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  شكـر وتقديـر
  

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

لى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حـرص منقطـع   إ، و2013البيئة االقتصادي  إنجاح جمع بيانات مسح

  .النظير أثناء تأدية واجبهم

  

بقيادة فريق فني من الجهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،     2013مسح البيئة االقتصادي، لقد تم تخطيط وتنفيذ 

ممثلة بمكتب  2013لعام ) CFG(مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز و دولة فلسطينوبدعم مالي مشترك بين كل من 

  ).  SDC(الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون و، دولة فلسطينالممثلية النرويجية لدى 

  

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة 

  .تنفيذ هذا المسحعلى مساهمتهم القيمة في ) CFG(للجـهاز 

  

  



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

  



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

  فريق العمل 
  

  اللجنة الفنية •

 رئيس اللجنة                 هبه هندي

    محمد العنتري

   جعفر قادوس

  ليلى غنام

   آمنة النتشة

  محمود صوف

   أنس أحمد

  شرين عقل
 
 التقرير إعداد •

   محمود صوف

  صفيه إبراهيم

  اخليف زهران

  

  الخرائط تصميم •

  احتساب عبيدي

  

  جرافيكي تصميم •

  سوالمة أحمد

  

  النشر معايير تدقيق •

   جناجره حنان

  

   األولية المراجعة •

  الرحمن عبد محمود

  

  النهائية المراجعة •

  جرادات محمود
   

  العام اإلشراف •

  الجهاز رئيس                               عوض عال

     



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

  قائمة المحتويات
  

  الصفحة   الموضوع

   قائمة الجداول  

    المقدمة  

      
  17 النتائج األساسية  :األولالفصل 

  17 المياه  1.1  

  18 المياه العادمة  2.1  

  23 النفايات الصلبة    3.1  

     
  27 وجودة البياناتالمنهجية   :الثانيالفصل 

  27 أهداف المسح 1.2  

  27 استمارة المسح 2.2  

  28 إطار المسح والشمول 3.2  

  29 العمليات الميدانية 4.2  

  30 معالجة البيانات 5.2  

  30 دقة البيانات 6.2  

  33 مقارنة البيانات 7.2  

  34 إجراءات ضبط الجودة 8.2  

  34 المالحظات الفنية 9.2  

     
  35 المفاهيم والمصطلحات   :الثالثالفصل 

     
  37 المراجع  

     
  39 الجداول  

     

     

     

  

  



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

  قائمة الجداول
  

الصفحة  الجدول 
  

41 
 

، 2004مؤشرات أساسية بيئية مختارة حول نشاط المنشآت االقتصادية في فلسـطين لألعـوام   

2006 ،2008 ،2009 ،2011 ،2013  

:1جدول

   
 

كمية المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية ومعدل استهالك المنشأة االقتصادية في فلسـطين   42

 2013من المياه حسب النشاط االقتصادي، 

:2جدول

   
 

كمية المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية ومعدل استهالك المنشأة االقتصادية في فلسـطين   42

 2013حسب المنطقة، من المياه 

:3جدول

   
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب وسيلة الحصول علـى الميـاه والنشـاط     43

  2013االقتصادي، 

:4جدول

   
 

 التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية فـي فلسـطين حسـب وسـيلة الحصـول علـى الميـاه         43

 2013والمنطقة، 

:5جدول

   
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة الـتخلص مـن الميـاه العادمـة      44

 2013والنشاط االقتصادي، 

:6جدول

   
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة الـتخلص مـن الميـاه العادمـة      44

 2013والمنطقة، 

:7جدول

   
   
   
 

االقتصادية في فلسطين حسب نوع النفايات الصلبة التي تنـتج عنهـا والنشـاط    نسبة المنشآت  45

 2013االقتصادي، 

:8جدول

   
 

 نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين حسـب نـوع النفايـات الصـلبة التـي تنـتج عنهـا         45

 2013والمنطقة، 

:9جدول

   
 

عنها نفايات صلبة وتقوم بفصلها حسـب نـوع   نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تنتج  46

 2013النفايات الصلبة والنشاط االقتصادي، 

:10جدول

   
 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تنتج عنها نفايات صلبة وتقوم بفصلها حسـب نـوع    46

 2013النفايات الصلبة والمنطقة، 

:11جدول

   
 

فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة فـي أكيـاس   نسبة المنشآت االقتصادية في  47

 2013عادية حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:12جدول

 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في أكياس  47

 2013خاصة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:13جدول

   
 



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

الصفحة  الجدول 
 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في صناديق  48

 2013كرتونية حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:14جدول

  
 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في صناديق  48

 2013النفايات الصلبة والمنطقة، معدنية حسب نوع 

:15جدول

  
 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في صناديق  49

 2013بالستيك حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:16جدول

  
 

 3إلى  1الصلبة المفصولة من نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بجمع النفايات  49

 2013مرات أسبوعياً حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:17جدول

  
 

 6إلى  4نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بجمع النفايات الصلبة المفصولة من  50

 2013مرات أسبوعياً حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:18جدول

  
 

مرات فأكثر  7نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بجمع النفايات الصلبة المفصولة  50

 2013أسبوعياً حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:19جدول

  
 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بنقل النفايات الصلبة المفصولة يدوياً داخل  51

 2013لنفايات الصلبة والمنطقة، المؤسسة حسب نوع ا

:20جدول

  
 

نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بنقل النفايات الصلبة المفصولة بواسطة آالت  51

 2013خاصة داخل المؤسسة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:21جدول

  
 

بنقل النفايات الصلبة المفصولة يدوياً وبآالت نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم  52

 2013خاصة داخل المؤسسة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 

:22جدول

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الوسائل التي يتم وضع النفايات الصلبة  53

 2013غير المفصولة فيها والنشاط االقتصادي، 

:23جدول

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الوسائل التي يتم وضع النفايات الصلبة  53

 2013غير المفصولة فيها والمنطقة، 

:24جدول

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة نقل النفايات الصلبة غير  54

 2013االقتصادي، المفصولة داخل المنشأة والنشاط 

:25جدول

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة نقل النفايات الصلبة غير  54

 2013المفصولة داخل المنشأة والمنطقة، 

:26جدول

  
 
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية جمـع النفايـات الصـلبة غيـر      55

 2013فيها والنشاط االقتصادي، المفصولة 

:27جدول

 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية جمـع النفايـات الصـلبة غيـر      55

 2013المفصولة فيها والمنطقة، 

:28جدول



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

الصفحة  الجدول 
  

 
 
 
 

 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة التعامل مع النفايات بعد جمعهـا   56

 2013مباشرة من المنشأة والنشاط االقتصادي، 

:29جدول

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة التعامل مع النفايات بعد جمعهـا   57

 2013مباشرة من المنشأة والمنطقة، 

:30جدول

  
 

المستخدمة لجمع النفايـات  التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب نوع الحاوية  58

 2013الصلبة والنشاط االقتصادي، 

:31جدول

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب نوع الحاوية المستخدمة لجمع النفايـات   58

  2013الصلبة والمنطقة، 

:32جدول

  
 

تقوم بالتخلص من النفايـات  التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الجهة التي  59

  2013والنشاط االقتصادي، 

:33جدول

   
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايـات   59

 2013والمنطقة، 

:34جدول

  
 

النفايـات  التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب مكان التخلص النهـائي مـن    60

  2013والنشاط االقتصادي، 

:35جدول

   
 

60 

 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب مكان التخلص النهـائي مـن النفايـات    

  2013والمنطقة، 

:36جدول 

  
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية التخلص النهـائي مـن النفايـات     61

  2013االقتصادي، والنشاط 

:37جدول

    
 

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية التخلص النهـائي مـن النفايـات     61

  2013والمنطقة، 

:38جدول

  

  



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

 

  المقدمة
  

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

وضع السياسات والقوانين التي تعمل على الحد من تأثير القطاع االقتصادي على البيئة حيث يعتبر من أكثر القطاعات 

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

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

  .التلوث البيئي

  

وحتى       16/04/2013يهدف مسح البيئة االقتصادي الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترة 

 ،فلسطينة األساسية المتعلقة بالواقع البيئي للمنشآت االقتصادية في إلى إبراز المؤشرات اإلحصائي 30/06/2013

التعدين واستغالل المحاجر قطاعات  وتضم(األنشطة الصناعية  وتشمل المنشآت االقتصادية العاملة في مجاالت

والنقل والتخزين، واإلنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة،  ،)والغاز ،والماء ،وإمدادات الكهرباء ،والصناعات التحويلية

  .والخدمات ،والمعلومات واالتصاالت
 

  : ويهدف المسح على وجه الخصوص إلى توفير بيانات إحصائية حول القضايا اآلتية

  .المياه ومصادر التزود بها وكمياتها •

  .لمياهل المنشآت االقتصادية التكاليف المالية من استهالك •

  .االقتصادية المياه العادمة وطرق إدارتها من قبل المنشآت •

  .مةدمن المياه العاالمنشآت االقتصادية تخلص مقابل التكاليف المالية  •

  .النفايات وطرق إدارتها من قبل المنشآت االقتصادية •

  

فصول، حيث يعرض الفصل األول النتائج األساسية للمسح حسب المواضـيع األساسـية التـي     ثالثةيتألف التقرير من 

أما الفصل  ،مع بيانات عنها والتي تشمل مواضيع المياه، والنفايات الصلبة، والمياه العادمةتناولها المسح بالبحث، وتم ج

لجودة البيانات اإلحصائية  تقييماًويعرض كذلك في تخطيط وتنفيذ المسح  إتباعهافيتناول المنهجية العلمية التي تم الثاني 

  .المفاهيم والمصطلحات العلمية الواردة في التقريرض الفصل الثالث فيعر أما ،التي تم الحصول عليها في هذا المسح

  

  واهللا ولي التوفيق،،،
  

 
 
 

 2013، تشرين أول عال عوض

  رئيس الجهاز
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  الفصل األول
  

  النتائج األساسية
  

، حيث تعرض هذه النتائج فلسطينألهم المؤشرات اإلحصائية لمسح البيئة االقتصادي في  يعرض هذا الفصل ملخصاً

والتي أمكن توفيرها في هذا  ،2013لعام  فلسطينمن السمات األساسية لواقع البيئة في المنشآت االقتصادية في  جزءاً

  .المسح
 

  المياه 1.1
 

  :مليون متر مكعب من المياه شهرياً 4.5المنشآت االقتصادية تستهلك حوالي 

من متر مكعب  مليون 4.5أن المنشآت االقتصادية استهلكت ما معدله  ،2013بينت نتائج مسح البيئة االقتصادي لعام 

مستهلكة شهرياً في قطاع  ، موزعة على كافة األنشطة االقتصادية، حيث بلغت أعلى كمية مياهفلسطينشهرياً في المياه 

