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 شكـر وتقديـر
 

التي ساهمت في إنجاح جمع     يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل المنشآت الفلسطينية            

 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 
ـ ل  بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،         2008فيذ مسح البيئة االقتصادي،     تنو طتـم تخطـي    دق

ل الرئيسية  يومتلا ةعومجم وعدد من أعضاء     )PNA(لوطنية الفلسطينية    ا طةسلالكل من   ن  بيك  وبـدعم مالي مشتر   

ـ  م 2008لعـام   ) CFG(للجهـاز    ـ مب ةلثم الفلسطينية، مكتب الممثلية   ية  لوطنطة ا السل  النرويجية لدى  يةمثلمال بتك

 .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا ةلاالهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوك
 

ل الرئيسية للجهاز       يومتلا ةعومجمأعضاء  ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى         قدم الجهـا  يـت 

)CFG (الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 تقديم
 

 الفلسطينية، حيث يمثل     في األراضي  2008يـسرنا أن نقـدم هذا التقرير اإلحصائي حول مسح البيئة االقتصادي،             

التقريـر النـتائج األساسـية لمـسح البيئة االقتصادي الذي يأتي ضمن جهدنا في إنشاء وصياغة النظام اإلحصائي                   

الرسمي، وتوفير اإلحصاءات الضرورية لمتخذي القرار في مجال البيئة وتحسين الوضع البيئي في مؤسسات القطاع            

 .االقتصادي في األراضي الفلسطينية
 
عتبـر إحـصاءات البيـئة من الحقول األساسية لإلحصاءات الرسمية، حيث يتزايد االهتمام الدولي بموضوع البيئة               ت

وتعتبر عملية إدارة البيئة من القضايا      .  ويتنامـى الوعـي للمخاطر الناجمة عن التلوث البيئي في مختلف القطاعات           

كما تتطلب توفر بيانات دقيقة وشاملة حول       .  ساتالعديد من الجهات والمؤس   جهود  المعقـدة التـي تـتطلب تضافر        

 . األساسية في مختلف القطاعات االقتصاديةهالواقع البيئي ومؤشرات
 

انشأ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني برنامجاً إحصائيا متخصصاً في موضوع البيئة، حيث يهدف هذا البرنامج               

املة حول كل الجوانب المتعلقة بموضوع البيئة والمصادر        إلـى بـناء وتحـديث قاعدة بيانات إحصائية موثوقة وش          

 .  الطبيعية، وتوفير البيانات اإلحصائية كأداة معلوماتية أساسية في مراقبة الوضع البيئي في األراضي الفلسطينية
 

ات إحصاء حول   تنفيذها يعمل الجهاز على     التي اإلحصائية   المسوح من سلسلة    اً واحد يعـد مـسح البيئة االقتصادي     

.  حول البيئة في األنشطة االقتصادية     أهم المؤشرات اإلحصائية     المسحيتناول  و.  لهذا الموضوع ته  البيـئة حسب خط   

 حسب المصدر، وطرق التخلص من      ات االقتصادية القطاعمختلف   على دراسة استهالك المياه في       المسحيركز  حيث  

 . الصلبة وكمياتها ودورية جمعها النفايات وأهم مكونات، النفايات الصلبة والمياه العادمة
 

 يوضع البيئ التحسين  توفير البيانات الالزمة ل   في  تساهم نتائج المسح    يأمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن       

 .في األراضي الفلسطينية، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة
 

 
 
 
 
 

 لتوفيق،،،واهللا ولي ا
 

 
 
 
 

 2008، تشرين ثاني لؤي شبانه. د

  رئيس الجهاز
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 ملخص تنفيذي
 

، 03/08/2008 وحتى   20/04/2008الفترة  خالل   االقتصاديمسح البيئة   نفـذ الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

 في األراضي   االقتصاديةقع البيئي للمنشآت     إلـى إبراز المؤشرات اإلحصائية األساسية المتعلقة بالوا        المـسح هـدف   و

 .والمياه العادمة، والنفايات الصلبة ،المياه :اآلتيةبيانات إحصائية حول القضايا وقد وفر المسح .  الفلسطينية
 

 متراً مكعباً   ألف  3,452.3ما معدله     استهلكت االقتصادية   المنشآت أن   2008 البيئة االقتصادي لعام     مسحبينت نتائج   

 مستهلكة مياهكمية أعلى بلغت كافة األنشطة االقتصادية، حيث  ، موزعة على    2008 عام   في األراضي الفلسطينية  اً  شهري

قطاعات التعدين، واستغالل المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء        (ات األنشطة الصناعية    شهرياً في قطاع  

 .النقل والتخزين واالتصاالت مكعباً في قطاع متراًألف  13.6ا واقله متراً مكعباً، ألف 1,265.5 )والماء والغاز
 

 ةشبكتستخدم   األراضي الفلسطينية    المنشآت االقتصادية في  من  % 87.5أن   2008مسح البيئة االقتصادي    بيـنت نتائج    

، أما على   2006من المنشآت االقتصادية في عام      % 86.7 مقارنة مع    مياهة للحصول على ال   ئيسيمياه العامة كوسيلة ر   ال

في % 89.3و الضفة الغربية في  من المنشآت االقتصادية    % 86.6 هذه النسبة بواقع     توزعالمـستوى الجغرافـي فقد ت     

 .قطاع غزة
  

شبكة العادمة بواسطة   المياه  تتخلص من   التي   و 2008االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام       نـسبة المنشآت     بلغـت 

.  مـن المنشآت تتخلص من مياهها العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية         % 21.9مقابـل   ،  %66.4الـصرف الـصحي     

لمنشآت % 84.2وتـوزعت هذه النسب حسب القطاعات التي تتخلص من مياهها بواسطة شبكة الصرف الصحي بنسبة                

في االقتصادية المنشآت  يشار إلى أن نسبة .األنشطة الصناعيةمن المنشآت في قطاع % 57.4مقابل اإلنشاءات، قطـاع   

الصرف الصحي  لم تتغير كثيرا عن األعوام السابقة         شبكة  العادمة بواسطة   المياه  تتخلص من    التياألراضي الفلسطينية   

 . على التوالي2004، و2006لألعوام % 67.9، و%66.8حيث كانت هذه النسبة 
 

مقارنة مع   %4.8ي الفلسطينية    النفايات في كافة األنشطة االقتصادية في األراض       بفصل نسبة المنشآت التي تقوم      بلغـت 

من المنشآت في الضفة    % 6.6 بواقعوقد توزعت هذه النسبة جغرافيا      ،  2006مـن المنشآت االقتصادية في عام       % 6.0

 .   من المنشآت في قطاع غزة% 1.3الغربية و
 

% 22.2ث أفادت   وفـي نفس السياق، أشارت النتائج إلى أن الورق والكرتون احتل المركز األول من حيث الفصل، حي                

والنفايات ، التي تشمل النفايات الحادة، والنفايات المشعة     (من المنشآت االقتصادية أنها تقوم بفصلها، يليها النفايات الطبية          

تختلف هذه النسب حسب المنطقة الجغرافية، ففي حين        %.  17.9، ثم الزجاج والمعادن بنسبة      %21.7بنسبة  ) المعديـة 

، بينما نجد أن فصل     %23.1ية المركز األول من مجموع المنشآت في الضفة الغربية بنسبة           يحـتل فصل النفايات الطب    

تختلف هذه النسب اختالفا طفيفا     %. 29.6مخلفات الطعام يحتل المركز األول من مجموع المنشآت في قطاع غزة بنسبة             

 .2006عما كان عليه الوضع عام 
 



 

في قطاع  % 35.9، منها   %22.5لتي تقوم بالتخلص من النفايات بنفسها       بلغـت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية ا       

مقارنة % 70.4األنشطة الصناعية، فيما بلغت نسبة المنشآت التي تتمتع بخدمة الهيئات المحلية في التخلص من النفايات                

ـ  الضفة الغربية   كـذلك بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تتخلص من النفايات بنفسها في             . 2006عـام   %79.6 عم

 .  من مجموع المنشآت في قطاع غزة% 11.9مقابل % 27.5
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 صل األولفلا
 

 المقدمة
 

  مقدمة 1.1

 حيث أن توفير هذه البيانات يساهم في        المنشآت االقتصادية ازداد االهتمام الدولي في توفير بيانات إحصائية حول بيئة          

 على البيئة حيث يعتبر من أكثر القطاعات        االقتصاديثير القطاع   وضع السياسات والقوانين التي تعمل على الحد من تأ        

 توفير بيانات إحصائية حول هذا      في فقد ازداد االهتمام وبشكل كبير في فلسطين         ، وكما في بقية دول العالم     .  تلويثاً للبيئة 

 تحد من مقدار    التي خاصة بعد سنوات طويلة من اإلهمال في المجال البيئي وغياب المعايير والقوانين                ،الموضوع

 .التلوث البيئي
 

 المسح  أهداف 2.1

      وحتى  20/04/2008الفترة  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل        الذي نفذه    االقتصادييهدف مسح البيئة    

 في األراضي   االقتصادية إلى إبراز المؤشرات اإلحصائية األساسية المتعلقة بالواقع البيئي للمنشآت             03/08/2008

والتعليم، الصناعات التحويلية   و العاملة في مجاالت التعدين واستغالل المحاجر         االقتصاديةالفلسطينية وتشمل المنشآت    

وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات، والوساطة المالية، والنقل والتخزين واالتصاالت، والفنادق والمطاعم،               

العقارية وااليجارية، والصحة والضمان االجتماعي، وأنشطة الخدمة         وإمدادات الكهرباء والماء والغاز، واألنشطة       

 .المجتمعية
 

 : اآلتية على وجه الخصوص إلى توفير بيانات إحصائية حول القضايا المسحويهدف 

 . وكمياتهاالمياه ومصادر التزود بها •

 .المياه العادمة وطرق التخلص منها وطرق معالجتها حسب المنطقة والنشاط االقتصادي •

 .متوسط الكميات الشهرية للنفايات الصلبة في المنشآت الصناعية موزعة حسب المنطقة •

 .النفايات الصلبة وأساليب التخلص منها ودورية جمعها •

 .االقتصاديةتوفر خدمات جمع النفايات الصلبة في المنشآت  •

 .االقتصاديةالمكونات األساسية للنفايات الصلبة في المنشآت  •
 

 قرير  هيكلية الت3.1

، ويتألف التقرير من مجموعة من      2008الذي تم تنفيذه عام     االقتصادي  يعرض هذا التقرير النتائج األساسية لمسح البيئة        

، حيث تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج وتوفر لمستخدم البيانات            التقريرالفصول والبنود التي تحتوي على مادة       

يتألف التقرير من خمسة فصول، حيث يعرض الفصل األول مقدمة           .    وفهتوثيقاً شامالً حول إجراءات المسح وظر      

ويعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات العلمية      .    حـول موضوع المسح بما في ذلك أهداف التقرير وهيكليته         

تناولها المسح  بينما يعرض الفصل الثالث النتائج األساسية للمسح حسب المواضيع األساسية التي             .    الواردة في التقرير  

 .بالبحث، وتم جمع بيانات عنها والتي تشمل مواضيع المياه، والنفايات الصلبة، والمياه العادمة
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فيتناول المنهجية العلمية التي تم اتباعها في تخطيط وتنفيذ المسح بما في ذلك استمارة المسح، والعينة،                 أما الفصل الرابع  

العمليات الميدانية بما في ذلك التدريب وجمع البيانات        ، و نة، وتصميم العينة  واإلطـار، ومجـتمع الدراسة، وإطار المعاي      

 .ويعرض الفصل الخامس تقييما لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها في هذا المسح.  ومعالجتها
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 صل الثانيفلا
 

 فاهيم والمصطلحاتملا
 
 .  تم استخدامها في هذا التقرير ض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التيرعي
 

 المنشأة

تعـرف المنشأة بأنها مجموعة األنشطة والموارد التي تدار بواسطة مالك واحد أو إدارة واحدة إلنتاج مجموعة متجانسة                  

 .من السلع والخدمات، وعادة ما يتم ذلك في موقع جغرافي واحد
 
 تخلص من النفايات الصلبةال

 .التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاة  للقماملنهائياء ا اإللقأوخلص تلا
 
 ع النفاياتجم

ـ  اثلة، أو عن طريق    ممالت  ة والمؤسسا ديبلالا أو التخلص منها من جانب اإلدارات        تهع ونقل النفايات إلى مكان معالج     جم

 ددحم عنو ل هاقلن يأا  ئياقات البلديات انت  ايوقد يكون جمع نف   .  شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة        

 . نفسهتقوال يففايات الن عوانأ شمل كل ينتجات، أو دون تفرقة، بمعنى آخرملا نم
 

 حرق النفايات

 .حرق غير منظم في الهواء الطلق لنفايات مثل الخشب والمنسوجات وسواها
 
 رة امتصاصيةحف

ـ حأو  بئـر    حفر (أو مسامية   ) حفر صماء  (وتبنى من جدران محكمة    ىرخأ تاروذاق أوري  بشلا لغائطا هاب نة يخز رف

 ).ترابية
 
 كة صرف صحيشب

مياه األمطار، المياه   (ة  لمعتسملا هايملا خالءإل ميستخد تخاضملوات  الصو والم يب الجمع وخطوط األناب   زةام من أجه  نظ

ع لى موق أو إ ي  را مياه المج  جةالمعونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية ل        ) المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة    

 .  ةيسطح حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه
 

 شبكة مياه عامة

هي شبكة من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى                 

 .التجمع
 
 مياه العادمةال

 .ي محلول أو عالقةف ايريتكبو ةدامى  علويتحت، ويارجاه المميفي شبكة لة اه مستعملة تصرف عادمي
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 تا نفايبكم

