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 شكر وتقدير
 

يـتقدم الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية                  

العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص        الفلـسطينية التـي سـاهمت في إنجاح جمع بيانات المسح، والى جميع              

 .منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 
ـ ل  بقيادة فريق فني من الجهاز      2007فيذ المسح البيئي لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية،         تنو طتم تخطي  دق

 وعدد من   )PNA(ة   الوطنية الفلسطيني  طةسلالكل من   ن  بيك  المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، وبدعم مالي مشتر        

ية لوطنطة ا السل  النرويجية لدى  يةمثلمال بتكمب ةلثم م 2007لعام  ) CFG(ل الرئيسية للجهاز    يومتلا ةعومجمأعضاء  

 .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا ةلاالفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوك
 

ل الرئيسية للجهاز       يومتلا ةعومجمأعضاء  ء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى       قدم الجهـاز المركزي لإلحصا    يـت 

)CFG (الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع. 
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 ـقديمت
 

ويتنامى لحقول األساسية لإلحصاءات الرسمية، حيث يتزايد االهتمام الدولي بموضوع البيئة           ايئة من   باءات ال صعتبر إح ت

ت الناتجة عن مراكز    االنفايءات  حصاإ  ر وتعتب  كما  .ي مختلف القطاعات   ف ئيبيالوث  لالتعن  ة  جمنا ال رخاطالوعي للم 

الرعاية الصحية من أكثر مواضيع البيئة حساسية، نظراً لما لهذه النفايات من ضرر على صحة اإلنسان والبيئة                     

مشعة (د خطرة   واممكوناتها على   ي  مناسب، حيث تحتوي ف   ل  ها بشك رتعية وخصوصاً في حالة عدم إدا     يوالمصادر الطب 

ذا هو.    ار في كثير من القضايا    يها اتخاذ القر  لعز  كيرتوحة  صحصاءاتها عالقة وطيدة بإحصاءات ال    إل  نأ  امك).    ةيدعمو

البيانات  ية حيثيني األراضي الفلسطة فغبالمية ل أهتها، ويحتل هذا المجا اة وشاملة حول مؤشر   قتطلب توفير بيانات دقي   ي

 . ومة حول هذا الموضوعاإلحصائية تكاد تكون معد
 
 بهدف بناء وتحديث قاعدة     ،ةئي موضوع البي   ف صصاًتخميا  ائصحإ  اًني برنامج يطسلفلا  ءاحصزي لإل ركاز الم جهنشأ ال ا

لمراقبة الوضع  ة   أساسي يةن أداة معلومات  ة، لتكو لمتعلقة بموضوع البيئ  ال كل الجوانب    حو  شاملةبيانات إحصائية موثقة و   

 .  نيةيسطلي الفاضر األالبيئي في
 

ل ونايتو.    وضوعذا الم لههاز  جلا خطة   سبحة  بيئلل ا اير اإلحصائية في مج   رة التقا لسلمن س   حداًر وا يقر الت ذال ه يشك

ر تقريركز ال يو.    ذه المرحلة حول البيئة في القطاع الطبي      في ه ي أمكن توفيرها    لت ا يةحصائإلت ا شرامؤهم ال  أ رريقتلا

الصلبة من حيث   ت  نفايالتها ل دارمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية، وإ       عاقطياه في   الك الم استهدراسة  ى  عل

 طريقة التخلص   ث حي من الناتجة عنها    ةعادملوإدارتها للمياه ا    نقل، والمعالجة والتخلص،  لاوات المختلفة،   نوكفصل الم 

 . لمعالجةاو
 
رة اإدئة و بي ال ع وض  في تحسين   التقرير ي هذا  النتائج الواردة ف   هم أن تس  نياء الفلسطي حصزي لإل ركاز الم جهأمل ال ي

م قلرر ا يتوف  ية من خالل  سطيناألراضي الفل في   الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية            اتلنفايا

 .مجال البيئة يف تياساسانعي الصو رارقلمتخذي ال قوثواإلحصائي الم
 
 

 ،،يق،فو التياهللا ولو
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 لجـدولا  لصفحةا
 

   

ومية واألهلية حسب وسيلة الحصول على المياه،       التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية الحك      41
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 :1دول ج

   

42 
 

في مراكز الرعاية  اإلسناد شهر خاللالمستهلكة في األراضي الفلسطينية  لمياهل التقديرية الكمية
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 2007، ) آب -شباط(

 :9دول ج

   

لمراكـز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية حسب   النـسبي  الـتوزيع  46

 2007 والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية، العامة فيها النفايات الوسائل المستخدمة لوضع
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 لجـدولا  لصفحةا
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 2007الصحية، 

 :16دول ج

   

لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية حسب  النـسبي  الـتوزيع  52
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 :20دول ج

   

لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية حسب  النـسبي  الـتوزيع  55
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 لجـدولا  لصفحةا
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 قائمة األشكال البيانية
 

لصفحةا
 

 شكللا 
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 ملخص تنفيذي
 

يقـوم الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح بيئي سنوي لمراكز الرعاية الصحية، يقوم من خالله بجمع                   

مصدر وكمية المياه التي يتم الحصول عليها، إدارة النفايات         (الصحية  بـيانات ألهم المؤشرات حول بيئة مراكز الرعاية         

، حيث يتم جمع هذه البيانات من خالل استمارة تعد حسب           )الطبية في المراكز، وإدارة المياه العادمة الناتجة عن المراكز        

 .المواصفات الدولية مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الفلسطيني
    

لمياه المستهلكة من قبل مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي           لمـية التقديرية    الك أن   النـتائج بيـنت   

     متر  ألف 86.4  حوالي بلغت  2007 خـالل شـهر اإلسـناد فـي الفترة الواقعة بين شباط و آب من عام                  الفلـسطينية 

 .قطاع غزة في ب مكعرألف مت 29.9و، الضفة الغربية ألف متر مكعب  في 56.5 موزعة بواقع ،مكعب
 

 تحصل على المياه    ينيةطلسف ال يضارألي ا  ف من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية     % 84.0 أن   النـتائج  بيـنت 

من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية      % 83.1 ، بواقع 2007 في العام     مـن شـبكة المياه العامة      لالسـتهالك 

وبالمقارنة مع األعوام السابقة نجد أن      .  الصحية الثانوية في األراضي الفلسطينية     من مراكز الرعاية   %96.1، و األولـية 

 تحصل على المياه من شبكة المياه العامة      التي  مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية         نسبة  

 .على التوالي% 78.7و% 81.7 قد بلغت 2003 و2006في األعوام 
 

 تتخلص  2007 في العام    من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية        % 34.4أن   النتائج تبين

  . 2003في العام % 30.0، و2006في العام % 33.4، مقارنة مع  بواسطة شبكة صرف صحي عامةالعادمةمن مياهها 
 

في الفترة  خالل شهر اإلسناد ة الحكومية واألهلية الكلية الناتجة عن مراكز الرعاية الصحيالصلبة كمـية النفايات     تقـدر 

 طناً في قطاع    206.9 طناً في الضفة الغربية و     498.6منها    طناً 705.5 بحوالي   2007الواقعة بين شباط و آب من عام        

لية من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية تقوم بعم          % 81.5 أن بينت النتائج    وقد.  غزة

من المراكز في   % 86.4،  2006من المراكز في العام     % 83.1ها، علما بان     الصلبة الناتجة عن   النفاياتفـصل مكونات    

 .ها الصلبة الناتجة عنالنفاياتتقوم بعملية فصل مكونات  كانت 2003العام 
 

 الناتجةم بمعالجة النفايات الصلبة  الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية والتي تقو مراكز نسبة   تبلغ

% 76.7 طريقة الحرق المفتوح تستخدم لمعالجة النفايات في         أن تظهر النتائج    كما.  %35.7 بـ   2007 في العام    عـنها 

  . األراضي الفلسطينيةفيمن مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية 
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 فصل األولال
 

 دمةمق
 
صاءات حاإله  هذل  شكتو  إلحصاءات البيئة، ة  ميهاألة  لحقول بالغ  ا بر إحصاءات البيئة لمراكز الرعاية الصحية من      تعت

يط ورسم السياسات المتعلقة بالبيئة، ونظراً لضرورة توفر هذه اإلحصاءات          خطاتية مهمة في النقاش العام والت     ومأداة معل 

 ناتا وتطوير قاعدة بي   يعمل على بناء    ينيطسلفلا  ءاصحلإلي  ركزمالز  اهجالن  ية، فإ ينسطاضي الفل رالمهمة في األ  

 . بيئةلاءات اص إحجنامل بر خاللمراكز الرعاية الصحية وذلك من ةياست األسشراؤلم اولح يقةق دةيائحصإ
 
 يدوتزل، و ت الجها لفختطير على الصحة والبيئة ووجود طلب متزايد للبيانات من قبل م           ألهمية الموضوع وأثره الخ   و

 زلجهااي الفلسطينية، فقد ارتأى     راضي األ ئي ف ص ودراسة الواقع البي   خييانات بما يلزم لتش   بلا  يمدختسم و اررلق ا ينعصا

تنفيذ مسح دوري حول مراكز الرعاية الصحية يتم من خالله توفير جزءاً ال                رةورضي  نسطيلالف  ءاصحإل ل زيلمركا

 .حول مراكز الرعاية الصحيةبأس به من المؤشرات البيئية 
 

من خالل الفترة الممتدة      هذيفنت  م مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية والذي ت       ل  الخ  نرير م قلتا  القد تم تجميع بيانات هذ    

حيث    ومن خالل السجالت اإلدارية لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية،          29/09/2007ى  حت و 20/03/2007

 د ملكيتها إلى  عوالتي ت مراكز الرعاية الصحية      (لمشكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية، وت     ى المسح جميع مرا   طغ

وزارة الصحة، ولجنة الزكاة، والخدمات الطبية العسكرية، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد اإلغاثة الطبية، واتحاد                

ية أصدقاء المريض، وهيئات طبية خيرية       لجان الرعاية الصحية، وجمعية الهالل األحمر، ووكالة الغوث، وجمع          

 ).ودولية
 

 :المسح افدأه  1.1

 :يهدف المسح البيئي لمراكز الرعاية الصحية إلى

 .مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية وكمية استهالك المياه في مصادر  توفير بيانات حول  .1

شبكة عامة  ( وسائل التخلص منها     حيثطاع من    المياه العادمة الناتجة عن هذا الق       إدارة   توفير بيانات حول   .2

                 ، وأساليب معالجتها     )امتصاصيةللصرف الصحي، حفرة مجاري صماء، حفرة مجاري                 

 ).معالجة ميكانيكية، معالجة كيميائية، ومعالجة بيولوجية(

 .ها ومعالجتها والتخلص منها فصلها ونقلوأساليب النفايات الناتجة عن هذا القطاع،  إدارة  توفير بيانات حول .3
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 :التقريرة يكلي  ه2.1

 رير من تقلف ال تأ وي 2007لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية،      ة  يئلبلمسح ا   ةيسسائج األ تارض هذا التقرير الن   عي

ثيقاً و، حيث تم ترتيبها بطريقة تسهل على القارئ استعراض النتائج وتوفر لمستخدم البيانات ت               لفصول ا نعة م ومجم

 . هوفءات المسح وظرارجشامالً حول إ
 
 .ة التقرير وهيكليالمسحهداف  أ بما في ذلكعرض مقدمة حول المسح   ي:لفصل األوال
  
 . التي تم اعتمادها في تطوير أدوات البحثيةلملحات العيعرض المفاهيم والمصط  :انيثالفصل ال

 
    مسح بالبحث الا  لهاسية التي تناو  س للمسح حسب المواضيع األ    يةاسيث يعرض هذا الفصل النتائج األس      ح :فصل الثالث ال

 .تياا، والنفةمادلع ااهميالالتي تشمل المياه، ويانات عنها و بمع جتمو
 

يط وتنفيذ المسح بما في ذلك استمارة             طخت  يف  ااعهبتا  تم   التي ميةية العل جتناول هذا الفصل المنه     ي  :فصل الرابع ال

لبيانات فيها جمع ا  ليات الميدانية بما    ل توثيقا للعم  شمكما ي .    سة الدرا معطار، ومجت المسح، والعينة، واإل  

 .اتهجلاعمو
 
 .ئية التي تم الحصول عليها في هذا المسحصاعرض تقييما لجودة البيانات اإلح  ي:فصل الخامسال
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 لفصل الثانيا
 

