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 5102، تموز –هـ 0416، شوال. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
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 2982700  2 (970/972): هاتف
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 0011111111: الرقم المجاني

      diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
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حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير 
 5114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكـر وتقديـر
 

الفلسـطيني بالشـكر والتقـدير إلـى كـر األسـر الفلسـطينية التـي سـاهمت فـي إنجـا  جمـع يتقـدم الجهـاز المركـزي لإلحصـاء 
لى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم  .بيانات المسح، وا 

 
ء الفلسـطيني، وبـدعم ، بقيـادة فريـق فنـي مـن الجهـاز المركـزي لإلحصـا5102 البيئـة المنزلـيلقد تم تخطيط وتنفيذ مسح 
ممثلة بمكتـب الممثليـة  5102لعام  CFG))ومجموعة التموير الرئيسيـة للجهاز  دولة فلسطينمالي مشترك بين كر من 

 .SDC))والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  دولة فلسطينالنرويجية لدى 
 

 .الفلسطيني لإلحصاء يالجهاز المركز  مسؤولية هذا التقرير من محتويات أن إلى اإلشارة تجدر
 
ــى يت ــدير إل ــر الشــكر والتق ــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزي ــو متلا ةعــو مجمأعضــاء ق ر الرئيســية للجهــاز     ي
(CFG )الذين ساهموا بالتموير على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 فريق العمر 
 

 اللجنة الفنية  

 رئيس اللجنة                 ربى القبج

  محمد شاهين
  صفيه إبراهيم

 آيه الرابي
  مهيره قنداح

  يوسف األشقر
 زياد قاللوة

 محمد الصيرفي
  سماح سناف

 

 التقرير إعداد 

 صفيه إبراهيم
 

 الخرائط تصميم 
 رانيه وكيله

 
 النشر معايير تدقيق 

  جناجره حنان
 

 األولية المراجعة  
 اخليف زهران
 الرحمن عبد محمود

 محمد قاللوة
 

 النهائية المراجعة  

 عناية زيدان
  

 العام اإلشراف 
 الجهاز رئيس                               عوض عال      
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
  قائمة الجداول 
 المقدمة 

 
 

 01 النتائج األساسية       :الفصل األول

 01 المياه  0.0 

 00 المياه العادمة  5.0 

 51 النفايات الصلبة    1.0 

 54 التعرض للضجيج 4.0 

 تلوث الهواء 2.0 
 

54 

 51 المنهجية وجودة البيانات       :الفصل الثاني

 51 أهداف المسح  0.5 

 51 استمارة المسح  5.5 

 50 اإلطار والعينة  1.5 

 50 العمليات الميدانية  4.5 

 11 معالجة البيانات  2.5 

 11 حساب األوزان  ..6 

 11 جودة البيانات  ..1 

 11 دقة البيانات                                                                                ..0 

 11 مقارنة البيانات                                                                             2.5 

 11 إجراءات ضبط الجودة ..01 

 المالحظات الفنية  ..00 
 

14 

 المفاهيم والمصطلحات       :الفصل الثالث
 

52 

 المراجع 
 

51 

 53 الجداور 
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 قائمة الجداور
 

 الصفحة
 

 الجدور
 

           ،5112، 5110، 5116، 5114عوام فلسطين خالل األ مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في 60

 5102و 5101، 5100  

 :0جدور 

   

 :5جدور  5102والمنطقة،  سيلة الرئيسية للحصول على المياهفي فلسطين حسب الو  نسبة األسر 65
   

        في فلسطين حسب الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه، والمنطقة ونوع نسبة األسر  42
 5102التجمع، 

 :5جدور 

   

ومتوسط استهالك األسرة ( ألف متر مكعب)كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في فلسطين  65
 5102حسب المنطقة، ( متر مكعب) من المياه شهريا  

 :6جدور 

   

   

والمنطقة،  من شبكات المياه العامة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تقييم األسرة لجودة المياه 66
5102 

 :2جدور 

   

   

 :4جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه والمنطقة،  62
   

التجمع،      ونوع  خدمة اإلمداد بالمياه، والمنطقة استمرارية وزيع النسبي لألسر في فلسطين حسبالت 45
5102 

 :1جدور 

   

 :8جدور  5102والمنطقة،  طريقة التخلص من المياه العادمة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب 64
   

التجمع،    ونوع، والمنطقة حسب طريقة التخلص من المياه العادمة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين 64
5102 

 :3جدور 

   

 :01جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة،  61
   

التوزيع النسبي لألسر التي ال تتلقى خدمات جمع النفايات الصلبة في فلسطين حسب أهم طريقة  61
 5102للتخلص من النفايات الصلبة والمنطقة، 

 :00جدور 

   

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لها خدمة جمع النفايات الصلبة في فلسطين حسب دورية الجمع  68
 5102والمنطقة، 

 :05جدور 

   

من النفايات المنزلية في  (كغم) ومتوسط إنتاج األسرة يوميا   (طن) يوميا   الناتجةكمية النفايات  63
 5102فلسطين حسب المنطقة، 

 :05جدور 

   

 :06جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة،  21
   

   

 :02جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للضجيج والمنطقة،  20
   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أوقات التعرض  20
 5102والمنطقة، 

 :04جدور 
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 الصفحة
 

 الجدور
 

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للضجيج  25
 5102والمنطقة، 

 :01جدور 

   

 :08جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للروائح والمنطقة،  25
   

والمنطقة،    التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أوقات التعرض 25
5102 

 :03جدور 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانا أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للروائح  25
 5102والمنطقة، 

 :51جدور 

   

 :50جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للغبار والمنطقة،  26
   

   فلسطين حسب أوقات التعرضلبا  في التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانا أو غا 26
 5102والمنطقة، 

 :55جدور 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للغبار  22
 5102والمنطقة، 

 :55جدور 

   

 :56جدور  5102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للدخان والمنطقة،  55
   

  لبا  في فلسطين حسب أوقات التعرضالتوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانا  أو غا 56
 5102والمنطقة، 

 :52جدور 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للدخان  56
 5102والمنطقة، 

 :54جدور 
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 المقدمة

 
تعتبر إحصاءات البيئة من الحقول اإلحصائية األساسية التي ازداد االهتمام الدولي بها في العقد األخير، وتشكل هذه 

ويحتل هذا المجال أهمية   .رسم السياسات المتعلقة بالبيئةاإلحصاءات أداة معلوماتية مهمة في النقاش العام والتخطيط و 
 .  صـائية المتوفـرة حول البيئةبسبب قلة البيانات اإلح فلسطينخاصة في 

 
وحتى       54/11/5102من  ي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترةفذه الجهاز المركز نمسح البيئة المنزلي الذي  يهدف

إلى توفير البيانات الالزمة لبناء وتحديث قواعد البيانات اإلحصائية التي تتضمن مؤشرات إحصائية بيئية  10/12/5102
، وعلى وجه الخصوص يهدف المؤثرات البيئيةو ، والنفايات الصلبة، والمياه العادمةعن القطاع المنزلي في مواضيع المياه، 

 :المسح لتوفير بيانات إحصائية حول القضايا اآلتية
 بيانات عن استهالك المياه في المساكن ومصادر التزود بها. 
 والمكونات الرئيسية لهذه يتها التقديرية ودورية جمعهابيانات عن النفايات الصلبة المنزلية وطرق التخلص منها وكم ،

 .النفايات
 بيانات عن المياه العادمة المنزلية وطرق التخلص منها. 
  الروائح أو الغبار أو الدخان، وذلك لمعرفة بالضجيج أو في محيط المسكن وذلك  يئيةالتلوث بالمؤثرات الببيانات عن

 .، ومصادر التلوثنسبة المتعرضين للتلوث، وأكثر األوقات تعرضا  

 

التـي تناولهـا المسـح  الرئيسـةيعرض الفصل األول النتائج األساسية للمسح حسب المواضـيع  يتألف التقرير من ثالثة فصول؛
أمـــا ، والمـــؤثرات البيئيــة، بالبحــث، وتـــم جمــع بيانـــات عنهــا والتـــي تشــمل مواضـــيع الميــاه، والميـــاه العادمــة، والنفايـــات الصــلبة

لجــودة البيانــات  فــي تخطــيط وتنفيــذ المســح ويعــرض كــذلك تقييمــا   تباعهــااتنــاول المنهجيــة العلميــة التــي تــم الفصــل الثــاني في
ويعــرض الفصــل الثالــث المفــاهيم والمصــطلحات العلميــة الــواردة فــي   تــم الحصــول عليهــا فــي هــذا المســح، اإلحصــائية التــي

 .التقرير
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 

 

 

 5102، تموز عال عوض

  رئيس الجهاز

 



PCBS : النتائج األساسية -5102، المنزليمسح البيئة 

 

 

  



PCBS : النتائج األساسية -5102، المنزليمسح البيئة 

 

01 

 

 الفصل األول
 

 النتائج األساسية
 

، حيـــــث تعـــــرض هـــــذه النتـــــائج 5102ألهـــــم المؤشـــــرات اإلحصـــــائية لمســـــح البيئـــــة المنزلـــــي  يعـــــرض هـــــذا الفصـــــل ملخصـــــا  
 . والتي أمكن توفيرها في هذا المسح فلسطينسمات واقع البيئة للقطاع المنزلي في 

 
 المياه 0.0

تقــيم فـي مسـاكن متصــلة بشـبكة الميـاه العامــة،  فلسـطينمـن األســر فـي % 21.1أن  5102بينـت نتـائج مسـح البيئــة المنزلـي 
 .في قطاع غزة% 21.1في الضفة الغربية مقابل % 21.4حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 

 
 5102حسب المنطقة،  فلسطينالتي تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة في  نسبة األسر 

 
 

مـن % 20.0أن  5102، فقد بينـت نتـائج المسـح خـالل العـام المنطقةنسب االتصال بشبكة المياه العامة حسب  وتتباينهذا 
بلغــت نســبة األســر المقيمــة فــي ، بينمــا تقــيم فــي مســاكن تتصــل بشــبكة الميــاه العامــةوســط الضــفة الغربيــة األســر المقيمــة فــي 