 .يات الصلبة دون رقابة بيئيةافنمن ال صل للتخمدخع يستقوم
 
 بةصلالنفايات ال

نفايات الصناعية  الوتشمل النفايات البلدية، و   .  محتوى منخفض من السوائل   ت  دة عديمـة الـنفع وخطـرة أحيانا ذا        مـا 

ـ وا يات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم          لمعلا نع ةجتان تيـا افون ،ةيارتجل

 .ومخلفات التعدين
 
 نفايات الصيدالنيةال

و أ تو لوث أ تتكون أريق د  والمواد الكيميائية التي تم إعادتها من األقسام والتي ق        ر  مل الـنواتج الـصيدالنية والعقاقي     تـش 

 .    ألية أسباب ةدعبملا وأ ةيحة الصالمدتهية نم
 

 معالجة المياه العادمة

هـي عملـية تعمل على الحد من ضرر المياه العادمة للبيئة، وهناك ثالثة أنواع من المعالجة وهي المعالجة الميكانيكية                    

 . والمعالجة البيولوجية والمعالجة المتقدمة
 

 تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير

   ال يوجد) -(

 )0.05(القيمة اقل ) 0(
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 صل الثالثفلا
 

 ئيسيةرلاتائج نلا
 

، حيث تعرض   األراضي الفلسطينية  في   االقتصادييعرض هذا الفصل ملخصا ألهم المؤشرات اإلحصائية لمسح البيئة          

 والتي  2008ية لعام   في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطين     هذه النتائج جزءا من السمات األساسية لواقع البيئة         

 .أمكن توفيرها في هذا المسح
 

 المياه 1.3
 

  ألف متر مكعب من المياه شهريا3,400ًالمنشآت االقتصادية تستهلك حوالي 

 متراً مكعباً   ألف  3,452.3ما معدله     استهلكت االقتصادية   المنشآت أن   2008 البيئة االقتصادي لعام     مسحبينت نتائج   

 مستهلكة مياهكمية أعلى بلغت كافة األنشطة االقتصادية، حيث  ، موزعة على    2008 عام   طينيةفي األراضي الفلس  شهرياً  

قطاعات التعدين، واستغالل المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء        (ات األنشطة الصناعية    شهرياً في قطاع  

 .النقل والتخزين واالتصاالتعباً في قطاع  مكمتراًألف  13.6واقلها  متراً مكعباً، ألف 1,265.5 )والماء والغاز
 

  مكعباً متراًألف   2,592.5 في الضفة الغربية قد بلغت       2008كمـا أظهـرت النـتائج أن كمية المياه المستهلكة في عام             

 . شهرياً مكعباًمتراً ألف 859.8شهرياً، وفي قطاع غزة 
 

 شبكة المياه العامة هي المصدر الرئيسي للحصول على المياه

ـ  المستخدمة، فقد بلغت نسبة المنشآت     مياه  ة للحصول على ال   ئيسيمـياه العامة هي الوسيلة الر      ال ةين النـتائج أن شـبك     تب

% 87.5في األراضي الفلسطينية    مياه  ة للحصول على ال   ئيسيمياه العامة هي الوسيلة الر     ال ةشبكاالقتـصادية التـي تعتبر      

التي و األنشطة الصناعيةقطاع العاملة في المنشآت االقتصادية  بلغت نسبة    هذا و   .2006في عام   % 86.7مقارنـة مـع     

للمنشآت العاملة في قطاع الصحة والضمان االجتماعي لعام        % 93.0مقابل  % 76.7 مياهها الشبكة العامة     مصدركـان   

2008. 
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 ألنشطةلبعض ا الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه األراضيفي االقتصادية لمنشآت ا ةنسب : 1شكل 

 2008االقتصادية، 
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اإلنشاءات الفنادق والمطاعم تجارة الجملة والتجزئة  األنشطة الصناعية
النشاط االقتصادي

%

شبكة مياه عامة تنكات مياه بئر لجمع مياه االمطار

 
 

 أن نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم الشبكة العامة للحصول على المياه تختلف             2008بيـنت نـتائج المـسح لعام        

ت في قطاع غزة، واحتل   % 89.3في الضفة الغربية مقابل     % 86.6حـسب المـنطقة الجغـرافية، فقد بلغت هذه النسبة           

مـنطقة وسـط الضفة الغربية أعلى نسبة من المنشآت االقتصادية التي تستخدم الشبكة العامة للحصول على المياه حيث             

 .في جنوب الضفة الغربية% 81.5مقابل % 98.7بلغت 
  

 2008والمنطقة،  الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه األراضيفي االقتصادية لمنشآت ا ةنسب : 2شكل 
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وسط الضفة الغربية قطاع غزة شمال الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية

المنطقة

%

شبكة مياه عامة تنكات مياه بئر لجمع مياه االمطار

 
  المياه العادمة2.3

 
 الصرف الصحي هي الطريقة الرئيسية للتخلص من المياه العادمة ةشبك

شبكة العادمة بواسطة   المياه  تتخلص من   التي   و 2008االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام       نـسبة المنشآت     بلغـت 

.  لص من مياهها العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية      مـن المنشآت تتخ   % 21.9مقابـل   ،  %66.4الـصرف الـصحي     

لمنشآت % 84.2وتـوزعت هذه النسب حسب القطاعات التي تتخلص من مياهها بواسطة شبكة الصرف الصحي بنسبة                

االقتصادية في المنشآت  يشار إلى أن نسبة .األنشطة الصناعيةمن المنشآت في قطاع % 57.4مقابل اإلنشاءات، قطـاع   

الصرف الصحي لم تتغير كثيرا عن األعوام السابقة  شبكة  العادمة بواسطة   المياه  تتخلص من    التيلسطينية  األراضـي الف  

 . على التوالي2004، و2006لألعوام % 67.9، و%66.8حيث كانت هذه النسبة 
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ة نشطاأل لبعض الفلسطينية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة األراضيفي االقتصادية لمنشآت ا ةنسب : 3شكل 

 2008االقتصادية، 
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االنشاءات التعليم الفنادق والمطاعم االنشطة الصناعية

النشاط  االقتصادي

%

شبكة صرف صحي حفرة صماء حفرة امتصاصية

 
أمـا علـى مستوى المنطقة فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف                   

 .  في قطاع غزة% 75.4من مجموع المنشآت، مقابل % 62.2الصحي في الضفة الغربية 
 

 2008طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقة،  الفلسطينية حسب األراضيفي القتصادية المنشآت ا ةنسب : 4شكل 
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وسط الضفة الغربية قطاع غزة شمال الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية

المنطقة

%

شبكة صرف صحي حفرة صماء حفرة امتصاصية

 
 من المنشآت تعالج المياه العادمة% 40.3أقل من 

جموع من م % 0.32، منها   %0.34 في األراضي الفلسطينية     2008بلغـت نسبة المنشآت التي تعالج المياه العادمة لعام          

وبلغت أعلى نسبة للمنشآت التي تعالج      .  من مجموع المنشآت في قطاع غزة     % 0.37المنـشآت فـي الضفة الغربية و      

 . من مجموع المنشآت في منطقة شمال الضفة الغربية% 0.54المياه العادمة 
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  النفايات الصلبة3.3
 

 فصل النفايات
 

 وم بفصل مكونات النفايات الصلبة ال تق2008من المنشآت االقتصادية لعام % 95اكثر من 

، موزعة  %4.8 الفلسطينية التي تقوم بفصل النفايات في كافة األنشطة االقتصادية في األراضي            المنشآت نـسبة    بلغـت 

 قطاع غزة، وتعتبر هذه النسبة اقل من مثيلتها فيمن المنشآت   % 1.3مـن المنشآت في الضفة الغربية و      % 6.6بواقـع   

 .   في ذلك العام% 6.0 تقوم بفصل النفايات في األراضي الفلسطينية التينسبة المنشآت  حيث بلغت 2006للعام 
 

 2008والمنطقة، للنفايات الصلبة وجود فصل  الفلسطينية حسب األراضيفي االقتصادية لمنشآت ا ة نسب :5شكل 
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وسط الضفة الغربية شمال الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية قطاع غزة

المنطقة

%

 
 التي يتم فصلها في األراضي الفلسطينية الصلبةمكونات النفايات الورق والكرتون من أهم 

من % 22.2الفصل، حيث أفادت  حيثنفس السياق، أشارت النتائج إلى أن الورق والكرتون احتل المركز األول من  في

والنفايات ، التي تشمل النفايات الحادة، والنفايات المشعة(الطبية  النفاياتالمنـشآت االقتـصادية أنها تقوم بفصلها، يليها   

هذه النسب حسب المنطقة الجغرافية، ففي حين  تختلف  %.17.9، ثم الزجاج والمعادن بنسبة %21.7بنـسبة   معديـة ال

مخلفات  فصل، نجد أن %23.1 المركز األول من مجموع المنشآت في الضفة الغربية بنسبة الطبيةيحتل فصل النفايات 

عما هذه النسب اختالفا طفيفا     ف  تختل%. 29.6بنسبة  الطعـام يحتل المركز األول من مجموع المنشآت في قطاع غزة            

 .2006عام كان عليه الوضع 
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 األكياس العادية أهم الوسائل التي يتم وضع النفايات فيها

 التي تستخدم األكياس العادية لوضع النفايات المفصولة فيها         2008بلغـت نـسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام          

لمنشآت تستخدم صناديق معدنية، أما بالنسبة لوضع النفايات غير المفصولة فقد بلغت نسبة             من ا % 4.2، مقابل   53.4%

 . تستخدم صناديق بالستيكية% 5.6، مقابل %82.5المنشآت التي تستخدم األكياس العادية 
 

 صولة فيهاالوسائل المستخدمة لوضع النفايات المففي األراضي الفلسطينية حسب االقتصادية لمنشآت ا ةنسب: 6شكل 

 2008 والمنطقة، 
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اآياس عادية صناديق  آرتونية صناديق بالستيكية

 
 

  مرات أسبوعيا3 إلى 1أكثر من نصف المنشآت االقتصادية تتخلص من نفاياتها المفصولة من 

 التي تقوم بالتخلص من النفايات المفصولة مرة إلى ثالث          2008بلغـت نـسبة المنـشآت في األراضي الفلسطينية لعام           

أما .   مرات أسبوعيا  7من المنشآت تقوم بالتخلص من هذه النفايات أكثر من          % 8.2، مقابل   %57.0مـرات أسـبوعياً     

بالنـسبة لدورية التخلص من النفايات غير المفصولة فقد بلغت نسبة المنشآت التي تقوم بالتخلص من هذه النفايات مرة                   

 مرات  7لص من هذه النفايات أكثر من       من المنشآت تقوم بالتخ   % 7.9، مقابل   %56.9إلـى ثـالث مـرات أسـبوعياً         

 . أسبوعيا
 

 الطريقة الشائعة في نقل النفايات هي الطريقة اليدوية

، %87.6 التي تقوم بنقل النفايات المفصولة يدوياً        2008بلغـت نسبة المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام          

المنشآت التي تستخدم آالت خاصة لنقل النفايات المفصولة للنفايات غير المفصولة، في حين بلغت نسبة % 95.7مقابـل   

 . للنفايات غير المفصولة%  2.2، مقابل 8.9%
 

 معالجة النفايات الصلبة
 

 من المنشآت تقوم بمعالجة النفايات الصلبة % 0.1اقل من 

% 43.9لنفايات الصلبة،    تقوم بمعالجة ا   2008من المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام       % 0.1أشارت النتائج إلى أن     

من هذه المنشآت تستخدم طريقة     % 19.2مـن هـذه المنـشآت تستخدم الحرق المفتوح لمعالجة النفايات الصلبة، مقابل              

 .المعالجة الميكانيكية
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 الغالبية العظمى من المنشآت تقوم بمعالجة النفايات الصلبة بنفسها

 تقوم بعملية   2008م بالمعالجة في األراضي الفلسطينية لعام       من المنشآت التي تقو   % 75.8أشـارت النـتائج إلـى أن        

 . من المنشآت أفادت أن مؤسسة أخرى هي التي تقوم بهذه العملية% 18.8معالجة النفايات الصلبة بنفسها، مقابل 
 

 التخلص من النفايات
 

 أكثر من ثلثي المنشآت االقتصادية تستخدم حاويات مكشوفة خاصة بالبلدية

 التي تستخدم حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية لجمع النفايات فيها          2008المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام      بلغت نسبة   

من المنشآت تستخدم حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية في قطاع         % 78.8وتوزعت هذه النسب إلى     %. 71.5داخل المنشأة   

هذا وبلغت نسبة المنشآت التي تستخدم حاوية    .  ةفي منشآت األنشطة الصناعي   % 55.9مقابل   الجملـة والتجزئة     تجـارة 

من مجموع المنشآت في قطاع     % 75.1، مقابل   %69.7مكشوفة خاصة بالبلدية من مجموع المنشآت في الضفة الغربية          

من المنشآت في األراضي الفلسطينية ال تستخدم الحاويات لجمع النفايات       % 10.2بينما أظهرت نتائج المسح أن      .  غـزة 

 .منشأةداخل ال
 

وسيلة جمع النفايات داخل المنشأة          الفلسطينية حسب األراضيفي االقتصادية لمنشآت ل التوزيع النسبي: 7شكل 

 2008والمنطقة، 
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%

حاوية  للبلدية حاوية  للمنشأة بدون حاوية

 
 