 .متر مكعب في قطاع المعلومات واالتصاالتألف  22.5قلها أ، ومتر مكعبمليون  1.2 ة والتجزئةتجارة الجمل
  

، شـهرياً  متر مكعـب  مليون 2.6بلغت  ة الغربيةفي الضف 2013كما أظهرت النتائج أن كمية المياه المستهلكة في عام 

  .شهرياً مكعب متر مليون 1.9وفي قطاع غزة 

  

  :المصدر الرئيسي للحصول على المياهشبكة المياه العامة هي 

، فقـد  2013 معالل في المنشآت االقتصاديةالنتائج أن شبكة المياه العامة هي الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه  تشير

 فلسـطين بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تعتبر شبكة المياه العامة هي الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه فـي  

نسب اتصال المنشآت في كافة القطاعات حيث بلغت أعالها في قطاع المعلومات واالتصاالت  تباينتوقد هذا  ،84.0%

  %.82.3بنسبة  تجارة الجملة والتجزئةفيما بلغت أدناها في قطاع % 94.7

  
  2013االقتصادي،  النشاطالتي تحصل على المياه من شبكة المياه العامة حسب  فلسطيننسبة المنشآت االقتصادية في 
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أن نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم الشبكة العامة للحصول علـى   ،2013 مسح البيئة االقتصاديبينت نتائج كما 

في قطاع غـزة،   %71.0في الضفة الغربية مقابل % 90.7كذلك حسب المنطقة الجغرافية، فقد بلغت  قد تباينتالمياه 

واحتلت منطقة وسط الضفة الغربية أعلى نسبة من المنشآت االقتصادية التي تستخدم الشبكة العامة للحصول على المياه 

  .في جنوب الضفة الغربية% 81.6مقابل % 98.3حيث بلغت 
    

  2013منطقة، الالتي تحصل على المياه من شبكة المياه العامة حسب  فلسطيننسبة المنشآت االقتصادية في 
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%

المنطقة
  

  

  المياه العادمة 2.1
  

  :شبكة الصرف الصحي هي الطريقة الرئيسية للتخلص من المياه العادمة

 والتي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي 2013لعام  فلسطينبلغت نسبة المنشآت االقتصادية في 

وتباينت هذه  ،تتخلص من مياهها العادمة بواسطة الحفر االمتصاصيةاالقتصادية ن المنشآت م% 14.4، مقابل 65.2%

التي تتخلص من مياهها العادمـة بواسـطة شـبكة    االقتصادية النسب حسب القطاعات حيث بلغت أعلى نسبة للمنشآت 

بنسـبة   التحـزين النقل وبينما أدناها كانت في قطاع % 85.7بنسبة  المعلومات واالتصاالتالصرف الصحي في قطاع 

   %.58.2بلغت 

  
  2013النشاط االقتصادي، حسب تخلص من المياه العادمة صحي للالصرف الالتي تستخدم شبكة نسبة المنشآت االقتصادية    
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أما على مستوى المنطقة فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شـبكة الصـرف   

 .  في قطاع غزة% 70.3من مجموع المنشآت، مقابل % 62.8الصحي في الضفة الغربية 
  

  2013، حسب المنطقةتخلص من المياه العادمة صحي للالصرف الالتي تستخدم شبكة نسبة المنشآت االقتصادية 
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  النفايات الصلبة 3.1

  

  :مكونات النفايات الصلبة
  

  :تحتوي النفايات الناتجة عنها على الورق والكرتون 2013من المنشآت االقتصادية لعام % 94.0

من المنشـآت  % 69.8، و%94.0التي تحتوي نفاياتها على ورق وكرتون  فلسطينبلغت نسبة المنشآت االقتصادية في 

تحتـوي نفاياتهـا علـى تـراب      من المنشآت االقتصادية% 51.8و تحتوي نفاياتها على بالستيك ومطاط، االقتصادية

  .   وحجارة
  

أما على مستوى المنطقة الجغرافية، فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تحتوي النفايات الناتجة عنهـا علـى ورق   

  .في قطاع غزة% 90.7، مقابل %95.5الغربية حوالي وكرتون في الضفة 
  

  :الصلبة فصل النفايات
  

  :تقوم بفصلها مشعةالتي تنتج نفايات  2013من المنشآت االقتصادية لعام % 40.8

من مجموع المنشآت التي تنتج عنها النفايات  %40.8 المشعةنفايات تقوم بفصل ال قتصادية التياالمنشآت النسبة بلغت 

  .قطاع الخدمات عنجميعها تنتج ، فلسطينفي وذلك  المشعة

  

  :فيها الصلبةالوسائل التي يتم وضع النفايات 

نفايات البالستيك والمطـاط  التي تستخدم األكياس العادية لوضع  2013عام  فلسطينفي دية االقتصابلغت نسبة المنشآت 

، %71.6ياس الخاصة لوضع النفايات المشعة فيها األكبينما بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم  ،%78.8 فيها

، أمـا  %73.4 كما أنه بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم الصناديق الكرتونية لوضع النفايات الكيميائية فيهـا 

فـي حـين    ،%26.5بالنسبة للمنشآت االقتصادية التي تستخدم الصناديق المعدنية لوضع النفايات الحادة فيها فقد بلغت 

   %. 21.4بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم صناديق البالستيك لوضع النفايات الحادة فيها 
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أما بالنسبة للنفايات غير المفصولة، فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم االكياس العادية لوضع النفايات فيها 

مـن  % 3.9، و%6.4ي تستخدم االكياس الخاصة لوضع النفايات فيهـا  ، وبلغت نسبة المنشآت االقتصادية الت82.1%

من المنشآت االقتصـادية  % 3.5فصولة فيها، والكرتونية لوضع النفايات غير الم المنشآت االقتصادية تستخدم الصناديق

  .هامن المنشآت االقتصادية تستخدم صناديق بالستيك لوضع النفايات في% 2.8تستخدم الصناديق المعدنية، و

  

وضع النفايات الصلبة غير المفصولة ل والخاصة تستخدم األكياس العاديةلمنشآت االقتصادية في فلسطين التي ا نسبة

  2013فيها والمنطقة، 
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  :جمع النفايات الصلبةدورية 

مرة إلـى ثـالث مـرات    من المفصولة الكيميائية النفايات  بجمعالتي تقوم  2013لعام  فلسطينبلغت نسبة المنشآت في 

أربع إلى سـت  من النفايات المعدية المفصولة  بجمعبينما بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تقوم ، %78.9أسبوعياً 

المفصـولة سـبع   النفايات العضوية  بجمع، في حين بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تقوم %31.9مرات أسبوعياً 

  %.71.4أكثر أسبوعياً مرات ف
  

مـرة إلـى ثـالث    من النفايات  بجمعالتي تقوم أما بالنسبة للنفايات غير المفصولة، فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية 

أربـع إلـى   من  غير المفصولة النفايات بجمع، بينما بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تقوم %48.3مرات أسبوعياً 

  .النفايات سبع مرات فأكثر أسبوعياً بجمعمن المنشآت االقتصادية تقوم % 22.2، و%29.5ست مرات أسبوعياً 

  

  :هي الطريقة اليدوية داخل المنشأة الصلبة الطريقة الشائعة في نقل النفايات

، في %95.8المفصولة يدوياً  الكيميائيةالنفايات التي تقوم بنقل  2013لعام  فلسطينبلغت نسبة المنشآت االقتصادية في 

  .%23.6المفصولة الحادة حين بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم آالت خاصة لنقل النفايات 
  

% 3.6، و%94.7يات غير المفصولة، فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تقوم بنقل النفايات يدوياً اأما بالنسبة للنف

من المنشآت االقتصادية تستخدم الطـريقتين  % 1.7تقوم بنقل النفايات بواسطة آالت خاصة، ومن المنشآت االقتصادية 

  .معاً لنقل النفايات
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  :المفصولة التخلص من النفايات
  

  :قرب حاويةأإلى  تهامن المنشآت االقتصادية تقوم بنقل نفايا% 81.6

، %81.6قـرب حاويـة   أالتي تقوم بنقل النفايات الصلبة الناتجة عنها إلى  2013لعام  فلسطينبلغت نسبة المنشآت في 

  .تستخدم حاوية خاصة بالمنشأة% 1.5تستخدم حاوية خاصة بالبلدية، و% 98.5منها 
  

    حسب نوع الحاوية المستخدمة لتجميع النفايات الناتجة عن المنشأة فلسطينالتوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في 

  2013والمنطقة، 
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  :تتمتع بخدمات الهيئات المحلية في التخلص من النفايات االقتصادية المنشآت من% 83.1

، فيما بلغـت نسـبة   %8.4التي تقوم بالتخلص من النفايات بنفسها و 2013خالل العام  فلسطينبلغت نسبة المنشآت في 

كذلك بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي  ،%83.1المنشآت التي تتمتع بخدمة الهيئات المحلية في التخلص من النفايات 

  .  من مجموع المنشآت في قطاع غزة% 13.4مقابل % 5.9تتخلص من النفايات بنفسها في الضفة الغربية 

  
  2013عن التخلص من النفايات والمنطقة،  لةالمسؤوحسب الجهة  فلسطينلمنشآت االقتصادية في ل النسبيالتوزيع 

  

  

  

91.8
84.4 79.3 77.8

5.6

7.0 13.4
4.32.6

8.6 7.3
17.9

0

20

40

60

80

100

جنوب الضفة الغربية شمال الضفة الغربية قطاع غزة وسط الضفة الغربية

%

المنطقة

هيئة محلية المنشأة نفسها اخرى

  



PCBS :النتائج األساسية -2013 ،مسح البيئة االقتصادي 

 

26 
 

  :األماكن الشائعة للتخلص من النفايات هي مكبات الهيئات المحلية

المحلية  تقوم بالتخلص من نفاياتها في مكب للهيئة والتي  2013خالل العام  فلسطينبلغت نسبة المنشآت االقتصادية في 

  .في قطاع غزة% 89.5والضفة الغربية في % 77.8 بواقع، 81.6%
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  الثانيالفصل 
  

  وجودة البيانات المنهجية
  

التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح البيئة االقتصادي الـذي تـم    وإجراءات الجودة يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية

أدوات البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانـات الخاصـة بموضـوع    تشمل تصميم و، 2013تنفيذه عام 

  .، باإلضافة إلى دقة البيانات وإجراءات ضبط الجودة المتبعةالدراسة

  

  أهداف المسح   1.2

  : يهدف المسح إلى توفير بيانات إحصائية حول القضايا اآلتية

  .المياه ومصادر التزود بها وكمياتها •

  .لمياهل المنشآت االقتصادية لية من استهالكالتكاليف الما •

  .المياه العادمة وطرق إدارتها من قبل المنشآت االقتصادية •

  .مةدمن المياه العاالمنشآت االقتصادية التكاليف المالية مقابل تخلص  •

  .النفايات وطرق إدارتها من قبل المنشآت االقتصادية •
  

  استمارة المسح   2.2

األداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك ال بد أن تتحقق المواصفات الفنية لجميـع مراحـل المسـح    تمثل استمارة المسح 

