية المقدمة في  توصف .37

الصحي والذي انعكس على ارتفاع نسبة الهشاشة التجمعات أدت إلى تدهور الوضع تدني جودة الخدمات الصحية المقدمة في قلة و  .38

ة وأمراض سوء التغذي واألمراض المعدية، األمر الذي انعكس بدوره على انتشار األمراض المزمنة الصحية وتعكس سوء الوضع الصحي

 ة والكالماضطراب اللغو تنتشر صعوبات التعلم  في كل التجمعات واليرقان الحاد بين األطفال في تجمع القرعان وعلى صعيد اإلعاقات

في  انتنتشر اإلعاقات الحركية بشكل كبير لدى السكوالشرقية والخوالدة الغربية و  بشكل كبير لدى السكان في تجمع السوارحة الغربية

 اإلعاقات العقلية بشكل كبير لدى السكان في تجمع القرعان. و تجمع الخوالدة الشرقية

واليرقان الحاد بين األطفال بنسب مرتفعة وعلى صعيد اإلعاقات تنتشر اإلعاقات  اض المعديةوتنتشر األمر انتشار األمراض المزمنة  .39

 العقلية بشكل كبير لدى السكان.

. التنمية تراجع من حالة في اقتصادية تجعلهم-اجتماعية أزمة غزة في السكان يواجه 2221وفقا لتقرير وكالة الغوث النداء الطارئ  .42

 ش باعتباره الدولي بموجب القانون  الشرعي غير الحصار بسبب والبضائع الناس حركة للقيود على مباشرة نتيجة يعد وهذا
 
 أشكال من كال

 اقمتتف والذي الزمان، من عقد الممتد منذ السياس ي االنقسام جانب إلى الحدودي، رفح معبر على وتقييد الدخول  , الجماعي العقاب

 : خالل من آثاره

 غزة، في المدنية الخدمة في موظف 62,000حوالي  مباشرة يطال مما ،% 52 - 32 بنسبة فلسطين دولة رواتب موظفي انخفاض .1

 غزة في ةاألخير  الطاقة أزمة أثر كان بشدة فقد االقتصادي النشاط وتقوض وتوافرها األساسية الخدمات تعرقل تقديم طاقة آزمة نشوء .2

 : في وتجسد الوطأة، شديد

 من % 42 لتلبية السوالر أو بالبنزين تعمل كهرباء مولدات تعتمد على غزة في األعمال مصالح من % 47 بأن تفيد التي األخيرة التقارير .أ

. أضعاف بخمسة الخدمات تعرفة ارتفاع إلى يؤدي مما حاجتها للطاقة،
 
 تقريبا

 غير سيترك مما ،% 42 بنسبة( الري ) املحاصيل إنتاج تكاليف ارتفاع .ب
 
 المنظور. المستقبل في الغذاء أسعار على مباشر أثرا

 أن فيما جوفية،ال المياه وتلوث البيئي التلوث مستويات إلى زيادة يؤدي مباشرة المتوسط البحر في( املجاري  مياه) المياه العادمة تدفق .ت

   .غير المعالجة املجاري  بمياه ملوثة أصبحت غزة حول  المتوسط البحر مياه من 60% من أكثر
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 123,222 من النقية المياه في إنتاج انخفاضمما أدى الى  طاقتها االستيعابية من فقط % 15 مستوى  على تعمل المياه تحلية محطات .ث

  54 بحوالي إلى االكتفاء السكان اضطر مما أغسطس،/آب في الشهر في لتر 43,222 يناير إلى/الثاني كانون  في الشهر في لتر
 
 المياه من لترا

 اليوم. في لتر 122 والبالغ به الموص ي المعدل مع بالمقارنةاليوم  في للفرد للشرب الصالحة

 الصحية. الخدمات تقلص .ج

 

 

 

 تحليل البيانات:. 0

 على المنهجية التالية في عملية تحليل البيانات: ة الزوايدة وبلدي اعتمدت جمعية منتدى التواصل  2.1

 

 تحليل الوضع الحالي من خالل ما يلي: .1

 