 النوع الشائع من الحاويات المستخدمة هي الحاويات المعدنية

 تستخدم حاوية معدنية لجمع النفايات،      2008ألراضي الفلسطينية لعام    من المنشآت في ا   % 87.8أظهـرت النـتائج أن      

 . من المنشآت في قطاع غزة% 87.5من مجموع المنشآت في الضفة الغربية مقابل % 87.9توزعت بنسبة 
 

 أكثر من ثلثي المنشآت تتمتع بخدمات الهيئات المحلية في التخلص من النفايات

، فيما بلغت نسبة المنشآت     %22.5فلسطينية التي تقوم بالتخلص من النفايات بنفسها         في األراضي ال   المنشآت نسبة   بلغت

 بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي     كذلك%.  70.4 في التخلص من النفايات      المحليةالتـي تتمـتع بخدمـة الهيـئات         

يشار إلى  . غزةي قطاع   من مجموع المنشآت ف   % 11.9مقابل  % 27.5 النفايات بنفسها في الضفة الغربية       منتـتخلص   

 يخص التخلص من النفايات مقارنة مع بيانات  فيماانه طرأ انخفاض على نسبة المنشآت المخدومة من قبل الهيئة المحلية            

 %.79.6 حيث كانت هذه النسبة 2006العام 
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 2008نفايات والمنطقة، الجهة المسؤولة عن التخلص من ال الفلسطينية حسب األراضيفي االقتصادية لمنشآت ا ة نسب :8 شكل
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%

المنشأة بنفسها هيئة محلية متعهد خاص 

 
 األماكن الشائعة للتخلص من النفايات هي مكبات الهيئات المحلية

كما أن %.  84.5بلغـت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تقوم بالتخلص من نفاياتها في مكب للهيئة المحلية                

من مجموع  % 92.9لتخلص من نفاياتها في مكب للهيئة المحلية، مقابل         مـن منـشآت الـضفة الغربية تقوم با        % 80.4

 .المنشآت في قطاع غزة
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 الرابع صلفال
 

 منهجيةال
 
ـ ي ، 2008يئة االقتصادي الذي تم تنفيذه عام       بلا مسح   ذيفتي اتبعت في تخطيط وتن    لا رض هـذا الفصل المنهجية العلمية     ع

 .راسةت الخاصة بموضوع الدايانب وتحليل الةعالجم وطرق جمع و البحث األساسيةاتتشمل المنهجية تصميم أدو
 

 ستمارة المسح   ا1.4

ـ ت ـ لاثل اسـتمارة    م  حالمسل  احمرع  ميلجة  نيلف ا اتصف الموا ت، لذلك ال بد أن تتحقق     مالوعمل ا معجليسية  ئرلا ةادألا حسم

 .ليلهاتحبيانات واللجة امع لباتطمت ويداني،لمعمل الا حلةرة مصوخا
 

ت ارايزل ا لالومن خ  ع،والموضا  ي هذ ف االطالع على التجارب الدولية والمحلية       لالسح من خ  لم ا رةصميم استما  ت تمقد  ل

مم ألاات  يتوص  حسب تؤشرالم ا هم أ انمكإل ا در ق طيتغيمها ل  للمنشآت االقتصادية، حيث تم تصم     نت تتم اتي ك لاية  يدانملا

 . ي في هذا الجانبنسطيللمجتمع الفاية صخصوع األخذ بعين االعتبار ، محدة، والمعايير الدوليةمتال
 

 ةارتصميم وفحص االستم

 :اآلتيةمرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل 

 حول استمارات البيئة والمفاهيم والمصطلحات       تم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدة            •

 .المستخدمة فيها

از بتنفيذها ومنها استمارات مسح البيئة المنزلي، ومسح البيئة          استمارات المسوح التي قام الجه     إلىتم الرجوع    •

 2004ومسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية، باإلضافة إلى استمارة مسح البيئة االقتصادي لألعوام             الصناعي،  

 .2006و

ة وهي   بناءا على نتائج الدورات السابقة للمسح وذلك بإعادة صياغة مجموعة من األسئل             ستمارةاال  تعديلتم   •

 .األسئلة المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة وإعادة االستخدام للنفايات الناتجة والمعالجة

  .تعليمات التدقيق والتنظيفوتم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة  •
 

 لعينة اتصميم  2.4

ل واألع  نوال: نعينوى  إل رالختيا تقسيم المؤسسات حسب ا    تموقد   ة،حداو حلةرم ذات   ةمظتنم ةيقبهي عشوائية ط   عينةلا

ـ     لمهـي ا   ـ  مؤسـسات التـي ت : ، وأسس اختيار مؤسسات الحصر الشامل هي      )1تمال  حابأي  (  الًماً شا رصحصرها  ح

أي التي يزيد عدد    ( والمؤسسات الكبيرة من حيث عدد العمال        ،المؤسسات التي تقل عن ثالثين منشأة في الطبقة الواحدة        

 . طريقة عشوائية منتظمة ب تم اختيارهاسساتالثاني في العينة هي مؤع والن  ).العمال فيها عن عشرين عامالً
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 الدراسةجتمع م

 في تصنيف األنشطة    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    هاعتمديجميع القطاعات التي    االقتصادي  يـشمل مسح البيئة     

الصادر عن  ) ISIC3( التنقيح الثالث    التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية،      ، وهو   االقتـصادية 

، وفقاً ألنشطتها االقتصادية الرئيسية     2007وقـد تم تصنيف كافة المنشآت في التعداد العام للمنشآت           .  األمـم المـتحدة   

 .اعتمادا على هذا التصنيف
 
 ة المعاينطارإ

 .2007التعداد العام للمنشآت  رها فيتي تم حصلاالقتصادية ات  المؤسساجميعو  هطارإلا
 
 ة إلى طبقاتينلعا عزيتو

 :اآلتيةطبقات الإلى  تقسيم المؤسسات في عينة مسح البيئة االقتصادي مت

 :لىإت امؤسسل ات صنفثحيافي رلجغامستوى التصنيف : األولوى مستال .1

  والبيره، رام اهللا ، و سلفيت و طولكرم، ونابلس، وقلقيلية،  ، وطوباس، و  تشمل محافظات جنين  و: الـضفة الغربية   •

 .بيت لحم، والخليل، و، والقدس واالغوارأريحاو

 . ورفح،تشمل محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونسو: قطاع غزة •

التصنيف  نشاطها االقتصادي حسب     حسب  تاسسؤالم  تفنصيث  ح  يدتصاقالاط  شانى ال مستو:   الثاني ستوىمال .2

 .الصادر عن األمم المتحدة) ISIC3(ح الثالث الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية، التنقي

 20 عامل فأكثر، وأقل من      20(ين  لماعلا  دعدلة حيث تم التصنيف حسب      مامستوى فئة حجم الع   :  مستوى الثالث ال .3

 ).عامل
 

  العمليات الميدانية3.4

 دفإن ضمان وجو  ذلك  ل.    يةولألا  ارهدامص  نم  ةبولطلما  تانايبلاأهم مراحل تنفيذ المسح لجمع        ،ةينداميالت  ايلمعلا  لثمت

ر فيوت  ىعلك  لذ  لمتشا  قدو.    فصيليت  لا بشك هيللعمل ع  ا لتي تم  ا ساسيةاأليا  اضالقمن    حلةرالم  هذه  اح في جنلا  تاموقم

 لعمء ال ادأل  مةزاللمادية ال اتوفير المستلزمات    و يبدرين والت تعيلات  ايعملستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك       ملا  لك

 .رةوص ضلأفب
 
 لتدريب والتعيينا

وتم .    اًك ممكن ذلئي كلما كان    صاعمل اإلح لا  رة في بخلذوي ا   نملة  مؤهلامن العناصر     نيد تم اختيار الباحثين الميداني    قل

 يبدر ت لمتاشد  لق.    سحملا  فيذ تن ةيادب  لبق  لكذام و  ع لفة بشكل تخالم  انيةيدلم ا تايلمعتدريب الباحثين الميدانيين على ال    

 ت،إلجابا ا ة وتسجيل لئسألا  ذلك طرح   يف بما   ينا الميد ملالع  تبيات وأد انالبيا  جمعات  يعمل  على  ييننايدم ال ينحثباال

 ستمارة بما في ذلك ا    ، االقتصادي ئةبيال  ح مس توصياخصل  حو  صاخ  ءوأدبيات إجراء المقابالت باإلضافة إلى جز     

 .سحمال ي فةمدختسلما مياهمفلاوت الحمصطوال ةئيببالصة اخل اةلئسألواح سملا
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 :اآلتيةة سيساأليا القضااى ب عليرلتدا جمااشتمل برن دقو

 .هدافه وأةيئالب مسحتعريف بمعنى ال •

 .تمارةسالا   المستخدمة فياتحمصطلل احشر •

 .رةتماسفاء االيست اليةآ •
 
 اتنايبلا  فريق العمل الميداني وجمععيزتو

. ثينباح  ةوخمس   مشرفا قيفرم كل   ض، حيث   ةييدان م رق وف يناديملا  لمعلل  قسنم  نم  ينا الميد لمع ال قفري  شكلت

من   ةبن قري وكت  اتلمحافظ ا اتب في كم   وجود عورلف فعاليات المش  تخملقيق  التدمتابعة و شراف وال ة اإل مهملب  تطتو

 ء العمل هات ان دعيدان قبل وب  م ال يلعمل، بحيث يتم استخدامها كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة ف           ا  ق مناط فلتمخ

ة لحصي  قيقد وت ةاجعمرور  يرقاتلة ا بتاكوماذج   الن عبئةوت  ةلفتخمح ال المسوات  أد  مسليتو  متال اس  عملية متت   حيث ،ومييال

 .وميالي للعما
 
 مع البياناتج

وقد تم    .ألصحاب المنشآت أو المخولين باإلدالء بالبيانات     تمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية         

ة   20/04/2008رة من   جمـع البـيانات خـالل الفت       وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني في جميع ، 03/08/2008 لغاي

 .المحافظات حسب حجم العينة لكل محافظة، كما تم تزويد الفريق الميداني بجميع أدوات ولوازم العمل الميداني
 

كانت نتائج المقابالت النهائية    في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث       منشأة   3,458لقـد تـم خالل العمل الميداني زيارة         

 :اآلتيعلى النحو 

 اكتملت 2,891

 مغلق نهائيا 125

 متوقف مؤقتا 24

 لم يستدل على العنوان 25

 اإلسناد فترةلم يمارس النشاط خالل  57

 رفض 167

 مكرر 12

 إسرائيليةملكية  2

 أخرى 155

 المجموع 3,458
 

 تانابيال ةجالعم  44.

 اهإعداد  فدات به رامتسال ا علىا  إجراؤهتم  تي  لاات  مليعوالطة  شناأل  ة من ع مجمو البياناتلجة   معا نت مرحلة متض

 :لتحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتيةا ةلمرحل
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 ن للتأكد م  يناديملا  قيقدتلل  تمايلعت  مادات باستخ ارق جميع االستم  يدق ت تمي هذه المرحلة    ف:  تدقيق قبل إدخال البيانات   ال.1

 .مل منها ثانية للميدانكتات وإعادة غير المنايب الةيقطنم
 
يث حيب  رلتعاام  ظمدعم بن و  Access  ياناتبخدام رزمة قاعدة    ست تنظيم عملية إدخال البيانات با     تم:    ناتايبلا  لادخإ.  2 

 : اآلتيةتامسلا وصاوخلاـ بهدادعم إ تيذلامج  البرناوقد تميز.  ه الرزمةذه لالمارة من ختساالة تمت برمج

 .بوساة الحشاشستمارة على اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة مإ  •

 .رةماست االيت فنايالب اماالت الممكنة المنطقية وتسلسلحتلقدرة على عمل جميع الفحوص واال 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 •

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

 .SPSSثل م
 



39 

 الخامس صلفلا
 

 جودة البيانات
 

نب متعددة، بدءا بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة            يـشمل مفهوم جودة البيانات جوا     

 .الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية.  منها
 

  دقة البيانات 1.5

 أخطاء بسبب استخدام عينة، وكذلك      اإلحصائية اءاألخط أبرزها متعددة في المسح من      بدقة البيانات جوان  فحص   شملي

، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على           المسح وأدوات العمل   طاقم إلى تـرجع    إحـصائية غيـر   

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي. التقديرات
 

 اإلحصائية األخطاء

تخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة،        إن بـيانات هـذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الس          

ولـذلك مـن المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل اإلعدادات، هذا وقد تم حساب                

 :التباين الهم مؤشرات المسح وهي

 .يكميات المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية حسب المنطقة والنشاط االقتصاد •

 .مصادر الحصول على المياه في المنشآت االقتصادية حسب المنطقة والنشاط االقتصادي •

شمال الضفة  (وقـد دلـت نـتائج حـساب التباين انه ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى المنطقة الجغرافية                     

 مشكلة في نشر البيانات على      ، وكذلك ال توجد   )الغـربية، ووسـط الضفة الغربية، وجنوب الضفة الغربية، وقطاع غزة          

مستوى النشاط االقتصادي شريطة أن يكون كل مستوى على حدة، أما بالنسبة للنشر على مستوى المحافظات فال يمكن                  

أدناه جدول حساب التباين    (النـشر نظـرا الن معامل التباين مرتفع جدا عند هذا المستوى بسبب انخفاض عينة المسح                 

 ).للمؤشرات أعاله
  

 2008حساب التباين الهم مؤشرات مسح البيئة االقتصادي جدول 
 قيمة التقدير %95فئة الثقة   

 الحد األدنى الحد األعلى

الخطأ 

 النسبي

الخطأ 

 الوحدة القيمة المعياري

 
 المتغير

 

