
ووزارة  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  الصحة يصدران 

عن  لالمتناعبيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي 

  31/5/2012والذي يصادف يوم  التدخين

  

تدخل"شعار اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين

  "صناعة التبغ دوائر

  
تدخل دوائر صناعة "اختارت منظمة الصحة العالمية 

وستركّز الحملة على ضرورة لهذا العام، وعاً موض" التبغ

مجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاوالت 

متزايدة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية 

   .اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  

ووزارة  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينييستعرض 

عشية ، الفلسطينية واقع التدخين في األراضيالصحة 

  :اآلتيعلى النحو عن التدخين  لالمتناعاليوم العالمي 

  

سنة فأكثر مدخنون، والنسب  18أكثر من خمس األفراد 

  ..في انخفاض

بيانات مسح األسرة الفلسطيني الذي نفذه الجهاز تشير 

من % 22.5أن إلى  2010في العام المركزي لإلحصاء 

هم  في األراضي الفلسطينية سنة فأكثر 18 األفراد

في % 14.6في الضفة الغربية مقابل % 26.9مدخنون؛ 

وسجلت أعلى نسبة للمدخنين في محافظة .  قطاع غزة

 ؛وأدناها في محافظة شمال غزة% 32.2 ؛جنين

11.3 .%  

  

  ...نسبة المدخنين أعلى من نسبة المدخنات 

 15نسبة المدخنين الذكور من  أن بيانات إلىالأشارت 

، %37.6لفلسطينية قد بلغت سنة في األراضي ا 65إلى 

مدخنون % 43.6مقابل ، %2.6ونسبة المدخنات 

، أما في قطاع غزة في الضفة الغربية مدخنات% 4.0و

  .مدخنات% 0.2مدخنون، و% 26.9
  

  

سنة فأكثر المدخنون حسب المنطقة،   18األفراد نسبة 
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الضفة الغربية قطاع غزة االراضي الفلسطينية

  

السن الذكور يفوق مثيالته بين اإلناث التدخين بين كبار 

  مرة  11بحوالي 

 في األراضي الفلسطينية من كبار السن% 15حوالي 

.  بين اإلناث% 2.7بين الذكور مقابل % 30.3يدخنون؛ 

وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 

  .على التوالي% 8.9مقابل % 17.7

  

  التدخين في فلسطينمخاطر 

ن دورا مباشرا في اإلصابة بسرطان الرئة، يلعب التدخي

حيث يأتي سرطان الرئة في المرتبة الثانية من حيث عدد 

وبنسبة  حاالت السرطان المبلغ عنها في فلسطين

 من مجموع حاالت السرطان المبلغ عنها في%) 10.8(

سرطان الرئة في المرتبة األولى بين يأتي و، 2010العام 

السرطانات التي تصيب الذكور في فلسطين، وبنسبة 

من مجموع السرطانات المبلغ عنها لدى %) 17.3(

يأتي سرطان الرئة في بينما ، 2010الذكور في العام 

المرتبة الرابعة بين السرطانات التي تصيب اإلناث 



 اإلناثاالت السرطان لدى حمن مجموع % 5.1وبنسبة 

  . وفقا لبيانات وزارة الصحة

  

من أهم أسباب اإلصابة  من الثابت علميا أن التدخينو

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى بالسرطان بوجه عام، 

 2011أن حاالت السرطان الجديدة التي سجلت في العام 

عما كانت عليه في العام % 11.0قد ارتفعت بنسبة 

2010.  

هي المسبب الثاني  كذلك أصبحت أمراض السرطان

 %12.5للوفيات لدى الفلسطينيين، حيث أصبحت نسبتها 

من مجموع الوفيات، بعد أن كان السرطان لسنوات عديدة 

مضت هو المسبب الثالث للوفيات بين الفلسطينيين وبنسبة 

    .من مجموع وفيات الفلسطينيين% 11.0تقل عن 

  

از خطرا كبيرا على صحة الجه التدخين السلبيويشكل 

عالجت عيادات الرعاية  فقد، لدى األطفالالتنفسي 

في الضفة الغربية  لوزارة الصحةالتابعة الصحية األولية 

 77ومن خالل برنامج الرعية المتكاملة للطفل حوالي 

ألف طفل أعمارهم ما بين شهرين وخمس سنوات يعانون 

في العام  من التهابات رئوية وصعوبات في التنفس

2011.  

تدخين على رأس قائمة األسباب المؤدية لنقص ويأتي ال

كما يؤدي التدخين غير المباشر إلى ، وزن المواليد الجدد

الوفاة المفاجئة لدى الرضع، وقد شكلت هذه الوفيات ما 

  .من وفيات الرضع في األراضي الفلسطينية% 4.6نسبته 
  
  

  

  

  

  

 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

 لفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء ا

 فلسطين -رام اهللا 

  )972/970( 2982700-02:هاتف

  )972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  

  الفلسطينيةوزارة الصحة 

 فلسطين - نابلس

  )972/970( 239381-09 :تلفاكس

  phic@moh.ps: بريد إلكتروني
Website: www.moh.ps  