 .%01.4وتتصل بشبكة المياه العامة جنوب الضفة الغربية 

 
 :مليون متر مكعب من المياه شهريا   04القطاع المنزلي يستهلك حوالي 

متـر  مليـون 16.323 حـوالي فلسـطينفـي  5102فـي القطـاع المنزلـي خـالل العـام  بلغ مجمـوع كميـة الميـاه المسـتهلكة شـهريا  
 .قطاع غزةمتر مكعب في ماليين  5.863متر مكعب في الضفة الغربية و ماليين 10.460مكعب موزعة بواقع 

 

فـي الضـفة  1م 00.1بواقـع  ،1م 00.1 فلسـطينفقـد بلـغ فـي  أما بخصوص معدل استهالك األسـرة مـن الميـاه المنزليـة شـهريا  
 .في قطاع غزة 1م 02.1الغربية و
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  :المياه جيدة تعتبر األسرنصف  أكثر من
علــى  تعتبــر الميــاه جيــدة، وتتبــاين هــذه النســبة بشــكل كبيــر فلســطينمــن األســر فــي % 60.0أن  5102بينــت النتــائج لعــام 

تدني هذه النسبة في قطاع غزة إن .  في قطاع غزة %50.5في الضفة الغربية مقابل % 10.5مستوى المنطقة حيث بلغت 
 .إلى المياه الجوفية المياه العادمة تسرب يعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وبسبب

 
  :اإلمداد بالمياه استمرارية خدمة

فـي حـين بلغـت ، تتوفر لهـا خدمـة اإلمـداد بالميـاه بشـكل يـوميمن األسر في فلسطين % 41.2أن  5102لعام  تشير النتائج
 %.52.2أيام أسبوعيا  على مستوى فلسطين  4-1نسبة األسر التي تتوفر لها خدمة اإلمداد بالمياه من 

 
 المياه العادمة 5.0

 

 :الصحي االتصار بشبكة الصرف
حوالي  5102تتخلص من مياهها العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي خالل عام التي  فلسطينفي بلغت نسبة األسر 

تستخدم  فلسطينفي من األسر % 31.8بينما نجد أن .  (في قطاع غزة% 01.2في الضفة الغربية و% %10.4 )21.2
 من األسر تستخدم حفر صماء للتخلص من المياه% 01.2الحفر االمتصاصية كوسيلة للتخلص من المياه العادمة، و

 .5102وذلك في العام  العادمة
 

 5102نسبة األسر في فلسطين حسب وسيلة التخلص من المياه العادمة والمنطقة، 
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أن  5102حســب نــوع التجمــع، فقــد بينــت نتــائج المســح خــالل العــام الصــرف الصــحي هــذا وتتبــاين نســب االتصــال بشــبكة 
، بينمــا بلغــت نســبة الصــرف الصــحيتقــيم فــي مســاكن تتصــل بشــبكة  فلســطينمــن األســر المقيمــة فــي الحضــر فــي % 61.1
 %. 21.5، وتلك المقيمة في المخيمات %0.1الصرف الصحي المقيمة في الريف وتتصل بشبكة في فلسطين األسر 

 
 ت الصلبةالنفايا 5.0

 

  :عن جمع النفايات المسؤولةالمحلية هي الجهة الرئيسية الهيئة 
% 10.0خدمة جمع النفايات الصـلبة مـن قبـل الهيئـة المحليـة قـد بلغـت  التي تتلقىأن نسبة األسر  5102بينت النتائج لعام 
خدمــة  التــي تتلقــىأن نســبة األسـر مقابــل ، (فــي قطـاع غــزة% 00.1فـي الضــفة الغربيــة و% 11.2) فلســطينمـن األســر فــي 

من األسـر فـي فلسـطين يقـوم % ..1، وفلسطينمن األسر في % 2.4قد بلغت  وكالة الغوثجمع النفايات الصلبة من قبل 
 .  متعهد خاص بجمع نفاياتها

 

لتخلص ا وقد كانت أهم طرق، 5102عام  فلسطينفي % 2.2بلغت نسبة األسر التي ال تتلقى خدمة جمع النفايات الصلبة 
قـرب حاويـة أهـو إلقـاء النفايـات فـي  5102لعـام ألسر التي ال تتلقى خدمـة جمـع النفايـات الصـلبة ل فلسطينمن النفايات في 

 .  %06.4بنسبة  حرقهاأو ، %11.4 بنسبة (خارج منطقة سكن األسرة)
 

 
 5102حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة،  فلسطينفي سر التوزيع النسبي لأل

  
 

  :متوسط إنتاج األسرة اليومي من النفايات المنزلية
مـا  المتوسـطهـذا ، وقـد تبـاين كغم 5.2 حوالي 5102لعام  فلسطينمتوسط إنتاج األسرة اليومي من النفايات المنزلية في  بلغ

هذا وقد بلغت .  كغم في قطاع غزة 5.4 كغم في الضفة الغربية مقابل 1.5إذ بلغ المتوسط ، طاع غزةبين الضفة الغربية وق
طــن  1,835.0بواقــع ، 5102طــن يوميــا  لعــام  2,551.0 حــوالي فلســطينالكميـة التقديريــة مــن النفايــات المنزليــة المنتجــة فــي 

 طن في قطاع غزة 716.0في الضفة الغربية، و
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 :مخلفات الطعام هي أهم مكون للنفايات الصلبة المنزلية
أهم مكون للنفايات الصـلبة المنزليـة، بينمـا  هيتعتبر أن مخلفات الطعام  فلسطينمن األسر في % 22.0أشارت النتائج أن 

 .  فلسطينمن األسر في % 51.1األطفال أهم مكون للنفايات الصلبة المنزلية بالنسبة لـ  حفاضات رتب  اعت  
 

 التعرض للضجيج 6.0
ـــــا   فلســـــطينمـــــن األســـــر فـــــي % 19.8بينـــــت النتـــــائج أن   فـــــي حـــــين أن، 5102للضـــــجيج خـــــالل عـــــام  تتعرضـــــمـــــا  غالب

 .تعرضت للضجيج أفادت أنها أحيانا  ما سرمن األ% 01.5
 

مـــــن األســــــر المتعرضـــــة للضـــــجيج أحيانــــــا  أو غالبـــــا  بأنهــــــا % 60.5أفــــــادت وقـــــات التعــــــرض للضـــــجيج فقـــــد بخصـــــوص أ
ـــــل  للضـــــجيج فـــــي أوقـــــات غيـــــر محـــــددة، تعرضـــــت  السادســـــةالســـــاعة  للضـــــجيج مـــــن تتعرضـــــ مـــــن األســـــر% 01.6مقاب

 .5102وذلك خالل العام  الثانية عشرة ظهرا   حتى صباحا  
 

مـــــــن األســـــــر المتعرضـــــــة للضـــــــجيج أحيانـــــــا  أو غالبـــــــا  تعتبـــــــر حركـــــــة المـــــــرور أهـــــــم مصـــــــدر % 22.6بينـــــــت النتـــــــائج أن 
 .أهم مصدر للضجيج وه يالسكان االزدحامأن  من األسر تعتبر% 51.6للضجيج، وأن 

 
 5102لضجيج والمنطقة، لمصدر أهم حسب  فلسطينألسر المتعرضة للضجيج أحيانا  أو غالبا  في التوزيع النسبي ل

 

 
 تلوث الهواء 2.0

 

 :التعرض للروائح
 فــــــي حــــــين أن ،للــــــروائح تتعرضــــــمــــــا غالبــــــا   فلســــــطينفــــــي  مــــــن األســــــر% 04.0أن  5102بينــــــت نتــــــائج المســــــح لعــــــام 

مــــن األســــر فــــي % 15.4تعرضــــت للــــروائح، فــــي المقابــــل فــــ ن أفــــادت أنهــــا أحيانــــا  مــــا  فلســــطينمــــن األســــر فــــي % 05.0
 .5102خالل العام  للروائح تعرضتما  تتعرض أو نادرا   لمفلسطين 
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ه ال يوجـــــد وقـــــت محـــــدد أنـــــ 5102عـــــام  فلســـــطينمـــــن األســـــر المتعرضـــــة للـــــروائح أحيانـــــا  أو غالبـــــا  فـــــي % 65.1أفـــــادت 
ـــــروائح ـــــ ن للتعـــــرض لل ـــــل ف ـــــي % 20.4، فـــــي المقاب ـــــروائح ف ـــــين الثامنـــــة مســـــاء  حتـــــى مـــــن األســـــر تتعـــــرض لل الفتـــــرة مـــــا ب
 .السادسة صباحا  

 
الميـــاه تعتبـــر أن  فلســـطينمـــن األســـر المتعرضـــة للـــروائح أحيانـــا  أو غالبـــا  فـــي % 44.2أن  5102كمـــا بينـــت النتـــائج لعـــام 

 الزراعيـة النفايـاتأن  فلسـطينســر المتعرضـة للـروائح فـي مـن األ% 12.0تعتبـر، فـي حـين أهم مصـدر للـروائح هي ةالعادم
 .أهم مصدر للروائح هي
 

 :التعرض للغبار
ـــــائج لعـــــام  ـــــت النت ـــــي مـــــن األســـــر % 2.2أن  5102بين ـــــا   فلســـــطينف ـــــار، و  تمـــــا تعرضـــــ غالب مـــــن األســـــر % 2.6ن أللغب

 .للغبار تما تعرض تتعرض أو نادرا   لم من األسر% 04.2مقابل ال ، فيللغبار أحيانا   تتعرض
 

ــــــا  فــــــي % 04.2أفــــــادت  ــــــا  أو غالب ــــــار أحيان ــــــار هــــــو مــــــن أن وقــــــت التعــــــرض ل فلســــــطينمــــــن األســــــر المتعرضــــــة للغب لغب
ــــة عشــــرة ــــىظهــــرا   الســــاعة الثاني ــــة حت ــــل مســــاء   الثامن ــــات غيــــر % 11.6، فــــي المقاب ــــي أوق ــــار ف مــــن األســــر تتعــــرض للغب