  .وخاصة مرحلة العمل الميداني، ومتطلبات معالجة البيانات وتحليلها
  

لقد تم تصميم استمارة المسح من خالل اإلطالع على التجارب الدولية والمحلية في هذا الموضوع، حيث تم تصـميمها  

والمعايير الدولية، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية  مؤشرات حسب توصيات األمم المتحدةغطي قدر اإلمكان أهم اللت

  . المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب
  

  :تصميم وفحص االستمارة

  :مرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل اآلتية

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

  .فيها

تم الرجوع إلى استمارات المسوح التي قام الجهاز بتنفيذها ومنها استمارات مسح البيئة المنزلي، ومسح البيئة  •

، 2008و ،2006و ،2004ح البيئة االقتصادي لألعوام لمراكز الرعاية الصحية، باإلضافة إلى استمارة مس

  .2011و، 2009و

• بإضافة سؤال حول مصادر البيانات بخصوص على نتائج الدورات السابقة للمسح وذلك  تم تعديل االستمارة بناء

  .المبالغ المدفوعة مقابل الحصول على المياه والتخلص من المياه العادمة والنفايات الصلبة

  . تم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة وتعليمات التدقيق والتنظيف •
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   إطار المسح والشمول  3.2
  

  :مجتمع الدراسة

في تصنيف  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني هاعتمديالتي االقتصادي جميع المنشآت االقتصادية يشمل مسح البيئة 

) ISIC rev.4(التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية، التنقيح الثالـث  ، وهو األنشطة االقتصادية

، وفقـاً  2012للسكان والمساكن والمنشـآت   في التعداد العام  المنشآتوقد تم تصنيف كافة .  الصادر عن األمم المتحدة

  .ألنشطتها االقتصادية الرئيسية اعتمادا على هذا التصنيف
  

  :إطار المعاينة

  .2007والمساكن والمنشآت  للسكانالتعداد العام  رها فيتي تم حصلاالقتصادية ا المنشآت جميعو قائمة ه طارإلا
  

  :لعينةا تصميم

ل واألع نـو ال: نعينوى إلر الختياتقسيم المنشآت حسب ا تموقد  ة،حداو حلةرمذات  ةمظتنعشوائية م ةيقبهي ط عينةلا

المنشآت التي : ، وأسس اختيار المنشآت الحصر الشامل هي)1تمال حابأي ( الًماً شارصحصرها ح مهي المنشآت التي ت

أي التي يزيد عدد العمال فيهـا عـن   (والمنشآت الكبيرة من حيث عدد العمال  ،ثالثين منشآة في الطبقة الواحدةتقل عن 

طريقة عشوائية منتظمة، وهي عينة جزئية من عينـة سلسـلة   ب الثاني هي منشآت تم اختيارهاع النو  ).عشرين عامالً

  . المسوح االقتصادية 
  

  : طبقات التصميم

تشكل ثالث مستويات، الهدف من التقسيم الحصول على نتائج اكثر دقة وتوفير عدد كافي  إلى طبقات تقسيم المنشآت مت

  :من المنشآت على مستويات قابلة للنشر، والمستويات هي

  :لى أربعة مناطق هيإالمنشآت  تصنف ثحيافي رلجغامستوى التصنيف : األولوى مستال .1

 .طوباسو ،سلفيتو طولكرم، ونابلس، وقلقيلية،، ومحافظات جنينتشمل : شمال الضفة الغربية •

 .، والقدسواألغوار وأريحا والبيره، محافظات رام اهللاتشمل : وسط الضفة الغربية •

 .محافظات بيت لحم، والخليلتشمل : جنوب الضفة الغربية •

  .محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس ورفحتشمل : قطاع غزة •

نشاطها االقتصادي الرئيسي وحسب  حسبالمنشآت  تفنصيث ح يدتصاقالاط شانالى مستو: الثاني ستوىمال .2

  .على مستوى الحد األول )ISIC rev.4( التصنيف الصناعي السلعي 

عامل فأكثر، وأقل من  20(ين لماعلا دعدلة حيث تم تصنيف المنشآت حسب مامستوى فئة حجم الع: مستوى الثالثال .3

 ).عامل 20
  

  :حجم العينة

منشآة اقتصادية موزعة على الضفة الغربية وقطاع غزة  3,982بلغ حجم عينة مسح البيئة االقتصادي لهذا العام 

  .  2012وتشمل كافة األنشطة االقتصادية، بحيث يتم المحافظة على العينة من المنشآت من سلسلة المسوح االقتصادية 
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  :مستوى النشر

شمال، وسط، (الحد األول لألنشطة االقتصادية، وعلى مستوى المنطقة سيكون النشر على مستوى دولة فلسطين و

  ).وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة
  

  العمليات الميدانية 4.2

لذلك فإن ضمان وجود  ،تمثل العمليات الميدانية، أهم مراحل تنفيذ المسح لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها األولية

وقد اشتمل ذلك على توفير  ،مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي

كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمة ألداء العمل 

  .بأفضل صورة
  

  :يب والتعيينالتدر

وتم  ،لقد تم اختيار الباحثين الميدانيين من العناصر المؤهلة من ذوي الخبرة في العمل اإلحصائي كلما كان ذلك ممكناً

لقد اشتمل تدريب  ،تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام وذلك قبل بداية تنفيذ المسح

وأدبيات العمل الميداني بما في ذلك طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات،  ى عمليات جمع البياناتيدانيين علالباحثين الم

وأدبيات إجراء المقابالت باإلضافة إلى جزء خاص حول خصوصيات مسح البيئة االقتصادي، بما في ذلك استمارة 

  .المسح واألسئلة الخاصة بالبيئة والمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسح
  

  :قد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية اآلتيةو

  .وأهدافه االقتصادي مسح البيئةب التعريف •

  .االستمارة  شرح المصطلحات المستخدمة في •

  .آلية استيفاء االستمارة •
  

  :توزيع فريق العمل الميداني وجمع البيانات

 ،وخمسة باحثين ميدانية، حيث ضم كل فريق مشرفاًتشكل فريق العمل الميداني من منسق للعمل الميداني وفرق 

وتتطلب مهمة اإلشراف والمتابعة والتدقيق لمختلف فعاليات المشروع وجود مكاتب في المحافظات تكون قريبة من 

مختلف مناطق العمل، بحيث يتم استخدامها كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة في الميدان قبل وبعد انتهاء العمل 

، حيث تتم عملية استالم وتسليم أدوات المسح المختلفة وتعبئة النماذج وكتابة التقارير ومراجعة وتدقيق حصيلة اليومي

  .العمل اليومي
  

  :جمع البيانات

وقد تـم   ،تمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية ألصحاب المنشآت أو المخولين باإلدالء بالبيانات

ة  و 16/04/2013جمع البيانات خالل الفترة من  ، وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني فـي جميـع   30/06/2013لغاي

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

منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت نتائج المقـابالت النهائيـة    3,982لقد تم خالل العمل الميداني زيارة 

  :على النحو اآلتي
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  % النسبة العدد نتيجة المقابلة

 83.0 3,305 اكتملت                           

 3.0 103 مغلق نهائيا  

 0 .1 36 متوقف مؤقتاً   

 1.0 23 لم يستدل على العنوان   

 1.0 30 لم يمارس نشاط خالل فترة اإلسناد  

 0.0 2  النشاط االقتصادي مختلف  

 5.0 217 رفض   

 0.0 7 مكرر   

 0.0 9 حكومة مركزية 

 6.0  250 أخرى

 100  9823, المجموع

  

  معالجة البيانات  5.2

االستمارات بهدف إعدادها  تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من األنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على

  :لمرحلة التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتية

  

في هذه المرحلة تم تدقيق جميع االستمارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد : التدقيق قبل إدخال البيانات .1

  .من منطقية البيانات وإعادة غير المكتمل منها ثانية للميدان
  

ومدعم بنظام التعريب حيث  Accessتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام رزمة قاعدة بيانات  :إدخال البيانات. 2 

  :وقد تميز البرنامج الذي تم إعداده بـالخواص والسمات اآلتية ،تمت برمجة االستمارة من خالل هذه الرزمة

  .الحاسوب إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة  •

  .القدرة على عمل جميع الفحوص واالحتماالت الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في االستمارة  •

  .القدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على األسئلة  •

  .الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني  •

  ).User-Friendly(البرنامج والمعطيات  سهولة االستخدام والتعامل مع  •

إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها وتحليلها من خالل منظومات إحصائية تحليلية أخرى  •

 .SPSSمثل 

  

 دقة البيانات  6.2

، فـي المسـح   يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها األخطاء اإلحصائية بسبب استخدام عينة

هـم  أوكذلك أخطاء غير إحصائية ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسـح و 

  :ويشمل هذا القسم على اآلتي ،آثارها على التقديرات
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  :األخطاء اإلحصائية

لوحدات مجتمـع الدراسـة،    شامالً اًإن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصر

دات، هذا وقد تـم حسـاب   ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدا

  :هم مؤشرات المسح وهيالتباين أل

  .كميات المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية حسب المنطقة والنشاط االقتصادي •

 .على المياه في المنشآت االقتصادية حسب المنطقة والنشاط االقتصاديمصادر الحصول  •

 .كميات النفايات الصلبة الناتجة في المنشآت االقتصادية حسب المنطقة والنشاط االقتصادي •
  

شمال الضـفة  (نه ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى المنطقة الجغرافية أعلى وقد دلت نتائج حساب التباين 

، وكذلك ال توجد مشكلة في نشر البيانات علـى مسـتوى   )، وقطاع غزةربية، ووسط الضفة الغربية، وجنوب الضفةالغ

بينما يتم نشر كميـات الميـاه علـى    ، بالنسبة لمصادر المياه النشاط االقتصادي شريطة أن يكون كل مستوى على حدة

بب وجود تباين عالي في الكميات بين المناطق وعلـى  فقط بس) الضفة الغربية، وقطاع غزة(مستوى المنطقة الجغرافية 

مستوى النشاط االقتصادي، بالنسبة لكميات النفايات لم يتم نشر هذا البيان بسبب التباين المرتفع سـواء فـي المنـاطق    

ن مرتفـع  ن التبايأل أما بالنسبة للنشر على مستوى المحافظات فال يمكن النشر نظراًالجغرافية أو االنشطة االقتصادية، 

  ).أدناه جدول حساب التباين للمؤشرات أعاله(عند هذا المستوى بسبب انخفاض عينة المسح  جداً
  