 تمفاهيم والمصطلحاال
 

ـ  ت نايالب ا معوجمسح  ت ال ر أدوا دامها في تطوي  تخاسم   ت تياسية ال ألسلحات ا لمفاهيم والمصط  ا رض هـذا الفـصل    يع

 مع األخذ بعين ةئيبلا ءاتاصحإ لاة في مجدم المتحمت األاوصيت إلى هيممفاله اذهند تستو ضوع الدراسة،مو بعلقةمتال

ع باقي   متوافقة م  المفاهيم والمصطلحات كما أن هذه    .  االعتـبار خـصوصيات المجـتمع الفلسطيني في هذا المجال         

 .المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 والعالجية للوقاية قبل أن تتضاعف الحالة       التشخيصيةالتـي تقدم الرعاية الصحية      المراكـز   

 .المرضية

ــز ــرعاية مراك  ال

 :الصحية األولية
  

 الذين تتعدى   ألشخاصل والتمريضية   العالجية الـصحية التي تقدم الرعاية الصحية        المراكـز 

 .حالتهم مرحلة الرعاية األولية

ــز ــرعاية مراك  ال

 :الصحية الثانوية
  

ـ  .التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاة لنهائي للقماماء ا اإللقأوخلص تلا تخلص من النفاياتال

 :الصلبة
  

 :ترميد لا . السائلة أو الغازية تحت درجة حرارة مرتفعةو ق منظم لمواد النفايات الصلبة أحر
  

 الكائنات الحية القادرة على التسبب في       كل، ل ةييع طب يةئايميكت  يامل ع قيرط نع ،الفعقـتل   

 ب، التطهير الكيميائي طلراتطهير الحراري الاألمراض المعدية، وتتكون من عدة أنواع منها 

 .والتطهير باألشعة

  :تطهيرال

  

وائية وال هوائية ينتج عنها سوائل      ه ةقيقد ةيح تانئكام  ادختساب ةلمالجـة المـياه المستع    مع 

لمعالجة  ا يةملمصفاة وحمأة منفصلة تحتوي على كتلة ميكروبية مختلطة بملوثات، وتستخدم ع          

 .نة بعمليات ميكانيكية أو عمليات الوحدة المتقدمةتر أو مقمع وقت واحد في ضاًأي

 :ةمعالجة البيولوجيال

  

مواد الخطرة وتحويلها إلى غازات غير سامة       لل لمالكا للحتلا ثادحأل مدختست ق معالجة طر

 طريق تخفيض ن   ع لكيميائية للنفايات، مثالً   ا  لتعديل الخصائص  -فـي معظـم األحيان     –أو  

 .،  أو معادلة الحموضة، أو القلويةاهي المي فة الذوبانليابق

 :الكيميائيةة معالجال

  

 معالجة الميكانيكيةال .عالجتهام لبق ةداحلا تايللنفا ةحاد الءاجزألاع تقطيحطيم أو وت، يرستك

 ) :ايات الطبيةنفلل(
  

الفضالت السائلة المصفاة عن الحمأة، وتستخدم      ل  فصى  عملة تؤدي إل  لمستمـياه ا  لللجـة   اعم

 لمشتو ةمدالمتق تاالوحد تيالمعجية و لويوبلاالعمليات   بناج ى أيضاً إل  يةالعمليات الميكانيك 

 . مليات مثل الترسيب والتعويمجة الميكانيكية علاعملا

 معالجة الميكانيكيةال

 ):لمياه العادمة ل( 

  

ي محلول  ف ايريتكبو ةدامى   عل ويتحت، و يارجاه الم ميفي شبكة ل  ة  اه مستعملة تصرف عاد   مي

 .أو عالقة

 :مياه العادمةال

  

 :تا نفايبكم .يات الصلبة دون رقابة بيئيةافنمن ال صل للتخمدخع يستقوم
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 : الحادة اتايالنف ).صاً الحقن أو الشفرات صوخ( مواد التي قد تسبب قطع أو ثقب لا
  

وتشمل النفايات البلدية،   .  محتوى منخفض من السوائل   ت  دة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذا     ما

ـ و يات الزراعية وتربية الحيوانات،    لمعلا نع ةجتان تياافون ،ةيارتجلنفايات الـصناعية وا   ال

 . األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدينوالنشاطات

 :بةصلالنفايات ال

  

ـ   يةعا منشآت الر  في و اتالطبية والمقدمة في المستشفي   ة  نفايات الـناتجة عن مراكز الرعاي     ال

يـستثنى من هذا التعريف النفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية           ( لطبـية األخـرى     ا

 ).لزاي المن فاية الطبيةالصحية الناتجة عن الرع

  :الطبيةالنفايات 

  

د والمواد الكيميائية التي تم إعادتها من األقسام والتي ق        ر  مل الـنواتج الصيدالنية والعقاقي    تـش 

 .    ألية أسباب ةدعبملا وأ ةيحة الصالمدتهية نمو أ تو لوثأ تتكون أريق

 :نفايات الصيدالنيةال

  

شتعال، الفعالة كيميائياً أو القادرة على      الكَل، القابلة ل  تآللة  سببالسامة، الم  –مـواد الخطـرة     ال

 . غير خطرةن التأثير على مواد الجينات، وقد تكو

 : ةيئايمينفايات الكال

  

ـ  ن أن تنقل األمراض الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية        مكيع أنواع النفايات والتي من الم     جم

 المختبرات، والمسالخ، وأعمال    منة  ديوانية المع حيالت  اياإلى اإلنسان وتشتمل كذلك على النف     

 .البيطرة وغيرها

 :نفايات المعدية ال

  

ـ  ة ديبلالا أو التخلص منها من جانب اإلدارات        تهع ونقـل الـنفايات إلـى مكـان معالج         جم

اثلـة، أو عـن طريق شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو              ممالت  والمؤسـسا 

نتجات، أو دون   ملا نم ددحم عنو ل هاقلن يأا  ئياقات البلديات انت  اين جمع نف  وقد يكو .  الحكومة

 . نفسهتقوال يففايات الن عوانأ شمل كل يتفرقة، بمعنى آخر

 :ع النفاياتجم

  

ـ  ارة الخشب،  شلخردة، والمنسوجات، ون   ا اتارالسي و خشب،الل  مثات  نفايخالء ل ال فـي    قرح

    .وسواها

 ق النفاياتحر

 ):لطلقي الهواء اف(
  

حفر (وتبنى من جدران محكمة      ىرخأ تاروذاق أوري  بشلا لغائطا هاب نة يخز رفحأو  بئـر   

 ).حفر ترابية(أو مسامية ) صماء

 :رة امتصاصيةحف

  

ـ   هايملا خالءإل ميستخد تخاضملوات  الصو والم يب الجمع وخطوط األناب   زةام مـن أجه   نظ

ـ لا ونقلها من مواقع   ) يرها من المياه المستعملة   مـياه األمطار، المياه المنزلية، وغ     (ة  لمعتسم

حيث يتم تصريف المياه    ع  لى موق أو إ ي  ار مياه المج  جةالمعإنـتاجها إمـا إلى محطة بلدية ل       

 .  ةيسطح المستعملة إلى مياه

 :كة صرف صحيشب

  

. ألخرىا ةدوجلا ريياعم وأ بيئيةلا بالمعايير ءالوفللحة  المستعملة ص  ا اهمـي لـية تجعـل ال    عم

 .  اآللية، والبيولوجية، والمتقدمة: ثة أنواع من المعالجةثالز بين ييكن التمويم
 
 
 
 

الجـــة المـــياه مع

 :ةدمالعا
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التي تحددها  " المستثناة"من تلك    ىلعأ تازيكرتب ثةلوم وأ ةعشم تادة تحـتوي على نويد    مـا 

 الذي يستخدم   يلى الطو مدولتجنب اآلثار الضارة الدائمة يلزم التخزين لل      .  السلطات المختصة 

 . أو المحاجر المهجورة" مدافن النظائر"فيه ما يسمى 

 :عةمشت ايانف

رموز مستخدمة في  

 الجداول

 )0( )0.05(القيمة اقل 

 )-( ال يوجد
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 لفصل الثالثا
 

 نتائج األساسيةال
 

ض هذه  عر اإلحصائية حول بيئة مراكز الرعاية الحكومية واألهلية، حيث ت         اتهم المؤشر رض هذا الفصل ملخصا أل    يع

ات الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية والتي أمكن         عاطفي ق   ةئبيال  عقالوساسية  األ  ماتلسا  نم  ج جزءاً ئاتالن

 .2007توفيرها عن العام 
 

 :لمياها1.3  
 

 :مية المياه المستهلكةك

ينية طلسف ال يضارألي ا فقبل مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية         هلكة من تاه المس ي الم ةميكإلى أن   شير النتائج   ت

 زعةو م ،بكعمتر  م ألف   86.4قدرت بحوالي     2007الفترة الواقعة بين شباط و آب من عام           فيخالل شهر اإلسناد    

 .قطاع غزةي  فب عكر متم ألف 29.9و، الضفة الغربية ي فمكعب ألف متر 56.5 عقواب
 

نوع  حسب  الحكومية واألهلية خالل شهر اإلسنادلمياه المستهلكة من قبل مراكز الرعاية الصحية التقديرية لكميةال: 1شكل 

 2007، ) آب-شباط(المركز والمنطقة 
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 :وسيلة الحصول على المياه

ة الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية تحصل على المياه           من مراكز الرعاي  %  84.0بينت النتائج أن    

من مراكز الرعاية     %96.1، و األوليةمن مراكز الرعاية الصحية     %  83.1  بواقعلالستهالك من شبكة المياه العامة،      

امة في الضفة الغربية    حيث بلغت نسبة المراكز التي تحصل على المياه لالستهالك من شبكة المياه الع                .الصحية الثانوية 

 الحكومية  مراكز الرعاية الصحية  وبالمقارنة مع األعوام السابقة نجد أن نسبة        .    في قطاع غزة  %  98.1، مقابل   80.9%

 قد بلغت   2003 و 2006 في األعوام    تحصل على المياه من شبكة المياه العامة      التي   في األراضي الفلسطينية     واألهلية

 .على التوالي% 78.7و% 81.7
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 :مةاد العاهميلا 2.3
 

 :رق التخلصط

 صلختت  2007مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية في العام           من  %  34.4  نأ النتائج   نبيت

فر صماء،  حتتخلص من مياهها العادمة بواسطة      %    25.4ن  وأ،  ةمابكة صرف صحي ع   ش  ةبواسط  ةم العاد هااهمين  م

 علما بان نسبة المراكز     .فر امتصاصية حمركز الرعاية الصحية تتخلص من مياهها العادمة بواسطة         من  %  40.2مقابل  

 و 2006التي كانت تتخلص من مياهها العادمة في األراضي الفلسطينية بواسطة شبكة الصرف الصحي في األعوام                  

  . على التوالي% 30.0و% 33.4 بلغت 2003
 

                 حسب طريقة التخلص من المياه العادمة الحكومية واألهليةاية الصحيةالتوزيع النسبي لمراكز الرع: 2شكل 
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 :ةمادعل ااهميالة لجعام

ألراضي مة في ا  داع ال ياهالم  جةلعامم ب وقتتي  ال مراكز الرعاية الصحية الثانوية      ةنسب   أن 2007أظهرت نتائج المسح لعام     

 ة المياه العادمة  جمعالب  أسالي  نأماً ب ل، ع %0.6، ومن مراكز الرعاية الصحية األولية        %11.2ينية بلغت   ـطلسلفا

 .، والبيولوجيةيةيكانيكلم اجةالمعالي ة هخدممستلا
 

 : النفايات الطبية3.3
 
 :ةلطبييات اافلنا ةكمي

   الفترة الواقعة بين شباط     فيخالل شهر اإلسناد    اية الصحية    الكلية الناتجة عن مراكز الرع     الصلبة كمية النفايات    تقدر

ر دتق  اكم.    طناً في قطاع غزة     206.9 طناً في الضفة الغربية و     498.6منها     طناً 705.5 بحوالي   2007و آب من عام     

 2007ب من عام    الفترة الواقعة بين شباط و آ      فية عن مراكز الرعاية الثانوية خالل شهر اإلسناد         ناتجلا  تايانفالة  يمك

 .ع غزةا طناً في قط166.5 طناً في الضفة الغربية، و449.8 طناً منها 616.3 ـب
 
 :بيةط التايافالن صلف

من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية تقوم          %  81.5ن  أ  2007في العام     ائجتالن  بينت