 .محددة
 

 طـرق غيـر المعبـدة أهـم مصـدر للغبـارللغبـار أحيانـا  أو غالبـا  تعتبـر المـن األسـر المتعرضـة % 66.0النتائج أن  وبينتكما 
 (. في قطاع غزة% 01.2في الضفة الغربية، و% 61.4)

 
 5102والمنطقة،  للغبارمصدر أهم أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب  للغبارألسر المتعرضة التوزيع النسبي ل

 

  
 :التعرض للدخان

مــن األســر % 2.6للــدخان، و تمــا تعرضــ غالبــا   فلســطينفقــط مــن األســر فــي % 6.6أن  5102نتــائج المســح لعــام  بينــت
 .  للدخان تما تعرض تتعرض أو نادرا   لم فلسطينمن األسر في % 01.0للدخان، بينما  أحيانا   تتعرض
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أن وقــــــت التعــــــرض للــــــدخان هــــــو مــــــن  فلســــــطينمــــــن األســــــر المتعرضــــــة للــــــدخان أحيانــــــا  أو غالبــــــا  فــــــي % 02.6أفـــــادت 
مــــــن األســــــر تتعــــــرض للــــــدخان فــــــي أوقــــــات غيــــــر % 60.1، فــــــي المقابــــــل فــــــ ن صــــــباحا   السادســــــة حتــــــى مســــــاء   الثامنــــــة
 .محددة

 
مــــن األســـــر المتعرضــــة للـــــدخان % 22.2كمــــا بينــــت النتـــــائج أن حــــرق النفايـــــات يعتبــــر أهــــم مصـــــدر للــــدخان بالنســـــبة لـــــ 

  .فلسطينأحيانا  أو غالبا  في 
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

جراءات الجودة التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح البيئة المنزلي الذي تم تنفيذه عام  يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية وا 
، وتشمل تصميم أدوات البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصـة بموضـوع الدراسـة، باإلضـافة 5102

جراءات ضبط الجودة المتبعة  .إلى دقة البيانات وا 
 

 أهداف المسح 0.5

 : يهدف المسح إلى توفير بيانات إحصائية حول القضايا اآلتية
 بيانات عن استهالك المياه في المساكن ومصادر التزود بها. 
 والتخلص منها، النفايات الصلبة المنزلية وطرق التخلص منها وكميتها التقديرية ودورية جمعها  بيانات عن

 .والمكونات الرئيسية لهذه النفايات
 بيانات عن المياه العادمة المنزلية وطرق التخلص منها. 
  الدخان، وذلك لمعرفة نسبة و  الغبارو  الروائحالضجيج و  تشملفي محيط المسكن و  المؤثرات البيئيةعن بيانات

 .، ومصادر التلوثالمتعرضين للتلوث، وأكثر األوقات تعرضا  

 
 استمارة المسح   5.5

حقق المواصـفات الفنيـة لجميـع مراحـل المسـح وخاصـة ع المعلومات، لذلك ال بد أن تتمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجم
 .مرحلة العمل الميداني، ومتطلبات معالجة البيانات وتحليلها

 

ضــوع إحصــاءات البيئــة، وتوصــيات األمــم علــى تجــارب الــدول األخــرى فــي مو  اإلطــالعوقــد تــم تصــميم اســتمارة المســح بعــد 
 .المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب ة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصيالمتحدة

 
 :تصميم وفحص االستمارة

 :مرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل اآلتية
  والمصطلحات المستخدمة تم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدة حول استمارات البيئة والمفاهيم

 .فيها
 ومسح البيئة  مسح البيئة االقتصادي، تم الرجوع إلى استمارات المسوح التي قام الجهاز بتنفيذها ومنها استمارات

 .مختلفةألعوام  الرعاية الصحية، باإلضافة إلى استمارة مسح البيئة المنزلي لمرافق
   ضافة أسئلة بقة للمسح وذلك ب عادة صياغة مجموعة من األسئلة على نتائج الدورات السا تم تعديل االستمارة بناء وا 

 .جديدة
 تم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة وتعليمات التدقيق والتنظيف . 

 
 



PCBS : النتائج األساسية -5102، المنزليمسح البيئة 

 

50 

 

 اإلطار والعينة  ..5
 

 مجتمع الهدف
 .5102دولة فلسطين خالل عام بصورة اعتيادية في  المقيمةاألسر الفلسطينية  يتألف مجتمع الهدف من جميع

 
 :إطار المعاينة

وهــي عبــارة عــن قائمــة منــاطق عــد تــم تحــديثها  للمســوح (  master sample)مــن  العينــة الشــاملة  يتكــون إطــار المعاينــة
نفــاقمســح اســتهالك )  األســرية -5101خــالل الفتــرة ( (MICS)والمســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات PECS) )األســرة  وا 
المستخدمة في نفسها ، وهي (أسرة 054متوسط عدد األسر فيها )وهي مناطق جغرافية متقاربة الحجم في معظمها  ، 5104

 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة( PSUs) التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية
 

 :حجم العينة
 .أ سر ,6,06ستوى اإلجمالي استجاب للمسح على الم أسرة 1,621الكلي  بلغ حجم العينة

 
 :تصميم العينة

في العام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  نفذهالذي  اإلحصاءات الجغرافية المنزليمسح عينة هذا المسح هي عينة 
 :مرحلتينعلى ( PPS) ذات احتمال متناسب مع الحجمالعينة هي عينة طبقية عنقودية  .5102

 370بلغ عددها  ،(PPS)باحتمال متناسب مع حجم العنقود  اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية :األولىالمرحلة 
 .منطقة عد

 أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة عشوائية منتظمة 51اختيار عينة من  :المرحلة الثانية
 .(األسر أربابكشوف بأسماء )

باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتالها للضفة الغربية ) واجزفي القدس داخل الح
 02) من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى أسرة 20يتم اختيار عينة مساحية مكونة من  (0261 في عام

 .ويتم اختيار نقطة البداية من بداية منطقة العد( منطقة عد
 

 :العينة طبقات
 :تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي

كطبقة منفصلة  J1محافظة في الضفة الغربية باإلضافة للجزء من محافظة القدس والمسمى  10) المحافظة .1
 .(قطاع غزة إلىباإلضافة 

 (.مخيم ،، ريفحضر)نوع التجمع  ..
 

 

 العمليات الميدانية 4.2
لــذلك فــ ن .  للمســح فــي الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة مــن مصــادرها األوليــةتمثــل العمليــات الميدانيــة، العمــل الحقيقــي 

 .ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة هو من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي
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لزمات المادية الالزمة وقد اشتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التدريب وتوفير المست
 .ألداء العمل بأفضل صورة

 
 :والتعيين التدريب

اإلحصاءات لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام ضمن التدريب الشامل لمسح 
لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين على عمليات جمع البيانات وأدبيات .  وذلك قبل بداية تنفيذ المسح الجغرافية المنزلي

العمل الميداني، بما في ذلك طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت، باإلضافة إلى تدريب خاص تركز 
والمصطلحات والمفاهيم  بالبيئةالمسح واألسئلة الخاصة المنزلي بما في ذلك استمارة  البيئةعلى خصوصيات مسح 

 .  المستخدمة في المسح
 

 : وقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية اآلتية
  وأهدافه المنزلي البيئةمسح بالتعريف. 
 تعريف المصطلحات المستخدمة فياالستمارة. 

 آلية استيفاء االستمارة. 
محاضــرات نظريــة باإلضــافة إلــى تطبيــق تمــارين عمليــة بهــدف إكســاب البــاحثين المهــارات الالزمــة وقــد اشــتمل التــدريب علــى 

 .لجمع البيانات
 
 :مع البياناتج

بــدأ وقــد   .لــى اإلجابــةعتمـت عمليــة اســتيفاء االســتمارات عــن طريــق المقابلــة الشخصــية ألحـد أفــراد األســرة البــالغين القــادرين 
وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني فـي جميـع المحافظـات ، 31/05/5102إلى  24/03/5102 منالعمل الميداني للمشروع 

حســـب حجـــم العينـــة لكـــل محافظـــة، كمـــا تـــم تزويـــد الفريـــق الميـــداني بجميـــع أدوات ولـــوازم العمـــل الميـــداني، وبلـــغ عـــدد طـــاقم 
باحــث ( 10)باإلضــافة إلــى  مــدققين مكتبيــين( 1)مشــرفي منــاطق و( 01)، مــنهم (22) فــي فلســطين العــاملين فــي المشــروع

 .ميداني
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 معالجة البيانات  5.2
تضمنت مرحلة معالجة البيانـات مجموعـة مـن األنشـطة والعمليـات التـي تـم إجراؤهـا علـى االسـتمارات بهـدف إعـدادها لمرحلـة 

 :التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتية
للتأكــد مــن  اآللــيفــي هــذه المرحلــة تــم تــدقيق جميــع االســتمارات باســتخدام تعليمــات للتــدقيق : التــدقيق قبــل إدخــال البيانــات .0

عادة غير المكتمل منها ثانية للميدان  .منطقية البيانات وا 
لس والخليـل وغـزة، مكتـب نـاب إلـى باإلضـافةمباشر في المركز الرئيسي للجهـاز  تم إدخال البيانات بشكل: إدخال البيانات .5
وقـد تميـز .  البرنامج احيث تمت برمجة االستمارة من خالل هذ Access برنامجتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام و 

 :البرنامج الذي تم إعداده في الجهاز بـالخواص والسمات اآلتية

 إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب. 
  جميع الفحوص واالحتماالت المنطقية الممكنة وتسلسل البيانات في االستمارة إجراءالقدرة على. 
 الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني. 
  سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات(User-Friendly.) 
  تحليليـة أخـرى  تحليلهـا مـن خـالل منظومـات إحصـائيةى يمكـن اسـتخدامها و إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخـر

 .SPSS مثل

  

 ساب األوزانح  ..4 
مسح هي الفي العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة ( وحدة المعاينة )يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 

حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن  مرحلتينذات  (PPS)ذات احتمال متناسب مع الحجم عينة طبقية عنقودية 
مناطق العد باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد، ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من كل منطقة عد، 