المصدر الرئيسي للمياه في شمال الضفة       % 72.3 2.3 0.031 67.7 76.5

  شبكة مياه عامة–الغربية 

 شمال الضفة   -كمـية المـياه المستهلكة     بالمتر المكعب 1,498,406 354,077 0.236 804,130 2,192,683

 الغربية

المــصدر الرئيــسي للمــياه األنــشطة  % 72.1 1.87 0.026 68.2 75.6

  شبكة مياه عامة–الصناعية 

ــستهلكة بالمتر المكعب 1,183,009 234,335 0.198 723,523 1,642,497 ــياه الم ــية الم ــشطة -كم  األن

 الصناعية

 
 



40 

 اإلحصائية غير األخطاء

حثين ار ب اتيخم ا تكن، ف مم   حد ىأدن  ة إلى يئاإلحص ا ير غ اءخطأل ا يرأث ت يلقل ت لى ع لعمللت  ءاراإجة  عدذ  خااتم   ت قدل

 ىإل  ةافضاإلب  ت،شآنمن ال رة م الستمافاء ا يتسية ا وآلني  يدالما العمل   بهلين تم تدريبهم بدقة على أسالي      ؤن م يميداني

 ملاعالتب  لوس وأ اهئاتيفسا  ةيوآل يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة االستمارة        يالذوني  اميدلث ا حلباايل   دل ببكتي  مدهيوتز

 . ير المنحازةمعدالت الرفض، واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغ ليلقمان تضل ين،وثبحلممع ا
  

 ىلل إ يقل  ا مم ،نيةاميدلء ا اخطألعن ا كشف   وال تاراستمق اال تدقياص ل  خ مقا ط بريدت  تم  دقفي  بتمكلعمل ا لا  صوصخ ب امأ

 نن أكي يمتلاخطاء  أل ا سبة ن ضخفل  جأ  منو.    يانيدلم ا مللع ا اء أثن ن تحصل كن أ خطاء التي يم  األعدالت  ممن    د كبير ح

 سقية تنا ءاطأخ  أيبسمح  ث ال ي  ا بحي ديق ج ل دق ج إدخا مارنيم ب مصت  مت  دقف  ،بوسل االستمارة إلى الحا   اإدخ  تحصل أثناء 

 . لدخا اإلةمليعناء ل أث تحصن أنمكي
 

 ألسئلةض ا  بع مهي ف ة ف بصعو  يانحاأل  بعض  ا في اجهوين و بحوث الم ى أن ن إل انيييدملا  نثيباحالر  رياقت  تداف أ قدو

 عام كان تقبل    بشكلمشاكل، و لا   هذه ىعللب  تغل ا  تم قدفن  نييداميالن  ت، إال انه نتيجة التأهيل الجيد للباحثي      حاالمصطلو

 . جيداًةلالستمارالمبحوثين 
 

 :اء تنفيذ المسح بما يلينالتي برزت أثة ئيصاحير اإلغخطاء ض األع بخيص مصادرن تلمكوي

ل ستدالالدم ا عتاالوح ،مللعن اع قفةلمتوواة مغلقالض والمؤسسات رفالل حاالت   موتش تجابةساالدم  عت  الحـا  .1

 .اننولع اعلى

ـ  .2 خارج نطاق  ية  دصاتق ا ةطنشأرست   ما يالتشآت   المن  وهي شمولة ال زياد تالا ح من ض آتنشلم ا منة  سب ن ودوج

 .المسح

 .من قبل الباحث الميداني الؤلس ارح طقةطرين عة جمناء طاأخ .3

 . لذلكاءاً على فهمهنبة ابجاإل والسؤللث حومبالم فه .4
 

فين من عينة المسح وتم الحصول على تقارير من المشر        % 5مـن الجديـر بالذكـر انـه تم تنفيذ إعادة مقابلة لحوالي              

 فير  ايتغبخـصوص نـتائج إعادة المقابلة، وقد تركزت معظم مشاكل إعادة المقابلة والبيانات التي تم جمعها منها في                   

 م ت يثح ةأنشعن الم ة   الناتج  المفصولة لنفايات ا يةكم و ،ةلكتهمساله  ايملا يةكمتلفة مثل   مخلا ا القضاي عضبل رادفاألات  سياق

، وذلك في حال اختالف المبحوث الذي استوفى استمارة         زمنيةلا تراتدير الف ق بت ةتعلقفة إلى األسئلة الم   اإلضا، ب ايـره قدت

 .المسح الرئيسية والمبحوث الذي استوفى استمارة إعادة المقابلة
 

 أما بالنسبة لعدم االستجابة فقد تم احتسابها بالمعادالت أدناه 

 x 100%  مجموع عدد حاالت عدم االستجابة   = نسبة عدم االستجابة 

                                 العينة الصافية

=                      567  x 100 =%16.4.% 
                      3458     

 

  نسبة عدم االستجابة-% 100= نسبة االستجابة 

  =                   100 %- 16.4 = %83.6% 
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 :م فئات تعديل والمعادلة اآلتية توضح ذلكحيث يتم معالجة حاالت عدم االستجابة باستخدا
 

∑
∑ ∑−
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wi مجموع األوزان في الفئة               g  

 
∑ cgo
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.

            مجموع األوزان التي تعتبر زيادة شمول

 
∑rg

wiلمستجيبة في المسح             مجموع األوزان ا 

 
 :  باستخدام المعادلة اآلتية'iw للفئة التي تقع فيها وفي النهاية نحصل على  fgيتم إعطاء كل وحدة قيمة 

 
fgiwigiw *' = 

 
  مقارنة البيانات2.5

 مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها       إن بيانات مسح البيئة االقتصادي قابلة للمقارنة جغرافيا وعبر الزمن، فقد تم            

للمناطق الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناك شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها، كما                   

 وقد كانت النتائج     2001، و 2003، و 2004، و 2006:   مع بيانات المسح لألعوام السابقة     2008تم مقارنة بيانات العام     

 . ة عند األخذ بعين االعتبار نسبة النمو التي تشهدها المنشآت من فترة إلى أخرى واستقرار الوضع االقتصاديمتقارب
 

  إجراءات ضبط الجودة3.5

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على آلية استيفاء                      

ى إجراء زيارات ميدانية للباحثين الميدانيين للتأكد من سالمة جمع البيانات، كما تم              االستمارة من الميدان، باإلضافة إل    

من األسر، ثم بعد ذلك تم تدقيق االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال، ثم تم إدخالها                %  5إجراء إعادة مقابلة لـ     

 وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة للتأكد        ،أخطاءبإدخال  سمح  تال  عن طريق برنامج تم تحميله بقواعد واستعالمات        

من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات                      

 .وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارة
 

  المالحظات الفنية4.5

 :لمالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ناحية الشمول والدقة أهم االجزءيعرض هذا 

البيانات الخاصة بقطاع غزة وخاصة بيانات كميات المياه وكميات النفايات يجب التعامل معها بحذر بسبب                  •

 .الظروف االقتصادية التي كانت سائدة في القطاع خالل فترة تنفيذ المسح

) 11، و 9، و 8جداول  (، والجداول الخاصة بكميات النفايات      )2، و 1جداول  (ميات المياه   الجداول الخاصة بك   •

 .  اعتمدت البيانات فيها على تقديرات المبحوثين وليس من واقع سجالت

تم نشر البيانات على مستوى األراضي الفلسطينية الن عدد           )  26جدول  (جدول معالجة النفايات الصلبة       •

 . غير كافية للنشر على مستويات أدنى من األراضي الفلسطينيةاإلجابات على هذا البند
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، وجداول المسافات بين المنشأة ومكان تجميع       )32، و 31جداول  (الجداول المتعلقة بأحجام الحاويات المستخدمة       •

 .اعتمدت البيانات فيها على تقديرات المبحوثين وليس من واقع قياسات دقيقة) 34، و33جداول (النفايات 

 والمتعلق بالجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات يالحظ ارتفاع نسبة البند أخرى في وسط                 36دول  في ج  •

الضفة الغربية، ومرد ذلك إلى وجود خدمات التخلص من النفايات التي تقدمها بلدية القدس للمنشآت في                    

 .  المحافظة
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 لمراجعا
 

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

 .ةدحتمالواليات ال –ك رنيويو.  67واو، العدد ة السلسلة البيئيات ءاحصإللحات اطمص مج، معبساليأل افي
 

رام .    2006، و 2004،  2003،  2001مسح البيئة االقتصادي، لألعوام     .    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    .2

 . فلسطين–اهللا 

كتيب :  2008  االقتصادي في األراضي الفلسطينية،   مسح البيئة   .    2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      .3

 . فلسطين–رام اهللا . تدريب فريق العمل الميداني

         رام اهللا  .   العدد الثامن  –دليل نشر التقارير اإلحصائية      .    2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       .4

 . فلسطين–
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 2008، 2006، 2004، 2003مؤشرات أساسية بيئية مختارة حول نشاط المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية لألعوام : 1 جدول
Table1: Main Selected Environmental Indicators about the Activity of the Economic 
Establishments in the Palestinian Territory for the Years 2003, 2004, 2006 and 2008 

  

Indicator 2008 2006 2004 2003 المؤشر 
Percentage Distribution of Economic 
Establishments  by      التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية حسب 

Means of obtaining water for normal uses     على المياه  الحصول وسيلة 

Water network 87.5 86.7 93.6 93.2 عامة مياه شبكة 

Water tanks 2.5 3.4 3.0 1.3 مياه تنكات 

Collection rain water well 6.1 6.7 2.4 4.1 مياه األمطار لجمع بئر 

Others 3.9 3.2 1.0 1.4 أخرى 

Wastewater disposal method     المياه العادمة  من التخلص طريقة 

Wastewater network 66.4 66.8 67.9 72.7 صحي صرف شبكة 

Tight cesspit 10.0 8.2 8.1 3.6 صماءحفرة  

Porous cesspit 21.9 21.1 20.2 23.6 امتصاصية حفرة 

Others 1.7 3.9 3.8 0.1 أخرى 

Solid waste separation existence 4.8 6.0 7.4 9.6 لمكونات النفايات الصلبة فصل وجود 

Component of separated solid Waste     الصلبة المفصولة النفايات مكونات 

Paper & cartons 22.2 23.3 24.2 16.3 وكرتونورق  

Plastic & rubber 14.4 15.1 9.8 10.0 ومطاط بالستيك 

Glass & metal 17.9 10.5 16.0 14.8 ومعادن زجاج 

Soil & stones 2.9 5.0 11.8 19.7 وحجارة تراب 

Food Waste 13.6 18.2 13.1 22.4 طعام مخلفات 

Medical Waste 21.7 24.0 20.5 14.9 طبية نفايات 

Chemical Waste 7.3 3.9 4.6 1.9 كيميائيةنفايات  

Doer of transporting solid waste     تقوم بجمع النفايات التي الجهة 

The establishment 22.5 9.3 14.5 19.4 نفسها المنشأة 

Local Authority 70.4 79.6 76.1 76.1 محلية سلطة 

Private contractor 1.5 0.8 1.9 0.9 خاص متعهد 

Others 5.6* 10.3* 7.5 3.6 أخرى 

*: Others include UNRWA for years 2006 and 2008   :* 2008 و2006أخرى تشمل وكالة الغوث لألعوام 
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 2008، دية في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي في المنشآت االقتصاالمستهلكةكمية المياه  : 2 جدول
Table 2: Quantity of Consumed Water in the Economic Establishments in the Palestinian 

Territory by Economic Activity, 2008 
 

Units in thousand cubic meter/month  شهر/ متر مكعبألف: الوحدة 

Economic activity  المستهلكةكمية المياه 
Quantity of Consumed Water 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 3,452,295.00 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 1,265,495.59 األنشطة الصناعية 

Constructions 36,241.18 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 860,387.35 الجملة والتجزئة ةتجار  

Hotels & restaurants 392,540.94 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 13,575.32 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 77,270.53 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 119,587.51 التعليم 

Health & social work 342,783.42 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 344,413.16 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2008المنطقة،  في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب المستهلكةكمية المياه  : 3 جدول

Table 3:  Quantity of Consumed Water in the Economic Establishments in the Palestinian 
Territory by Region, 2008 

 

Units in thousand cubic meter/month  شهر/ متر مكعبألف: الوحدة

Region المياه المستهلكةكمية  
Quantity of consumed water 

 المنطقة

Palestinian Territory 3,452,295.00 طينية الفلساألراضي 

West Bank 2,592,457.15 الضفة الغربية 

North of West Bank  953,444.99 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  966,220.89 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  672,791.27 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 859,837.85 قطاع غزة 
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 2008،  الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه والنشاط االقتصادياألراضيللمنشآت االقتصادية في  النسبيالتوزيع  : 4 جدول
Table 4:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 

 Means of Obtaining Water and Economic Activity, 2008 
 

Economic activity 
 

 المجموع
Total 

 أخرى
Others

 لجمع مياه بئر

 األمطار
Collection 
rain water 

well 

  مياهتنكات
Water 
tanks 

 مياه عامةشبكة
Water 

network 
 االقتصادي النشاط

Palestinian Territory 100 3.9 6.1 2.5 87.5 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 7.6 11.5 4.2 76.7 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.5 2.2 0.5 96.8 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 4.0 5.4 2.2 88.4 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 1.5 2.5 2.4 93.6 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 100 3.9 5.8 3.0 87.3 واالتصاالتوالتخزين لنقلا  

Real estate, renting & business 
activities 100 2.3 5.0 0.6 92.1 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 100 1.0 4.2 2.0 92.8 التعليم 

Health & social work 100 0.0 3.5 3.5 93.0 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 2.1 4.5 1.8 91.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2008المنطقة،  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه والنسبي التوزيع  :5 جدول