  2013جدول حساب التباين ألهم مؤشرات مسح البيئة االقتصادي في الضفة الغربية 
  

  المتغير
  قيمة التقدير

  الخطأ المعياري
الخطأ 

  النسبي

  %95فئة الثقة   

  الحد األعلى  األدنى الحد  القيمة  الوحدة

 88.5 83.6  %1.4  %1.2  86.2  %  شبكة مياه عامة –المصدر الرئيسي للمياه

 –المصدر الرئيسي للمياه األنشطة الصناعية 

  شبكة مياه عامة
%  87.5 1.5% %1.8  80.2  86.0 

 1,245,368.8 694,826.2 14.5%  140,269.8  970,097  3م  األنشطة الصناعية -كمية المياه المستهلكة

  

  2013جدول حساب التباين ألهم مؤشرات مسح البيئة االقتصادي في قطاع غزة 
  

  المتغير
الخطأ   قيمة التقدير

  المعياري

الخطأ 

  النسبي

  %95فئة الثقة   

  الحد األعلى  الحد األدنى  القيمة  الوحدة

 73.7 65.6  %3.0  %2.1  69.8  %  شبكة مياه عامة –المصدر الرئيسي للمياه

 76.0 67.0  %3.4 %2.5  72.0  %  شبكة مياه عامة –المصدر الرئيسي للمياه األنشطة الصناعية 

  

  :األخطاء غير اإلحصائية

 لقد تم اتخاذ عدة إجراءات للعمل على تقليل تأثير األخطاء غير اإلحصائية إلى أدنى حد ممكن، فتم اختيار باحثين

ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية استيفاء االستمارة من المنشآت، باإلضافة إلى 

تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة االستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل 

  . واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة مع المبحوثين، لضمان تقليل معدالت الرفض،
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أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاص لتدقيق االستمارات والكشف عن األخطاء الميدانية، مما يقلل إلى 

ومن أجل خفض نسبة األخطاء التي يمكن أن  ،حد كبير من معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني

بحيث ال يسمح بأي أخطاء تناسقية  تحصل أثناء إدخال االستمارة إلى الحاسوب، فقد تم تصميم برنامج إدخال دقيق جداً

  . يمكن أن تحصل أثناء عملية اإلدخال
  

ن صعوبة في فهم بعض األسئلة وقد أفادت تقارير الباحثين الميدانيين إلى أن المبحوثين واجهوا في بعض األحيا

والمصطلحات، إال انه نتيجة التأهيل الجيد للباحثين الميدانيين فقد تم التغلب على هذه المشاكل، وبشكل عام كان تقبل 

  .المبحوثين لالستمارة جيداً
  

  :ويمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء غير اإلحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي

المغلقة والمتوقفة عن العمل، وحاالت عدم االستدالل على  نشآتاالستجابة وتشمل حاالت الرفض والمحاالت عدم  .1

  .العنوان

وجود نسبة من المنشآت ضمن حاالت زيادة الشمول وهي المنشآت التي مارست أنشطة اقتصادية خـارج نطـاق    .2

  .المسح

  .أخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث الميداني .3

  .على فهمه لذلك المبحوث للسؤال واإلجابة بناء مفه .4
  

من عينة المسح وتم الحصول علـى تقـارير مـن المشـرفين     % 5من الجدير بالذكر انه تم تنفيذ إعادة مقابلة لحوالي 

بخصوص نتائج إعادة المقابلة، وقد تركزت معظم مشاكل إعادة المقابلة والبيانات التي تم جمعها منها في تغـاير فـي   

اسات األفراد لبعض القضايا المختلفة مثل كمية المياه المستهلكة، وكمية النفايات المفصولة الناتجة عن المنشأة حيث تم قي

تقديرها، باإلضافة إلى األسئلة المتعلقة بتقدير الفترات الزمنية، وذلك في حال اختالف المبحوث الذي استوفى اسـتمارة  

  .ى استمارة إعادة المقابلةالمسح الرئيسية والمبحوث الذي استوف

  

   :معادالت التجاوب وعدم التجاوب

  x 100%  زيادة الشمولمجموع حاالت =  أخطاء زيادة الشمولنسبة 

  عدد حاالت العينة األصلية                               

  %3= وتساوي 

  x 100%  عدم االستجابةمجموع حاالت   =نسبة عدم االستجابة 

  العينة الصافية                           

  %13.6= وتساوي 

  

  )حاالت زيادة الشمول (  –العينة األصلية = العينة الصافية 

  .نسبة عدم االستجابة -% 100= نسبة االستجابة 

  %86.4= وتساوي 
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  :معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان

    
 

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

  

  

  :حيث أن
  

wi    : للمنشأةالوزن االولي قبل التعديل  .i  
  

g  :  فئة التعديل حسب المحافظة ونوع التجمع.  
  

fg  :معامل تعديل الوزن حسب فئة .g 
  

 ∑ng
wi             مجموع األوزان في الفئةg   

  

∑ cgo
wi

.
  زيادة شمول حاالتاوزان مجموع            

  

∑rg
wi              اوزان حاالت االستجابةمجموع  

  

  :باستخدام المعادلة اآلتية) wi(فئة وفي النهاية نحصل على الوزن النهائي لالسرة كل ل   fgايجاد يتم 

  
fgiwigiw *' = 

  

  مقارنة البيانات 7.2

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

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

سابقة مثل المؤشرات المتعلقة بالتعامل مع النفايات مقارنتها مع الدورات البعض المؤشرات التي ال يمكن هناك 

المفصولة، وكذلك كميات المياه المستهلكة حسب المنطقة، وكمية النفايات الناتجة وذلك بسبب التباين المرتفع في هذه 

  .المؤشرات العتمادها على تقديرات المبحوثين

  

  .)2013 -2006(األعوام  بين مسح البيئة االقتصاديمؤشرات قيم ويبين الجدول اآلتي 
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  2013، 2011، 2009، 2008، 2006 آت االقتصادية في فلسطين لألعوامساسية حول نشاط المنشاألمؤشرات قيم ال
 2013 2011 2009 2008 2006 المؤشر

     :على المياه وسيلة الحصول

 84.0 86.1 92.0 87.5 86.7  شبكة مياه عامة

 1.3 2.5 6.7 6.1 6.7 مياه األمطار بئر لجمع

     : المياه العادمة التخلص من طريقة

 65.2 62.2 59.9 66.4 66.8 صحي شبكة صرف

 14.4 15.5 29.9 21.9 21.1 حفرة امتصاصية

    :تقوم بجمع النفايات الجهة التي

 8.4 11.1 6.0 22.5 9.3 المنشأة نفسها

 83.1 84.0 86.3 70.4 79.6 هيئة محلية

  

  إجراءات ضبط الجودة 8.2

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

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

قبل ترحيلها إلى اإلدخال،  ، ثم بعد ذلك تم تدقيق االستمارات مكتبياًمنشآت االقتصاديةمن ال% 5إجراء إعادة مقابلة لـ 

ثم تم إدخالها عن طريق برنامج تم تحميله بقواعد واستعالمات ال تسمح بإدخال أخطاء، وبعد ذلك تم فحص البيانات 

بعد استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف ، والمدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقاً

  .البيانات وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارة
  

  لمالحظات الفنية ا 9.2

 :يعرض هذا الجزء أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ناحية الشمول والدقة

، وبالتالي فإن على تقديرات المبحوثين وليس من واقع سجالت اعتمد بعضها صة بكميات المياهالجداول الخا •

 .التباين مرتفع فيما بينها، ويجب التعامل بحذر مع هذه االرقام
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  الثالث الفصل
  

  المفاهيم والمصطلحات
  

  .  يعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في هذا التقرير
  

  :المنشأة

غير (المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد 

  .حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة) مساعد

  

  :النفايات الصلبةالتخلص من 

  .التخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرها
  

  :جمع النفايات

جمع ونقل النفايات إلى مكان معالجتها أو التخلص منها من جانب اإلدارات البلدية والمؤسسات المماثلة، أو عن طريق 

حدد من أي نقلها لنوع م وقد يكون جمع نفايات البلدية انتقائياً. شركات عامة أو خاصة أو منشآت متخصصة أو الحكومة

  . الوقتنفس كل أنواع النفايات في  بمعنى آخر يشملالمنتجات، أو دون تفرقة، 

  

  :في الهواء الطلقحرق 

  .نشارة الخشب وسواهاوالمنسوجات، والسيارات الخردة، وهو حرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، 
  

    :حفرة امتصاصية

  .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران مسامية
  

  :حفرة صماء

  .محكمةبئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران 
  

  :صحيصرف شبكة 

المياه  ،مياه األمطار(المستعملة نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه 

 عأو إلى موق مياه المجاريونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة ) المنزلية وغيرها من المياه المستعملة

  .المياه المستعملة إلى مياه سطحية يتم تصريفحيث 

  

  :شبكة مياه عامة

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

   .التجمع
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  :المياه العادمة

  .مياه مستعملة تصرف عادة في شبكة لمياه المجاري، وتحتوي على مادة وبكتيريا في محلول أو عالقة
  

  :مكب نفايات

  .موقع يستخدم للتخلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئية
  

  :الصلبةالنفايات 

والنفايات الصناعية  ،وتشمل النفايات البلدية ،ائلوعديمة النفع وخطرة أحياناً ذات محتوى منخفض من الس مادة

ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها، ونفايات الهدم  ،والتجارية

  .ومخلفات التعدين
  

  :النفايات الصيدالنية

تشمل النواتج الصيدالنية والعقاقير والمواد الكيميائية التي تم إعادتها من األقسام والتي قد تكون أريقت أو لوثت أو 

  .    منتهية مدة الصالحية أو المبعدة ألية أسباب
  

  :معالجة المياه العادمة

الجودة األخرى، ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع تجعل المياه المستعملة صالحة للوفاء بالمعايير البيئية أو معايير عملية 

  .اآللية، والبيولوجية، والمتقدمة: من المعالجة
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200420062008200920112013Indicatorالمؤشر

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية 
:حسب

Percentage distribution of economic 

establishments by:

 Means of obtaining waterعلى المياه وسيلة الحصول

93.686.787.592.086.184.0Public water networkشبكة مياه عامة

3.03.42.51.18.413.6Water tanksتنكات مياه

2.46.76.16.72.51.3Collection rain water wellمياه األمطار بئر لجمع

1.03.23.90.23.01.1Artesian wellبئر ارتوازي

Wastewater disposal methodالمياه العادمة التخلص من طريقة

67.966.866.459.962.265.2Wastewater networkصحي شبكة صرف

8.18.210.010.013.46.5Tight cesspitحفرة صماء

20.221.121.929.915.514.4Porous cesspitحفرة امتصاصية

3.83.91.70.24.53.4Othersأخرى

Doer of transporting solidwasteتقوم بجمع النفايات الجهة التي

14.59.322.56.011.18.4The establishmentالمنشأة نفسها

76.179.670.486.384.083.1Local Authorityهيئة محلية

1.90.81.50.30.61.9Private contractorمتعهد خاص

*7.510.35.67.44.36.6Others*أخرى

Others include UNRWA and Jerusalem municipality :*أخرى تشمل وكالة الغوث وبلدية القدس*: 