 ماين ب ت،يالنفامنها تقوم بعملية فصل جزئي لبعض أنواع ا       %  88.2عنها،  بعملية فصل مكونات النفايات الصلبة الناتجة       
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، و 2006من المراكز في االراضي الفلسطينية في العام        %  83.1علما بان   .    واعاألنة  اف ك صل منها بف  %11.8  مقوت

لصلبة الناتجة   ا النفايات بعملية فصل مكونات      كانت تقوم  2003من المراكز في االراضي الفلسطينية في العام        %  86.4

 .هاعن
 

 أن النفايات الحادة هي اكثر أنواع النفايات المفصولة التي تقوم المراكز بفصلها، حيث أن                2007وبينت النتائج في العام     

 ر  وتقد  .من المراكز تقوم بفصل النفايات العامة     %  65.2من المراكز تقوم بفصل هذا النوع من النفايات، بينما          %  90.7

الفترة الواقعة بين شباط و آب من عام         في في مراكز الرعاية الصحية خالل شهر اإلسناد          ةلوفصمال  اياتفلنايات  مك

 . طن 379.0ـ ب 2007
 

أن اختيار األسلوب المناسب لفصل النفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية يعتمد بالدرجة األساسية على                 

من مراكز الرعاية الصحية التي تقوم بفصل النفايات تستخدم         %  53.5تائج أن   فقد بينت الن    نوعية النفايات المراد فصلها،   

من المراكز باستخدام الصناديق    %  78.8أما النفايات الحادة فتقوم      .  خاصة في عملية فصل النفايات العامة        كياسأ

 . الكرتونية
  
 وة ه غير المفصول   اياتفضع الن لوب  وسلأ  مهكان أ د   فق اتاينفالتي ال تقوم بفصل ال    مراكز الرعاية الصحية    ا في   مأ

 .%55.7 مهادستخت يلتاة مراكز الرعاية الصحية سبحيث بلغت ن ،ةياس العاديكاستخدام األ
 

 :ةيبت الطايا النفلقن

ل صبف  موتي تق المن مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية و         %  92.4 نسبة   نج أ ئاتن الن يبت

 اترب ع دممن مراكز الرعاية الصحية تستخ    %  5.3وية، ويقابلها   دطريقة ي بة الناتجة عنها تقوم بنقلها       ات العام يفانلا

من المراكز تستخدم الطريقة اليدوية في نقل النفايات المعدية المفصولة والناتجة عنها، ويقابلها              %  92.0، بينما   ةاصخ

 اتيفانلا  لق ن ةقيرط  نتاك  فقد  تافايل الن صفب  مقوتال  أما مراكز الرعاية الصحية التي      .    تستخدم عربات خاصة  %  2.1

 .ةاص خاترب عدممن مراكز الرعاية الصحية تستخ% 11.4يدوية وليقة ارالط يهمن مراكز الرعاية % 82.5لـ 
 

 : دورية جمع النفايات

اية الصحية تقوم   مراكز الرع   من%  57.4  أن  جئا النت نتفقد بي المركز  اخل  لة د فايات المفصو نلا جمع   ةيروفيما يخص دو  

 . مرات أسبوعيا3ًن خالل جمعها من مرة إلى الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية مالعامة النفايات  لبفص
 

النفايات الناتجة    لمراكز الرعاية الصحية تقوم بفص      من%  12.0  أن  جئا النت نت، بي لةفايات غير المفصو  نة لل بسنا بال مأ

ن مراكز الرعاية الصحية تقوم     م%  45.4 مرات أسبوعياً، و   7ا أكثر من    ن خالل جمعه  عن مراكز الرعاية الصحية م    

 .  مرات أسبوعيا3ًن خالل جمعها من مرة إلى  مهاالنفايات الصلبة الناتجة عن لبفص
 



 

  30

ونوع  دورية جمع النفايات غير المفصولة أسبوعياً حسب  الحكومية واألهليةالتوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية: 3شكل 
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 :بيةطلاايات فنللجة ااعم

النفايات الصلبة الناتجة  تقوم بمعالجة يتلية وانيطالفلس يضاألرا يف مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية    ةغ نسب لبت

في مراكز  %  35.5وية، و في مراكز الرعاية الصحية الثان    %  38.4 بواقع   لكوذ،  %35.7 بـ   2007ها في العام    عن

 .الرعاية الصحية األولية
 
من مراكز الرعاية الصحية التي تقوم      %  76.7ات في   ينفا ال جةالتستخدم لمع مفتوح  ق ال حرال  ةقيطرن  أج  ئتالنار  ا تظه مك

ة في نسبة مراكز الرعاية الصحي ن، وأالتطهير الكيميائي   ةيقرط  مدتخ تس %4.4  لباة مق ينيطلسفالضي  را األ فيبالمعالجة  

من %  58.3كما بينت النتائج أن     .    %11.0األراضي الفلسطينية التي تستخدم التطهير الحراري للمعالجة قد بلغت           

 . النفايات الصلبة الناتجة عنهاالجةمراكز الرعاية الصحية تقوم بنفسها بمع
 

 حسب طريقة معالجة النفايات وم بالمعالجة الثانوية الحكومية واألهلية التي تق التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية:4شكل 

 2007عنها، الصلبة الناتجة 
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الفترة الواقعة بين شباط و آب من عام         فيخالل شهر اإلسناد    ة  لجمعانفايات مراكز الرعاية الصحية ال    ة  يكموتقدر  ا  كم

 طن في مراكز الرعاية     18.2 الصحية الثانوية، و    طن في مراكز الرعاية    120.0طن بواقع     138.3  حوالي ب 2007

 .الصحية األولية
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 :ةبيلطات لنفاياا نخلص متلا

مراكز   من%  50.2قوم  ت  ا، حيث هنهائي م تخلص الن مكان ال   لىا إ قله ن م يتم ث في مكان معين،     يةطبال  اتم تجميع النفاي  يت

من %  14.5 في حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية، و       الرعاية الصحية الحكومية واألهلية بتجميع النفايات الناتجة عنها        

من %  5.2كشوفة خاصة بها، و   م  اتيوتخدم حا تس المراكز   من%  7.2و،  صة بالبلدية خاات مغلقة   ويالمراكز تستخدم حا  

من المراكز ال تستخدم الحاويات في تجميع النفايات، وبينت          %  22.9م حاويات مغلقة خاصة بها، و      دختالمراكز تس 

 . من الحاويات المستخدمة مصنوعة من المعدن% 89.1النتائج أن 
 

       ةمن مراكز الرعاي  %  77.7  فيي  ائان التخلص النه  مكت إلى   ياالنفا  لقية تقوم بن  لحمطة ال سلبينت النتائج أن ال    

 ائينهلص ال تخل، كما أن مكان ا    من مراكز الرعاية الصحية تقوم بنفسها بنقل النفايات الناتجة عنها         %  10.8الصحية، و 

النهائي من النفايات   خلص   مراكز الرعاية الصحية هو مكب السلطة المحلية، كما يتم الت          نم%  77.0لـ    ةسبنلبا  تايفانلل

 يلنهائا  صالتخلم  من المراكز يت  %  36.1  ابلقمن مراكز الرعاية الصحية، م    %  54.5اً في   يوعأسب  تامر  3من مرة إلى    

 . مرات أسبوعيا6ً إلى 4ها من يف
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 فصل الرابعلا
 

 منهجيةال
 
ـ ي الحكومية ( يئة لمراكز الرعاية الصحية     بلا مسح   ذيفتي اتبعت في تخطيط وتن    لا رض هـذا الفـصل المنهجية العلمية      ع

 .راسةضوع الدت الخاصة بموايانب وتحليل الةعالجم البحث األساسية وطرق جمع وات ذلك تصميم أدويف بما) واألهلية
 

 :ستمارة المسح   ا1.4

 حالمسل  احمرع  ميلجة  نيلف ا اتصف الموا ت، لذلك ال بد أن تحقق      مالوعمل ا معجليسية  ئرلا  ةادألا  حسملاثل استمارة   مت

 .ليلهاتحبيانات واللجة امع لباتطمت ويداني،لمعمل الا حلةرة مصوخا
 

لالستمارة التي تم استخدامها في مسح البيئة لمراكز الرعاية         إن االستمارة المستخدمة في هذه المسوح هي  نسخة محدثة           

 االطالع على   لال قد صممت من خ    رةاالستما   لنفس القطاع، وقد كانت    2006الصحية والذي نفذه الجهاز خالل سنة       

ات يتوص   حسب تؤشرالم ا هم أ انمكإل ا در ق طيتغيمها ل ع، حيث تم تصم   والموضا  ي هذ فالتجارب الدولية والمحلية    

ي في هذا   نسطيللمجتمع الف ايات  صع األخذ بعين االعتبار خصو    المية، م عة ال الصح  مةظت من اصيتوحدة، و متمم ال ألا

    .الجانب
 

 :فحص االستمارة

،       و       2001، و 2000تم األخذ بالمسوح التي نفذها الجهاز خالل األعوام           ،حومسالدوات  أ  ةمالءم  نم  دك التأ لجأ  من

ديالت على  عتلبعض ا   ءاالمسح تم إجر    تائجنء  وى ض لوع.    ة لفحص أدوات المسح     كتجربة قبلي   2006  –  2003

 .يفائهاآلية استستمارة واال
  

 :العينة واإلطار  2.4
 
 :الدراسةجتمع م

ت التي تقدم خدمة الرعاية الصحية باستثناء المراكز التي تعود الى القطاع            اسسؤ الم عيم ج دراسة في التقرير هو   التمع  جم

 :الخاص وتشمل

 ).وزارة الصحة، لجان الزكاة، الخدمات الطبية العسكرية(المراكز التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية  .1

اتحاد لجان العمل الصحي، الهالل األحمر       )  (األهلية(المراكز التي تعود ملكيتها إلى المنظمات غير الحكومية            .2

ية الفلسطينية، وكالة الغوث، جمعية أصدقاء           الفلسطيني، اتحاد لجان الرعاية الصحية، اتحاد اإلغاثة الطب          

 ).المريض، وهيئات طبية خيرية ودولية
 
 :طار المعاينةإ

التابعة لمنظمات غير   (   مراكز الرعاية الصحية الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األهلية            جميعو   ه طارإلا

لم .    2005ن خالل مسح تحديث اإلطار      ، والذي تم تحديثه م    2004 العام   ادعدلت ا رها في ، والتي تم حص   )حكومية

 .يتم تغطية المراكز التي تعود ملكيتها الى القطاع الخاص في هذا التقرير
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 :لعمليات الميدانية  ا3.4

لقد تولت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني عملية متابعة استيفاء وجمع االستمارات من جميع مراكز الرعاية                   

 قامت مراكز الرعاية الصحية باستيفاء االستمارات وإرسالها إلى الجهاز المركزي لإلحصاء             الصحية المستهدفة، حيث  

 .29/09/2007 وانتهت في تاريخ 20/03/2007الفلسطيني، حيث بدأت عملية توزيع وجمع االستمارات في 
 

 :تانابيال ةجالعم  4.4

 اهإعداد  فدات به رامتسال ا علىا  إجراؤهتم    تيلاات  مليعوالطة  شناأل  ة من ع مجمو البيانات معالجة   نت مرحلة متض

 :لتحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات التاليةا ةلمرحل
 
 :تدقيق قبل إدخال البياناتال

ات وإعادة غير   نايبة ال يقطنم  ن للتأكد م  يناديملا  قيقدتلل  تمايلعت  مادات باستخ ارق جميع االستم  يدق ت تمي هذه المرحلة    ف

 .انمل منها ثانية للميدكتالم
 
 :ناتايبلا لادخإ

مارة من  تساالة  يث تمت برمج  حيب  رلتعاام  ظمدعم بن  و Microsoft Accessخدام  ست تنظيم عملية إدخال البيانات با     تم

 :ةيل التاتامسلا وصاوخلاـ بهدادعم إ تيذلامج  البرناوقد تميز.  هلالخ

 .بوساة الحشاشستمارة على اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة مإ  •

 .رةماست االيت فنايالب اماالت الممكنة المنطقية وتسلسلحترة على عمل جميع الفحوص وااللقد ا •

 .ةئل على األسجاباتالداخلي لإلق قيتدلقدرة على ال ا •

 .انيميد اللمالعاء ط أخوة أقميرلت اناايبلا يلخمداء طخأ منى ندأل احدلحفاظ على ال ا •

 ).User-Friendly(طيات عملمج وانابرع الم لهولة االستخدام والتعام س •

ة يت إحصائ ا خالل منظوم  ها من يلحلوتا  مهداتخاسن  مك ي ة أخرى يغكانية تحويل البيانات إلى ص     إم •