يل هذه ثم نقوم بتعد األوليثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر 
وبالتالي ( محافظة، نوع التجمع ) وتكون فئة التعديل هي الطبقة   5102 بدايةاألوزان باالعتماد على تقديرات األسر 

 .نحصل على وزن األسر النهائي
 

 اتبيانة الدجو   ..1
البيانات واالستفادة  بكيفية النشر وفهم يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا  بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء  

، والوضوح مكانية الوصولوا  ، واالنتظام الوقتيةو  الدقة،و ، الصلة بالواقع : للجودة اإلحصائية أبعادسبعة وهناك  .منها
 .االكتمالو ، االتساقو ، القابلية للمقارنةو 

 
 

 دقة البيانات 8.5
بسبب استخدام عينة في المسح، وكذلك  المعاينةأخطاء يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها 

ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح وأهم آثارها على  المعاينةأخطاء غير 
 :التقديرات، ويشمل هذا القسم على اآلتي
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 :أخطاء المعاينة
إن بيانات هذا المسح يتأثر بأخطاء المعاينة نتيجة الستخدام عينة وليس حصـرا شـامال لوحـدات مجتمـع الدراسـة، ولـذلك مـن 
المؤكــد ظهـــور فـــروق عـــن القـــيم الحقيقيـــة التــي نتوقـــع الحصـــول عليهـــا مـــن خـــالل التعــدادات وقـــد تـــم احتســـاب التبـــاين ألهـــم 

 .مؤشرات المسح
 

وعلــى مســتوى المنطقــة ، دولــة فلســطيننــه ال توجــد مشــكلة فــي نشــر البيانــات علــى مســتوى وقــد دلــت نتــائج حســاب التبــاين ا
 (.مخيم، ريف ، حضر )، ونوع التجمع (جنوب، وسط، شمال)المنطقة وعلى مستوى , (وقطاع غزة، الضفة الغربية)

 

 

 5102ألبرز مؤشرات مسح البيئة المنزلي، حساب التباين ملخص 

قيمة  المؤشر
 التقدير

 الخطأ
 المعياري

معامر 
 االختالف 

C.V% 

  %32الثقة  فترة
عدد 

 المشاهدات
 الحد األعلى الحد األدنى

 فلسطين في  نسبة األسر التي تستخدم شبكة مياه عامة
   5102خالل عام 

93.3 9.9 1.9 91.3 94.8 6,202 

 العادمة من خالل شبكة  نسبة األسر التي تتخلص من المياه
 5102خالل عام  فلسطينصرف صحي في 

53.9 1.8 3.3 59.3 57.4 3,254 

 فلسطين يوميا  في ( كغم)رة من النفايات متوسط إنتاج األس
  5102خالل عام 

2.9 9.93 1.9 2.9 3.9 6,606 

 المكعب خالل الشهر ك األسرة من المياه  بالمتر متوسط استهال
  5102في فلسطين خالل عام 

18.7 9.3 1.8 18.1 19.4 6,608 

 
 :أخطاء غير المعاينة

فهـي ممكنـة الحـدوث فـي كـل مراحـل تنفيـذ المشـروع، خـالل جمـع البيانـات أو إدخالهـا والتـي يمكـن  أخطاء غير المعاينة أما 
 . وأخطاء إدخال البيانات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة 

 
، وتـدريبهم علـى كيفيـة إجـراء ا  تدريبا مكثف ينكبيرة من خالل تدريب الباحث بذلت جهود فقد األخطاء والحد من تأثيرهالتفادي و 

بعـض التمـارين العمليــة أثنــاء إجـراء المقابلـة، واألمـور التـي يجـب تجنبهــا، وتـم إجـراء  إتباعهـاالمقـابالت، واألمـور التـي يجـب 
إلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسـئلة با، خالل الدورة التدريبيةوالنظرية 

االستمارة وآليـة اسـتيفائها وأسـلوب التعامـل مـع المبحـوثين لضـمان تقليـل معـدالت الـرفض واإلدالء بالبيانـات الصـحيحة وغيـر 
 .برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال، المنحازة

 
أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خـاص لتـدقيق االسـتمارات والكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة، ممـا يقلـل إلـى 

ومـن أجــل خفــض نسـبة األخطــاء التــي يمكــن أن .  حـد كبيــر معــدالت األخطـاء التــي يمكــن أن تحصـل أثنــاء العمــل الميــداني
صــميم برنـامج إدخــال بحيـث ال يســمح بـأي أخطــاء تناسـقية يمكــن أن تحصـل أثنـاء إدخــال االسـتمارة إلــى الحاسـوب، فقــد تـم ت

تحصل أثنـاء عمليـة اإلدخـال ويحتـوي علـى العديـد مـن الشـروط المنطقيـة، وقـد أدت هـذه العمليـة إلـى كشـف معظـم األخطـاء 
 . االتي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافه
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باســتخدام الجــداول التكراريــة  وبعــد االنتهــاء مــن عمليــات التــدقيق ســالفة الــذكر، تــم فحــص تناســق البيانــات بواســطة الحاســوب
وهـذا بـدوره أعطـى .  ، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعيـة البيانـاتا  ، وقد تبين أنها كانت متناسقة تماموالتقاطعية
جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكـن االعتمـاد علـى هـذه البيانـات واسـتخراج مؤشـرات إحصـائية موثوقـة وذات داللـة  ا  انطباع

 .فلسطينفي الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر عالية عـن 
 

 

 :معدالت االستجابة
أسرة في  4,216 أسر، منها 6,612 المستجيبة للمسحبلغ عدد األسر لفلسطين حيث أسرة ممثلة  1,621 الوصول إلىتم 

طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، أسرة في قطاع غزة 5,111و الضفة الغربية،
 .حاالت الرفض وعدم االستجابة

 
 معدالت االستجابة لألسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x166%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 
 عدد حاالت العينة األصلية                            

 %0.6= وتساوي 
 

 x   166% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 
 العينة الصافية                              

 %16.1= وتساوي 
 

   80.,7( =حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 
 

 .نسبة عدم االستجابة  -% 166= نسبة االستجابة 
 

 %1.,8= وتساوي 

 عدد الحاالت نتيجة المقابلة

 6,602 اكتملت

 7 اكتملت جزئيا

 94 األسرة مسافرة

 383 ال أحد بالبيت

 243 رفض التعاون

 211 وحدة غير مأهولة

 93 وحدة غير موجودة

 20 لم يتوفر معلومات

 37 أخرى

 7,690 المجموع
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 مقارنة البيانات ..3
وعبر الزمن، فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها للمناطق  إن بيانات مسح البيئة المنزلي قابلة للمقارنة جغرافيا  

الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناك شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها، كما تم مقارنة 
 . بيانات هذا المسح مع بيانات المسح ألعوام سابقة

 

 (.5102-5116)البيئة المنزلي بين األعوام  ويبين الجدول اآلتي قيم مؤشرات مسح
 

 5102، 5105، 5100 ،5113، 5118، 5114في فلسطين لألعوام  البيئة المنزليةساسية حور األمؤشرات النسبة المئوية لل
 

 5102 5102 5100 5112 5112 5112 المؤشر

 :على المياه وسيلة الحصور
    

   

 93.3 96.4 91.8 88.4 88.2 88.6 شبكة مياه عامة

 : المياه العادمة التخلص من طريقة
    

   

 53.9 55.3 55.0 52.1 45.5 45.3 صحي شبكة صرف

 45.3 44.2 44.3 47.2 53.7 54.0 أو صماء حفرة امتصاصية

 :التعرض للروائح
    

   

 72.3 76.4 72.2 76.4 76.6 73.6 نادرا  ما يوجد أو ال يوجد روائح

 12.8 12.4 12.1 8.3 12.3 11.0 أحيانا  

 
 إجراءات ضبط الجودة ..01

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، ثم بعد ذلك تم تدقيق 

ال يسمح بأي أخطاء يمكن أن تحصل أثناء عملية ى اإلدخال، ثم تم إدخالها على برنامج االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إل
، وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد استالم ملف اإلدخال

 .وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارةالبيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة 
 

إلـى أدنـى حـد ممكـن، فـتم اختيـار بـاحثين ميـدانيين  أخطـاء غيـر المعاينـةلقد تم اتخاذ عدة إجـراءات للعمـل علـى تقليـل تـأثير 
تزويـدهم بكتيـب دليـل مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية استيفاء االستمارة من األسر، باإلضافة إلـى 

الباحث الميـداني والـذي يحتـوي علـى مفتـاح خـاص بأسـئلة االسـتمارة وآليـة اسـتيفائها وأسـلوب التعامـل مـع المبحـوثين لضـمان 
 . تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة

  
والكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة، ممـا يقلـل إلـى أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خـاص لتـدقيق االسـتمارات 
نســبة األخطــاء التــي يمكــن أن  تقليــلومــن أجــل .  حــد كبيــر معــدالت األخطــاء التــي يمكــن أن تحصــل أثنــاء العمــل الميــداني

تحصـل أثنـاء إدخــال االسـتمارة إلــى الحاسـوب، فقــد تـم تصــميم برنـامج إدخــال بحيـث ال يســمح بـأي أخطــاء تناسـقية يمكــن أن 
أثنـــاء عمليـــة اإلدخـــال ويحتـــوي علـــى العديـــد مـــن الشـــروط المنطقيـــة، حيـــث تـــم تحميـــل برنـــامج اإلدخـــال بالعديـــد مـــن تحصـــل 

.  الفحــوص الخاصــة بمــدى اإلجابــات لكــل ســؤال باإلضــافة إلــى العالقــات بــين األســئلة المختلفــة والفحــوص المنطقيــة األخــرى
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العثور عليها في المراحل السابقة مـن العمـل، حيـث تـم تصـحيح وقد أدت هذه العملية إلى كشف معظم األخطاء التي لم يتم 
 . كافة األخطاء التي تم اكتشافها

 
وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيانات، وقد تبين أنها كانت متناسقة، ولم يتم اكتشاف 

للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد على هذه  جيدا   اعا  وهذا بدوره أعطى انطب.  أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات
 .فلسطينفي القطاع المنزلي في  البيئةالبيانات واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة عالية عـن 

 
 

 المالحظات الفنية  ..00
 :احية الشمول والدقةيعرض هذا الجزء أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ن

  البيانــات الــواردة حــول تقيــيم جــودة الميــاه لــدى األســرة عبـــارة عــن تقــدير األســر لنوعيــة الميــاه المســتخدمة لــديهم فـــي
 .األنشطة المنزلية

 البيانات الواردة حول كمية النفايات، كانت حسب تقدير المبحوث. 
   صـاحب بئـر ارتـوازي ببيـع الميـاه لعـدد  على الشبكات الخاصـة حيـث يقـوم مـثال   تعريف شبكة مياه عامة ينطبق أيضا

 .في قطاع غزة معين وهذا ما يحدث غالبا   ثمنمن األسر من خالل شبكة مقابل 
 ةبالنسبة للمؤشرات المتعلقـة بـالتلوث بالضـجيج والـروائح والغبـار والـدخان فهـي عبـارة عـن تقيـيم األسـر للبيئـة المحيطـ 

 .بالمسكن

 ناك تباين لبعض المؤشرات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب األوضاع العامة في قطاع غزةه. 