فيها تحديد الجوانب السلبية لوضع معين، وتأسيس عالقة السبب والنتيجة بين المشاكل التي  تمهو المرحلة التي  تحليل المشكلة: 191

 الممكنة.تمت مالحظتها. ويعد تحليل المشكلة ذو أهمية قصوى حيث أنه يؤثر بشدة على تصميم جميع التدخالت 

 المشكلة:يتضمن تحليل 

 تحديد إطار العمل وموضوع التحليل؛ 

 واجهها الفئات المستهدفة والمستفيدين؛تحديد المشاكل التي ت 

 .تصور المشاكل في شكل مخطط، يسمى "شجرة المشكلة" للمساعدة في تحليل وتوضيح العالقات بين السبب والنتيجة 

  تتكون شجرة المشاكل من ثالثة أجزاء: الجذع والجذور والفروع. الجذع هو المشكلة الرئيسية. وتمثل الجذور أسباب  شجرة،ومثل إى

 المشكلة األساسية في حين تمثل الفروع آثاره

 

الهداف اطريقة منهجية تستخدم لوصف الوضع في المستقبل بعد معالجة المشاكل التي تم تحديدها، وهو يصور تحليل األهداف:  192

 والوسائل في رسم بياني يسمى "شجرة االهداف ".

 اقع وتعد هذه اإلنجازات اإليجابية في الو  تحويل األوضاع السلبية لشجرة المشكلة إلى حلول، ويعبر عنها بعبارة "إنجازات إيجابية" تم

 أهداف، ويتم تقديمها في شجرة االهداف لتبين التسلسل الهرمي للوسائل/واالهداف.

 العديد من األهداف التي ال يمكن الوصول إليها جميعا في آن واحد، والتي يجب من أجلها وضع الخيارات  فهدااأل شجرة  أظهرت

 .واألولويات

 

 تحليل الوضع المستقبلي من خالل: .0

 

 :ةتحليل اإلستراتيجي  2.1

 خالل من ةاإلستراتيجيتحليل  تم: 

  األهداف ومقارنتهاتحديد مختلف االستراتيجيات الممكنة للوصول إلى. 

 الحسم في اختيار االستراتيجية المالئمة للمشروع حسب معايير منطقية متفق عليها. 

 ةطريقة تحليل االستراتيجي: 

 التعرف على األهداف غير المرغوب في تحقيقها أو غير قابلة التحقيق -

 مع توضيح االستراتيجيات الممكنة“ نتائج -وسائل”التعرف على سلسالت  -

 البديل الذي يجسد االستراتيجية المناسبة للمشروعتحديد  -

 يعتمد في هذا التحديد على معايير متفق عليها مثل: -
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 مدى االستجابة لتطلعات المعنيين 

 مدى وفرة الموارد 

 )....إمكانيات اإلنجاز واالستدامة )مؤسساتية، اجتماعية ،بيئية، مالية 

 مقارنة النتائج بالكلفة 

 األفق الزمني 
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 تحليل المشكلة  2.2
 الثار

 

 

 

 المشكلة

 

 

 

 األسباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدني مستوى معرفة السكان بأنشطة التوعية 

 بالنظافة والممارسات الصحية السليمة

ضعف إمكانية الوصول الى مياه 

 .شرب آمنة 

انتشار المشاكل المرتبطة بنوعية وجودة مياه الشرب 

 .تلوث مياه الشربوالمراض الناتجة عن 

انتشار المراض المرتبطة بإدارة 

 النفايات الصلبة

قلة معرفة األسر بآليات التخلص من 

 النفايات الصلبة

 

تحصول السكان على  ) األدوية والعالج(  إمكانية. 4

 غير كافية.

 الشاتحناتمعظم السكان يعتمدون على مياه . 1

وعلى مياه البلدية كمصدر  ر لمياه الشربدكمص

 لالستخدام المنزلي.