Table 5:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by  
Means of Obtaining Water and Region, 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

األمطار لجمع مياه بئر
Collection rain 

water well 

  مياهتنكات
Water 
tanks 

  مياه عامةشبكة
Water 

network 
 المنطقة

Palestinian Territory 100 3.9 6.1 2.5 87.5 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 4.3 6.2 2.9 86.6 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 5.8 5.7 3.4 85.1 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 0.6 0.1 0.6 98.7 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 4.5 10.5 3.5 81.5 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 3.0 6.0 1.7 89.3 غزةطاعق  
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 2008، والنشاط االقتصادي  من المياه العادمةالتخلص الفلسطينية حسب طريقة األراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع : 6 جدول
Table 6:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory 

by Wastewater Disposal Method and Economic Activity, 2008 
 

Economic activity المجموع
Total 

 أخرى
Others 

 امتصاصيةحفرة
Porous 
cesspit 

  صماءحفرة
Tight 

cesspit 

  صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 
 االقتصادي النشاط

Palestinian Territory 100 1.7 21.9 10.0 66.4 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 6.1 24.7 11.8 57.4 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.0 13.7 2.1 84.2 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 1.3 21.3 8.3 69.1 الجملة والتجزئةتجارة  

Hotels & restaurants 100 0.9 24.7 16.9 57.5 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 100 1.0 31.8 9.1 58.1 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 100 0.5 9.0 10.8 79.7 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 100 0.0 17.7 17.3 65.0 التعليم 

Health & social work 100 0.0 27.9 9.0 63.1 تماعيالصحة والضمان االج 

Community, social & personal services 100 0.0 22.9 13.0 64.1 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2008والمنطقة،  من المياه العادمة التخلص  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب طريقةالنسبي التوزيع  :7 جدول

Table 7:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 
Wastewater Disposal Method and Region, 2008 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

  امتصاصيةحفرة
Porous cesspit

  صماءحفرة
Tight cesspit 

  صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 
 المنطقة

Palestinian Territory 100 1.7 21.9 10.0 66.4 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 2.0 23.4 12.4 62.2 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 3.6 27.3 10.4 58.7 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 0.1 11.8 10.6 77.5 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 0.8 24.7 16.3 58.2 ربية الضفة الغجنوب 

Gaza Strip 100 1.1 18.6 4.9 75.4 غزةقطاع  
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 للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب وجود فصل للنفايات الناتجة قبل التخلص منها   النسبي التوزيع:  8  جدول
 2008،  والمنطقة     

Table 8:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 
Separation of Produced Solid Waste Before Disposal and Region, 2008 

 
 نوع الفصل

Type of Separation Region المجموع 
Total 

 ال يوجد فصل
No separation جزئي 

Partial 
 كلي

Total 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 95.2 3.9 0.9 لسطينية الفاألراضي 

West Bank 100 93.4 5.3 1.3 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 94.0 5.3 0.7 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 89.9 7.8 2.3 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 94.5 4.0 1.5 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 98.7 1.0 0.3 زة غقطاع 
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         حسب النشاط الفلسطينية األراضي فيالمفصولة في المنشآت االقتصادية للنفايات الصلبة  الشهرية التقديرية الكمية: 9 جدول

 2008، االقتصادي
Table 9:  Estimated Monthly Separated Quantity of Solid Waste in the Economic  

Establishments in the Palestinian Territory by Economic Activity, 2008 
 

Economic activity  شهر/ طن(الكمية التقديرية( 
Estimated quantity (Ton/month) 

 النشاط االقتصادي

Palestinian Territory 32,384.8 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 32,015.6 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 3.8 ءاتاإلنشا 

Whole sale, retail & repairs 201.4 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 45.7 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 0.0 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 1.4 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 9.2 التعليم 

Health & social work 101.8 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 5.9 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 2008،  االقتصاديوالنشاط ةلوفصلم مكونات النفايات الصلبة احسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضيلمنشآت االقتصادية في ل التوزيع النسبي  :10 جدول
Table 10:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which Perform Solid Waste Separation by the 

Component of Separated Solid Waste and Economic Activity, 2008 
  

Economic activity 
عالمجمو  

Total 
 نفايات كيميائية
Chemical 

waste 

 *نفايات طبية
Medical 
waste* 

 مخلفات طعام
Food 
waste 

 تراب وحجارة
Soil & 
stones 

 زجاج ومعادن
Glass & 
metal 

 بالستيك ومطاط
Plastic & 
rubber 

 ورق وكرتون
Paper & 
cartons 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 7.3 21.7 13.6 2.9 17.9 14.4 22.2 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 2.9 11.9 15.8 12.4 21.5 13.1 22.4 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.2 20.2 19.9 0.0 19.9 19.9 19.9 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 10.5 13.5 7.7 0.0 23.2 14.4 30.7 ملة والتجزئة  الجتجارة 

Hotels & restaurants 100 0.1 4.7 51.4 0.0 0.2 28.8 14.8 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & 
business activities 100 0.0 0.0 36.8 0.0 15.9 10.5 36.8 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 100 7.6 12.3 51.5 0.0 7.6 8.7 12.3 التعليم 

Health & social work 100 8.4 43.9 9.4 0.0 12.5 13.9 11.9 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 8.8 27.1 12.9 4.1 16.6 8.8 21.7 المجتمعيةخدمةال أنشطة  

* Medical Waste include sharped, radioactive waste, and infected waste  :*تشمل نفايات حادة ونفايات مشعة ونفايات معدية: النفايات الطبية  
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 ومكونات النفايات الصلبة  المنطقةحسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضيلمنشآت االقتصادية في ل التوزيع النسبي  :11 جدول

 2008ة، لوفصالم
Table 11:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which 

Perform Solid Waste Separation by Region and the Component of Separated Solid Waste, 2008 
 

Solid Waste 
component 

 زةقطاع غ
Gaza 
Strip 

 جنوب الضفة الغربية
South of West 

Bank  

وسط الضفة 

 الغربية
Middle of 

West Bank  

شمال الضفة 

 الغربية
North of 

West Bank 

 الضفة الغربية
West 
Bank 

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

مكونات النفايات 

 الصلبة

Paper & Cartons 16.5 22.9 37.0 9.5 23.0 22.2 ورق وكرتون 

Plastic & rubber 21.4 13.8 17.6 9.0 13.5 14.4 بالستيك ومطاط 

Glass & Metal 11.9 11.2 14.3 30.8 18.8 17.9 زجاج ومعادن 

Soil & Stones 8.0 4.0 0.8 1.7 2.2 2.9 تراب وحجارة 

Food Waste 29.6 10.4 16.0 7.6 11.3 13.6 مخلفات طعام 

Medical Waste* 11.2 26.3 9.8 32.9 23.1 21.7 نفايات طبية* 

Chemical Waste 1.4 11.4 4.5 8.5 8.1 7.3 نفايات كيميائية 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 
* Medical Waste include sharped, radioactive waste, and 
infected waste  :*مشعة ونفايات معديةتشمل نفايات حادة ونفايات: النفايات الطبية  

 
 الوسائل المستخدمة لوضع النفايات التي تقوم بفصل النفايات حسب الفلسطينيةلمنشآت االقتصادية في األراضي  التوزيع النسبي ل:12 جدول

 2008،  االقتصاديوالنشاطالمفصولة فيها 
Table 12:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory 

Which Perform Solid Waste Separation by the Means Where Separated Solid Waste Put in and 
Economic Activity, 2008 

 

Economic activity المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

صناديق 

 بالستيك
Plastic 
boxes 

صناديق 

 معدنية
Metal 
boxes 

صناديق 

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس خاصة
Special 

bags 

أكياس 

 عادية
Nylon 
bags 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 4.1 16.7 4.2 11.2 10.4 53.4 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 15.3 12.6 7.7 11.9 7.9 44.6 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 80.1 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & 
repairs 100 0.0 18.8 6.2 4.2 6.7 64.1 

 الجملة تجارة

 والتجزئة 

Hotels & restaurants 100 0.0 9.6 0.1 0.2 9.4 80.7 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

 والتخزين النقل

 تواالتصاال

Real estate, renting & 
business activities 100 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 89.5 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 0.0 2.3 0.0 0.0 7.6 90.1 التعليم 

Health & social work 100 2.3 22.0 0.6 19.4 17.1 38.6 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 

Community, social & 
personal services 100 0.0 0.0 0.0 35.8 8.8 55.4 

 الخدمة أنشطة

 المجتمعية
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 الوسائل المستخدمة لوضع النفايات التي تقوم بفصل النفايات حسب الفلسطينيةالنسبي للمنشآت االقتصادية في األراضي  التوزيع : 13 جدول

 2008المفصولة فيها والمنطقة، 
Table 13:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which 
Perform Solid Waste Separation by the Means Where Separated Solid Waste Put in and Region, 

2008 
 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

صناديق 

 بالستيك
Plastic 
boxes 

صناديق 

 معدنية
Metal 
boxes 

 صناديق

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس خاصة
Special 

bags 

 أكياس عادية
Nylon 
bags 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 4.1 16.7 4.2 11.2 10.4 53.4 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 3.9 17.4 4.5 12.6 9.7 51.9 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 6.9 16.6 7.6 14.0 6.2 48.7 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 0.9 17.4 3.9 8.5 13.6 55.7 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 4.0 18.2 2.5 15.2 9.1 51.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 6.9 11.7 1.4 1.4 14.6 64.0 غزةقطاع  

 
 دورية جمع النفايات المفصولة فيها حسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضيفي  صادية للمنشآت االقتالنسبي التوزيع  :14 جدول

 2008،  االقتصاديوالنشاط
Table 14:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which 

Perform Solid Waste Separation by the Periodicity of Separated Solid Waste Collection and 
Economic Activity, 2008 

 

Periodicity (weekly)      أسبوعياً(الدورية(  

Economic activity المجموع 
Total 

  مرات فأكثر7
7 times and 

more 
4- 6 

  مرات 3 إلى 1من 
From 1 to 3 

times 
  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 8.2 34.8 57.0 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 13.1 34.0 52.9 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.0 100.0 0.0 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 6.6 35.2 58.2 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 5.2 74.2 20.6 والمطاعم قالفناد 

Transport, storage & 
communications 100 0.0 0.0 100.0 

 والتخزين النقل

 واالتصاالت

Real estate, renting & business 
activities 100 10.5 0.0 89.5 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 0.0 75.4 24.6 التعليم 

Health & social work 100 8.2 29.9 61.9 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 0.0 12.4 87.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 دورية جمع النفايات المفصولة فيها حسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :15 جدول

 2008والمنطقة، 
Table 15:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which 

Perform Solid Waste Separation by the Periodicity of Separated Solid Waste Collection and 
Region, 2008 

 

Periodicity (weekly)      أسبوعياً(الدورية(  

Region وعالمجم  
Total 

  مرات فأكثر7
7 times and more 

  مرات3 إلى 1من  6 -4
From 1 to 3 times 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 8.2 34.8 57.0 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 7.6 32.9 59.5 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 7.0 43.2 49.8 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 12.2 29.7 58.1 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 3.8 26.9 69.3 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 12.7 47.9 39.4 غزةقطاع  

 
نفايات المفصولة داخل  طريقة نقل الحسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :16 جدول

 2008،  االقتصاديوالنشاطالمنشأة 
Table 16: Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which 
Perform Solid Waste Separation by the Transportation Method of Separated Solid Waste Inside 

the Establishment and Economic Activity, 2008 
 

Economic activity المجموع 
Total 

 بالطريقتين معاً
Both 

methods 

  خاصةآالت 
Special 

tools 

 يدوياً
Manually 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 3.5 8.9 87.6 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 7.6 19.4 73.0 الصناعيةطةاألنش  

Constructions 100 20.2 0.0 79.8 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 4.3 4.4 91.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 0.0 0.0 100.0 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 100 0.0 0.0 100.0 
 والتخزين النقل

 تصاالتواال

Real estate, renting & business 
activities 100 0.0 0.0 100.0 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 0.0 0.0 100.0 التعليم 

Health & social work 100 0.6 8.4 91.0 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 0.0 8.3 91.7 المجتمعيةالخدمة شطةأن  
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 طريقة نقل النفايات المفصولة داخل حسبالتي تقوم بفصل النفايات  الفلسطينية األراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :17 جدول

 2008المنشأة والمنطقة، 
Table 17:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory Which 

Perform Solid Waste Separation by the Transportation Method of Separated Solid Waste Inside 
the Establishment and Region, 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 بالطريقتين معاً
Both methods 

  خاصةآالت 
Special tools 

 يدوياً
Manually 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 3.5 8.9 87.6 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 3.3 8.2 88.5 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 0.3 11.1 88.6 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 8.0 1.7 90.3 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 1.2 12.0 86.8 بية الضفة الغرجنوب 

Gaza Strip 100 5.2 13.3 81.5 غزةقطاع  

 
  الوسائل المستخدمة لوضع النفايات غير المفصولة الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :18 جدول

 2008،  االقتصاديوالنشاطفيها 
Table 18:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the 

Means Where Non-Separated Solid Waste Put in and Economic Activity, 2008 . 
 