، 2008، 2006، 2004مؤشرات أساسية بيئية مختارة حول نشاط المنشآت االقتصادية في فلسطين لألعوام : 1 جدول
2009 ،2011 ،2013

Table 1: Main Selected Environmental Indicators about the Activity of the Economic Establishments in 

Palestine for the Years 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013
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معدل استهالك المنشأة االقتصادية من المياه (شهر/3 م1000) كمية المياه المستهلكة 
(شهر/3م)

 Quantity of consumed 

water (m
3
/month)

Average water consumption Per 

establishments (m
3
/month)

35.9Palestine                                4,489.9فلسطين

54.0Industrial activities                                   946.0األنشطة الصناعية

49.9Constructions                                     29.5اإلنشاءات

29.7Whole sale, retail & repairs                                2,103.6تجارة الجملة والتجزئة

 24.2Transport and storage                                     24.8النقل والتخزين

26.0Information and communication                                     22.5المعلومات واالتصاالت

39.8Services                                1,363.5الخدمات

Variance is high for this indicator and should deal carefully with numbers : *التباين مرتفع لهذا المؤشر ويجب التعامل مع األرقام بحذر* : 

معدل استهالك المنشأة االقتصادية من المياه (شهر/3 م1000)كمية المياه المستهلكة 
(شهر/3م)

Quantity of consumed 

water (m
3
/month)

Average water consumption Per 

establishments (m3/month)

35.9Palestine                                   4,489.9فلسطين

31.2West Bank                                   2,631.6الضفة الغربية

45.7Gaza Strip                                   1,858.3قطاع غزة

كمية المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية ومعدل استهالك المنشأة االقتصادية في فلسطين من المياه حسب : 2     جدول 
*2013النشاط االقتصادي، 

Table 2: Quantity of Consumed Water in the Economic Establishments and the Average Water Consumption 

Per Establishments in Palestine by Economic Activity, 2013*

كمية المياه المستهلكة في المنشآت االقتصادية ومعدل استهالك المنشأة االقتصادية في فلسطين من المياه حسب : 3     جدول 
2013المنطقة، 

Table 3: Quantity of Consumed Water in the Economic Establishments and the Average Water Consumption 

Per Establishments in Palestine by Region, 2013

Regionالمنطقة

Economic activityالنشاط االقتصادي
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المجموعبئر ارتوازيتنكات مياهبئر لجمع مياه األمطارشبكة مياه عامة
Public water 

network

Collection rain 

water well

Water tanksArtesian 

well

Total

84.01.313.61.1100Palestineفلسطين

85.11.29.74.0100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

85.91.811.11.2100Constructionsاإلنشاءات

82.31.315.60.8100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 87.20.012.80.0100Transport and storageالنقل والتخزين

 94.70.35.00.0100Information andالمعلومات واالتصاالت

communication

86.51.511.80.2100Servicesالخدمات

المجموعبئر ارتوازيتنكات مياهبئر لجمع مياه األمطارشبكة مياه عامة
Public water 

network

Collection rain 

water well

Water tanksArtesian 

well

Total

84.01.313.61.1100Palestineفلسطين

90.71.77.20.4100West Bankالضفة الغربية

 93.91.83.50.8100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 98.30.01.70.0100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 81.62.915.50.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

71.00.525.92.6100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب وسيلة الحصول على المياه والمنطقة، : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Means of Obtaining Water and 

Region, 2013

المنطقة

Means of obtaining waterوسيلة الحصول على المياه

Region

Table 4: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Means of Obtaining Water and 

Economic Activity, 2013

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب وسيلة الحصول على المياه والنشاط االقتصادي، : 4جدول 

Economic activityالنشاط االقتصادي

Means of obtaining waterوسيلة الحصول على المياه
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أخرىحفرة امتصاصيةحفرة صماءشبكة صرف صحي
 Wastewater 

network

Tight cesspitPorous cesspitOthersNot existTotal

65.26.514.43.410.5100Palestineفلسطين

60.810.919.73.15.5100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

73.05.314.70.07.0100Constructionsاإلنشاءات

63.55.113.04.513.9100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 58.25.412.06.517.9100Transport and storageالنقل والتخزين

 85.74.15.32.52.4100Information andالمعلومات واالتصاالت

communication 70.77.315.01.55.5100Servicesالخدمات

أخرىحفرة امتصاصيةحفرة صماءشبكة صرف صحي
Wastewater 

network

Tight cesspitPorous cesspitOthersNot existTotal

65.26.514.43.410.5100Palestineفلسطين

62.88.019.53.36.4100West Bankالضفة الغربية

 55.99.315.95.413.5100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 74.211.610.63.20.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 63.22.932.30.41.2100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

70.33.53.93.718.6100Gaza Stripقطاع غزة

2013التخلص من المياه العادمة والمنطقة،  التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة: 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Wastewater Disposal Method and Region, 2013

المنطقة

المجموعال يوجدWastewater disposal methodالتخلص من المياه العادمة طريقة

Region

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والنشاط االقتصادي، : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Wastewater Disposal Method and Economic 

Activity, 2013

Economic activity

التخلص من المياه العادمة طريقة

النشاط االقتصادي

 Wastewater disposal method المجموعال يوجد
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون

94.069.825.051.815.84.20.90.01.112.3Palestineفلسطين

1.431.7Industrial activities - 82.361.427.750.917.48.00.6األنشطة الصناعية

0.05.7Constructions - 96.970.432.138.012.16.22.9اإلنشاءات

0.56.6Whole sale, retail & repairs - 95.972.122.653.812.52.51.0تجارة الجملة والتجزئة

 0.010.7Transport and storage - 98.161.917.447.912.81.80.0النقل والتخزين

0.21.8Information and communication - 100.063.325.044.318.90.20.0المعلومات واالتصاالت

95.669.828.548.721.75.80.80.02.214.4Servicesالخدمات

No observations : - ال يوجد مشاهدات - : 

The percentage is less than 0.05% : 0%0.05النسبة أقل من  : 0

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون

94.069.825.051.815.84.20.90.01.112.3Palestineفلسطين

95.574.528.833.517.24.90.70.01.013.3West Bankالضفة الغربية

 92.856.219.538.417.42.10.80.00.918.4North of West Bankشمال الضفة الغربية

 11.00.70.00.79.7Middle of West Bank....98.192.534.5وسط الضفة الغربية

 97.485.837.648.127.43.90.70.01.59.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

90.760.116.989.812.82.61.20.01.110.0Gaza Stripقطاع غزة

The percentage is less than 0.05% : 0%0.05النسبة أقل من  : 0

Variance is high : ..التباين مرتفع .. : 

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين حسب نوع النفايات الصلبة التي تنتج عنها والمنطقة، : 9جدول 
Table 9: Percentage of Economic Establishments in Palestine by Type of Generated Solidwaste and Region, 2013

المنطقة

Type of generated solidwasteنوع النفايات الصلبة الناتجة

Region
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste  

Chemical 

waste

others

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين حسب نوع النفايات الصلبة التي تنتج عنها والنشاط االقتصادي، : 8جدول 
Table 8: Percentage of Economic Establishments in Palestine by Type of Generated Solidwaste and Economic Activity, 2013

Type of generated solidwasteنوع النفايات الصلبة الناتجة

 Economic activity  النشاط االقتصادي
Paper & 

cartoon

Sharp 

waste

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Chemical 

waste

Soil & 

stones

Organic 

waste

Infectious 

waste

Others Radioactive 

waste
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نفايات مشعةنفايات معدية

9.36.711.712.59.614.220.040.816.011.1Palestineفلسطين

13.013.0Industrial activities- 5.46.112.09.013.311.23.2األنشطة الصناعية

0.03.1Constructions- 2.70.85.32.50.028.00.0اإلنشاءات

45.910.8Whole sale, retail & repairs- 11.78.313.315.48.06.70.0تجارة الجملة والتجزئة

 0.00.0Transport and storage- 5.93.512.32.80.00.00.0النقل والتخزين

100.092.2Information and communication- 7.22.41.59.21.20.00.0المعلومات واالتصاالت

6.13.79.28.210.523.080.340.83.19.4Servicesالخدمات

No observations : - ال يوجد مشاهدات - : 

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

9.36.711.712.59.614.220.040.816.011.1Palestineفلسطين

6.84.411.49.97.911.322.040.823.87.6West Bankالضفة الغربية

 10.07.217.915.76.63.442.765.349.85.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

 7.05.314.96.71.013.54.050.05.211.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 2.20.83.83.710.112.13.025.09.110.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

14.612.612.714.514.525.717.40.01.520.9Gaza Stripقطاع غزة

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تنتج عنها نفايات صلبة وتقوم بفصلها حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 11جدول 
   Table 11: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Generate Solidwaste and Separate it by Type of Solidwaste and Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تنتج عنها نفايات صلبة وتقوم بفصلها حسب نوع النفايات الصلبة والنشاط االقتصادي، : 10جدول 
Table 10: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Generate Solidwaste and Separate it by Type of Solidwaste and Economic 

Activity, 2013

 النشاط االقتصادي

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

اخرى
 Economic activity

تراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Others Radioactive 

waste

Organic 

waste

Soil & 

stones

Glass & 

metals

نفايات كيميائيةنفايات حادةنفايات عضوية
Sharp 

waste

Infectious 

waste

Chemical 

waste
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

75.478.859.668.752.035.229.414.61.060.0Palestineفلسطين

73.879.455.957.253.218.52.714.61.054.0West Bankالضفة الغربية

 62.365.741.771.450.04.30.90.00.770.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

 99.296.177.72.739.526.226.00.00.057.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 76.995.240.10.255.30.920.150.03.024.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

77.078.371.374.850.263.671.50.00.066.0Gaza Stripقطاع غزة

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

3.88.29.86.233.612.710.071.64.913.3Palestineفلسطين

3.68.512.911.732.612.74.771.64.912.2West Bankالضفة الغربية

 4.612.715.814.549.824.90.053.22.819.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 0.73.89.72.145.816.274.0100.063.11.1Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 5.31.212.20.022.20.940.350.03.012.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

4.07.80.13.335.212.518.30.00.014.3Gaza Stripقطاع غزة

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في أكياس عادية حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 12جدول 
Table 12: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Put Separated Solidwaste in Normal Bags by Type of Solidwaste and 

Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في أكياس خاصة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 13جدول 
Table 13: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Put Separated Solidwaste in Special Bags by Type of Solidwaste and Region, 2013
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

2.50.08.85.20.03.557.50.073.40.2Palestineفلسطين

0.70.111.30.00.00.890.10.075.90.2West Bankالضفة الغربية

 0.00.024.00.00.04.398.20.095.20.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 0.00.10.10.00.00.50.00.00.00.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 6.80.60.30.00.00.90.00.03.00.9South of West Bankجنوب الضفة الغربية