معظم السر تقوم بالتخلص من النفايات . 2

الصلبة من خالل الحرق والرمي في مكب النفايات 

 العشوائي

 معظم األسر تعاني من مكاره صحية وبيئية -3

طرق ترابية غير 

 مرصوفة

انسداد شبكات الصرف 

 الصحي

ل يوجد شبكات 

ياه لتصريف م

 األمطار

انعدام الوعي لدى األسر بخطر 

 والصحةهذا المر على البيئة 

وضع شبكات المياه 

 متوسط

ضعف مساهمات الجمعيات في 

تحسين فرص الوصول لمياه الشرب 

 اآلمنة

البلدية , المقدمة من  الخدماتتدني 

 المدارس ورياض األطفال و الجمعيات 

 .العاملة في المنطقة

 

 

 ريفيةمنطقة 
صعوبة التخلص من مياه 

 الشتاءفي المطار 

ضعف التمويل وعدم وجود مصادر ومشاريع 

 مدرة للدخل للبلدية

اضطراب جدول الكهرباء وصعوبة توفير الوقود لتشغيل 

 وعدم وجود مصدر بديل للطاقة اآلبار والمضخات

قلة الوعي لدى السكان بضرورة دفع 

 . مستحقات البلدية

و انخفاض رواتب  القتصادي الس يء للسكان الوضع

 .يؤثر على الجباية  %52-32الموظفين بنسبة 

 

تدني استجابة البلدية لصيانة شبكات المياه والصرف 

 الصحي 

 تدهور الوضع البيئي والصحي لألسر

المياه ل تتوفر بشكل دائم من تحيث 

 الكمية والجودة.

 

تقليص أو تعليق 

معالجة مياه 

 الصحيالصرف 
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 هدافتحليل األ  2.3
 األهداف

 

 

 

 الغرض

 

 

 

 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأنشطة  لدى السكانمعرفة المستوى  زيادة

التوعية بالنظافة والممارسات الصحية 

 السليمة

إمكانية الوصول الى مياه  زيادة

 .شرب آمنة 

بنوعية وجودة مياه انتشار المشاكل المرتبطة قلة 

 الشرب والمراض الناتجة عن تلوث مياه الشرب

المراض المرتبطة  قلة انتشار 

 بإدارة النفايات الصلبة

معرفة األسر بآليات  زيادة مستوى 

 التخلص من النفايات الصلبة

 

تحصول السكان على) األدوية  إمكانية. زيادة 4

 والعالج( .

 شرب امنهمياه مصدر معظم السكان يعتمدون على . 1

 وتوفر مياه البلدية لالستخدام المنزلي.

 

تقوم بالتخلص من النفايات ل معظم السر . 2

الصلبة من خالل الحرق والرمي في مكب النفايات 

 العشوائي

 تعاني من مكاره صحية وبيئية ل  معظم األسر  -3

 طرق 

 مرصوفة

انسداد ل توجد مشكلة 

شبكات الصرف 

 .الصحي

يوجد شبكات 

لتصريف مياه 

 األمطار

الوعي لدى األسر بخطر  زيادة

 والصحةهذا المر على البيئة 

شبكات المياه  تحسن وضع

من خالل سرعة الستجابة 

 ألعمال الصيانة.

مساهمات الجمعيات في  زيادة

تحسين فرص الوصول لمياه 

 الشرب اآلمنة

المقدمة من  الخدماتمستوى  زيادة

المدارس ورياض  و الجمعيات البلدية , 

 العاملة في المنطقة األطفال

 

تم تطوير 

 ريفيةالمنطقة ال

لتخلص لصعوبة ل توجد 

 اءالشتفي من مياه المطار 

التمويل ووجود مصادر ومشاريع زيادة فرص 

 مدرة للدخل للبلدية

الوقود لتشغيل توفير و جدول الكهرباء  انتظام

 أو مصدر اخر للطاقة. اآلبار والمضخات

 

الوعي لدى السكان بضرورة دفع  زيادة

 . مستحقات البلدية

 

وانتظام  الوضع القتصادي للسكانتحسن 

 .الجبايةيساهم في زيادة  رواتب الموظفين

 