Economic activity المجموع 
Total 

صناديق 

بالستيك 

 خاصة
Special 
Plastic 
boxes 

صناديق 

 بالستيك
Plastic 
boxes 

صناديق 

 معدنية
Metal 
boxes 

صناديق 

 كرتونية
Carton 
boxes 

أكياس 

 خاصة
Special 

bags 

أكياس 

 عادية
Nylon 
bags 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 1.8 5.6 3.0 4.6 2.5 82.5 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 6.3 6.6 9.1 4.6 4.9 68.5 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 1.6 1.8 2.0 1.1 2.1 91.4 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 1.4 6.2 2.6 5.4 2.1 82.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 0.0 1.2 0.0 8.2 4.1 86.5 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 0.1 11.9 0.0 0.9 2.0 85.1 

 والتخزين النقل

 واالتصاالت

Real estate, renting & 
business activities 100 1.8 2.7 0.0 1.9 0.4 93.2 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 0.0 4.1 0.6 1.7 3.3 90.3 التعليم 

Health & social work 100 0.0 8.3 0.0 1.2 3.5 87.0 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 

Community, social & personal 
services 100 0.0 1.7 0.5 1.4 1.4 95.0 

 الخدمة أنشطة

 المجتمعية

 



 

 58

فيها  غير المفصولة النفاياتللمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب الوسائل المستخدمة لوضع  النسبي التوزيع  :19 جدول

 2008والمنطقة، 
Table 19:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the 

Means Where Non-Separated Solid Waste Put in and Region, 2008 
 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

صناديق 

 بالستيك
Plastic 
boxes 

صناديق 

 معدنية
Metal 
boxes 

صناديق 

 كرتونية
Carton 
boxes 

 أكياس خاصة
Special 

bags 

أكياس 

 عادية
Nylon 
bags 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 1.8 5.6 3.0 4.6 2.5 82.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 1.7 3.2 2.0 4.8 2.9 85.4 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 0.6 0.4 1.9 6.1 3.6 87.4 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 0.2 3.1 0.9 3.2 4.7 87.9 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 3.7 7.6 2.5 3.6 1.1 81.5 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 2.1 10.1 4.9 4.2 1.9 76.8 قطاع غزة 

 
 أة طريقة نقل النفايات غير المفصولة داخل المنش الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :20 جدول

 2008،  االقتصاديوالنشاط 
Table 20:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 

the Transportation Method of Non-Separated Solid Waste Inside the Establishment and 
Economic Activity, 2008 

 

Economic activity المجموع 
Total 

 بالطريقتين معاً
Both methods 

  خاصةآالت 
Special tools 

 يدوياً
Manually 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 2.1 2.2 95.7 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 4.6 7.4 88.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.5 1.6 97.9 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 2.3 1.4 96.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 2.1 0.0 97.9 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 0.0 0.3 99.7 

 والتخزين النقل

 واالتصاالت

Real estate, renting & business 
activities 100 0.0 1.3 98.7 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 0.1 1.1 98.8 التعليم 

Health & social work 100 0.2 0.9 98.9 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 0.0 1.3 98.7 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 طريقة نقل النفايات غير المفصولة داخل المنشأة       الفلسطينية حسباألراضيادية في  للمنشآت االقتصالنسبي التوزيع  :21 جدول

 2008والمنطقة، 
Table 21:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the 
Transportation Method of Non-Separated Solid Waste Inside the establishment and Region, 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 بالطريقتين معاً
Both methods 

  خاصةآالت 
Special tools 

 يدوياً
Manually 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 2.1 2.2 95.7 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 2.0 2.7 95.3 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 1.5 2.9 95.6 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 0.2 0.3 99.5 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 3.3 3.6 93.1 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 2.6 1.1 96.3 غزةقطاع  

 
    والنشاط دورية جمع النفايات غير المفصولة فيها  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :22 جدول

 2008، االقتصادي
Table 22:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the 

Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Economic Activity, 2008 
 

Periodicity (weekly)      أسبوعياً(الدورية( 

Economic activity المجموع 
Total 

  مرات فأكثر7
7 times and more 

  مرات3 إلى 1 من 6 -4
From 1 to 3 times 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 7.9 35.2 56.9 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 8.1 27.9 64.0 الصناعيةشطةاألن  

Constructions 100 3.0 22.6 74.4 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 6.9 39.1 54.0 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 22.5 28.4 49.1 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 4.1 19.4 76.5 

 والتخزين النقل

 االتصاالتو

Real estate, renting & 
business activities 100 5.1 27.7 67.2 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 8.1 42.8 49.1 التعليم 

Health & social work 100 10.5 43.1 46.4 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 7.4 25.4 67.2 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 2008 دورية جمع النفايات غير المفصولة فيها والمنطقة،  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :23 جدول
Table 23:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the 

Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Region, 2008 
 

Periodicity (weekly)      أسبوعياً(الدورية( 

Region المجموع 
Total 

  مرات فأكثر7
7 times and more 

4- 6 
  مرات3 إلى 1 من

From 1 to 3 
times 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 7.9 35.2 56.9 الفلسطينية األراضي 

West Bank 100 9.5 33.1 57.4 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 8.4 30.8 60.8 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 9.5 26.7 63.8 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 11.1 40.4 48.5 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 4.4 39.7 55.9 غزةقطاع  

 
 2008، في األراضي الفلسطينية مؤشرات مختارة لمعالجة النفايات الصلبة في المنشآت االقتصادية :24 جدول

Table 24:  Selected Indicators for the  Solid Waste Treatment in the Economic Establishments  in 
the Palestinian Territory, 2008 

 
Indicator ةالقيم  

value 
 المؤشر

Percentage of Economic Establishments by 
Presence of Solid Waste Treatment 
 

 نسبة المنشآت االقتصادية حسب وجود معالجة للنفايات الصلبة 0.1

Percentage Distribution of Economic 
Establishments that Perform Treatment  by 
Type of Treatment 

 
ع النسبي للمنشآت االقتصادية التي تقوم بالمعالجة حسب التوزي

 : نوع المعالجة

Open burning 43.9 الحرق المفتوح 

Buried 16.9 الدفن 

Chemical treatment 18.0 المعالجة الكيماوية 

Mechanical treatment 19.2 المعالجة الميكانيكية 

Others 2.0 أخرى 

Total 100 المجموع 
Percentage Distribution of Economic 
Establishments  that Perform Treatment  by 
Doer of Treatment 

 
حسب التي تقوم بالمعالجة  للمنشآت االقتصادية النسبي التوزيع

 الجهة التي تقوم بالمعالجة 

The establishment 75.8 المنشأة بنفسها 

Other establishment 18.8  أخرىمؤسسة 

Both 5.4 الجهتين معا 

Total 100 المجموع 
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 2008،  االقتصاديوالنشاط وسيلة جمع النفايات داخل المنشأة للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :25 جدول
Table 25:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the Solid Waste Collection Mean Inside the 

Establishment and Economic Activity, 2008 
 

Economic activity المجموع 
Total 

 بدون حاوية
Without 
container 

 حاوية مغلقة خاصة بالمنشأة
Establishment 

closed container 

حاوية مكشوفة خاصة 

 بالمنشأة
Establishment open 

container 

حاوية مغلقة خاصة بالبلدية
Municipality 

closed container 

حاوية مكشوفة خاصة 

 بالبلدية
Municipality 

open container 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 10.2 3.7 8.6 6.0 71.5 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 26.3 2.5 7.2 8.1 55.9 الصناعيةنشطةاأل  

Constructions 100 7.1 3.3 7.2 6.8 75.6 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 7.7 1.5 7.7 4.3 78.8 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 8.2 6.9 13.8 10.5 60.6 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 100 2.6 5.2 11.4 5.0 75.8 واالتصاالتوالتخزين النقل  
Real estate, renting & business 
activities 100 5.1 10.1 5.6 4.5 74.7 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 100 3.3 6.9 16.1 10.8 62.9 التعليم 

Health & social work 100 5.8 7.7 8.0 11.9 66.6 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 8.8 12.5 13.6 8.1 57.0 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 2008والمنطقة،  وسيلة جمع النفايات داخل المنشأة للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :26 جدول
Table 26:  Percentage Distribution of Economic Establishments  in the Palestinian Territory by the Solid Waste Collection Mean Inside the 

Establishment and Region, 2008 
 

Region المجموع 
Total 

 بدون حاوية
Without 

container 

 حاوية مغلقة خاصة بالمنشأة
Establishment closed 

container 

 ةحاوية مكشوفة خاصة بالمنشأ
Establishment open 

container 

 حاوية مغلقة خاصة بالبلدية
Municipality closed 

container 

حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية
Municipality 

open container 
 المنطقة

Palestinian Territory 100 10.2 3.7 8.6 6.0 71.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 12.6 2.3 7.6 7.8 69.7 لضفة الغربيةا 

North of West Bank  100 17.3 1.6 10.5 6.9 63.7 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 9.0 4.8 7.5 12.4 66.3 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 7.6 1.8 3.4 6.3 80.9 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 5.6 6.6 10.5 2.2 75.1 ةقطاع غز 
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 والنشاط حسب طبيعة المادة المصنوعة منها الحاوية المستخدمة  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينيةالنسبي التوزيع  :27 جدول

 2008، االقتصادي
Table 27:  Percentage Distribution of Economic Establishments  in the Palestinian Territory by 

the Used Container Material Construction and Economic Activity, 2008 
 

Economic activity المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 بالستيك
Plastic 

 معدن
Metal 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 0.5 11.7 87.8 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 1.3 9.2 89.5 ة الصناعياألنشطة 

Constructions 100 0.0 6.9 93.1 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 0.4 9.2 90.4 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 0.0 14.5 85.5 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 100 0.0 19.9 80.1 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 100 0.0 19.8 80.2 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 100 0.0 16.1 83.9 التعليم 

Health & social work 100 0.0 13.6 86.4 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 100 0.5 24.7 74.8 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 حسب طبيعة المادة المصنوعة منها الحاوية المستخدمة      للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينيةالنسبي التوزيع  :28 جدول

 2008والمنطقة، 
Table 28:  Percentage Distribution of Economic Establishments  in the Palestinian Territory by 

the Used Container Material Construction and Region, 2008 
 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 بالستيك
Plastic 

 معدن
Metal 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 0.5 11.7 87.8 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 0.7 11.4 87.9 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 1.4 15.6 83.0 مال الضفة الغربيةش 

Middle of West Bank  100 0.0 12.3 87.7 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 0.2 5.1 94.7 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 0.0 12.5 87.5 قطاع غزة 

 



 

 64

 2008، االقتصادي والنشاطالمستخدمة  حسب حجم الحاوية للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :29 جدول
Table 29:  Percentage Distribution of Economic Establishments  in the Palestinian Territory by 

the Used Container Volume and Economic Activity, 2008 
 

 )متر مكعب(حجم الحاوية 
Container volume (m3) Economic activity المجموع 

Total 7أكثر ف 
7 and more 

6 - 4 1-3 
  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 6.6 31.3 62.1 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 9.0 38.4 52.6 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 2.8 16.6 80.6 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 6.2 29.5 64.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 9.4 36.6 54.0 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 100 6.6 37.5 55.9 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business 
activities 100 4.0 34.6 61.4 ية وااليجارالعقارية األنشطة 

Education 100 4.1 39.2 56.7 التعليم 

Health & social work 100 6.2 36.2 57.6 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 6.6 25.5 67.9 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2008والمنطقة،  حجم الحاوية المستخدمةحسب  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :30 جدول

Table 30:  Percentage Distribution of Economic Establishments  in the Palestinian Territory by 
the Used Container Volume and Region, 2008 

 

 
 

 )متر مكعب(حجم الحاوية 
Container volume (m3) Region المجموع 

Total 7أكثر ف 
7 and more

6 -4 1- 3 
 المنطقة

Palestinian Territory 100 6.6 31.3 62.1 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 8.3 31.1 60.6 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 3.8 21.8 74.4 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 13.9 34.8 51.3 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 11.1 41.3 47.6 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 3.2 31.9 64.9 قطاع غزة 
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 2008، ادي االقتصوالنشاط المسافة بين المنشأة ومكان تجميع النفاياتحسب مكان تجميع النفايات قبل التخلص منها، و للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :31 جدول
Table 31:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the Solid  Waste Collection Place, Distance Between 

Establishment and Waste Collection Place and Economic Activity, 2008 
 

 )م (المسافة بين المنشأة ومكان تجميع النفايات
Distance between establishment and the 

solid waste collection place (m) Economic activity المجموع 
Total 

 أكثرف 151
151 and more

 أقلف 50 150 - 51
50 and Less 

 المجموع
Total 

 خارج  المنشأة
Outside 

establishment

 داخل ساحة المنشأة
Inside 

establishment 
square 

  المنشأة بناءداخل
Inside 

establishment 
building 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 11.5 22.3 66.2 100 35.0 20.4 44.6 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 15.2 29.8 55.0 100 33.0 20.3 46.7 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.0 20.3 79.7 100 24.6 31.8 43.6 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 10.4 21.0 68.6 100 37.8 21.7 40.5 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 0.0 46.2 53.8 100 29.1 19.8 51.1 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 54.1 9.7 36.2 100 44.6 5.8 49.6 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business 
activities 100 0.0 20.1 79.9 100 33.3 9.8 56.9 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 100 15.1 25.3 59.6 100 23.0 31.9 45.1 التعليم 

Health & social work 100 30.1 8.1 61.8 100 32.4 18.3 49.3 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal 
services 100 9.0 15.2 75.8 100 27.0 15.8 57.2 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 2008 والمنطقة، المسافة بين المنشأة ومكان تجميع النفاياتا، وحسب مكان تجميع النفايات قبل التخلص منه للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :32 جدول
Table 32:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by the Waste Collection Place, Distance Between 

Establishment and Waste Collection Place and Region, 2008 
 

 )م (المسافة بين المنشأة ومكان تجميع النفايات
Distance between establishment and the 

solid waste collection place (m) Region المجموع 
Total 

 أكثرف 151
151 and more 

 أقلف 50 150 - 51
50 and Less 

 المجموع
Total 

 خارج  المنشأة
Outside 

establishment

 داخل ساحة المنشأة
Inside 

establishment 
square 

 