 .SPSSثل مرى ة أخيتحليل
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 لفصل الخامسا
 

 اتبيانة الدجو
 

 : دقة البيانات 1.5

، بأنها  )كما حصل في هذا المسح    (لبيئة، عن طريق قيام المبحوثين باستيفاء االستمارات         ا ول ح اتانبيالع  جمة  ليعمز  ميتت

أثر تتي  لتالاب و تمد تقدير الشخص،  ع وت ةسئلة موضوعي  األ نيد م دلعلابات  جإلون ا ك،  أ للخط ربكعملية محفوفة باحتماالت ا   

دى بد أ فقك  لوبالرغم من ذ  .    ير ذلك من الظروف المؤثرة    وغة  ئلسألإجابته على ا    ةعاوسه   وعي جةدر و بحوثملبا

 .المسح أسئلة لىجابة علإل يرابا كمامته االمبحوثين
 
: ائي بنوعين مختلفين من األخطاء المحتملة، وهما      حص إ سح م  أي اتنيابر ك ثح تتأ سملا ا يانات هذ ان ب لك ف  ذ  إلى فةضاإلبا

 . يةئصاإح غير ءطاخئية، وأاأخطاء إحص
 
 :األخطاء اإلحصائية .1

ة، وهذا النوع من األخطاء خاص      اينلمعا   في طاءخن أ عتج  او ن ه، و هقديركن ت ويم  سياقلا  هلس  اءخط األ ذا النوع من   ه نإ

 .ببيانات المسح بالعينة
 

 :حساب األوزان
مـن الـضروري عـند حساب التقديرات لمؤشرات المسح أن يتم حساب األوزان، بحيث يكون لكل وحدة تحليل وزن                    

 للتقليل من التحيز    وذلكاألوزان   تعديل   ، وبعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات يتم       يتناسـب مع احتمال االختيار للوحدة     

 .، وحاالت زيادة الشمولالناشئ عن حاالت عدم االستجابة
 
 :األخطاء غير اإلحصائية.  2

مرمز، ل وا ،وث، والمدقق حلمبا  ن بي عتوزتهي  فقة،  بدا  رهادمصد  ديتح و هااسقيب  صعفير اإلحصائية   غيخطاء  األأما  

في نات  البيا مع   املالتعلة، و محتمال  تاجاباإل  ختلفلم  اهولمش و ،رةامستئلة اال سأ  وحووض  ب،وفي الحاس  البيانات   مدخلو

 .باب، وهذا النوع من األخطاء ينطبق على كال المصدرينسأمن لك ذلى إما وب، وحاسلا
 
كن، حيث تم تصميم    مم   حد ىأدن  ة إلى يئاإلحص ا ير غ اءخطأل ا يرأث ت يلقل ت لى ع لعمللت  ءاراإجة  عدذ  خااتم   ت قدل

 .  تقلل من تحيز المبحوثين نحو إجابات معينة، وتسهل عليه عملية استيفاء االستمارةاالستمارة بحيث
 

، إال انه من الصعب تقدير اإلحصائية غير األخطاء حثيثة في مختلف المراحل للتقليل من   اً جهود بـذل فريق العمل   لقـد   

 .ظرية بمعالجتهاقيمة هذا النوع من األخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فنية، تقوم على أسس ن
  
كشف  ل اراتستمق اال االعتماد على الفنيين العاملين في السجالت اإلدارية في تدقي          تم  دقفي  بتمكلعمل ا لا  صوصخ ب امأ

ل جأ  منو.    يانيدلم ا مللع ا اء أثن ن تحصل كن أ خطاء التي يم  األعدالت   م د كبير من   ح ىلل إ قل  ا مم ،نيةاميدلء ا اخطألا

ا ديق ج ل دق ج إدخا مارنيم ب مصت  مت  دقف  ،بوسل االستمارة إلى الحا   اإدخ   تحصل أثناء  ن أ نكي يم تلاخطاء  أل ا سبة ن ضخف

قية، نطوط الم شر من ال  يددع ال على  يحتوي، و لدخا اإل ةمليعناء  ل أث  تحص ن أن  يمك سقية تنا ءاطأخ  أيبسمح  ث ال ي  بحي

ت بين  اقالعلضافة إلى ا  باإل  ل،اؤل س كبات ل اج اإل ىبمد  لخاصةا  صحيث تم تحميل برنامج اإلدخال بالعديد من الفحو        
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ثور عليها   الع  يتم ي لم  الت خطاءاأل  معظمف  شكلى   إ ملية الع ذههدت   أ وقد.    خرىأل ا ةنطقيالم  تلفة والفحوص األسئلة المخ 

 . فهاشاكتتم التي خطاء ا كافة األيحتم تصحث مل، حيلعة من ابقفي المراحل السا
 
 متيم  ا، ول سقة تمام ا كانت متن  اهنأ  نيبت  دقوبواسطة الحاسوب،     ناتاق البي  تناس ص فح م ت قيدقتلاليات  مع  اء من تهناالد  بعو

 اتانبيالمكن االعتماد على هذه      ي بأنها  جيد  اعابانط  عطىأره  وبدهذا  و.    اتبيانة ال نوعيعلى  ثير  تأ  تااء ذ اف أخط كتشا

ة الصحية الحكومية واألهلية     عن واقع البيئة في مراكز الرعاي      ةاليعاللة  د  توذا  وقةثئية مو صاح إ اتشرمؤج  راتخاسو

 .ةينسطيلفلاضي ارألا يف
 
 :اء تنفيذ المسح بما يلينالتي برزت أثة ئيصاحير اإلغخطاء ض األع بخيص مصادرن تلمكيو

 . لذلكاء على فهمهنبة ابجاإل والسؤللث حومبالم فه .1

 النفايات الصلبة الناتجة عن     يةكم و ،ةلكتهمساله  ايملا  يةكمتلفة مثل   مخلا ا القضاي  عضبل  رادفاألات  سيا ق فير  ايتغ .2

فة اإلضا، ب ايرهقدت  م ت يثحعن مراكز الرعاية الصحية     ة  الناتج و ، والمعالجة، مراكز الرعاية الصحية المفصولة   

 .زمنيةلا تراتلمسافات، والفام، واديرات األحجق بتةإلى األسئلة المتعلق
 
 

 :  مقارنة البيانات2.5

 في األراضي   2007 البيئة لمراكز الرعاية الصحية  الحكومية واألهلية،       مسحتـم إجـراء بعـض المقارنـات لبيانات          

  لنفس المسح والتي تم جمعها في نفس الفترة الزمنية من   2006 و 2005 و 2004 و 2003 مـع بيانات عام      الفلـسطينية 

 على هذه المقارنات تبين     العام السابق وتعتمد على نفس منهجيات وآليات العمل التحضيري والتنفيذي إدارياً وفنياً، وبناءا            

 . تقارب ومنطقية البيانات
 

 : المالحظات الفنية على البيانات3.5

يجب التعامل بحذر عند إجراء أي مقارنات ما بين البيانات المنشورة في هذا التقرير مع تقارير األعوام السابقة، وذلك 

.  حية في القطاع الخاصبسبب اختالف اإلطار وعدم شمولية هذا التقرير لمراكز الرعاية الص



 

  37

 لمراجعا
 

:  ةيئصاح اإل ةعبش ال ،تسايالسوتحليل ا ة  عيجتماة واال ديصاات االقت مولعملاإدارة  .    1997ة،  دحتملا  مماأل .1

الواليات   –ك  رنيويو.    67واو، العدد   ة  السلسلة  البيئيات  ءاحصإللحات ا طمص  مج، مع بساليأل ا ت في ااسرد

 .ةدحتمال
 

دان المتطورة، لبل النفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية في ا       ةراإد.    1994ظمة الصحة العالمية،    من .2

 .اسرويس – جنيف.  كودريان اد.د
 

 .سويسرا –يفجن  .نة للنفايات الناتجة عن نشاطات الرعاية الصحيةماإلدارة اآل. 1999ظمة الصحة العالمية، من .3
 

 بة حس زغ  عية وقطا ربلتصنيف السلعي الموحد للضفة الغ     ا.  1996  ة،ئرة اإلحصاء المركزية الفلسطيني    دا .4

 .فلسطين – م اهللارا. ديةصا االقتطةنشألا عيمدولي لجلاعي انالص فيتصنلا
 

 .ينط فلس-رام اهللا   .سيةا األسجتائنال: 2000مسح البيئة الطبي . 2000، جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال .5
 
 

 2002 لمراكز الرعاية الصحية في القطاع الخاص        يالمسح البيئ .  2002،  جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ال .6

 .ينط فلس-رام اهللا   .سيةا األسجتائنال
 

      .سيةا األس جتائنال:  2003 لمراكز الرعاية الصحية     يالمسح البيئ .  2003،  جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ال .7

 .ينط فلس-رام اهللا 
 
 

      .سيةا األس جتائنال:  2004 لمراكز الرعاية الصحية     يالمسح البيئ .  2004،  يجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين   ال .8

 .ينط فلس-رام اهللا 
 

      .سيةا األس جتائنال:  2005 لمراكز الرعاية الصحية     يالمسح البيئ .  2005،  جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ال .9

 .ينط فلس-رام اهللا 
 

      .سيةا األس جتائنال:  2006 لمراكز الرعاية الصحية     يالمسح البيئ   .2006،  جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ال .10

 .ينط فلس-رام اهللا 
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  2007 -2003التوزيع النسبي لمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية حسب وسيلة الحصول على المياه، وطريقة التخلص من المياه العادمة، والجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات لألعوام : 1 جدول
Table1: Percentage of the Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) by Mean of Obtaining Water, Wastewater Disposal 

Method, and Doer of solid Waste Disposal for the Years, 2003-2007  
 

Indicator 2007 2006 2005 2004 2003 المؤشر 

Means of obtaining water      وسيلة الحصول على المياه 

Water network 84.0 81.7 82.4 83.1 78.7  عامة مياه شبكة

Water tanks 3.5 6.1 3.5 5.2 9.2 مياه تنكات 

Collection water well 12.1 11.5 12.8 11.2 11.3  لجمع مياه األمطار بئر

Others  0.4 0.7 1.3 0.5 0.8 أخرى 

Wastewater disposal method      المياه العادمة  من التخلص طريقة 

Wastewater network 34.4 33.4 33.8 30.9 30.0  صحي صرف شبكة

Tight cesspit 25.4 23.7 25.4 18.6 12.5   صماءحفرة

Porous cesspit 40.2 42.9 40.8 50.5 57.5  امتصاصية حفرة

Doer of Solid Waste Disposal      النفاياتبالتخلص منتقوم  التي الجهة  

The health care center 10.8 17.3 17.0 21.8 23.1  نفسها المراكز

Local Authority 77.7 74.0 73.4 73.1 69.0  محلية سلطة

Private contractor 5.6 6.2 6.5 3.0 5.1 متعهد خاص 

UNRWA 1.0 0.6 0.7 0.4 0.5 وكالة الغوث 

Others  4.9 1.9 2.4 1.7 2.3 أخرى 
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 حسب نوع  الحكومية واألهليةصحية ال مراكز الرعايةطينية خالل شهر اإلسناد في في األراضي الفلسلمياه المستهلكةلالتقديرية  الكمية: 2 جدول

 2007، ) آب–شباط  ( والمنطقةمركز الرعاية الصحية
Table 2: Estimated Quantity of Water Consumed in the Palestinian Territory  During the 

Reference Month from Health   Care Centers (Governmental and Non-Governmental)  by Type of 
Health Care Centerand Region (February-August), 2007 

Units in thousand cubic meter in the reference month ألف متر مكعب في شهر االسناد: الوحدة 
Region and type of health care 

center 
 كمية المياه المستهكله

Quantity of consumed  water 
المنطقة ونوع مركز الرعاية 

 الصحية

Palestinian Territory  الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 71.4 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 15.0 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 86.4 المجموع 

West Bank  الغربية ةالضف 

Secondary health care center 49.2 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center   7.3 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 56.5 المجموع 

Gaza Strip  غزة قطاع 

Secondary health care center 22.2 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center   7.7 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 29.9 المجموع 
 

 
 

 والمنطقة لحصول على المياهلوسيلة أهم  الفلسطينية حسب األراضي في  الحكومية واألهلية لمراكز الرعاية الصحيةالنسبيالتوزيع : 3 جدول

 2007ونوع مركز الرعاية الصحية، 
Table 3: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental)  

in the Palestinian Territory by The Most Important Means of Obtaining Water, Region and  
Type of Health Care Center, 2007 

  