4.40.01.18.00.08.06.00.00.00.1Gaza Stripقطاع غزة

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

2.00.17.55.71.926.51.40.02.35.5Palestineفلسطين

3.50.28.815.52.835.80.80.01.93.8West Bankالضفة الغربية

 4.60.12.87.20.20.00.00.00.60.3North of West Bankشمال الضفة الغربية

 0.10.03.190.00.042.60.00.036.90.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 5.71.947.438.04.325.619.50.00.013.4South of West Bankجنوب الضفة الغربية

0.50.13.20.50.610.62.50.014.37.1Gaza Stripقطاع غزة

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في صناديق كرتونية حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 14جدول 
Table 14: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Put Separated Solidwaste in Cartoon Boxes by Type of Solidwaste and 

Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في صناديق معدنية حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 15جدول 
Table 15: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Put Separated Solidwaste in Metal Boxes by Type of Solidwaste and 

Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

7.510.26.38.45.721.40.513.83.47.9Palestineفلسطين

7.16.20.61.50.130.90.813.81.13.5West Bankالضفة الغربية

 10.511.11.11.60.047.70.046.80.70.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 0.00.00.35.214.714.50.00.00.00.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 5.31.20.00.00.070.920.10.03.012.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

7.813.824.212.014.15.30.00.071.712.4Gaza Stripقطاع غزة

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

37.824.327.738.814.058.257.250.178.964.6Palestineفلسطين

41.722.525.354.322.749.692.750.178.967.0West Bankالضفة الغربية

 59.839.045.851.913.879.199.1100.097.286.4North of West Bankشمال الضفة الغربية

 8.42.20.70.027.130.422.050.036.942.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 19.23.627.479.528.094.719.50.03.060.7South of West Bankجنوب الضفة الغربية

33.926.035.330.60.872.91.20.00.062.2Gaza Stripقطاع غزة

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بوضع النفايات الصلبة المفصولة في صناديق بالستيك حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 16جدول 
Table 16: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Put Separated Solidwaste in Plastic Boxes by Type of Solidwaste and 

Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

2013 مرات أسبوعيًا حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 3 إلى 1نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بجمع النفايات الصلبة المفصولة من : 17جدول 
Table 17: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Collect Separated Solidwaste from 1-3 Times Weekly by Type of Solidwaste and 

Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

24.124.837.013.114.631.631.90.02.929.7Palestineفلسطين

30.940.148.513.614.740.41.10.00.527.7West Bankالضفة الغربية

 5.711.525.210.70.04.30.00.00.09.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

 81.784.486.696.339.557.926.00.00.057.6Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 50.317.515.67.623.11.80.00.03.026.3South of West Bankجنوب الضفة الغربية

17.211.20.412.814.416.680.50.071.731.7Gaza Stripقطاع غزة

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

38.050.835.348.171.410.210.949.920.85.7Palestineفلسطين

27.437.426.232.262.69.96.249.920.65.4West Bankالضفة الغربية

 34.549.529.137.586.216.60.90.02.84.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 9.913.512.73.733.311.852.050.063.10.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 30.578.957.012.948.93.580.5100.094.013.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

48.962.864.356.584.910.518.30.028.36.1Gaza Stripقطاع غزة

2013 مرات أسبوعيًا حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 6 إلى 4نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بجمع النفايات الصلبة المفصولة من : 18جدول 
Table 18: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Collect Separated Solidwaste from 4-6 Times Weekly by Type of Solidwaste and 

Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

2013 مرات فأكثر أسبوعيًا حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، 7نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بجمع النفايات الصلبة المفصولة : 19جدول 
Table 19: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Collect Separated Solidwaste from 7 Times and More in Weekly by Type of 

Solidwaste and Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

92.589.478.883.886.655.441.650.195.878.1Palestineفلسطين

90.787.081.873.792.567.15.550.196.299.0West Bankالضفة الغربية

 86.379.264.089.199.592.01.8100.098.798.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

 99.696.599.610.039.553.752.050.080.799.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 93.696.490.712.989.097.339.60.087.999.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

94.491.569.489.377.635.698.70.086.057.1Gaza Stripقطاع غزة

اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

4.34.611.811.09.823.61.720.71.26.7Palestineفلسطين

5.85.811.320.76.931.72.120.71.20.8West Bankالضفة الغربية

 9.110.324.03.90.20.00.00.00.61.1North of West Bankشمال الضفة الغربية

 0.20.10.290.041.846.348.050.019.30.6Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 0.41.20.086.910.40.00.00.00.00.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

2.83.513.35.914.29.81.30.00.012.6Gaza Stripقطاع غزة

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بنقل النفايات الصلبة المفصولة يدويًا داخل المؤسسة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 20جدول 
Table 20: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Transform Separated Solidwaste Manually Inside the Establishment by Type of 

Solidwaste and Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بنقل النفايات الصلبة المفصولة بواسطة آالت خاصة داخل المؤسسة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 21جدول 
Table 21: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Transform Separated Solidwaste by Special Tools Inside the Establishment by 

Type of Solidwaste and Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region
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اخرىنفايات كيميائيةنفايات مشعةنفايات معديةنفايات حادةنفايات عضويةتراب وحجارةزجاج ومعادنبالستك ومطاطورق وكرتون
Paper & 

cartoon

Plastic & 

rubber

Glass & 

metals

Soil & 

stones

Organic 

waste

Sharp 

waste

Infectious 

waste

Radioactive 

waste

Chemical 

waste

Others

3.26.09.45.13.720.992.529.33.015.2Palestineفلسطين

3.67.26.95.60.61.192.529.32.60.2West Bankالضفة الغربية

 4.610.512.17.00.38.098.20.00.70.3North of West Bankشمال الضفة الغربية

 0.23.40.20.018.60.00.00.00.00.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 6.12.49.30.20.62.760.4100.012.10.4South of West Bankجنوب الضفة الغربية

2.84.917.34.98.254.60.00.014.030.3Gaza Stripقطاع غزة

2013نسبة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تقوم بنقل النفايات الصلبة المفصولة يدويًا وبآالت خاصة داخل المؤسسة حسب نوع النفايات الصلبة والمنطقة، : 22جدول 
Table 22: Percentage of Economic Establishments in Palestine that Transform Separated Solidwaste Both Manually and by Special Tools Inside the 

Establishment by Type of Solidwaste and Region, 2013

المنطقة

Type of separated solidwasteنوع النفايات الصلبة المفصولة

Region
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أخرىصناديق بالستيكصناديق معدنيةصناديق كرتونيةأكياس خاصةأكياس عادية
Nylon bagsSpecial bagsCarton boxesMetal boxesPlastic boxesOthers

82.16.43.93.52.81.3100Palestineفلسطين

77.06.02.26.24.64.0100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

78.71.03.38.28.10.7100Constructionsاإلنشاءات

81.34.25.94.33.21.1100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 84.14.33.22.55.90.0100Transport and storageالنقل والتخزين

83.911.70.00.24.20.0100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

86.310.81.20.71.00.0100Servicesالخدمات

أخرىصناديق بالستيكصناديق معدنيةصناديق كرتونيةأكياس خاصةأكياس عادية
Nylon bagsSpecial bagsCarton boxesMetal boxesPlastic boxesOthers

82.16.43.93.52.81.3100Palestineفلسطين

80.07.44.43.83.21.2100West Bankالضفة الغربية

 84.35.14.71.92.31.7100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 76.514.23.42.43.30.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 76.74.85.07.94.01.6100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

86.84.12.82.82.31.2100Gaza Stripقطاع غزة

Total

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الوسائل التي يتم وضع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها والنشاط االقتصادي، : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Means Where Non-Separated Solidwaste Put in and 

Economic Activity, 2013 

Total

الوسائل المستخدمة لوضع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها
The means where non-separated solidwaste put in

Economic activityالنشاط االقتصادي

المجموع

الوسائل المستخدمة لوضع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها
The means where non-separated solidwaste put in

المجموع

2013للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الوسائل التي يتم وضع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها والمنطقة،  التوزيع النسبي: 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Means Where Non-Separated Solidwaste Put in and 

Region, 2013

Regionالمنطقة
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بالطريقتين معًاآالت  خاصةيدويًا
ManuallySpecial toolsBoth methods

94.73.61.7100Palestineفلسطين

93.14.82.1100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

94.43.62.0100Constructionsاإلنشاءات

94.93.12.0100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 98.21.60.2100Transport and storageالنقل والتخزين

97.70.32.0100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

95.04.30.7100Servicesالخدمات

بالطريقتين معًاآالت  خاصةيدويًا
ManuallySpecial toolsBoth methods

94.73.61.7100Palestineفلسطين

93.64.71.7100West Bankالضفة الغربية

 96.22.61.2100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 89.59.70.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 93.53.33.2100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

97.11.31.6100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة نقل النفايات الصلبة غير المفصولة داخل المنشأة والمنطقة، : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Transportation Method of 

Non-Separated Solidwaste Inside the Establishment and Region, 2013

Regionالمنطقة

Total

طريقة نقل النفايات الصلبة غير المفصولة داخل المنشأة
Transportation method of non-separated solidwaste 

inside the establishment

المجموع

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة نقل النفايات الصلبة غير المفصولة داخل المنشأة والنشاط : 25        جدول 
2013االقتصادي، 

Economic activity النشاط االقتصادي

Table 25: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Transportation Method of 

Non-Separated Solidwaste Inside the Establishment and Economic Activity, 2013

Total

المجموع طريقة نقل النفايات الصلبة غير المفصولة داخل المنشأة
Transportation method of non-separated solidwaste 

inside the establishment
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Periodicity (weekly)المجموع
 مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات3 الى 1من 

1 to 3 times4 to 6 times7 times and more

48.329.522.2100Palestineفلسطين

53.527.918.6100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

49.935.115.0100Constructionsاإلنشاءات

46.630.023.4100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 42.325.032.7100Transport and storageالنقل والتخزين

66.721.212.1100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

48.729.521.8100Servicesالخدمات

Periodicity (weekly)المجموع

 مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات3 الى 1من 

1 to 3 times4 to 6 times7 times and more

48.329.522.2100فلسطين
Palestine

49.328.522.2100الضفة الغربية
West Bank

56.020.024.0100شمال الضفة الغربية
North of West Bank 

44.942.612.5100وسط الضفة الغربية
Middle of West Bank 

43.428.328.3100جنوب الضفة الغربية
South of West Bank 

46.231.622.2100قطاع غزة
Gaza Strip

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية جمع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها والمنطقة، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Periodicity of Non-

Separated Solidwaste Collection and Region, 2013

المنطقة

(أسبوعيًا)الدورية 

Region

Total

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية جمع النفايات الصلبة غير المفصولة فيها والنشاط : 27جدول 
2013االقتصادي، 