  الســابقةيجــب التعامــل بحــذر عنــد إجــراء أي مقارنــات مــا بــين البيانــات المنشــورة فــي هــذا التقريــر مــع تقــارير األعــوام ،
 .المنهجية المتبعةوذلك بسبب اختالف 
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الثالث الفصل  
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيـــث تســـتند هـــذه المفـــاهيم إلـــى .  يعـــرض هـــذا الفصـــل المفـــاهيم والمصـــطلحات األساســـية التـــي تـــم اســـتخدامها فـــي التقريـــر
توصــيات األمــم المتحــدة فــي مجــال إحصــاءات البيئــة مــع األخــذ بعــين االعتبــار خصوصــيات المجتمــع الفلســطيني فــي هــذا 

صــــطلحات متوافقــــة مــــع بــــاقي المواضــــيع المتقاطعــــة فــــي الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء كمــــا أن هــــذه المفــــاهيم والم.  المجــــال
  .في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم الفلسطيني، وهي واردة في 

 
 :البيئة

 .حي ونموه وبقائهالكائن الإجمالي الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة 
 

 :النفايات الصلبةالتخلص من 
 .التخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرها

 
 :المياه العادمة

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

 :النفايات الصلبة
وتشمل النفايات البلديـة، والنفايـات الصـناعية والتجاريـة، .  ذات محتوى منخفض من السوائل مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا  

 .ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين
 

 :تلوث الهواء
بيئية ضارة  صورة سليمة وتؤثر على صحة البشر أو رفاهيتهم أو تحدث آثارا  وجود ملوث أو مواد ملوثة في الهواء ال تتبدد ب

 .أخرى
 

  :في الهواء الطلقحرق 
 .سيارات الخردة، والمنسوجات، ونشارة الخشب وسواهاالحرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، و 

 
 :جمع النفايات

اإلدارات البلدية والمؤسسات المماثلة، أو عن طريق التخلص منها من جانب  ل النفايات إلى مكان معالجتها أوجمع ونق
أي نقلها لنوع محدد  وقد يكون جمع نفايات البلديات انتقائيا  .  شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة

 .من المنتجات، أو دون تفرقة، بمعنى آخر يشمل كل أنواع النفايات في نفس الوقت
 

 :حفرة امتصاصية
 .يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران مسامية بئر أو حفرة
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 :حفرة صماء
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران محكمة

 
 :دخان

 .جزيئات عالقة في الهواء بعد احتراق غير كامل للمواد
 

 :شبكة صرف صحي
ميــاه األمطــار، الميــاه )األنابيــب والموصــالت والمضـخات يســتخدم إلخــالء الميــاه المســتعملة نظـام مــن أجهــزة الجمــع وخطــوط 

ونقلهـا مـن مواقــع إنتاجهـا إمـا إلــى محطـة بلديـة لمعالجـة ميــاه المجـاري أو إلـى موقــع ( المنزليـة، وغيرهـا مـن الميــاه المسـتعملة
 .حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية

 
 :ةشبكة مياه عام

هــي شــبكة مــن األنابيــب الرئيســية والفرعيــة تنتشــر فــي التجمــع الســكاني لغــرض توزيــع وتوصــيل الميــاه الصــالحة للشــرب إلــى 
 .التجمع

   
 :ضجيج

 .، ويقاس بالديسيبل(فقد السمع)مزعجة وضارة  صوت مسموع من حركة المرور والبناء وسواها يمكن أن يحدث أثارا  
 

 :غبار
 .تبقى معلقة في الهواءجسيمات من الخفة بحيث 

 
 :مكب نفايات

 .موقع يستخدم للتخلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئية
 

 :نفايات زراعية
وتشمل الزبل، ونفايات أخرى مـن المـزارع، وحظـائر الـدواجن، والمسـال ، .  النفايات التي تنتج عن مختلف العمليات الزراعية

مدة مـن الحقـول، ومبيـدات اآلفـات التـي تنطلـق إلـى الميـاه، أو الجـو، أو التربـة، ونفايات المحاصيل، والجريان السطحي لألس
 .واألمالح، والطمي المنصرف من الحقول

 
 :نفايات منزلية

وقد تتولد نفايات ذات خصائص مماثلة في نشاطات اقتصادية أخرى ومن .  مواد نفايات تتولد بصفة عامة في بيئة سكنية
 .خلص منها مع النفايات المنزليةثم يمكن أن تعالج ويتم الت

 
 :نوعية المياه

حيث اعتبرت المياه عديمة اللون، والطعم، والرائحـة، والرسـوبات علـى أنهـا ميـاه جيـدة، واعتبـرت الميـاه التـي تمتـاز بلـون، أو 
بـبعض الطعـم،  طعم، أو رائحة، أو رسوبات بشكل يراه المستخدم سيئ على أنهـا ميـاه سـيئة، كمـا اعتبـرت الميـاه التـي تمتـاز
  .أو اللون، أو الرائحة، أو فيها بعض الرسوبات لكن ال زالت مقبولة للمستخدم على أنها مياه متوسطة النوعية
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PCBS: Household Environmental Survey, 2015 - Main Findings األساسية النتائج - 2015المنزلي، البيئة مسح: PCBSا 

2004200620082009201120132015Indicatorالمؤشر

 Percentage distribution of:التوزيع النسبي لألسر حسب

households by:

Quality of households waterجودة المياه المنزلية

 63.050.645.648.147.248.861.1Goodجيدة

27.526.330.323.737.934.225.8Fairly goodمتوسطة

 9.523.124.128.214.917.013.1Badسيئة

مكونات النفايات الصلبة 
(المنزلية)

Solidwaste components 

(household)

13.310.819.514.814.710.827.0Baby's nabsحفاضات أطفال

82.686.075.181.982.384.359.8Food wastesمخلفات طعام

2.62.74.62.22.14.012.3Paper and cartoonورق وكرتون

*1.50.50.81.10.90.90.9Others*أخرى

Wastewater disposal methodالمياه العادمة التخلص من طريقة

42.945.345.552.155.055.353.9Wastewater networkصحي شبكة صرف

  56.154.053.747.244.344.245.3Tight or Porous Cesspitحفرة امتصاصية او صماء

1.00.70.80.70.70.50.8Othersأخرى

 Exposure to noiseالتعرض للضجيج

Seldom or no noise 79.671.567.771.171.776.570.0نادرٍا ما يوجد أو ال يوجد ضجيج

5.28.09.45.58.55.010.2Sometimesأحيانًا

15.220.522.923.419.918.519.8Very oftenغالبًا

 Exposure to smellالتعرض للروائح

79.673.676.676.472.276.472.4Seldom or no smellنادرٍا ما يوجد أو ال يوجد  روائح

10.311.012.38.312.112.412.8Sometimesأحيانًا

10.115.411.115.315.711.214.8Very oftenغالبًا

2015 و2013، 2011، 2009، 2008، 2006، 2004مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في فلسطين خالل األعوام : 1 جدول
Table 1: Selected Indicators of  the Household Environment in Palestine During the Years 

2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 and 2015

.Others include agricultural waste and plastic :*.وبالستيك زراعية نفايات تشمل أخرى* : 
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مياه معدنية حنفية عموميةبئر منزليتنكات مياهشبكة مياه عامة
وجالونات

أخرى

Public Water 

Network

Water 

Tanks

Domestic 

Well

Puplic TapMineral 

Water and 

Gallons

Other

Palestine 93.338.418.10.113.04.1فلسطين

West Bank 93.424.327.60.06.70.5الضفة الغربية

  94.419.426.40.04.10.4North of West Bankشمال الضفة الغربية

 98.88.518.00.010.40.7Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  87.444.437.50.16.70.6South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 93.065.40.00.124.911.0قطاع غزة

مياه معدنية حنفية عموميةبئر منزليتنكات مياهشبكة مياه عامة
وجالونات

أخرى

Public Water 

Network

Water 

Tanks

Domestic 

Well

Puplic TapMineral 

Water and 

Gallons

Other

93.338.418.10.113.04.1Palestineفلسطين

93.540.616.10.113.54.9Urbanحضر

89.026.735.80.17.22.7Ruralريف

99.643.60.70.019.50.7Campsمخيمات

93.424.327.60.06.70.5West Bankالضفة الغربية

94.524.626.10.07.30.2Urbanحضر

89.026.037.70.15.91.4Ruralريف

99.714.51.60.03.60.1Campsمخيمات

93.065.40.00.124.911.0Gaza Stripقطاع غزة

91.966.30.00.123.612.4Urbanحضر

89.140.70.00.030.925.9Ruralريف

99.664.90.00.031.01.1Campsمخيمات

2015نسبة األسر في فلسطين حسب الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه، والمنطقة ونوع التجمع، : 3جدول 
Table 3:  Percentage of Households in Palestine by the Main Mean of Obtaining Water, 