Means of obtaining water  وسيلة الحصول على المياه 

Region and type of health care 
center المجموع 

Total 
 أخرى

Others 

 تنكات
 مياه

Water 
tanks 

 لجمع مياه بئر

 األمطار
Collection 
water well

 شبكة
 مياه عامة
Water 

network 

 المنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية

Palestinian Territory      الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 1.8 0.0 2.1 96.1 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 0.2 3.8 12.9 83.1 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 0.4 3.5 12.1 84.0 المجموع 

West Bank      الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 3.2 96.8 الثانوية الصحية الرعاية زمراك 

Primary health care center 100 0.0 4.6 15.5 79.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 0.0 4.3 14.8 80.9 المجموع 

Gaza Strip      غزة قطاع 

Secondary health care center 100 5.2 0.0 0.0 94.8 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.3 0.0 0.0 98.7 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total  100 1.9 0.0 0.0 98.1 المجموع 
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والمنطقة   من المياه العادمةالتخلص  الفلسطينية حسب طريقةاألراضي في  الحكومية واألهلية لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع :4 جدول

 2007الصحية، ونوع مركز الرعاية 
Table 4: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non Governmental)  

in the Palestinian Territory by Wastewater Disposal Method,  Region and Type  
of Health Care Center, 2007 

 

Wastewater disposal method   من المياه العادمة التخلص طريقة
Region and type of health  

care center المجموع 
Total 

  امتصاصيةحفرة
Porous 
cesspit 

  صماءحفرة
Tight  

cesspit 

 صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 

 المنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية

Palestinian Territory     الفلسطينيةاألراضي  

Secondary health care center 100 5.8 13.0 81.2 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 100 43.0 26.5 30.5 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 100 40.2 25.4 34.4 المجموع 

West Bank     الضفة الغربية 

Secondary health care center 100 3.2 8.7 88.1 ية الصحية الثانويةمراكز الرعا 

Primary health care center 100 50.1 28.6 21.3 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 100 47.3 27.4 25.3 المجموع 

Gaza Strip     قطاع غزة 

Secondary health care center 100 10.4 20.8 68.8 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 100 8.0 16.0 76.0 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 100 8.4 16.7 74.9 المجموع 

 
 

 طريقةوجود معالجة للمياه العادمة و الفلسطينية حسب األراضي في  الحكومية واألهلية لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع :5 جدول
 2007والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية،  المعالجة

Table 5: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 
 in the Palestinian Territory by Existence of Wastewater Treatment, Method 

 of Treatment, Region and Type of Health Care Center, 2007 
  

  المياه العادمةمعالجة طريقة
Wastewater treatment method Region and type of health 

care center المجموع 
Total 

بيولوجية معالجة
Biological 
treatment

كيميائية معالجة
Chemical 
treatment

ميكانيكية معالجة
Mechanical 
treatment 

 معالجة  وجود

 للمياه العادمة
Existence of 
wastewater 
treatment 

 المنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية

Palestinian Territory      الفلسطينيةاألراضي  

Secondary health care center 100 16.7 - 83.3 11.2 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 100 50.0 - 50.0 0.6 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 100 27.0 - 73.0 1.4 لمجموعا 

West Bank      الضفة الغربية 

Secondary health care center 100 0.0 - 100.0 8.7 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 100 50.0 - 50.0 0.7 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 100 23.7 - 76.3 1.2 المجموع 

Gaza Strip      قطاع غزة 

Secondary health care center 100 33.3 - 66.7 15.6 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center - - - - - الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 100 33.3 - 66.7 2.3 المجموع 
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في األراضي الفلسطينية خالل شهر اإلسناد  الحكومية واألهلية  مراكز الرعاية الصحيةالتقديرية للنفايات الصلبة الناتجة عنكمية ال: 6 جدول

 2007، ) آب-شباط ( والمنطقةمركز الرعاية الصحيةحسب نوع 
Table 6: Estimated Quantity of Produced Solid Waste from Health Care Centers (Governmental 

and Non-Governmental) in the Palestinian Territory During the Reference Month by Type of  
Health Care Center and Region (February-August), 2007 

 
 

 
Quantities by Ton  الكمية بالطن 

 Region and type of health التقديرية خالل شهر اإلسناد        كمية ال
care center during the reference month  Estimated quantity 

 المنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية

Palestinian Territory  الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 616.3 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center    89.2   الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 705.5 المجموع 

West Bank  الغربية الضفة 

Secondary health care center 449.8 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center   48.8      الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 498.6 المجموع 

Gaza Strip  غزة قطاع 

Secondary health care center 166.5 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center   40.4 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 206.9 المجموع 

 
 

 وجود فصل للنفايات الناتجة ونوعه قبل حسبلمراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في األراضي الفلسطينية  النسبي التوزيع:  7 جدول

 2007والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية،  التخلص منها
Table 7: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 

in the Palestinian Territory by  Existence of  Solid Waste Separation and Type of  
Separation, Region and Type of Health Care Center, 2007 

 

Type of  separation فصلنوع ال  
Region and type of health care 

center المجموع 
Total 

 جزئي
Partially 

 كلي
Completely

 فصلوجود 
Existence of 
 separation 

 الرعاية الصحية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينيةاألراضي  

Secondary health care center 100 87.1 12.9 70.1 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 100 88.3 11.7 82.4 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 100 88.2 11.8 81.5 المجموع 

West Bank     الضفة الغربية 

Secondary health care center 100 86.6 13.4 82.6 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 100 87.6 12.4 83.6 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 100 87.5 12.5 83.6 المجموع 

Gaza Strip     قطاع غزة 

Secondary health care center 100 88.9 11.1 47.4 الرعاية الصحية الثانويةمراكز  

Primary health care center 100 92.4 7.6 76.3 الرعاية الصحية األوليةمراكز  

Total 100 92.1 7.9 72.0 المجموع 
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 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية نوع النفاية المفصولة حسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضي في الحكومية واألهلية  مراكز الرعاية الصحيةةنسب: 8 جدول
Table 8: Percentage of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) in the Palestinian Territory that Separate  

Waste by Type of Waste Separated, Region and Type of Health Care Center, 2007  
 

 

Type of waste separated  نوع النفاية المفصولة 
Region and type of health care 

center أخرى 
Other 

 النفايات الحادة
Sharp waste

 النفايات المشعة
Radioactive 

waste 

 وغير المشعة النفايات الكيميائية والصيدالنية
Chemical, Pharmaceutical and 

Non radioactive wastes 

 النفايات المعدية
Infectious 

waste

 النفايات العامة
General 
 waste 

  الصحيةالرعاية  مركزونوع المنطقة

Palestinian Territory       الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 10.8 77.2 9.3 46.8 52.0 58.1 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 1.2 91.7 0.4 7.4 25.8 65.7 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 1.8 90.7 1.0 10.0 27.5 65.2 المجموع 

West Bank       الغربية الضفة 

Secondary health care center 14.2 77.0 12.3 44.0 54.4 58.9 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 1.4 90.7 0.5 8.2 27.5 74.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 2.2 89.9 1.2 10.3 29.1 74.0 المجموع 

Gaza Strip       غزة طاعق 

Secondary health care center 0.0 77.8 0.0 55.6 44.4 55.6 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 0.0 96.9 0.0 3.2 16.9 15.4 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 0.0 95.0 0.0 8.3 19.6 19.4 المجموع 
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 حسب  خالل شهر اإلسناد الفلسطينيةاألراضيفي   من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهليةات المفصولةلنفايلالكمية التقديرية : 9 جدول

 2007، ) آب-شباط (الصحية المنطقة ونوع مركز الرعاية
Table 9: Estimated Quantity of Separated Health Care Waste from Health Care Centers 

(Governmental and Non-Governmental)  in the Palestinian Territory During the  Reference 
         Month by Region and Type of Health Care Center (February-August), 2007 

  

Quantities by ton    الكمية بالطن 

 Region and type of health    التقديرية خالل شهر اإلسناد     كمية ال
care center during the referance month  Estimate quantity 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory  الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 233.1 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 145.9 ةمراكز الرعاية الصحية األولي 

Total 379.0 المجموع 

West Bank  الغربية الضفة 

Secondary health care center 170.0 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 139.7 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 309.7 المجموع 

Gaza Strip  غزة قطاع 

Secondary health care center 63.1 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center   6.2 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 69.3 المجموع 

 
 

 الوسائل المستخدمة لوضع النفايات العامة حسب  الفلسطينيةاألراضي في الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 10 جدول

 2007، قة ونوع مركز الرعاية الصحيةوالمنطفيها 
Table 10: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 
in the Palestinian Territory by the Means Where General  Waste Put in, Region and Type of Health 

Care Center, 2007  
 

Package  method الصحيةالرعاية  مركزونوع المنطقة  النفاياتوضع أسلوب  

Region and type of health care 
center المجموع 

Total 

 صناديق

  بالستيك
Plastic 
boxes 

 صناديق

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس

 خاصة
Special 

bags 

  أكياس

 عادية
Normal  

bags 

 

Palestinian Territory      لفلسطينيةا األراضي 

Secondary health care center 100 16.1 0.0 43.4 40.5 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.4 5.1 54.1 39.4 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 2.2 4.8 53.5 39.5 المجموع 

West Bank      الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 20.8 0.0 44.4 34.8 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.0 5.2 54.7 39.1 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 2.0 5.0 54.1 38.9 المجموع 

Gaza Strip      غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 40.0 60.0 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 10.9 0.0 40.2 48.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 7.9 0.0 40.1 52.0 المجموع 
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دمة لوضع النفايات المعدية  الوسائل المستخ الفلسطينية حسباألراضي في الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 11 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحيةفيها 
Table 11: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 

 in the Palestinian Territory by the Means Where Infectious Waste Put in, Region and Type of 
Health Care Center, 2007  

 

Package method   أسلوب وضع النفايات 

Region and type of health 
care center المجموع 

Total 

 صناديق

 معدنية  
Metal 
boxes 

 صناديق

  بالستيك
Plastic 
boxes 

 صناديق

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس

 خاصة
Special 

bags 

  أكياس

 عادية
Normal 

bags 

 الصحية الرعاية ونوع مركز المنطقة

Palestinian Territory       الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 6.9 19.6 20.5 42.8 10.2 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.1 12.6 39.1 35.3 11.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 1.8 13.5 36.7 36.3 11.7 المجموع 

West Bank       الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 8.6 18.3 12.9 53.8 6.4 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.1 14.1 41.4 34.2 9.2 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 2.0 14.6 38.1 36.4 8.9 المجموع 

Gaza Strip       غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 0.0 0.0 19.0 45.1 35.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 0.0 5.5 25.9 35.1 33.5 المجموع 

 
 

 الوسائل المستخدمة لوضع النفايات الحادة حسب  الفلسطينيةاألراضي في الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 12 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحيةفيها 
Table 12: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 
in the Palestinian Territory by the Means Where Sharp Waste Put in, Region and Type of Health 

Care Center, 2007  
 

Package method   أسلوب وضع النفايات 

Region and type of health 
care center المجموع 

Total 

 صناديق

 معدنية  
Metal 
boxes 

 صناديق

  بالستيك
Plastic 
boxes 

 صناديق

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس

 خاصة
Special 

bags 

  أكياس

 عادية
Normal 

bags 

 الصحية الرعاية ونوع مركز المنطقة

Palestinian Territory       الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 15.4 38.6 39.1 6.9 0.0 الثانوية الصحية لرعايةا مراكز 

Primary health care center 100 2.3 11.7 81.1 4.4 0.5 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 3.0 13.2 78.8 4.6 0.4 المجموع 

West Bank       الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 20.2 50.9 24.3 4.6 0.0 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 2.8 13.3 78.3 5.0 0.6 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 3.7 15.3 75.5 5.0 0.5 المجموع 

Gaza Strip       غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 85.7 14.3 0.0 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 0.0 3.2 95.2 1.6 0.0 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 0.0 3.0 94.4 2.6 0.0 المجموع 
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 الوسائل المستخدمة لوضع النفايات غير  الفلسطينية حسباألراضي في الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 13 جدول

 2007، منطقة ونوع مركز الرعاية الصحيةوالالمفصولة فيها 
Table 13: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental)   
in the Palestinian Territory by the  Means Where Non-Separated Solid Waste Put in, Region, and 