  المنشأة بناءداخل
Inside 

establishment 
building 

 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 11.5 22.3 66.2 100 35.0 20.4 44.6 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 2.0 19.9 78.1 100 31.4 18.6 50.0 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 2.5 19.4 78.1 100 38.9 17.7 43.4 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 1.0 19.0 80.0 100 48.7 18.6 32.7 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 2.4 25.1 72.5 100 9.7 20.1 70.2 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 26.3 26.0 47.7 100 42.6 24.0 33.4 قطاع غزة 
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 والنشاطحسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :33 جدول
 2008، االقتصادي

Table 33:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory 
by the Doer of Solid Waste Disposal and Economic Activity, 2008 

 

Economic activity المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 وكالة الغوث
UNRWA 

  خاصمتعهد
Private 

contractor

  محليةهيئة
Local 

Authority 

  نفسهاالمنشأة
The 

establishment 
  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 3.1 2.5 1.5 70.4 22.5 األراضي الفلسطينية 
Industrial activities 100 5.8 1.4 2.1 54.8 35.9 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.0 1.8 0.5 82.3 15.4 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 2.5 1.9 0.9 75.0 19.7 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 4.1 7.3 2.8 62.6 23.2 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 3.0 3.4 1.3 77.6 14.7 واالتصاالتوالتخزين النقل 

Real estate, renting & business 
activities 100 3.4 2.5 3.8 68.6 21.7 وااليجاريةالعقارية األنشطة 

Education 100 4.4 3.4 2.8 67.2 22.2 التعليم 

Health & social work 100 2.9 2.6 2.6 73.8 18.1  الصحة والضمان االجتماعي

Community, social & personal 
services 100 1.6 5.9 1.6 69.2 21.7 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2008قوم بالتخلص من النفايات والمنطقة، حسب الجهة التي ت للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :34 جدول

Table 34:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory  
by the Doer of Solid Waste Disposal and Region, 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 وكالة الغوث
UNRWA 

  خاصمتعهد
Private 

contractor

  محليةهيئة
Local 

Authority 

  نفسهاالمنشأة
The 

establishment
 المنطقة

Palestinian Territory 100 3.1 2.5 1.5 70.4 22.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 4.3 2.1 2.1 64.0 27.5 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 2.3 2.1 0.6 69.4 25.6 ربيةشمال الضفة الغ 

Middle of West Bank  100 16.3* 1.5 7.4 54.5 20.3 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 0.2 2.4 1.1 61.6 34.7 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 0.6 3.4 0.2 83.9 11.9 قطاع غزة 

*: the high percent of others refer to Jerusalem municipality  :*اع نسبة أخرى يعود إلى بلدية القدسارتف 
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        والنشاطحسب مكان التخلص النهائي من النفايات  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :35 جدول

 2008، االقتصادي
Table 35:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory 

by the Solid Waste Final Disposal Place and Economic Activity, 2008 
 

Economic activity المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 بشكل إلقاءها

 عشوائي
Disposed 
randomly 

 مكب خاص
Private 

dumping 
site 

 المحليةللهيئةمكب 
Local 

Authority 
dumping site 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 3.1 2.0 10.4 84.5 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 100 8.1 7.4 16.5 68.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 0.0 0.0 5.5 94.5 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 2.3 1.0 8.2 88.5 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 2.6 1.4 12.6 83.4 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 100 1.4 0.0 9.0 89.6 واالتصاالتوالتخزين النقل 

Real estate, renting & business 
activities 100 1.4 0.9 8.4 89.3 وااليجاريةالعقارية األنشطة 

Education 100 3.6 0.3 11.1 85.0 تعليمال 

Health & social work 100 2.4 0.3 8.3 89.0 
الصحة والضمان 

 االجتماعي
Community, social & personal 
services 100 1.4 2.0 15.9 80.7 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2008ايات والمنطقة، النفالتخلص النهائي من  مكانحسب  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :36 جدول

Table 36:  Percentage Distribution of Economical Establishment in the Palestinian Territory by 
the Solid Waste Final Disposal Place and Region, 2008 

 

Region المجموع 
Total 

 أخرى
Others 

 بشكل عشوائيإلقاءها
Disposed 
randomly 

 مكب خاص
Private 

dumping 
site 

  المحليةللهيئةمكب 
Local Authority 

dumping site 
 المنطقة

Palestinian Territory 100 3.1 2.0 10.4 84.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 4.3 2.5 12.8 80.4 الضفة الغربية 

North of West Bank  100 4.0 2.6 12.2 81.2 شمال الضفة الغربية 

Middle of West Bank  100 10.8 2.8 19.2 67.2 وسط الضفة الغربية 

South of West Bank  100 0.6 2.2 9.9 87.3 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 0.8 1.0 5.3 92.9 قطاع غزة 
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  والنشاطة فيها  دورية جمع النفايات غير المفصول الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :37 جدول
 2008، االقتصادي

Table 37:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 
the Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Economic Activity, 2008 

 

Periodicity (weekly)     أسبوعياً(الدورية( 

Economic activity المجموع 
Total 

  مرات فأكثر7
7 times and more 

  مرات 3 إلى 1 من 6 - 4 
From 1 to 3 times 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 100 15.4 40.3 44.3 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 100 13.5 37.7 48.8 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 100 17.7 24.2 58.1 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100 15.4 40.0 44.6 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100 27.1 47.6 25.3 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 100 15.8 45.4 38.8 

 والتخزين النقل

 واالتصاالت

Real estate, renting & business 
activities 100 14.0 42.1 43.9 

 العقارية األنشطة

 وااليجارية

Education 100 12.8 45.6 41.6 التعليم 

Health & social work 100 20.6 37.7 41.7 
الصحة والضمان 

 االجتماعي 
Community, social & personal 
services 100 11.6 42.1 46.3 عية المجتمالخدمة أنشطة 

 
 2008 دورية جمع النفايات غير المفصولة فيها والمنطقة،  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :38 جدول

Table 38:  Percentage Distribution of Economic Establishments in the Palestinian Territory by 
the Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Region, 2008 

 

Periodicity (weekly)     أسبوعياً(الدورية( 

Region المجموع 
Total 

  مرات فأكثر7
7 times and more 

  مرات3 إلى 1 من 6 -4
From 1 to 3 times 

 المنطقة

Palestinian Territory 100 15.4 40.3 44.3 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 100 18.7 40.3 41.0 الغربيةالضفة  

North of West Bank  100 19.2 38.4 42.4 الضفة الغربيةشمال  

Middle of West Bank  100 17.4 45.8 36.8 الضفة الغربيةوسط  

South of West Bank  100 18.8 39.8 41.4 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 100 8.6 40.1 51.3 غزةقطاع  
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Preface 
 

The world attention has increased to provide environmental statistics in the economic sector. 
Providing such data participates in policy making and legislation that reduces the pressure on 
the environment.  As in the rest of the world, the attention has greatly been increased in the 
Palestinian Territory to provide such data after many years of environment negligence and the 
absence of standards and rules during the period of the Israeli occupation.  
 
We are pleased to publish this specialized statistical report about environment situation in the 
economic establishments in the Palestinian Territory.  This report presents the main findings 
of the Environmental Economic Survey  2008.  This survey is part of our official effort for 
creating and establishing the National Statistical System, and providing the necessary 
statistics to Palestinian policy-planners and decision-makers in environment and natural 
resources sector. 
 
PCBS conducted the Environmental Economic Survey during the period 20/04/2008 to 
03/08/2008, the main objective of the survey is to provide reliable data of environmental 
reality on the economic establishments in the Palestinian Territory, including the methods 
used to handle the solid waste and wastewater.  It includes also the role of the local authority 
in providing the suitable environment that will reduce the negative effect of the different 
types of pollution on the economic sector.  
 
This report presents the main findings of the Environmental Economic Survey.  It is one of a 
series of expected reports to be published by PCBS on the environment and natural resources 
in Palestine according to the plan for the Environment Statistical Department, as a tool for 
describing the status of environment in the Palestinian Territory. 
 
This report presents statistical data of water consumption in the economic establishments by 
water source, the methods of solid waste disposal and their main components, and the 
disposal of wastewater.  
 
PCBS hopes that the main findings of this survey will contribute in improving the 
environmental status and minimizing the random depletion of natural resources, in addition to 
providing reliable and useful statistics for Palestinian planners and decision-makers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November, 2008  Luay Shabaneh, Ph.D 

President 
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Executive Summary 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics implemented the Environmental Economic 
Survey  during the period 20/04/2008 to 03/08/2008. The survey aimed at covering the whole 
economic sectors. It provides data on the main indicators of environment in the economic 
establishments, including water, management of solid waste and wastewater. 
 
Results show that the average quantity of water consumed by establishments in the Palestinian 
Territory in 2008 was 3,452.3 thousand cubic meters per month. The average quantity of 
water consumed by the industrial sector (mining and quarrying, manufacturing, and water, 
electricity and gas supplies) establishments was 1,265.5 thousand cubic meters per month 
compared with 13.6 thousand cubic meters per month for transport, storage and 
communication establishments. 
 
The main source for obtaining water for the establishments in the Palestinian Territory was 
the public water network; 87.5% used this source compared with 86.7% in 2006.  The 
percentage of economic establishments in industrial activities of the total establishments that 
used the water network to obtain water was 76.7%, compared with 93.0% in the health and 
social work. 
 
The percentage of establishments in the Palestinian Territory in 2008 that used the wastewater 
network to dispose wastewater was 66.4%, compared with 21.9% using porous cesspits. The 
percentage of establishments that used the wastewater network according to economic 
activities was 84.2% for construction establishments and 57.4% for industrial activities 
establishments. The percentage of economic establishments in the Palestinian Territory that 
used wastewater network to dispose their wastewater in the previous years; were 66.8% in 
2006 and 67.9% in 2004.  
 
The percentage of establishments that separate solid waste in the Palestinian Territory in 2008 
was 4.8% compared with 6.0% in 2006.  On the regional level, there is 6.6% of the 
establishments in the West Bank and 1.3% in Gaza Strip that separate its solid waste.  
 
Data reveal that the paper and cartons ranked first among the separated solid waste 
components, with 22.2% of the economic establishments in the Palestinian Territory in 2008, 
followed by medical waste, including sharps, radioactive waste, and infected waste, (21.7%) 
and Glass & Metal (17.9%). Geographically, separation of medical waste ranks first among 
the separated solid waste components of the total establishments in the West Bank (23.1%), 
whereas food waste ranks first in the Gaza Strip (29.6%). These percentages differ slightly 
from the 2006 data. 



The percentage of the establishments in the Palestinian Territory in 2008 that dispose its solid 
waste by itself was 22.5%, whereas the percentage of the establishments which is  served by 
local authority disposal services was 70.4%. Also, data show that, 27.5% of the total 
establishments in the West Bank dispose its solid waste by itself compared with 11.9% of the 
total establishments in Gaza Strip.  These figures indicate that the percentage of economic 
establishments in the Palestinian Territory that dispose its solid waste by itself increased in 
2008 (22.5%) compared with 9.3% in 2006. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 

1.1 Introduction 
This report provides statistical data on the main environmental indicators for the economic 
establishments in the Palestinian Territory, based on the Environmental Economic survey 
which was implemented during the period 20/04/2008 to 03/08/2008.  
  
1.2 Survey Objectives 
 

The main objective of the survey is to provide reliable data of environmental reality on the 
economic establishments in the Palestinian Territory, including the methods used to handle 
water, solid waste and wastewater.  It includes also the role of the local authority in providing 
the suitable environment that will reduce the negative effect of the different types of pollution 
on the economic sector.  

 
1.3 Report Structure 
This report is divided into five chapters; the first chapter contains the introduction, aims and 
report structure.  The second chapter contains the concepts and definitions in this report.  The 
third chapter defines the main findings of the report.  The fourth chapter explains the 
methodology of collecting and tabulated.  The fifth chapter handles data quality through 
spreading the main notes on the data and estimations of the data sources of this report. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Wastewater 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. 
 
Solid Waste Disposal 
Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or recycled. 
 
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. 
 
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. 
 
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.     
 
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. 
 
Establishment 
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 
(with the possibility of having secondary activities). 
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Public Water Network  
Is a network of main sub-assembly pipes expanded in the locality for the purpose of 
population distribution and delivery of potable water. 
 
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. 
 
A set of special symb 
ols was used in the tables of this report 
(-): Nil 
(0):     The value is less than (0.05) 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 
This chapter presents the main findings of the report, including the main environmental 
indicators for economic establishments in the Palestinian Territory in 2008. 
 
 

3.1 Water 
 
Economic establishments consumed around 3,400 thousands m3/month of water 
Survey results show that the average quantity of water consumed by establishments in the 
Palestinian Territory in 2008 was 3,452.3 thousand cubic meters per month. The average 
quantity of water consumed by the industrial sector (mining and quarrying, manufacturing, 
and water, electricity and gas supplies) establishments was 1,265.5 thousand cubic meters per 
month compared with 13.6 thousand cubic meters per month for transport, storage and 
communication establishments.  Geographically, the average quantity of water consumed by 
the establishments in the West Bank was 2,592.5 thousand cubic meters per month, and 859.8 
thousand cubic meters per month in Gaza Strip. 
 
Water network is the main sources of water 
Results show that the main source for obtaining water for the establishments in the Palestinian 
Territory in 2008 was the public water network; 87.5% used this source compared with 86.7% 
in 2006.  The percentage of economic establishments in industrial activities of the total 
establishments that used the water network to obtain water was 76.7%, compared with 93.0% 
in the health and social work. 
 