Region and Locality Type, 2015

 Region and Localityالمنطقة ونوع التجمع

Type

Mean of obtaining waterوسيلة الحصول على المياه

2015نسبة األسر في فلسطين حسب الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه والمنطقة، : 2جدول 
Table 2: Percentage of Households in Palestine by the Main Mean of Obtaining Water and 

Region, 2015

المنطقة

Mean of obtaining waterوسيلة الحصول على المياه

Region
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كمية المياه المستهلكة شهريًا في القطاع 
(ألف متر مكعب)المنزلي 

متوسط استهالك االسرة من المياه شهريًا 
(متر مكعب)

Amount of Monthly 

Consumed Water in the 

Household Sector 

Household Monthly 

Average Consumption of 

Water(cubic meter)

16,323.118.7Palestineفلسطين

10,459.718.3West Bankالضفة الغربية

 3,398.615.2North of West Bankشمال الضفة الغربية

 4,498.327.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 2,562.813.9South of West Bankجنوب الضفة الغربية

5,863.419.7Gaza Stripقطاع غزة

ومتوسط استهالك األسرة من المياه  (ألف متر مكعب)كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في فلسطين : 4جدول 
2015حسب المنطقة،  (متر مكعب)شهريًا 

Table 4:  Amount of Consumed Water in the Household Sector in Palestine 

(thousand cubic meter) and Household Monthly Average Consumption of Water 

(cubic meter) by Region, 2015

Regionالمنطقة
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المجموعسيئةمتوسطةجيدة
GoodFairly GoodBadTotal

61.125.813.1100Palestineفلسطين

78.218.33.5100West Bankالضفة الغربية

 74.020.95.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 78.918.13.0100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 83.015.21.8100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

28.240.231.6100Gaza Stripقطاع غزة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تقييم األسرة لجودة المياه من شبكات المياه العامة والمنطقة، : 5جدول 
Table5: Percentage Distribution of Households in Palestine by Household 

Evaluation of Water Quality from Public Water Network and Region, 2015

المياه لجودة األسرة تقييم

  Household Evaluation of Water Quality 
Regionالمنطقة
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خدمة مستمرة 
بشكل يومي

يوم واحد 
أسبوعيًا

 أيام 3-4يومين أسبوعيًا
أسبوعيًا

يوم واحد كل 
أسبوعين

المجموعأقل مما ذكر

Daily 

Service

One Day 

Weekly

Two Days 

Weekly

3-4 Days 

Weekly

One Day 

Per Two 

Weeks

Less Than 

Mentioned

Total

43.97.312.825.93.76.4100Palestineفلسطين

50.99.811.712.75.49.5100West Bankالضفة الغربية

 65.47.513.811.70.80.8100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 58.99.614.816.30.30.1100Middle of Westوسط الضفة الغربية

Bank 

 23.812.95.910.216.530.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

30.42.615.051.50.30.2100Gaza Stripقطاع غزة

خدمة مستمرة 
بشكل يومي

يوم واحد 
أسبوعيًا

 أيام 3-4يومين أسبوعيًا
أسبوعيا

يوم واحد كل 
أسبوعين

المجموعأقل مما ذكر

Daily 

Service

One Day 

Weekly

Two Days 

Weekly

3-4 Days 

Weekly

One Day 

Per Two 

Weeks

Less Than 

Mentioned

Total

43.97.312.825.93.76.4100Palestineفلسطين

42.46.812.127.33.67.8100Urbanحضر

53.09.911.417.15.03.6100Ruralريف

39.56.820.930.71.40.7100Campsمخيمات

50.99.811.712.75.49.5100West Bankالضفة الغربية

49.99.210.912.05.612.4100Urbanحضر

55.810.411.513.25.33.8100Ruralريف

42.613.221.218.03.41.6100Campsمخيمات

30.52.615.051.50.30.1100Gaza Stripقطاع غزة

30.02.714.152.70.40.1100Urbanحضر

0.02.09.688.40.00.0100Ruralريف

37.32.220.639.90.00.0100Campsمخيمات

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه والمنطقة، : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Households in Palestine by Continuously of Water Supply 

Service and Region, 2015

Region

Region and Locality 

Type

Table 7: Percentage Distribution of Households in Palestine by Continuously of Water Supply 

Service, Region and Locality Type, 2015

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه، والمنطقة ونوع التجمع، : 7جدول 

استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه

   Continuously of Water Supply Service 

المنطقة ونوع التجمع

استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه

   Continuously of Water Supply Service 

المنطقة
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous 

Cesspit

Tight CesspitOthersTotal

53.931.813.50.8100Palestineفلسطين

38.443.317.11.2100West Bankالضفة الغربية

  33.544.322.20.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 47.931.220.10.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  36.052.98.13.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

83.59.86.70.0100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous 

Cesspit

Tight CesspitOthersTotal

53.931.813.50.8100Palestineفلسطين

60.028.111.10.8100Urbanحضر

8.061.529.31.2100Ruralريف

93.24.22.60.0100Campsمخيمات

38.443.317.11.2100West Bankالضفة الغربية

45.839.413.51.3100Urbanحضر

7.661.929.31.2100Ruralريف

86.28.75.10.0100Campsمخيمات

83.59.86.70.0100Gaza Stripقطاع غزة

82.910.07.10.0100Urbanحضر

14.655.929.50.0100Ruralريف

98.20.90.90.0100Campsمخيمات

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقة، : 8جدول 

Regionالمنطقة

Table 8: Percentage Distribution of Households in Palestine by Wastewater Disposal 

Method and Region, 2015

Wastewater Disposal Methodطريقة التخلص من المياه العادمة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، والمنطقة ونوع التجمع، : 9جدول 
Table 9: Percentage Distribution of Households in Palestine by Wastewater Disposal 

Method, Region, and Locality Type, 2015

المنطقة ونوع التجمع
Wastewater Disposal Methodطريقة التخلص من المياه العادمة

Region and Locality 

Type
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ال )أحد أفراد المنزل هيئة محلية
يوجد خدمة جمع 

(نفايات

مشاركة بين أحد أفراد متعهد خاصوكالة الغوث
المنزل وجهة أخرى

المجموعأخرى

Local 

Authority

Household 

Member (No 

Solid Waste 

Collection 

Service)

UNRWAPrivate 

Contractor

Participation 

Between 

Household 

Member and 

Another Doer

OthersTotal

78.85.59.40.31.44.6100Palestineفلسطين

77.57.36.00.12.17.0100West Bankالضفة الغربية

 90.62.36.70.30.10.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 100Middle of West Bank*63.25.07.50.00.024.3وسط الضفة الغربية

 74.315.23.70.06.60.2100South of West Bankجنوب الضفة 

81.32.115.90.70.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

إلقاؤها في أقرب 
*حاوية 

إلقاؤها في حرقها
مكب النفايات

المجموعأخرى

Thrown in 

the 

Nearest 

Container *

BurnedThrown 

into A 

dumping 

Site

OthersTotal

77.416.42.10.4100Palestineفلسطين

77.417.42.30.3100West Bankالضفة الغربية

 56.514.08.20.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 88.98.10.90.3100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 66.728.83.10.2100South of West Bankجنوب الضفة 

77.62.30.01.8100Gaza Stripقطاع غزة 18.3

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة، : 10جدول 
Table 10: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Solid Waste Disposal Doer 

and Region, 2015

ارتفاع هذه النسبة يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من األسر في محافظة القدس تقوم * 
.بجمع نفاياتها بلدية القدس

* The high percentage is because solid waste is collected by the 

Israeli Jerusalem municipality for the majority of households in 

Jerusalem governorate.

Solid Waste Disposal Doerالجهة التي تقوم بعملية الجمع

Regionالمنطقة

.The container is located outside the household region :*.الحاوية تقع خارج منطقة سكن االسرة*: 

التوزيع النسبي لألسر التي ال تتلقى خدمات جمع النفايات الصلبة في فلسطين حسب أهم طريقة للتخلص من النفايات الصلبة والمنطقة، : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of not Served Households in Palestine by the Most Important 

Disposal Method of Solid Waste and Region, 2015

المنطقة

 Most Important Disposal Method of Solidأهم طريقة للتخلص من النفايات الصلبة

Waste     

Region

إلقاؤها بشكل عشوائي

Thrown Randomly

3.7

2.6

21.3

1.8

1.2
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المجموع مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات فأقل3
3 Times or Less4 to 6 Times7 Times and MoreTotal

39.439.920.7100Palestineفلسطين

52.730.916.4100West Bankالضفة الغربية

 59.819.620.6100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 41.445.313.3100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 54.131.914.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

13.757.229.1100Gaza Stripقطاع غزة

Table 12: Percentage Distribution of Households in Palestin that Have Solidwaste 

Collectoin Service by Periodicity of Solid Waste Collection and Region, 2015

2015التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لها خدمة جمع النفايات الصلبة في فلسطين حسب دورية الجمع والمنطقة، : 12جدول 

عدد مرات الجمع في األسبوع
Number of Collection Times Per Week                      

Region المنطقة
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(كغم)متوسط إنتاج األسرة اليومي (طن)مجموع الكمية الناتجة يوميًا 
Total Daily Generated 

Quantity (Ton)

Average Household Daily 

Generation (Kg)

2,551.02.9Palestineفلسطين

1,835.03.2West Bankالضفة الغربية

 711.53.2North of West Bankشمال الضفة الغربية

 563.53.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 560.03.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

716.02.4Gaza Stripقطاع غزة

من النفايات المنزلية في فلسطين حسب  (كغم)ومتوسط إنتاج األسرة اليومي  (طن)كمية النفايات الناتجة يوميًا : 13 جدول 
 2015Table 13: Quantity of Solid Waste Generated Daily (ton) and the Average Dailyالمنطقة، 

Household Generation of Solid Waste (Kg) in Palestine by Region, 2015

Regionالمنطقة
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المجموعأخرىبالستيكنفايات زراعيةورق و كرتونمخلفات الطعامحفاضات أطفال
Baby's 