Type of Health Care Center, 2007 
 

Package  method النفاياتوضع أسلوب  

Region and type of health 
care center المجموع 

Total 

 صناديق

  بالستيك
Plastic 
boxes 

 صناديق

 معدنية
Metal 
boxes 

 صناديق

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس

 خاصة
Special 

bags 

  أكياس

 عادية
Normal 

bags 

 الصحية الرعاية ونوع مركز المنطقة

Palestinian Territory       الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 2.0 0.0 8.8 37.1 52.1 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 6.1 0.4 3.7 33.8 56.0 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 5.9 0.4 4.0 34.0 55.7 المجموع 

West Bank       الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 3.2 0.0 3.3 36.4 57.1 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 7.2 0.0 4.4 36.4 52.0 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 6.9 0.0 4.4 36.4 52.3 المجموع 

Gaza Strip       غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 17.8 38.4 43.8 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.3 2.5 0.0 21.4 74.8 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 1.1 2.1 2.7 24.0 70.1 المجموع 
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 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية طريقة نقل النفايات العامة والمعدية والحادة داخل المراكز حسب  الفلسطينيةاألراضي في الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةنسبيال التوزيع: 14 جدول
Table 14: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) in the Palestinian  Territory by the 

Transportation Method of General Waste, Infectious  Waste and Sharp Waste, Region and Type of Health Care Center, 2007 
 

Type of waste and transportation method ة النقلطريقو نوع النفاية  

  الحادةالنفايات
Sharp waste 

  المعديةالنفايات
Infectious waste 

  العامةالنفايات
General waste Region and type of health 

care center 
 المجموع
Total 

بالطريقتين 

 معاً
Both 

methods

  عربات

 خاصة
Special 
carriage

 يدوياً
Manually

 المجموع
Total 

بالطريقتين 

 معاً
Both 

methods

  عربات

 خاصة
Special 
carriage

 يدوياً
Manually

 المجموع
Total 

بالطريقتين 

 معاً
Both 

methods

  عربات

 خاصة
Special 
carriage

 يدوياً
Manually

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory             الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center  الثانوية الصحية الرعاية مراكز 63.9 21.6 14.5 100 62.9 0.0 37.1 100 77.6 0.0 22.4 100

Primary health care center 100 1.1 0.9 98.0 100 2.0 2.4 95.6 100 1.6 4.3 94.1 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 2.3 0.9 96.8 100 5.9 2.1 92.0 100 2.3 5.3 92.4 المجموع 

West Bank             الغربية الضفة 

Secondary health care center  الثانوية الصحية الرعاية مراكز 67.2 11.9 20.9 100 62.1 37.9 0.0 100 75.0 0.0 25.0 100

Primary health care center 100 1.0 0.8 98.2 100 2.6 2.2 95.2 100 4.2 1.3 94.5 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 2.2 0.8 97.0 100 2.4 5.9 91.7 100 4.9 1.8 93.3 المجموع 

Gaza Strip             غزة قطاع 

Secondary health care center  الثانوية الصحية الرعاية مراكز 50.0 25.0 25.0 100 66.7 33.3 0.0 100 85.7 0.0 14.3 100

Primary health care center 100 1.5 1.5 97.0 100 0.0 0.0 100.0 100 9.4 9.3 81.3 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 2.5 1.4 96.1 100 0.0 5.9 94.1 100 13.0 13.1 73.9 المجموع 
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 طريقة نقل النفايات غير المفصولة  الفلسطينية حسباألراضي في الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 15 جدول

 2007، المنطقة ونوع مركز الرعاية الصحيةوداخل المراكز 
Table 15: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental)   in the Palestinian Territory by the Transportation Method of  
 Non-Separated Waste, Region and Type of Health Care Center, 2007 

 

Transportation Method طريقة النقل 
Region and type of health 

care center المجموع 
Total 

 بالطريقتين معاً
Both 

methods 

  خاصةعربات
Special 
carriage 

 يدوياً
Manually 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 31.6 26.7 41.7 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 4.0 10.1 85.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 6.1 11.4 82.5 المجموع 

West Bank     الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 40.7 23.0 36.3 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 4.2 10.7 85.1 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 6.5 11.4 82.1 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 16.4 32.9 50.7 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 2.6 7.3 90.1 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 4.7 11.2 84.1 المجموع 
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 2007، مركز الرعاية الصحيةوالمنطقة ونوع  دورية جمع النفايات العامة والمعدية والحادة أسبوعياً  الفلسطينية حسباألراضيفي  الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental)  in the Palestinian Territory by Weekly 

Periodicity of General Waste, Infectious Waste and Sharp Waste Collection, Region and Type of Health Care Center, 2007  
 

Type of waste and periodicity of collection جمعهادوريةنوع النفاية و  

  الحادةالنفايات
Sharp waste 

  المعديةالنفايات
Infectious waste 

  العامةالنفايات
General waste 

Region and type of health 
care center 

 المجموع
Total 

 7 من أكثر

 مرات
More 
than 7 
times  

4-6  

 مرات
4-6 

times 

1-3 

  مرات
1-3  

times 

 المجموع
Total 

 7 من أكثر

 مرات
More 
than 7 
times  

4-6  

 مرات
4-6 

times 

1-3 

  مرات
1-3  

times 

 المجموع
Total 

 7 من أكثر

 مرات
More 
than 7 
times  

4-6  

 مرات
4-6 

times 

1-3 

  مرات
1-3  

times 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory             الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 47.7 6.9 45.4 100 72.7 5.1 22.2 100 69.6 9.2 21.2 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 2.3 22.8 74.9 100 5.4 33.8 60.8 100 2.0 38.4 59.6 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 4.9 21.9 73.2 100 13.9 30.2 55.9 100 5.9 36.7 57.4 المجموع 

West Bank             الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 49.3 4.6 46.1 100 78.6 6.4 15.0 100 66.5 6.0 27.5 لثانويةا الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.8 24.5 73.7 100 3.0 33.5 63.5 100 2.1 36.8 61.1 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 4.4 23.4 72.2 100 11.6 30.4 58.0 100 5.1 35.4 59.5 المجموع 

Gaza Strip             غزة قطاع 

Secondary health care center 100 42.9 14.3 42.8 100 50.0 0.0 50.0 100 80.0 20.0 0.0 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 4.7 14.5 80.8 100 26.7 36.5 36.8 100 0.0 79.5 20.5 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 7.7 14.5 77.8 100 31.9 28.4 39.7 100 22.4 62.9 14.7 المجموع 
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 حسب دورية جمع النفايات غير المفصولة طينية في األراضي الفلسالحكومية واألهلية  الرعاية الصحيةلمراكزالتوزيع النسبي : 17 جدول

 2007،  ونوع مركز الرعاية الصحية  والمنطقةأسبوعياً
Table 17: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non- 

Governmental) in the Palestinian Territory by Weekly Periodicity of   
Non-Separated Solid Waste Collection, Region and Type of the Health Care Center, 2007 

 

Periodicity  الدورية 

Region and type of health care 
center المجموع 

Total 

 7 من أكثر

 مرات
More than 

7 times  

4-6  

 مرات
4-6 

 times 

1-3 

  مرات
1-3  

times 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 76.7 8.7 14.6 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 6.5 45.5 48.0 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 12.0 42.6 45.4 المجموع 

West Bank     الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 83.2 3.2 13.6 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 5.2 38.5 56.3 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 9.9 36.4 53.7 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 65.8 17.8 16.4 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 12.7 78.3 9.0 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 20.7 69.2 10.1 المجموع 
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 والمنطقة وجود معالجة للنفايات الصلبة ونوع المعالجة  في األراضي الفلسطينية حسب الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 18 جدول

 2007، ونوع مركز الرعاية الصحية
Table 18: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) in the Palestinian  Territory  

by Existence of Waste Treatment, Type of Treatment, Region and Type of Health Care Center, 2007 
 

Type of treatment   نوع المعالجة  

Region and type of health 
care center المجموع

Total 
 الترميد

Incineration
 عزل ال

Insulation 

 المعالجة 
 الميكانيكية

Mechanical 
Treatment

التطهير االشعاعي 
Radiation 

Disinfections

  التطهير
 الحراري

Thermal 
Disinfections 

 التطهير
  الكيميائي

Chemical 
Disinfections

 الحرق 
 المفتوح
Open 

Burning 

 وجود معالجة
Existence 
treatment

 الصحية يةالرعا مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory          الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 4.8 4.8 19.4 0.0 30.3 24.5 16.2 38.4 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 4.0 0.5 1.0 0.5 9.2 2.6 82.2 35.5 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 4.1 0.9 2.5 0.4 11.0 4.4 76.7 35.7 المجموع 

West Bank          الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 8.1 8.1 32.3 0.0 24.2 16.5 10.8 35.9 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 3.1 0.0 1.0 0.5 9.0 2.1 84.3 41.3 األولية الصحية الرعاية زمراك 

Total 100 3.3 0.4 2.6 0.5 9.9 2.8 80.5 41.0 المجموع 

Gaza Strip          غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 0.0 0.0 39.4 36.4 24.2 42.9 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 32.5 16.6 0.0 0.0 16.6 16.6 17.7 6.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 15.5 7.9 0.0 0.0 28.5 26.9 21.2 12.3 المجموع 
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وجود معالجة للنفايات الصلبة والجهة  في األراضي الفلسطينية حسب  الحكومية واألهلية لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 19 جدول

 2007،  مركز الرعاية الصحية ونوع والمنطقةالتي تقوم بالمعالجة
Table 19: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 

in the Palestinian Territory by Existence of Solid Waste Treatment, Doer of Treatment, Region 
and Type of Health Care Center, 2007 

 

Doer of treatment الجهة التي تقوم بالمعالجة
Region and type of health care 

center المجموع 
Total 

 أخرىمؤسسة 
Other 

establishment 

 المراكز بنفسها
The health 
care center

 وجود معالجة 
Existence 
treatment 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 45.2 54.8 38.4 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 41.4 58.6 35.5 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 41.7 58.3 35.7 المجموع 

West Bank     الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 59.2 40.8 35.9 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 41.7 58.3 41.3 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 42.7 57.3 41.0 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 24.2 75.8 42.9 الثانوية الصحية الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 32.5 67.5 6.9 األولية الصحية الرعاية مراكز 

Total 100 28.2 71.8 12.3 المجموع 

 
 

  خالل شهر اإلسنادلسطينية الفاألراضيفي  المعالجة  المعالجة من مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهليةلنفاياتلالكمية التقديرية : 20 جدول

 2007 ،) آب-شباط (الصحية مركز الرعاية المنطقة ونوع حسب
Table 20: Estimated  Quantity of Treated Health Care Waste from (Governmental and Non-

Governmental) Centers in the Palestinian Territory During the Reference Month by  
Region and Type of Health Care Center (February-August), 2007  

 

Quantities by ton   الكمية بالطن 

 Region and type of health care التقديرية خالل شهر اإلسناد كمية ال
center Monthly  quantity during the reference month 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory  الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 120.0 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center   18.3     مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 138.3 المجموع 

West Bank  الغربية الضفة 

Secondary health care center 74.0 اية الصحية الثانويةمراكز الرع 

Primary health care center 16.8 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 90.8 المجموع 

Gaza Strip  غزة قطاع 

Secondary health care center 46.0 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center   1.5 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 47.5 المجموع 
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 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية وسيلة جمع النفايات داخل المراكز في األراضي الفلسطينية حسب الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 21 جدول
Table 21: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) in the Palestinian Territory by the 

 Solid Waste Collection Mean Inside the Health Care Center, Region and Type of Health Care Center, 2007  
 

Collection mean  وسيلة جمع النفايات

Region and type of health care 
center المجموع 

Total 

 بدون 

 حاوية
Without  

container 

 حاوية مغلقة 

 خاصة بالمركز
Health care center 
closed container 

حاوية مكشوفة خاصة 

 بالمركز
Health care center  

open container 

 حاوية مغلقة 

 خاصة بالبلدية
Local authority 

closed container 

صة حاوية مكشوفة خا

 بالبلدية
Local authority 
open container 

 الصحية ايةالرع مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory       الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 2.1 9.2 5.7 39.9 43.1 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 24.6 4.9 7.3 12.4 50.8 وليةاألالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 22.9 5.2 7.2 14.5 50.2 المجموع 

West Bank       الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 3.2 14.5 8.8 46.9 26.6 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 26.7 4.4 7.9 13.7 47.3 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 25.3 5.0 7.9 15.7 46.1 المجموع 

Gaza Strip       غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 0.0 27.3 72.7 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 14.5 7.2 4.7 5.8 67.8 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 12.3 6.0 4.0 9.1 68.6 المجموع 
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 حسب طبيعة المادة المصنوعة منها الحاوية في األراضي الفلسطينية الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 22 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية
Table 22: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and 