 

Figure 1:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Means of 
Obtaining Water for Some Economic Activities, 2008 
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Geographically, the percent of establishments that obtain water from the public water network 
in the West Bank was 86.6% of establishments, compared with 89.3% in Gaza Strip. The 
Middle of the West Bank ranked as the highest region that obtains water from the public 
water network, amounting to 98.7%, compared with 81.5% of establishments in the South of 
the West Bank. 
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Figure 2:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Means of 
Obtaining Water and Region, 2008 
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3.2 Wastewater 
 
Wastewater network is the main method of disposing of wastewater 
Data indicate that the percentage of establishments in the Palestinian Territory in 2008 that 
used the wastewater network to dispose wastewater was 66.4%, compared with 21.9% using 
porous cesspits. The percentage of establishments that used the wastewater network according 
to economic activities was 84.2% for construction establishments and 57.4% for industrial 
activities establishments. The percentage of economic establishments in the Palestinian 
Territory that used wastewater network to dispose their wastewater in the previous years; 
were 66.8% in 2006 and 67.9% in 2004.  
 

Figure 3:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Their 
Wastewater Disposal Method and Economic Activity, 2008 
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Geographically, the percentage of establishments that used the wastewater network to dispose 
of wastewater was 62.2% of the total establishments in the West Bank and 75.4% of the total 
establishments in Gaza Strip.   
 

Figure 4:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Activity 
Wastewater Disposal Method and Region, 2008 
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Less than 0.34% of establishments treat wastewater 
The results show that 0.34% of the establishments treat the wastewater produced by their 
activity in the Palestinian Territory in 2008: 0.32% of the total establishments in the West 
Bank and 0.37% of the total establishments in Gaza Strip. The highest percentage of 
establishments that treat wastewater was in the North of the West Bank and represent 0.54% 
of the total establishments. 
 
3.3 Solid Waste 
 
Solid Waste Separation 
 
More than 95% of the establishments do not separate solid waste 
The percentage of establishments that separate solid waste in the Palestinian Territory in 2008 
was 4.8% compared with 6.0% in 2006.  On the regional level, there is 6.6% of the 
establishments in the West Bank and 1.3% in Gaza Strip that separate its solid waste 
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Figure 5:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Presence of 
Solid Waste Separation and Region, 2008 
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Paper and  Cartons are the most common separated components 
Data reveal that the paper and cartons ranked first among the separated solid waste 
components, with 22.2% of the economic establishments in the Palestinian Territory in 2008, 
followed by medical waste, including sharps, radioactive waste, and infected waste, (21.7%) 
and Glass & Metal (17.9%). Geographically, separation of medical waste ranks first among 
the separated solid waste components of the total establishments in the West Bank (23.1%), 
whereas food waste ranks first in the Gaza Strip (29.6%). These percentages differ slightly 
from the 2006 data. 
 
Plastic bags are widely used in solid waste collection  
The percentage of establishments in the Palestinian Territory in 2008 that used plastic bags to 
contain the collected separated solid waste was 53.4%, compared with 4.2% of the 
establishments that used metal boxes. Concerning the non-separated solid waste, the 
percentage of establishments that used plastic bags to contain these wastes was 82.5%, 
compared with 5.6% of the establishments that used plastic boxes. 
 
Figure 6: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by Separated Solid 

Waste Collection Means and Region, 2008 
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More than half of the economic establishments dispose of their solid waste 1 to 3 times a 
week. 
Data show that 57.0% of establishments in the Palestinian Territory in 2008 disposed of 
separated solid waste 1 to 3 times a week, compared with 8.2% of establishments that 
disposed of solid waste more than 7 times a week. Concerning the non-separated solid waste, 
the percent of establishments that disposed of these wastes 1 to 3 times a week was 56.9%, 
compared with 7.9% of the establishments that disposed of solid waste more than 7 times a 
week. 
 
The manual transportation of the solid waste is the common method 
Data show that 87.6% of establishments in the Palestinian Territory in 2008 transport 
separated solid waste manually, compared with 8.9% of the establishments that transport 
separated solid waste by special equipment. Also, 95.7% of establishments transport the non-
separated solid waste manually, compared with 2.2% of the establishments that transport solid 
waste by special equipment. 
 
Solid Waste Treatment 
 
Less than 0.1% of the establishments treated solid waste  
The results show that the percentage of establishments that treat solid waste in the Palestinian 
Territory in 2008 was 0.1%, 43.9% of these establishments in the Palestinian Territory in 
2008 use the open burning method in treating the solid waste, and 19.2% of the 
establishments used mechanical treatment.  
 
The majority of establishments treat their solid waste by themselves 
Data show that 75.8% of the establishments that treat solid waste in the Palestinian Territory 
in 2008 carry out the treatment by themselves, compared with 18.8% of the establishments 
that report that the treatment process is carried out by another establishment.   
 
Solid Waste Disposal 
 
More than 70% of the establishments used municipality open containers 
Data show that 71.5% of the establishments in the Palestinian Territory in 2008 used 
municipality open containers for solid waste collection compared with 10.2% of the 
establishments that do not used containers. The percentage of the establishments that used 
municipality open containers for solid waste collection was 78.8% of the total establishments 
in the wholesale, retail and repairs and 55.9% in the industrial activities. 
  
The percent of the establishments that used municipality open container for solid waste 
collection was 69.7% of the total establishments in the West Bank comparing with 75.1% of 
the total establishments in Gaza Strip. 
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Figure 7: Percentage Distribution of Establishments in the Palestinian Territory by the 
Solid Waste Collection Mean and Region, 2008 
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Metal containers are the common type in solid waste collection 
Data show that 87.8% of the establishments in the Palestinian Territory in 2008 used metal 
containers for solid waste collection, representing 87.9% of the total establishments in the 
West Bank and 87.5% of the total establishments in Gaza Strip.  
 

More than 70% of the establishments served by local authority solid waste disposal 
services 
Data reveal that the percentage of the establishments in the Palestinian Territory in 2008 that 
dispose its solid waste by itself was 22.5%, whereas the percentage of the establishments 
which is  served by local authority disposal services was 70.4%. Also, data show that, 27.5% 
of the total establishments in the West Bank dispose its solid waste by itself compared with 
11.9% of the total establishments in Gaza Strip.  These figures indicate that the percentage of 
economic establishments in the Palestinian Territory that dispose its solid waste by itself 
increased in 2008 (22.5%) compared with 9.3% in 2006. 
 

Figure 8: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by the Responsible 
Party for Solid Waste Disposal and Region, 2008 
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Common solid waste disposal places are the local authority dumping sites 
Data show that 84.5% of establishments in the Palestinian Territory in 2008 disposed of their 
solid waste in local authority dumping sites, including 94.5% of construction establishments. 
Also, 80.4% of establishments in the West Bank in 2008 dispose of their solid waste in local 
authority dumping sites, compared with 92.9% in Gaza Strip. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

This chapter presents the scientific methodology used in the planning and implementation of 
the environmental economic survey, including the design of the survey tools and methods of 
collecting, processing and analyzing data. 
 
4.1 Questionnaire 
The environmental questionnaire was designed according to international standards and 
recommendations for the most important indicators, taking into account the special situation 
of Palestine. Many visits for economic establishments were made in order to improve the 
survey tools and to test the questionnaire before implementing the survey; consequently some 
modifications were made on the questionnaire and on the instructions following the visits. 
 
4.2 Sample Design 
The sample was a single-stage stratified cluster random sample using 3,458 Palestinian 
economic establishments distributed according to economic activities and governorates. 
   
Target Population 
All of the Palestinian economic establishments were included in the Economic Series Survey 
sample in the Palestinian Territory. 
 
Sample Frame 
The sampling frame was based on the Establishments' Census-2007 conducted by PCBS. 
 
Stratification 
Three levels of stratification were followed in designing the sample of the economic survey 
including: 

1. Stratification by region: West Bank and Gaza Strip and classification according to 
governorates. 

2. Stratification by economic activity according to ISIC3. 
3. Stratification by employers group. 

 
4.3 Fieldwork 
 
Training Fieldworkers 
The field workers were trained on the main skills before the start of data collection. The 
interviewers were trained on the environmental survey in training courses in three locations in 
the West Bank and one location in Gaza Strip. The trainers provided the participants with 
aims and definitions of the different indicators of the survey and how to fill in the 
questionnaire. 
 
Data Collection 
Field operations started on 20/04/2008 and lasted until 03/08/2008. The fieldwork team 
consisted of a coordinator and the directors of the fieldwork offices and field workers, and 
each team consisted of supervisors and five field workers. 
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During fieldwork 3,458 economic establishments were visited in the Palestinian Territory, the 
end results for the interview become as following: 

 
Completed questionnaires 2,891 
Completely closed 125 
Temporarily closed 24 
Not found unit 25 
Did not practice any activity during the 
reference period 57 

Refusal 167 
Repeated 12 
Israeli ownership 2 
Others 155 
Total 3,458 

 
4.4 Data Processing 
The data processing stage contained the following operations: 

1. Editing before data entry: all questionnaires were edited again in the office using the 
same instructions adopted for editing in the fields. 

2. Data entry: In this stage data were entered into the computer, using Access database. 
3. The data entry program was prepared to satisfy a number of requirements such as: 

• Duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Check for logic and consistency of data entered. 
• Possibility for internal editing of questions answers. 
• 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 statistical analytical systems such as SAS and SPSS. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 
The concept of data quality consists of many aspects starting from the planning to the survey 
and on to the publishing method and data analysis. The main principles of statistical quality 
are accuracy, comparability, and data quality assurance procedures. 
 
5.1  Accuracy 
It includes many aspects of the survey, mainly statistical errors due to the sample, and also 
non statistical errors refers to the workers and survey tools, and includes also the response 
rates in this survey and their effect on the assumptions.  This section includes: 
 
Sampling Errors 
These types of errors evolved as a result of studying a part of the society and not all of it, and 
because this survey is sample based, the data of this survey will be affected by sampling 
errors due to using a sample and not the whole frame of the society, and therefore differences 
appear compared with the actual values that could be obtained through a census. For this 
survey, variance calculations were made for amounts of water consumed in the economic 
establishments by region and activity, and the main source of obtaining water in the economic 
establishments by region and activity. 

 
Table of Variance for Environmental Economic Survey 2008 

 

Estimate 
 Variable 

Unit Value 
Standard 

Error C.V % 95 % Confidence 
Interval 

Main source of water in the 
north of West Bank– Public 
Water Network 

% 72.3 2.3 0.031 67.7 76.5 

Consumed water - in the north 
of West Bank M3 1,498,406 354,077 0.236 804,130 2,192,683 

Main source of water in the 
Industrial activities – Public 
Water Network 

% 72.1 1.87 0.026 68.2 75.6 

Consumed water in the 
industrial activities M3 1,183,009 234,335 0.198 723,523 1,642,497 

 
Non Sampling Errors 
Several measures were adopted to minimize the effects of these errors. The interviewers, 
editors and coders underwent 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; (b) diversity of sources (e.g. the interviewers, 
respondent, editors, coders, data entry operator, etc).  
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It is important to mention that 5% from the sample of this survey was re-interviewed, and the 
results of this re-interview were reported by the supervisors. The re-interview shows the 
variance in estimation by interviewers for quantities of water consumed and solid waste 
produced, when the interviewer who answers for the main survey questionnaire is different 
from the one who answers the re-interview questionnaire.  
 

None response rate =  Sum of none response cases   x 100% 
                                            Net sample 
                               =   567    x 100% = 16.4% 
                                   3,458 
 
Response rate = 100% - none response rate 
                       = 100% - 16.4% = 83.6%  
 
The none response cases were treated using adjustment groups (strata) and the following 
equation shows this  
 

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

 

 
Where 
 
∑ng

wi   Total weights in g group 

∑ cgo
wi

.
 Total weights over coverage 

∑rg
wi    Total weights responding in the survey 

 
Each unit is given fg value for the interval lies in and finally we get iw'  using the 
following equation  
 

 
 

 
5.2  Comparability 
The data of the environmental economic survey is comparable geographically and against 
time; the results when comparing the data between different geographical areas and when 
comparing the data of this survey with the data of previous rounds were typical and there 
were no significant differences. 
 
5.3   Data Quality Assurance Procedures 
Several measures were made to ensure quality control in the survey, such as the training of the 
fieldworkers on main skills before the start of data collection, and conducting field visits to 
field researchers to ensure the integrity of data collection, in addition to conducting a re-
interview for 5% of the establishments. Audit of questionnaires was carried out before data 
entry, and then a program was used that does not allow any mistakes during the process of 
data entry. Data was examined to ensure that they were free from errors not previously 
discovered. After the receipt of the raw data file, cleaning and inspection of the anomalous 
values was made, and also inspection of the consistency between the different questions on 
the questionnaire. 

fgiwigiw *' =
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5.4  Special Technical Notes 
This part presents the important technical notes on the indicators presented in the results of 
the survey: 

 
− Data from the Gaza Strip should be handled carefully because of the economic 

situation which was dominant there during the implementation of the survey. 
− Tables of water quantities (tables 1 and 2), and tables of solid waste quantities (tables 

8, 9 and 11) were based on the estimations by respondents. 
− The table of solid waste treatment (table 26) was published on the level of the 

Palestinian Territory because the number of observations was not sufficient for 
publishing on a level less than the Palestinian Territory level. 

− Tables of container volumes (tables 31 and 32), and tables of distance between the 
establishment and solid waste disposal place (tables 33 and 34) were also based on the 
respondent estimation. 

− In table 36, the category “other” in the Middle of West Bank is slightly high, because 
the Jerusalem municipality is involved in serving economic establishments in disposing 
of solid waste in the governorate. 
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