Nabs

Food 

Wastes

Paper and 

Cartoon

Agricultural 

Waste

PlasticOthersTotal

27.059.812.30.20.60.1100Palestineفلسطين

23.863.311.90.30.70.0100West Bankالضفة الغربية

 21.866.910.00.50.80.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 16.471.911.50.00.10.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 32.751.214.60.31.20.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

33.253.113.00.10.50.1100Gaza Stripقطاع غزة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة، : 14جدول 

Regionالمنطقة

Solid Waste Componentsمكونات النفايات الصلبة

Table 14: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Most Important Component 

of Solid Waste and Region, 2015
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المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery OftenTotal

58.012.010.219.8100Palestineفلسطين

64.39.38.218.2100West Bankالضفة الغربية

  68.38.98.714.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 57.213.18.021.7100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  65.76.47.720.2100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 46.017.214.122.7100قطاع غزة

المجموعال يوجد وقت محدد صباحًا6-  مساًء 8من  مساًء8-  ظهرًا 12من  ظهرًا12-  صباحًا 6من 

6 AM  - 12 PM12 PM - 8 PM8 PM - 6 AMNo Specific 

Time

Total

17.614.27.061.2100Palestineفلسطين

14.314.48.862.5100West Bankالضفة الغربية

  16.818.39.655.3100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 9.612.88.768.9100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  16.411.78.263.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 22.114.14.559.3100قطاع غزة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للضجيج والمنطقة، : 15جدول 

Regionالمنطقة

Table 15: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Noise and 

Region, 2015

 Exposure to Noise التعرض للضجيج

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 16جدول 

Regionالمنطقة

Table 16: Percentage Distribution of Households Exposed to Noise Sometimes or Very Often in 

Palestine by Time of Exposure and Region, 2015

 Time of Exposure أوقات التعرض
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المجموعأخرىازدحام سكانيمحاجر وتقطيع احجارأنشطة صناعيةأعمال بناءطائراتحركة المرور
TrafficPlanesConstructionIndustrial 

Activities

 Quarries and 

Stones Cutting 

CrowdedOthersTotal

Palestine 55.60.94.011.73.420.63.8100فلسطين

55.70.35.49.04.020.45.2100West Bankالضفة الغربية

  53.60.03.515.13.520.34.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 57.90.28.75.91.224.41.7100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  55.70.74.35.87.316.59.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 55.51.62.115.42.421.21.8100قطاع غزة

غالبًاأحيانًانادرًا
SeldomSometimesVery Often

14.812.814.8فلسطين

12.69.813.6الضفة الغربية

11.810.511.6شمال الضفة الغربية

15.58.815.7وسط الضفة الغربية

11.19.914.0جنوب الضفة الغربية

19.118.617.2قطاع غزة 45.1

57.6

64.0

66.1

60.0

65.0

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للضجيج والمنطقة، : 17جدول 

Regionالمنطقة

 Source of Noise مصدر الضجيج

Table 17: Percentage Distribution of Households Exposed to Noise Sometimes or Very Often in Palestine by the 

Most Important Source of Noise and Region, 2015

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للروائح والمنطقة، : 18جدول 
Table 18: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Smell and Region, 2015

المنطقة

Exposure to Smell التعرض للروائح

Region ال
No

المجموع
Total

  Gaza Strip

  Palestine

  West Bank

  North of West Bank  

  Middle of West Bank 

  South of West Bank  

100

100

100

100

100

100
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المجموعال يوجد وقت محدد ظهرًا12-  صباحًا 6من 
6 AM  - 12 PMNo Specific TimeTotal

8.762.7100فلسطين

8.570.6100الضفة الغربية

9.767.2100شمال الضفة الغربية

5.475.8100وسط الضفة الغربية

10.169.7100جنوب الضفة الغربية

8.852.8100قطاع غزة

حاويات ومكبات مياه عادمة
النفايات

المجموعأخرىأنشطة صناعيةالمواصالتنفايات زراعيةمراحيض عامة

WastewaterContainers 

and 

Dumping 

Site

Public 

Toilets

Agricultural WasteTransportationIndustrial 

Activities

OthersTotal

44.510.60.235.81.04.33.6100فلسطين

36.710.90.239.11.26.15.8100الضفة الغربية

28.18.00.352.30.17.04.2100شمال الضفة الغربية

52.417.50.220.02.55.12.3100وسط الضفة الغربية

32.38.00.241.61.35.910.7100جنوب الضفة الغربية

54.210.30.231.60.72.01.0100قطاع غزة

المنطقة

 Time of Exposure أوقات التعرض

Region

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 19جدول 
Table 19: Percentage Distribution of Households Exposed to Smell Sometimes or Very Often in Palestine by Time of 

Exposure and Region, 2015

 صباحًا6-  مساًء 8من 
8 PM - 6 AM

المنطقة

 Sources of Smell مصدر الروائح

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للروائح والمنطقة، : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Households Exposed to Smell Sometimes or Very Often in Palestine by the Most 

Important Source of Smell and Region, 2015

  Gaza Strip

Region

  Palestine

  West Bank

  North of West Bank  

  Middle of West Bank 

  South of West Bank  

  Palestine

  West Bank

  Gaza Strip

  South of West Bank  

  Middle of West Bank 

  North of West Bank  

31.0

 مساًء8-  ظهرًا 12من 
12 PM - 8 PM

8.2

8.9

12.3

7.6

6.2

7.4

20.4

12.0

10.8

11.2

14.0
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المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery OftenTotal

70.514.45.69.5100Palestineفلسطين

71.213.05.710.1100West Bankالضفة الغربية

  71.613.27.18.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 65.515.75.413.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  75.810.24.49.6100South of West Bankجنوب الضفة 

69.217.25.28.4100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعال يوجد وقت محدد صباحًا6-  مساًء 8من  مساًء8-  ظهرًا 12من  ظهرًا12-  صباحًا 6من 
6 AM  - 12 PM12 PM - 8 PM8 PM - 6 AMNo Specific TimeTotal

9.614.52.373.6100Palestineفلسطين

8.514.62.174.8100West Bankالضفة الغربية

  7.522.62.367.6100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 7.511.41.979.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  11.08.12.078.9100South of West Bankجنوب الضفة 

12.014.12.871.1100Gaza Stripقطاع غزة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للغبار والمنطقة، : 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Dust and Region, 

2015

المنطقة

Exposure to Dust التعرض للغبار

Region

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 22جدول 
Table 22: Percentage Distribution of Households Exposed to Dust Sometimes or Very Often in 

Palestine by Time of Exposure and Region, 2015

المنطقة

 Time of Exposure أوقات التعرض

Region
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المجموعأخرىأنشطة صناعيةأعمال بناءمحاجر و تقطيع أحجارطرق غير معبدة
Unpaved 

Roads

Queries and 

Stone Cutting

ConstructionIndustrial 

Activities

OthersTotal

66.87.210.511.04.5100Palestineفلسطين

60.49.314.210.75.4100West Bankالضفة الغربية

  62.88.610.89.48.4100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 55.74.824.012.72.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  62.915.37.110.02.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

80.92.82.311.62.4100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery OftenTotal

76.111.75.66.6100فلسطين

76.710.55.27.6100الضفة الغربية

81.110.94.23.8100شمال الضفة الغربية

71.912.65.79.8100وسط الضفة الغربية

75.68.25.910.3100جنوب الضفة الغربية

75.113.86.44.7100قطاع غزة

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للغبار والمنطقة، : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Households Exposed to Dust Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Most Important Source of Dust and Region, 2015

المنطقة

مصدر الغبار

Region

 Source of Dust 

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للدخان والمنطقة، : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Smoke and 

المنطقة

التعرض للدخان
Region

 Exposure to Smoke

Gaza Strip

Palestine

West Bank

North of West Bank  

Middle of West Bank 

South of West Bank  
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-  صباحًا 6من 
 ظهرًا12

 8-  ظهرا 12من 
مساًء

 6-  مساًء 8من 
صباحًا

ال يوجد وقت محدد

6 AM  - 12 

PM

12 PM - 8 PM8 PM - 6 AMNo Specific 

Time

11.811.615.661.0فلسطين

8.611.612.966.9الضفة الغربية

8.413.014.164.5شمال الضفة الغربية

5.613.06.175.3وسط الضفة الغربية

11.49.617.861.2جنوب الضفة الغربية

18.811.521.847.9قطاع غزة

المجموعأخرىأنشطة منزليهأعمال بناءالمواصالتحرق نفاياتأنشطة صناعية
Industrial 

Activities

Waste 

Burning

TransportationConstructionHoushold 

Activities

OthersTotal

12.655.915.80.29.16.4100Palestineفلسطين

11.853.417.20.310.27.1100West Bankالضفة الغربية

  24.644.811.00.015.83.8100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 5.566.019.80.81.76.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  9.747.918.60.114.09.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

14.161.312.90.06.75.0100Gaza Stripقطاع غزة

Gaza Strip

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للدخان والمنطقة، : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Households Exposed to Smoke Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Most Important Source of Smoke and Region, 2015

Region

Middle of West Bank 

South of West Bank  

المنطقة

 Source of Smoke مصدر الدخان

100

100

100

2015التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 25جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Households Exposed to Smoke Sometimes or Very Often in 

Palestine by Time of Exposure and Region, 2015

Palestine

West Bank

North of West Bank  

المنطقة

 Time of Exposure 

Region

المجموع

Total

100

100

100

أوقات التعرض
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Introduction 

 
Environmental statistics relating to households are an important instrument for making 

decisions, planning, and drawing up strategies for the environment.  Due to the lack of data on 

this subject in Palestine, PCBS is building and developing a database on the environment in 

the household sector. 

 

This survey is based on a household sample survey conducted during the period from 24 

March 2015 to 31 May 2015. It provides basic statistics on various aspects of the 

environment, including water, solid waste, wastewater, noise, and air pollution. A special 

questionnaire was designed in accordance with United Nations standards and 

recommendations in the field of environmental statistics and adapted to Palestinian 

conditions.   

 

This survey presents data on various environmental household indicators in Palestine and on 

water consumption for the household sector by water source, methods of solid waste disposal 

and their main components, the disposal of wastewater, and the existence of cesspits and 

water wells, in addition to exposure to noise and air pollution by source and time.   