Non- Governmental) in the Palestinian Territory by the Container Material 
Construction,Region and Type of Health Care Center, 2007 

 

 المادة المصنوعة منها الحاوية
Container material construction Region and type of health care 

center المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 بالستيك
Plastic 

 معدن
Metal 

 الصحية ايةالرع مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 0.0 10.2 89.8 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.0 10.0 89.0 األوليةة الصحي الرعاية مراكز 

Total 100 0.9 10.0 89.1 المجموع 

West Bank     الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 0.0 16.0 84.0 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 1.2 9.4 89.4 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 1.1 10.0 88.9 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 100.0 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 0.0 12.5 87.5 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 0.0 10.4 89.6 المجموع 

 
 
 

والمنطقة ونوع مركز  حسب حجم الحاوية في األراضي الفلسطينية الحكومية واألهلية لصحية لمراكز الرعاية االنسبي التوزيع: 23 جدول

 2007، الرعاية الصحية
Table 23: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in the Palestinian Territory by the Container Volume, Region 
and Type of Health Care Center, 2007 

 

Container volume (m3)  )متر مكعب(حجم الحاوية
Region and type of health care 

center المجموع 
Total 

 12أكثر من 
More than 12

12-7 6-4 1-3 
 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory      الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 16.0 20.4 14.5 49.1 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 3.2 5.9 12.3 78.6 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 4.5 7.3 12.5 75.7 المجموع 

West Bank      الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 18.5 26.4 10.8 44.3 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 2.3 5.7 14.6 77.4 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 3.5 7.3 14.3 74.9 المجموع 

Gaza Strip      غزة قطاع 

Secondary health care center 100 11.7 10.4 20.8 57.1 الثانويةالصحية  الرعاية كزمرا 

Primary health care center 100 6.8 6.8 2.9 83.5 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 7.7 7.4 5.9 79.0 المجموع 
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التخلص منها حسب مكان تجميع النفايات قبل  في األراضي الفلسطينية الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 24 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية
Table 24: Percentage Distribution of Health Care Centers  (Governmental and 

 Non-Governmental) in the Palestinian Territory by the Solid Waste 
 Collection Place, Region and Type of Health Care Center, 2007 

 

 Waste collection place         مكان تجميع النفايات  
Region and type of health care 

center المجموع 
Total 

 خارج  المركز
Outside the 

center 

داخل ساحة المركز
Inside the 

center square

  المركز بناءداخل
Inside the 

center building

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 62.1 34.0 3.9 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 48.1 24.1 27.8 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 49.2 24.8 26.0 المجموع 

West Bank     الغربية لضفةا 

Secondary health care center 100 61.9 31.9 6.2 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 46.3 24.1 29.6 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 47.4 24.5 28.1 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 62.3 37.7 0.0 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 57.1 23.9 19.0 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 57.8 26.0 16.2 المجموع 

 
 

فة بين المركز ومكان تجميع المساحسب  في األراضي الفلسطينية الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 25 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية) م (النفايات
Table 25: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non- 

Governmental) in the Palestinian Territory by the Distance between Center and   
Waste Collection Place (m), Region and Type of Health Care  Center, 2007 

 

 )م (المسافة بين المراكز ومكان تجميع النفايات
Distance between health care center and waste 

collection place(m) Region and type of health care 
center 

 المجموع
Total 

151 كثر منأ  
More than 

151 
 50أقل من  51-150

Less than  50

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 6.0 21.1 72.9 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 2.4 7.1 90.5 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 2.7 8.5 88.8 المجموع 

West Bank     الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 9.4 14.2 76.4 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 0.4 7.9 91.7 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 1.1 8.4 90.5 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 33.3 66.7 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 10.1 4.1 85.8 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 8.5 8.8 82.7 المجموع 
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حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات  في األراضي الفلسطينية األهليةالحكومية و  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 26 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية
Table 26: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in the Palestinian Territory by the Doer of Transporting Solid  
Waste, Region and Type of Health Care Center, 2007  

 

Doer of transporting the waste الجهة التي تقوم بنقل النفايات 
Region and type of health 

care center المجموع 
Total 

 أخرى
Others

وكالة الغوث
UNRWA

  خاصمتعهد
Private 

contractor

 محليةسلطة
Local 

Authority

  نفسهاالمراكز
The health 
care center 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory       الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 0.0 1.9 1.9 92.3 3.9 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 5.3 1.0 5.8 76.5 11.4 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 4.9 1.0 5.6 77.7 10.8 المجموع 

West Bank       الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 0.0 96.8 3.2 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 6.4 1.1 4.3 75.2 13.0 األوليةالصحية  يةالرعا مراكز 

Total 100 6.1 1.1 4.0 76.4 12.4 المجموع 

Gaza Strip       غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 5.2 5.2 84.4 5.2 الثانويةالصحية  الرعاية مراكز 

Primary health care center 100 0.0 0.0 13.2 83.2 3.6 األوليةالصحية  الرعاية مراكز 

Total 100 0.0 0.8 12.0 83.3 3.9 المجموع 

 
 

حسب مكان التخلص النهائي من النفايات  في األراضي الفلسطينية الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 27 جدول

 2007، والمنطقة ونوع مركز الرعاية الصحية
Table 27: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in the Palestinian Territory by the Waste Final Disposal 
Place, Region and Type of Health Care Center, 2007 

Waste Final Disposal Place مكان التخلص النهائي من النفايات 

Region and type of health 
care center المجموع 

Total 
 أخرى

Others

 بشكل إلقاءها

 عشوائي
Disposed 
randomly

 خاص مكب
Private  

dumping site

مكب للسلطة المحلية
Local authority 
dumping site 

 الصحية الرعاية مركز وعون المنطقة

Palestinian Territory      الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 9.6 90.4 الرعاية الصحية الثانوية مراكز 

Primary health care center 100 8.2 2.4 13.5 75.9 الرعاية الصحية األولية مراكز 

Total 100 7.7 2.2 13.1 77.0 المجموع 

West Bank      الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 15.0 85.0 حية الثانويةالرعاية الص مراكز 

Primary health care center 100 9.7 2.9 14.9 72.5 الرعاية الصحية األولية مراكز 

Total 100 9.1 2.7 14.9 73.3 المجموع 

Gaza Strip      غزة قطاع 

Secondary health care center 100 0.0 0.0 0.0 100.0 الرعاية الصحية الثانوية مراكز 

Primary health care center 100 1.3 0.0 6.1 92.6 الرعاية الصحية األولية مراكز 

Total 100 1.1 0.0 5.1 93.8 المجموع 
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 الفلسطينية حسب دورية التخلص النهائي من النفايات األراضيفي  الحكومية واألهلية  لمراكز الرعاية الصحيةالنسبي التوزيع: 28 جدول

 2007، الصحيةوالمنطقة ونوع مركز الرعاية  أسبوعياً
Table 28: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in the Palestinian Territory by the Weekly Periodicity of 
Final Disposal of Waste, Region and Type of Health Care Center, 2007 

 

Periodicity  الدورية 
Region and type of health 

care center المجموع 
Total 

  مرات7 من أكثر
More than 7 

times  

  مرات4-6
4-6 times 

 مرات 3 إلى 1 من
From 1 to 3 

times 

 الصحية الرعاية مركز ونوع المنطقة

Palestinian Territory     الفلسطينية األراضي 

Secondary health care center 100 49.1 34.1 16.8 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 100 6.1 36.2 57.7 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 100 9.4 36.1 54.5 المجموع 

West Bank     الغربية الضفة 

Secondary health care center 100 52.6 32.8 14.6 ويةمراكز الرعاية الصحية الثان 

Primary health care center 100 5.9 33.1 61.0 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 100 8.7 33.1 58.2 المجموع 

Gaza Strip     غزة قطاع 

Secondary health care center 100 42.9 36.3 20.8 مراكز الرعاية الصحية الثانوية 

Primary health care center 100 7.2 51.6 41.2 مراكز الرعاية الصحية األولية 

Total 100 12.5 49.3 38.2 المجموع 
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Preface 
 

As the attention towards environment and the risk of environmental pollution increase, 
environment statistics become one of the basic fields in the official statistics.  The Health 
Care waste statistics is an important subject in the environment statistics due to its negative 
effects on the health and the environment if not disposed properly.  Many decisions depend 
on such statistics, especially in the Palestinian Territory where statistics about it is not 
available.  
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) seeks to provide such data through its 
program for environment statistics that aims at building and updating a comprehensive and 
accurate statistical database on all environmental subjects. This program aims to provide 
statistical data as a tool for monitoring and management of the environmental status in the 
Palestinian Territory.  
 
This report is one of a series of reports that are being published by the PCBS on the 
Palestinian environment.  This report concentrates on the variables of water consumption, 
Health Care waste collection, separation and disposal, and wastewater disposal in the 
Governmental  and Non-Governmental  Health Care Centers. 
  
PCBS hopes that the findings of this report will be a reference for planners and decision-
makers towards improving the environmental status in the Palestinian Territory. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

October, 2007  Luay Shabaneh, Ph.D 
  President 
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Executive Summary 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) implemented health care environmental 
survey.  This survey collect a data about environment in health care sector.  This data for 
some indicators in compliance with international recommendations in water consumption 
management of medical waste, and management of wastewater. 
 
The estimated quantity of water consumed during the reference month by the health care 
centers (governmental  and non-governmental) in  the period from February to August 2007 
in the Palestinian Territory was 86.4 thousands cubic meter, of which 56.5 thousands cubic 
meter in the West Bank, and 29.9 thousands cubic meter in health care centers in Gaza Strip. 
 
The result  of 2007 showed that 84.0% of the health care centers (governmental and           
non-governmental) in the Palestinian Territory get the water for consumption from water 
network, where 96.1% of the secondary health care centers, and 83.1% of the primary health 
care centers get the water from the same source, comparing with 81.7%, and 78.7% of the 
health care centers in 2006 and 2003 respectively get the water from water network. 
 
The result of 2007 showed that 34.4% of the health care centers (governmental and              
non-governmental) in the Palestinian Territory dispose their wastewater using public   
network, and it was used by 33.4% and 30.0% of the health care centers in 2006 and 2003 
respectively. 
  
The estimated quantities produced by the health care centers (governmental and non-
governmental) during the reference month in the Palestinian Territory in the period from 
February to August 2007 were about 705.5 tons, which 498.6 tons in the West Bank and 
206.9 tons in Gaza Strip.  81.5% of the health care centers (governmental  and non-
governmental)  in the Palestinian Territory perform separation of health care waste 
components, while it was 83.1% and 86.4% in 2006 and 2003 respectively. 
 
The percentage of the health care centers (governmental and non-governmental) in the 
Palestinian Territory that do perform treatment of health care waste in 2007 is about 35.7%.  
The most important treatment method is the open burning in 76.7% of the health care centers. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
Statistics relating to the environmental in health care centers are an important instrument in 
decision-making, planning, and environmental development. To address the lack of data on 
the subject in the Palestinian Territory, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) 
built and developed a database about the environment in the health care centers. 
 
1.1 Objectives of the Survey: 
The main objective of this survey is to give an overview of the main indicators of 
environment in the health care centers in two sectors, governmental and non-governmental 
organizations, which includes: 
 
• Water consumption. 
• Management of wastewater. 
• Management of health care waste. 
 
1.2 Report Structure: 
This report consists of five chapters: The first chapter presents the introduction, the survey 
objectives and the report structure. The second chapter describes the concepts and     
definitions, and the third chapter briefly describes the main findings. The fourth chapter 
presents the methodology used in the survey, consisting of the questionnaire design, 
fieldwork operations and data processing. The last chapter includes an assessment of data 
quality and technical notes.   
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 
Primary Health Care 
Center: 

Health center offers preventive care (diagnostic and curative)
before illness case is complicated. 

  

Secondary Health Care 
Center: 

Health center offers curative and nursing health care for illness case
exceeding Primary Health Care. 

  

Solid Waste Disposal: Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or
recycled. 

  

Incineration (Dry  
Thermal Disinfection): 

Controlled burning of solid, liquid or gaseous waste materials at
high temperatures. 

  

Disinfection:  Effective killing by chemical and physical processes of all 
organisms capable of causing infectious diseases, It consists of
several types such as wet thermal disinfections, chemical
disinfections and radiation disinfections.  

  

Biological Treatment: Wastewater treatment employing aerobic and anaerobic 
microorganisms that results in decanted effluents and Separate
sludge Containing microbial mass together with pollutants.
Biological treatment processes are also used in combination or in
conjunction with mechanical and advanced unit operations. 