استجابة البلدية لصيانة شبكات المياه والصرف  زيادة

 الصحي 

 الوضع البيئي والصحي لألسر تحسن

الستمرار             بمعالجة 

توفر المياه بشكل دائم من تحيث الكمية  مياه الصرف الصحي

 والجودة.
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 ةستراتيجيال تحليل  2.4
 األهداف

 

 

 

  IN                 الغرض

 

OUT 

 

 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأنشطة  لدى السكانمعرفة المستوى  زيادة

التوعية بالنظافة والممارسات الصحية 

 السليمة

إمكانية الوصول الى مياه  زيادة

 .شرب آمنة 

انتشار المشاكل المرتبطة بنوعية وجودة مياه قلة 

 الشرب والمراض الناتجة عن تلوث مياه الشرب

المراض المرتبطة  قلة انتشار 

 بإدارة النفايات الصلبة

معرفة األسر بآليات  زيادة مستوى 

 التخلص من النفايات الصلبة

 

تحصول السكان على) األدوية  إمكانية. زيادة 4

 والعالج( .

. معظم السكان يعتمدون على مصدر مياه شرب 1

 امنه وتوفر مياه البلدية لالستخدام المنزلي.

 

تقوم بالتخلص من النفايات ل معظم السر . 2

والرمي في مكب النفايات الصلبة من خالل الحرق 

 العشوائي

 تعاني من مكاره صحية وبيئية ل  األسر  معظم-3

 طرق 

 مرصوفة

انسداد ل توجد مشكلة 

شبكات الصرف 

 .الصحي

يوجد شبكات 

لتصريف مياه 

 األمطار

الوعي لدى األسر بخطر  زيادة

 والصحةهذا المر على البيئة 

شبكات المياه  تحسن وضع

سرعة الستجابة من خالل 

 ألعمال الصيانة.

مساهمات الجمعيات في  زيادة

تحسين فرص الوصول لمياه 

 الشرب اآلمنة

زيادة مستوى الخدمات المقدمة من البلدية 

, الجمعيات و المدارس ورياض األطفال 

 العاملة في المنطقة

 

تم تطوير 

 ريفيةالمنطقة ال

لتخلص لصعوبة ل توجد 

 اءالشتفي من مياه المطار 

التمويل ووجود مصادر ومشاريع زيادة فرص 

 مدرة للدخل للبلدية

انتظام جدول الكهرباء وتوفير الوقود لتشغيل 

 اآلبار والمضخات أو مصدر اخر للطاقة.

 

الوعي لدى السكان بضرورة دفع مستحقات  زيادة

  البلدية

 

وانتظام  الوضع القتصادي للسكانتحسن 

 .الجبايةيساهم في زيادة  رواتب الموظفين

 

استجابة البلدية لصيانة شبكات المياه والصرف  زيادة

 الصحي 

 الوضع البيئي والصحي لألسر تحسن

الستمرار             

بمعالجة مياه الصرف 

 الصحي

توفر المياه بشكل دائم من تحيث الكمية 

 والجودة.
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ذ المعايير ولقد تم األخ ةعلى تحليل الوضع المستقبلي للمشروع من خالل تحليل اإلستراتيجيوالبلدية  لقد قام فريق العمل في الجمعية 

 :المشروع تحديد ما يتم تضمينه في تدخالتالتالية ل

 وتوفير أدوية وعالج طبي للسكان. تحتيةبتطوير المنطقة من بنية  عالقةأولويات الحاجة: تم استثناء ما له  -7

 المالئمة: تم تحديد التدخالت التي تالئم السكان ومجموعات المصلحة الرئيسين. -0

اقعي.تم الـتأكد من الجدوى التقنية والستدامة للمشروع من خالل إمكانية انجاز التدخالت بشكل  -2  و

 .والتي تتعلق بعمل مؤسسات أخرى في المنطقةعتبارات الخارجية ال تم األخذ بعين العتبار عند تصميم التدخالت  -4

 شابهة وفيما يلي نسرد دراسة تحالة.تم العتماد على قدرة المؤسسة وخبرتها السابقة في تنفيذ مشاريع م -5