Table 27: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Periodicity of Non-

Separated Solidwaste Collection and Economic Activity, 2013

Economic activity النشاط االقتصادي
(أسبوعيًا)الدورية 

Total
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  بنقل النفايات تقوم المنشأة
إلى اقرب حاوية

 تقوم الهيئة المحلية بتجميع
النفايات مباشرة من المنشأة

 تقوم المنشأة بنقل النفايات إلى
أقرب مكب نفايات

  بإلقاء تقوم المنشأة
النفايات بشكل عشوائي

أخرى

Establishment 

transfer the waste 

to the nearest 

container

Local authority 

collect the waste 

directly from 

Establishment

Establishment 

transfer the waste to 

the nearest dump 

site

Establishment 

throw out the 

waste randomly

Others

81.611.82.51.13.0100Palestineفلسطين

80.46.03.93.46.3100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

79.012.43.70.04.9100Constructionsاإلنشاءات

78.814.12.90.93.3100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 87.76.53.72.10.0100Transport and storageالنقل والتخزين

89.71.73.50.05.1100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

87.510.31.10.40.7100Servicesالخدمات

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة التعامل مع النفايات بعد جمعها مباشرة من المنشأة والنشاط االقتصادي، : 29جدول 

Economic activity

Table 29: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by How to Deal Directly with Waste after Collected from the 

Establishment and Economic Activity, 2013

النشاط االقتصادي

Total

المجموع طريقة التعامل مع النفايات بعد جمعها مباشرة من المنشأة
How to deal directly with waste after collected from the establishment
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 بنقل النفايات  تقوم المنشأة
إلى اقرب حاوية

تقوم الهيئة المحلية بتجميع 
النفايات مباشرة من المنشأة

تقوم المنشأة بنقل النفايات 
إلى أقرب مكب نفايات

 بإلقاء  تقوم المنشأة
النفايات بشكل عشوائي

أخرى

Establishment 

transfer the waste to 

the nearest 

container

Local authority 

collect the waste 

directly from 

establishment

Establishment 

transfer the waste to 

the nearest dump 

site

Establishment 

throw out the 

waste randomly

Others

81.611.82.51.13.0100Palestineفلسطين

90.44.72.10.62.2100West Bankالضفة الغربية

 85.38.62.20.53.4100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 95.21.42.90.00.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 93.81.91.21.12.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

63.226.53.52.34.5100Gaza Stripقطاع غزة

Table 30: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by How to Deal Directly with Waste after Collected from the 

Establishment and Region, 2013

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب طريقة التعامل مع النفايات بعد جمعها مباشرة من المنشأة والمنطقة، : 30جدول 

Regionالمنطقة

Total

طريقة التعامل مع النفايات بعد جمعها مباشرة من المنشأة
How to deal directly with waste after collected from the establishment 

المجموع
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حاوية مكشوفة 
خاصة بالبلدية

حاوية مغلقة 
خاصة بالبلدية

حاوية مكشوفة 
خاصة بالمنشأة

حاوية مغلقة خاصة 
بالمنشأة

Municipality 

open 

container 

Municipality 

closed 

container

Establishment 

open container

Establishment 

closed container

Total

90.58.01.00.5100Palestineفلسطين

92.75.91.40.0100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

98.02.00.00.0100Constructionsاإلنشاءات

89.09.11.30.6100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 88.89.81.40.0100Transport and storageالنقل والتخزين

96.83.20.00.0100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

91.97.10.50.5100Servicesالخدمات

حاوية مكشوفة 
خاصة بالبلدية

حاوية مغلقة 
خاصة بالبلدية

حاوية مكشوفة 
خاصة بالمنشأة

حاوية مغلقة خاصة 
بالمنشأة

90.58.01.00.5100Palestineفلسطين

88.89.41.20.6100West Bankالضفة الغربية

 83.812.92.11.2100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 91.87.50.20.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 92.86.50.70.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

95.33.90.80.0100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب نوع الحاوية المستخدمة لجمع النفايات الصلبة والمنطقة، : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Type of Container Which 

Used for Solidwaste Collection and Region, 2013

المنطقة

المجموعType of containerنوع الحاوية

Region

Municipality 

open 

container 

Municipality 

closed 

container

Establishment 

 open 

container

Establishment 

closed 

container

Total

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب نوع الحاوية المستخدمة لجمع النفايات الصلبة والنشاط : 31جدول 
2013االقتصادي، 

Table 31: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Type of 

Container Which Used for Solidwaste Collection and Economic Activity, 2013

Economic activity النشاط االقتصادي

المجموعType of containerنوع الحاوية
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أخرىوكالة الغوثمتعهد خاصهيئة محليةالمنشأة نفسها
The 

establishment

Local 

Authority

Private 

contractor

UNRWA OthersTotal

8.483.11.93.13.5100Palestineفلسطين

12.579.61.92.53.5100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

7.287.74.80.00.3100Constructionsاإلنشاءات

7.783.82.33.42.8100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 5.488.61.23.41.4100Transport and storageالنقل والتخزين

13.378.93.83.80.2100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

7.583.31.12.95.2100Servicesالخدمات

أخرىوكالة الغوثمتعهد خاصهيئة محليةالمنشأة نفسها
The 

establishment

Local 

Authority

Private 

contractor

UNRWA Others

8.483.11.93.13.5100Palestineفلسطين

5.984.92.51.94.8100West Bankالضفة الغربية

 7.084.44.61.92.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 4.377.80.03.114.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 5.691.81.70.80.1100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

13.479.30.75.61.0100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات والمنطقة، : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Doer of Solidwaste 

Disposal and Region, 2013

Regionالمنطقة
Total

الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات
Doer of solidwaste disposal

المجموع

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات والنشاط : 33جدول 
2013االقتصادي، 

Table 33: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Doer of Solidwaste 

Disposal and Economic Activity, 2013

Economic activity النشاط االقتصادي

المجموع الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات
Doer of solidwaste disposal
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أخرىإلقاؤها بشكل عشوائيمكب خاصمكب للهيئة المحلية

Local Authority 

dumping site

Private 

dumping site

Disposed 

randomly
Others

81.616.71.00.7100Palestineفلسطين

79.216.83.20.8100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

87.812.20.00.0100Constructionsاإلنشاءات

79.518.90.80.8100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 82.715.11.21.0100Transport and storageالنقل والتخزين

90.58.30.01.2100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

86.612.40.40.6100Servicesالخدمات

أخرىإلقاؤها بشكل عشوائيمكب خاصمكب للهيئة المحلية
Local authority 

dumping site

Private 

dumping site

Disposed 

randomly

Others

81.616.71.00.7100Palestineفلسطين

77.820.70.90.6100West Bankالضفة الغربية

 64.034.81.10.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 81.318.00.20.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 94.72.71.21.4100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

89.58.41.11.0100Gaza Stripقطاع غزة

2013التخلص النهائي من النفايات والمنطقة،  التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب مكان: 36جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Economic Establishment in Palestine by the Solidwaste Final 

Disposal Place and Region, 2013

Regionالمنطقة Total

مكان التخلص النهائي من النفايات
Solidwaste final disposal place

المجموع

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب مكان التخلص النهائي من النفايات والنشاط االقتصادي، : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Solidwaste Final 

Disposal Place and Economic Activity, 2013

Economic activity Totalالنشاط االقتصادي

مكان التخلص النهائي من النفايات
Solidwaste final disposal place

المجموع

60



PCBS: Environmental Economic Survey, 2013 - Main Findings األساسية النتائج - 2013 االقتصادي، البيئة مسح: PCBSا 

المجموع(أسبوعيًا)الدورية 
 مرات فأكثر7مرات 6 الى 4 منمرات 3 الى 1 من

1 to 3 times4 to 6 times7 times and more

43.431.525.1100Palestineفلسطين

48.832.318.9100Industrial activitiesاألنشطة الصناعية

55.535.39.2100Constructionsاإلنشاءات

42.229.028.8100Whole sale, retail & repairsتجارة الجملة والتجزئة

 35.242.622.2100Transport and storageالنقل والتخزين

47.035.317.7100Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

43.135.921.0100Servicesالخدمات

المجموع(أسبوعيًا)الدورية 
 مرات فأكثر7مرات 6 الى 4 منمرات 3 الى 1 من

1 to 3 times4 to 6 times7 times and more

43.431.525.1100Palestineفلسطين

43.932.124.0100West Bankالضفة الغربية

 43.026.430.6100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 46.539.314.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 43.034.222.8100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

42.430.427.2100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية التخلص النهائي من النفايات والمنطقة، : 38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Periodicity of Final 

Disposal Waste and Region, 2013

المنطقة
Periodicity (Weekly)

Region Total

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في فلسطين حسب دورية التخلص النهائي من النفايات والنشاط االقتصادي، : 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by the Periodicity of Final 

Disposal Waste and Economic Activity, 2013

Economic activity االقتصادي النشاط
Periodicity (Weekly)

Total
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 Introduction 
 

The attention of the world is increasingly drawn to environmental issues and environmental 
statistics on the economic sector are essential in order to assist with policy making and 
legislation that reduces the pressure on the environment, after many years of environmental 
neglect and the absence of standards and rules during the Israeli occupation, concern about 
the environment has grown in Palestine, as it has internationally.  
 
PCBS conducted the Environmental Economic Survey during the period 16/04/2013 to 
30/06/2013; with the primary objective of providing reliable data on the main environmental 
indicators in economic establishments in Palestine, including the methods used to handle solid 
waste and wastewater, the survey also includes the role of the local authority in providing a 
suitable environment that minimizes the negative effect of different types of pollution from 
economic activities.  
 
This report is divided into three chapters: The first chapter defines the main findings of the 
report, the second chapter explains the methodology of data collection and tabulation, in 
addition to details regarding data quality and estimations of the data sources of this report,  
and the third chapter contains the concepts and definitions used in this report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
October, 2013  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 
This chapter presents the main findings of the survey comprising environmental indicators for 
economic establishments in Palestine in 2013. 
 
 

1.1 Water 
 
Economic establishments consumed around 4.5 million cubic meters per month of 
water: 
Survey results showed that the average quantity of water consumed by economic 
establishments in Palestine in 2013 was 4.5 million cubic meters per month. The highest 
quantity of water consumed was 2.1 million cubic meters by establishments in the wholesale, 
retail and repairs sector, while the smallest amount was 22.5 thousand cubic meters in the 
information and communications sector. 
 
By region, the average quantity of water consumed by economic establishments in West Bank 
was 2.6 million cubic meters per month and 1.9 million cubic meters per month in Gaza Strip. 
 
Main source of water for economic establishments:  
Results showed that the main source of water for economic establishments in Palestine was 
the public water network, which was used by 84.0% of economic establishments.  
 

Percentage of Economic Establishments in Palestine Obtaining Water from Public 
Water Network by Economic Activity, 2013 

 
By region, 90.7% of economic establishments obtained water from the public water network 
in West Bank compared with 71.0% in Gaza Strip. 
 