  

Chemical Treatment: Treatment methods that are used to effect the complete breakdown
of hazardous Waste in to non-toxic gases or, more frequently, to 
modify the chemical properties of the Waste, for example, through
reduction of water solubility or neutralization of acidity or 
alkalinity. 

  

Mechanical Treatment 
(of Health Care waste): 

Crush, break, cut or otherwise damage of sharps prior to treatment.

  

Mechanical Treatment 
(of Wastewater): 

Wastewater treatment of physical and mechanical nature that 
results in decanted effluents and Separate Sludge. Mechanical
treatment processes are also used in combination with biological
and advanced unit operations. Mechanical treatment includes
Processes such as sedimentation and flotation. 

  

Wastewater: Used water, typically discharged into the sewage system. It
contains matter and bacteria in solution or suspension. 

  

Dumping Site: Site used to dispose of solid wastes without environmental control.
  

Sharps Waste: Any item that could cause a cut or puncture (especially needles and 
blades). 

  

Solid Waste:  Useless and sometimes hazardous material with low liquid content,
solid wastes include municipal garbage, industrial and commercial
waste, sewage sludge, wastes resulting from agricultural and
animal husbandry operations and other connected activities,
demolition wastes and mining residues 
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Clinical Waste (Health 
Care Waste): 

Any waste coming out of health Care provided in hospitals or other
health care centers.  However the definition does not include health 
Care waste resulting from health care at home.    

  

Pharmaceutical   Waste: This includes pharmaceutical products, drugs and chemicals, which
have been returned from wards, have been spilled or soiled, are out
of date or contaminated, or are to be discarded for any reason.     

  

Chemical Waste:  May be hazardous – toxic, corrosive, flammable, reactive or 
genotoxic (capable of altering genetic material), or non-hazardous. 

  

Infectious Waste:  All kinds of waste, which may transmit viral, bacterial or parasitic 
diseases to human beings.  It includes infectious animal waste from
laboratories, slaughter- houses, veterinary practices and so on.      

  

Waste Collection: Collection or transport of waste to the place of treatment or
discharge by municipal services or similar institutions, or by public
or governmental and non-governmental corporations, specialized 
enterprises or general government.  Collection of municipal waste
may be selective, that’s to say carried out for a specific type of 
product, or undifferentiated, in other words, covering all kinds of
waste at the same time. 

  

Open burning: Out door burning of wastes such as lumber, scrapped cars, textiles,
sawdust and so forth.  

  

Cesspit: A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, 
constructed with either tight or porous walls. 

  

Sewage Network: System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate
wastewater (rainwater, domestic and other wastewater) from any of
the location paces generation either to municipal sewage treatment 
plant or to a location place where wastewater is discharged. 

  

Wastewater Treatment: Process to render wastewater fit to meet environmental standards or
other quality norms.  Three broad types of treatment may be
distinguished: mechanical, biological, and advanced. 

    

Radioactive Waste:  Material that contains or is contaminated with radionuclides at
concentrations greater than those established as “exempt” by the
competent authorities.  To avoid persistent harmful effects, long–
term storage is necessary, for which purpose so–called “isotope 
cemeteries” and abandoned quarries are used. 

  

Symbols Used in Tables 

(0)  Less Than (0.05) 

(-)  Nil 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

This section presents the main findings of the survey. Statistical results are classified 
according to the main components of environmental issues at health care centers                  
(governmental and non-governmental), including water, health care waste, and wastewater. 
 
3.1 Water: 
 
Consumption: 
The estimated quantities of water consumed by the health care centers during the reference 
month in the Palestinian Territory in the period from February to August 2007 was 86.4 
thousands cubic meter, of which 56.5 thousands cubic meter were consumed in the West 
Bank, and 29.9 thousands cubic meter in Gaza Strip. 
 

Figure 1: Estimated Quantities of Water Consumed During the Reference Month by 
Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental)  by Type of Center and 

Region (February- August), 2007 
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Sources of Water Supply: 
The results in 2007 showed that 84.0% of health care centers (governmental and non-
governmental) in the Palestinian Territory obtain water for consumption from the water 
network, representing 96.1% of secondary health care centers, and 83.1% of primary health 
care centers that obtain water from the network.  In 2006, 81.7% of health care centers in the 
Palestinian Territory obtained water for consumption from the water network and 78.7%          
in 2003.  
  
3.2 Wastewater: 
 
Disposal Methods: 
The results indicated that 34.4% of health care centers (governmental and non-governmental) 
in the Palestinian Territory in 2007 dispose of their wastewater using a public network, 25.4% 
of the health care centers use sealed cesspits, and 40.2% of health care centers use porous 
cesspits. This is compared to 33.4% of health centers in 2006 and 30.0% in 2003 that dispose 
of their wastewater using public network. 
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 Figure 2: Percentage Distribution of Health Care Centers (Governmental and  Non-
Governmental)  by the Method of Wastewater Disposal and Type of Center, 2007 
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Treatment of Wastewater: 
11.2% of secondary health care centers and 0.6% of primary health care centers treated 
wastewater in the Palestinian Territory. The main treatment methods used are the mechanical 
and biological treatment. 
 
3.3 Health Care Solid Waste: 
 
Quantity: 
The estimated quantity of waste produced by the health care centers in the Palestinian 
Territory during the reference month in the period from February to August 2007 was about 
705.5 tons, with 498.6 tons in the West Bank, and 206.9 in Gaza Strip. The total estimated 
quantity produced by the secondary health care centers in the Palestinian Territory was about 
616.3 tons, of which 449.8 tons were in the West Bank, and 166.5 tons in Gaza Strip. 
 
Separation: 
81.5% of the health care centers in the Palestinian Territory in 2007 separate health care 
waste components; 88.2% of the health care centers separate some of the components while 
11.8% of the health care centers separate all the components. In 2006, 83.1% of health care 
centers separated health care waste components and in 2003, 86.4% in the Palestinian 
Territory separated health care waste components 
 
The health care centers (governmental and non-governmental) that perform separation 90.7% 
separate sharp waste. The quantities of separated waste during the reference month in the 
period from February to August 2007 in the health care centers were estimated at 379.0 tons  
 
In the centers that perform waste separation and package the separated waste, the packaging 
depends on the type of the separated waste. Special nylon bags are used for packaging the 
general waste in 53.5% of the health care centers in the Palestinian Territory, while carton 
boxes are used for packaging the sharp  waste in 78.8% of the health care centers.  55.7% of 
the health care centers used normal bags to package the non-separated waste..  
 
Transportation: 
The separation of general waste is done manually in 92.4% of the health care centers, while 
5.3% of the health care centers use special carriages. For infectious waste, 92.0% of centers 
separate manually and 2.1% of the health care centers use special carriages.  In the centers 
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that do not perform separation of waste, the waste is transported manually in 82.5% of the 
health care centers and 11.4% of the health care centers use special carriages. 
 
The periodicity of collecting health care general waste is from 1 to 3 times per week in 57.4% 
of the health care centers (governmental and non-governmental).  The non-separated waste in 
the health care centers was collected from 1 to 3 times per week in 45.4% of the health care 
centers. 

 
Figure 3: Percentage  Distribution of Health Care Centers (Governmental and 

 non-Governmental)  by Weekly Periodicity of Non-Separated Solid  
Waste Collection and Type of Center, 2007 
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Treatment: 
The percentage of the health care centers (governmental and non-governmental) in the 
Palestinian Territory that do perform treatment of health care waste in 2007 is about 35.7%, 
of which 38.4% are secondary health care centers, 35.5% are primary health care centers. 
 
The most important treatment method is open burning in 76.7% of the health care centers, and 
4.4% use chemical disinfections.  The quantities of treated waste were about 138.3 tons in the 
health care centers (governmental and non-governmental) in the Palestinian Territory during 
the reference month in the period from February to August 2007. 
 

 
Figure 4: Percentage Distribution of Secondary Health Care Centers (Governmental 
and Non-Governmental)  that do  Perform Treatment by the Produced Health Care 

Waste Treatment Method, 2007
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Disposal: 
Then, the waste is compiled in a location then transferred to a place of final disposal.  50.2% 
of the health care centers (governmental and non-governmental) compile waste in local 
authority open containers, 14.5% of the health care centers use local authority closed 
containers, while 7.2% of the health care centers use health care center open containers, and 
5.2% of the health care centers use health care center closed containers, 22.9% of the health 
care centers do not use a container, and 89.1% use containers made from metal. 
 
The local authority transfers the waste to a place of final disposal for 77.7% of the health care 
centers.  The place of final disposal was a dumping site owned by the local authority for 
54.5% of the health care centers in the Palestinian Territory. The periodicity of waste final 
disposal was 4 to 6 times per week for 36.1% of the health care centers. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
4.1 The Survey Questionnaire: 
The environmental questionnaire was designed in accordance with similar country 
experiments and according to international standards and recommendations for the most 
important indicators, taking into account the special situation of the Palestinian Territory. 
 
4.2 Sampling and Sampling Frame: 
 
Target Population: 
The target population of this survey is all health care centers except the private health care 
sector in the Palestinian Territory, as follows:  

1. Governmental health care centers (Ministry of Health, Health Care Military Service,  
Zakat Committees). 

2. Non-governmental health care centers (Health Union Committees, Union of Palestine 
Health Care Relief Committees, Patients Friends Benevolent Society, UNRWA, Red 
Crescent Society, and Red Cross) in the Palestinian Territory.  

 
Sampling Frame: 
The frame for all centers in the health care sector operated by governmental and non-
governmental health care centers is updated annually by the PCBS through administrative 
records.  The private health care sector was not covered in this report. 
 
4.3 Fieldwork: 
Dedicated fieldwork is the only way to obtain the needed data from the primary source.  
Field operations started 20/03/2007 and had lasted until 29/09/2007.  All data collected 
through the questionnaire was provided to PCBS for further operations such as data 
processing and data entry. 
 
4.4 Data Processing: 
The data processing stage consisted of the following operations: 
 
Editing before data entry: 
All questionnaires were edited again in the office using the same instructions adopted for 
editing in the field 
 
Data entry: 
Then data was entered into the computer, using Microsoft Access.  The data entry program 
was prepared to satisfy a number of requirements such as: 

• Duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Logical and consistency check of data entered. 
• Possibility for internal editing of questions answered. 
• Maintaining a minimum of digital data entry and fieldwork errors. 
• User-friendly handling. 
• Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed using other 

analytical statistical systems such as SAS and SPSS. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 
5.1 Accuracy of the Data: 
Two types of errors affect the quality of survey data; statistical and non-statistical errors.  
  
1.  Statistical Errors: 
This type of error could be determined easily, and is the result of sampling errors. This type of 
error concerns the data of private health care centers, and to reduce this error the data mast 
pass two stages: 
 
Estimations Procedure: 
It is necessary, when calculating the estimations of the survey indicators, to calculate the 
weights of the establishments.  The weight of an establishment is the mathematical inverse of 
choosing it. 
 
2. Non-Statistical Errors: 
This type of errors results from non-sampling errors, and cannot be determined easily due to 
the diversity of sources (e.g., the interviewers, respondent, editor, data entry operator... etc). 
 
However, several measures were adopted to minimize the effects of these errors. The 
interviewers, editors and coders had undergone intensive training and were provided with 
fieldwork manuals to consult when facing any problem. 
 
The data entry program was designed in a way that allows error detection and correction. This 
applies particularly to logical errors that might not be discovered before data entry operations.  
A consistency check was also performed to assure accuracy after data entry. 
 
These errors are due to non-response cases as well as the implementation of surveys. In this 
survey, these errors emerged because of (a) the special situation of the questionnaire itself 
which depends on type of estimation and (b) diversity of sources (e.g., the                      
interviewers, respondent, editors, coders, data entry operator …etc).  
 
The sources of these errors can be summarized in:  
• Misunderstanding of the questions by the respondents. 
• The difference  in individual measurements in some  issues such as the water 

consumption, quantity of produced solid waste from health care center, quantity of 
(separated and treatment) waste, in addition to questions concerning estimates sizes, 
distances and time periods. 

 
5.2 Comparison of the Data: 
Some comparisons were applied to data with the previous annual reports of health care center 
survey of the years 2003, 2004, 2005 and 2006 which indicate some reasonable matching 
between the results of that reports. 
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5.3 Technical Notes: 
We have to deal suspiciously when we make a comparison between the data published in 
this report to the previous reports due to differences in the frame, whereas the private 
sector was not covered this year. 
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