1.2 Wastewater 
 
Data for 2013 indicated that 65.2% of economic establishments in Palestine used the 
wastewater network to dispose of their wastewater and 14.4% used porous cesspits.  
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Percentage of Economic Establishments in Palestine that Use Wastewater Network by 
Region, 2013 

 
1.3 Solid Waste 
 
Components of solid waste: 
In 2013, 94.0% of economic establishments in Palestine stated that their waste comprised 
paper and cardboard, 69.8% of economic establishments said that their waste comprised 
plastic and rubber and 51.8% said their waste comprised soil and stones.  
 
By region, 95.5% of economic establishments in West Bank said their waste comprised paper 
and cardboard compared to 90.7% in Gaza Strip.    
 
Solid waste separation: 
The percentage of economic establishments in 2013 that produced and separated radioactive 
waste was 40.8%, all of them in service sector. 
 
Means of disposal of solid waste: 
In 2013, 78.8% of economic establishments in Palestine used nylon bags to dispose of plastic 
and rubber waste, 71.6% used special containers to dispose of radioactive waste and 73.4% 
used cardboard boxes to dispose of chemical waste. In addition, 26.5% of economic 
establishments used metal containers to dispose of hazardous waste and 21.4% used plastic 
boxes to dispose of hazardous waste.     

 
The survey results showed that 82.1% of economic establishments used nylon bags to dispose 
of non-separated solid waste, 6.4% used special bags, 3.9% used cardboard containers and 
3.5% used metal containers. 
 
Regularity of solid waste collection: 
In 2013, 78.9% of economic establishments in Palestine had their waste collected once to 
three times a week, 31.9% had a waste collection four to six times a week and 71.4% had their 
waste collected seven times per week or more. 
  
For non-separated solid waste, 48.3% of economic establishments had it collected once to 
three times a week, 29.5% had it collected four to six times a week and 22.2% had their waste 
collected seven times or more per week. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the scientific methodology and data quality procedures 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, in addition to the 
data quality assurance controls. 
 
2.1 Survey Objectives 
The primary objective is to provide reliable data on the main environmental indicators in 
economic establishments in Palestine, including the methods used to handle solid waste and 
wastewater. The survey also includes the role of the local authority in providing a suitable 
environment that minimizes the negative effect of different types of pollution from economic 
activities. 
 
2.2 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 were made to economic establishments to improve the survey tools 
and test the questionnaire prior to the implementation of the survey. Subsequent to the visits, 
some modifications were made to the questionnaire and the instructions. 
 
2.3 Target Population 
All economic establishments approved by the Central Bureau of Statistics in the classification of 
economic activities. The Enviromental Economic Survey covers activities in accordance with 
ISIC.rev.4. 
 
Sample frame: 
The sampling frame is the list of all economic establishments enumerated in the Establishments 
Census of 2012 conducted by PCBS. 
 
Sample size: 
The sample size of the Environmental Economic Survey is 3982 economic establishments. 
 
Sample design: 
The sample was a single-stage stratified random systematic sample. 
 
Stratification: 
Three levels of stratification were followed in designing the sample of the survey, including: 

1. Stratification by region: (North, Middle, South West Bank) and Gaza Strip. 
2. Stratification by economic activity according to ISIC.rev.4. 
3. Stratification by employment group. 

 
Publication level: 

1- State of Palestine 
2- Economic activity according to ISIC1. 
3- Region: (North, Middle, South West Bank) and Gaza Strip. 
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2.4 Field Work 
 
Training field workers: 
Field workers were trained on the main skills prior to the start of data collection. Interviewers 
were trained on the environmental survey in training courses in one location in West Bank 
and one location in Gaza Strip. Trainers briefed the participants on the aims and definitions of 
the different indicators of the survey and how to fill in the questionnaire. 
 
Data collection: 
Field operations started on 16/04/2013 and lasted until 30/06/2013. The field work team 
consisted of a coordinator, directors of the field work offices and field workers, and each team 
consisted of supervisors and five field workers. 
 
During field work, 3,982 economic establishments were visited in Palestine, the end results of 
the interviews were then dealt with as follows: 

 
interview results Frequency Percentage % 

Completed questionnaires    3,305     83.0 

Completely closed   103       3.0 

Temporarily closed    36     1. 0 

Not found unit    23     1.0 

Did not practice any activity during the reference period    30     1.0 

The economic activate are different    2     0.0 

Refusal    217     5.0 

Repeated    7    0.0 

Government    9    0.0 

Others    250    6.0 

Total     3,982    100 

 
2.5 Data Processing 
The data processing stage comprised the following operations: 

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

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

• Duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Checks for logic and consistency of data entered. 
• Possibility of internal editing of answers to questions. 
• Ensuring a minimum of digital data entry and field work 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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2.6 Accuracy 
This covers many aspects of the survey, mainly statistical errors originating from the sample 
and also non-statistical errors by workers and survey tools. It also includes response rates to 
the survey and their effect on the assumptions. This section includes: 
 
Sampling errors: 
Sampling errors result from studying only a part of a social base. As this survey is sample 
based, data will be affected by sampling errors due to not using the whole frame of society 
and differences may appear compared with the actual values that could be obtained through a 
census. For this survey, variance calculations were made for the amounts of water consumed, 
the solid waste generated and the main source of water in economic establishments by region 
and activity. 
 
The results of the variance calculations showed that it is possible to publish the results of 
water sources by region (North, Middle, South of West Bank and Gaza Strip) and by 
economic activity. For the amounts of water consumed it is possible to publish the results for 
the West Bank and Gaza Strip as there is high variance between the regions. For the quantities 
of solid waste it is not possible to publish the results as there is high variance between both 
regions and the economic activities engaged in.  

 
Table of Variance for Environmental Economic Survey 2013, West Bank  

 

Variable  
Estimate Standard 

Error C.V % 
95 % Confidence Interval 

unit value Lower Upper 
Main source of water – Public 
Water Network 

% 86.2 1.2% 1.4% 83.6 88.5 

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

% 87.5 1.5% 1.8% 80.2 86.0 

Consumed water in the 
industrial activities 

M3 970,097 140,269.8 14.5% 694,826.2 1,245,368.8 

 
Table of Variance for Environmental Economic Survey 2013, Gaza Strip  

 

Variable  
Estimate Standar

d Error C.V % 
95 % Confidence 

Interval 
unit value Lower Upper 

Main source of water – Public Water 
Network % 69.8 2.1% 3.0% 65.6 73.7 

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

% 72.0 2.5% 3.4% 67.0 76.0 

 
Non-sampling errors: 
Several measures were adopted to minimize the effects of such errors. The interviewers, 
editors and coders underwent intensive training and were provided with field work manuals to 
consult when facing any problem. 
 
The data entry program was designed in a way that allows for error detection and correction. 
This applies particularly to logical errors that might not be discovered prior to data entry. A 
consistency check was also performed to ensure accuracy after data entry. 
 
Errors may result from cases of non-response as well as in the implementation of the survey. 
In this survey, errors emerged because of (a) the special situation of the questionnaire itself 
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which depends on a estimates; (b) diversity of sources (e.g., interviewers, respondents, 
editors, coders, data entry operators, etc.).  
 
It is important to note that five percent of the sample for this survey underwent re-interview 
and the results of these re-interviews were reported by the supervisors. Re-interview reveals 
variances in estimates by interviewers of the quantities of water consumed and solid waste 
produced when the interviewer responsible for the main survey questionnaire differs from the 
person responsible for the re-interview questionnaire.  
 
Response and non-response formulas: 
 

Percentage of over coverage errors = Total cases of over coverage            x 100% 
                                                             Number of cases in original sample  

= 3% 
Non response rate =    Total cases of non response x 100% 
                                         Net Sample size 
                                   = 13.6% 

 
Net sample = Original sample – cases of over coverage 
Response rate = 100%  -  non-response rate 
                              = 86.4% 
   
Treatment of non-response cases using weight adjustment  

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

 

Where as 
wi : the primary weight before adjustment for the establishments i 
g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 
fg: weight adjustment factor for the group g. 
          ∑ng

wi  :   Total weights in group g         

   cases     ∑ cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage 

    :    Total weights of response cases  ∑rg
wi       

 
We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by using 
the following formula: 

fgiwiiw *' =  
 
2.7 Comparability 
The data of the Environmental Economic Survey are comparable by region and by time 
period. A comparison of the data by geographical area and with data from previous rounds 
showed no significant differences. 
 
The data on indicators dealing with separated solid waste are not comparable with previous 
rounds of the survey. Nor are the quantities of water consumed and solid waste generated due 
to the high variance of these indicators. 
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The following table presents comparison:  
 

Main Selected Environmental Indicators about the Activity of the Economic 
Establishments in Palestine for the Years 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 

2013 2011 2009 2008 2006 Indicator 

      Means of obtaining water : 

84.0 86.1 92.0 87.5 86.7 Public water network 

1.3 2.5 6.7 6.1 6.7 Collection rain water well 

      Wastewater disposal method: 

65.2 62.2 59.9 66.4 66.8 Wastewater network 

14.4 15.5 29.9 21.9 21.1 Porous cesspit 

      Doer of transporting solid waste: 

8.4 11.1 6.0 22.5 9.3 The establishment 

83.1 84.0 86.3 70.4 79.6 Local Authority 

 
2.8  Data Quality Assurance Procedures 
Several measures were applied to ensure quality control in the survey, such as the training of 
field workers on the main skills prior to data collection and field visits to field researchers to 
ensure the accuracy of data collection. In addition, a re-interview was conducted of five 
percent of the economic establishments. An audit of questionnaires was carried out before 
data entry and a program was used that filters out errors during the data entry process. Data 
were examined to ensure that they were free from errors not previously discovered. Following 
receipt of the raw data file, cleaning and inspection of the anomalous values was conducted 
and the consistency of different questions on the questionnaire was examined. 
 

 
2.9 Special Technical Notes 
The following are important technical notes on the indicators presented in the results of the 
survey: 

• Tables of water quantities were based on estimates by respondents so care should be 
taken in relation to these figures. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 
Establishment: 
An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location 
and in which only a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the 
principal productive activity accounts for most of the value added.  
 
Solid Waste Disposal: 
Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or recycled.  
  
Waste Collection: 
Collection or transport of waste to the place of treatment or discharge by municipal services 
or similar institutions, or by public or private 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:  
Outdoor burning of wastes such as lumber, used textile and others. 
 
Porous Cesspit:  
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 
 
Tight Cesspit:  
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 
Sewage Network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 
domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 
sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged.  
 
Public Water Network:  
A net of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally belongs to 
a municipality, the council or to a private company. 
 
Wastewater: 
Used water, typically discharged into the sewage system. It contains matter and bacteria in 
solution or suspension.  
 
Dump: 
Site used to dispose solid waste 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.  
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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.  
 
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.  
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