 

The questionnaire covered the following items: 

 Source of water supply in houses. 

 Household solid waste disposal, its components, and its approximate quantity. 

 Wastewater disposal and the existence and use of cesspits in houses. 

 Air pollution in the area of the house by smell, dust and smoke. 

 Exposure to noise. 

 

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 estimates of data sources.  The third chapter 

contains the concepts and definitions used in this report 

 

 

 

 

 

 

 

July, 2015  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Findings 

 

This chapter presents the main findings of the Household Environmental Survey 2015.  

Statistical results are classified according to the main components of environmental elements, 

including water, solid waste, wastewater, and exposure to noise and air pollution. 

 

1.1 Water 

The 2015 survey results showed that 93.3% of households in Palestine live in housing units 

connected to the public water network: 91.4% of households in the West Bank and 91.0% of 

households in Gaza Strip.  

 
Percentage of Households in Palestine whom Living in Housing Units Connected to 

the Public Water Network and Region, 2015 

 
 
 

Water Consumption: 

The household sector in Palestine consumed about 16.323 million cubic meters of water per 

month (MCM/month) during 2015, distributed as follows: 10.460 MCM/month in the West 

Bank and 5.863 MCM/month in Gaza Strip.  The monthly average household consumption of 

water in Palestine was 18.7 cubic meters (M3): 18.3 M3 in the West Bank and 19.7 M3 in 

Gaza Strip. 

 

Quality of Household Water: 

The 2015 survey revealed that 61.1% of households in Palestine considered the water quality 

to be good: 78.2% in the West Bank compared to 28.2% in Gaza Strip.  

 

Continuously of Water Supply Service: 

The 2015 survey shows that 43.9% of households in Palestine are supplied with water on a 

daily basis, while 25.9% of households get water  3-4 days per week. 
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1.2 Wastewater 

 

Wastewater Disposal Methods: 

During 2015, data indicated that 53.9% of households in Palestine used wastewater networks 

to dispose of their wastewater, while 31.8% of households used porous cesspits. 

 
Percentage of Households in Palestine by Wastewater Disposal Method and      

Region, 2015 

 
 

 

1.3 Solid Waste 

 

Disposal of Solid Waste: 

In 2015, local authorities collected solid waste from 78.8% of households in Palestine (77.5% 

in the West Bank and 81.3% in Gaza Strip) and UNRWA collected solid waste from 9.4% of 

households. 

 

Data revealed that 5.5% of households in Palestine didn't have solid waste collection services 

during 2015. The main method of disposal used by these households involved the throwing of 

waste in the nearest container (outside the household area) (77.4%).   

 
Quantity of Solid Waste Generated Per Day:  

The average  household daily waste generation in Palestine in 2015 was estimated at 2.9 kg: 

around 3.2 kg in the West Bank and 2.4 kg in Gaza Strip. The overall quantity of household 

solid waste generation  on a daily basis  was about 2,551.0 tons in 2015. 

 

1.4  Exposure to Noise 

Results indicated that 19.8% of households in Palestine in 2015 were very often exposed to 

noise.  

 

Data revealed that 55.6% of households in Palestine exposed to noise sometimes or very often 

considered traffic to be the main source of noise and 20.6% of households blamed other 

sources such as overcrowding. 

 

1.5 Air Pollution 
 

Exposure to Smells: 

Results showed that 14.8% of households in Palestine were exposed to smells very often, 

although 72.4% of households reported that they were seldom or not exposed to smells  

during 2015. 
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44.5% of households exposed to smells sometimes or very often, blamed that wastewater as 

the main source of smells, while 35.8% cited agricultural waste as the most important source 

of smells. 

 

Exposure to Dust: 

Results indicated that 9.5% of households in Palestine were exposed to dust very often, while 

84.9% of households reported that they were seldom or not exposed to dust during 2015.  

Unpaved roads were considered as the main source of dust for 66.8% of households exposed 

sometimes or very often to dust during 2015. 

 
Percentage Distribution of Households Exposed to Dust Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Most Important Source of Dust and Region, 2015 

 
 

Exposure to Smoke: 

Results showed that 6.6% of households in Palestine were exposed to smoke very often, while 

87.8% of households were seldom or not exposed to smoke. 

 

Waste burning was considered to be the main source of smoke by 55.9% of households 

exposed to smoke sometimes or very often in 2015. 
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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 Household Environmental Survey, including the design 

of the survey tools and methods of collecting, processing and analyzing data, in addition to 

data quality assurance controls. 

 

2.1 Objectives 

The primary objective is to provide reliable data on the main environmental indicators for 

households in Palestine and on household water consumption by water source, method of 

solid waste disposal and their main components, the disposal of wastewater, and the existence 

of cesspits and water wells, in addition to exposure to noise and air pollution by source and 

time.   

 

2.2 Questionnaire 

The environmental questionnaire was designed in accordance with similar international 

experiences and with international standards and recommendations for the most important 

indicators, taking into account the special situation of Palestine. 
 

2.3 Sample and Frame 

The sampling frame was based  on master sample  which was update  in 2013-2014 for 

(Expenditure and Consumption Survey (PECS) and Multiple Indicator Cluster Survey 

(MICS)) surveys, and the frame consists from enumeration areas. These enumeration areas 

are used as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the sampling selection. 

 

Target Population:  

It consists of all Palestinian households who are staying normally in Palestine  during 2015. 

 

Sample size: 

The sample size is 7,690 households for Palestine  level, 6,609 households responded. 

 

Sampling Design: 

Two stage stratified cluster sample as following: 
 

First stage: selection of a PPS random sample of 370 enumeration areas. 

 

Second stage: A systematic random sample of 20 households from each enumeration area 

selected in the first stage. 
 

Sample strata: 

The population was divided by: 
1- Governorate 

2- Locality type (urban, rural, camps)  
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2.4 Fieldwork 
 

Training Fieldworkers:  
Field workers were trained on the main skills relevant to the survey before the start of data 

collection.  Instructions on completing the questionnaire were made available to the 

interviewers. The training provided field workers with the aims and definitions of the 

different indicators of the survey. 
 

Data Collection:  

Field work activities started on 24/03/2015 and lasted until 31/05/2015.  Field workers were 

distributed to all governorates according to the sample size of each governorate.  The field 

work team consisted of 11 members, including 10 supervisors, 1 editors and 11 fieldworkers. 
 

 
2.5 Data Processing 

The data processing stage consisted of the following operations: 

1. Editing and coding prior to data entry: all questionnaires were edited and coded in the   

office using the same instructions adopted for editing in the field. 
 

2. Data entry:  

The household Environmental survey questionnaire was programmed and the data were 

entered into the computer in the offices in Nablus, Hebron, Ramallah and Gaza. At this stage, 

data were entered into the computer using a data entry template developed in Access. The data 

entry program was prepared to satisfy a number of requirements: 

 To prevent the duplication of questionnaires during data entry. 

 To apply checks on the integrity and consistency of entered data. 

 To handle errors in a user friendly manner. 

 The ability to transfer captured data to another format for data analysis using statistical 

analysis software such as SPSS. 
 

2.6 Weight Calculation  
The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is two-stage stratified 

cluster sample. Thus, in the first stage we calculate the weight of enumeration areas  

depending on the probability of each enumeration area. second stage we calculate the weight 

of households in each enumeration area. Initial household weights resulted from the product 

of the weight of the first stage and the weight of the second stage. Final household weights 

were obtained after adjustment of initial weights with the household estimates of the 

beginning of 2015 with regard to design strata (governorate, locality type).    
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2.7  Data Quality 

The concept of data quality covers many aspects, starting from the initial planning of the 

survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 

There are seven dimensions of statistical quality: relevance, accuracy, timeliness and 

punctuality, accessibility and clarity, comparability, coherence and completeness. 

 

2.8 Accuracy 

This includes many aspects of the survey, mainly sampling errors due to the use of a sample, 

and also non sampling errors from workers and survey tools. It also includes the response 

rates in this survey and their effect on the assumptions.  This section includes: 

 
1.  Sampling Errors: 

Data of this survey may be affected by sampling errors due to use of a sample and not a 

complete enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real 

values obtained through censuses. Variances were calculated for the most important indicators 

and the variance table is attached with the final report. There is no problem with the 

dissemination of results on national and regional level (North, Middle, South West Bank, 

Gaza Strip) or by locality type.  
 

Summary for Variance Calculation for Main Indictors 
 

 
Indicator 

Estimate 
Standard 

Error 
C.V
% 

95% Confidence 
Interval 

 
Number of 

Observations Lower Upper 

Percentage of households obtaining 
water from water network during 2015.  

93.3 9.9 1.9 91.3 94.8 6,292 

Percentage of households which 
disposal of wastewater through the 
sewage network. 

53.9 1.8 3.3 59.3 57.4 3,254 

Average household production of waste 
(kg) per day. 

2.9 9.93 1.9 2.9 3.9 6,696 

Average of household consumption of 
water 
( m3)  per month. 

18.7 9.3 1.8 18.1 19.4 6,698 

*C.V: coefficient of variation 

 

2.  Non Sampling Errors: 

The non-sampling errors are possible to occur at all phases of implementing the project, 

through data collection and entry which could be summarized as non-response errors, and 

responding errors (respondents), and interview errors (fieldworkers) and data-entry errors.  To 

avoid errors and reduce the impact,  it had been made great efforts through extensive training 

of fieldworkers on how to conduct interviews,  things that ought to be followed during an 

interview, things that should be avoided, making some practical and theoretical exercises 

during  training session, in addition to providing them with a manual booklet  for fieldworkers 

which contained a private key questions of questionnaire, mechanism to fill questionnaire and 

methods of dealing with respondents to reduce refusal rates and providing correct and non-

biased data, Also data entry staff were trained on the data entry program, which was tested 

before starting the data entry process.  

 

As for office work, they had been trained for a special auditing of questionnaires and error 

detection, which greatly reduced rates of errors during field work. In order to reduce the 

percentage of errors during data entry, the program was designed to enter data so as not to 

allow any mistakes during the process and contained many of logical terms. This process led 
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to disclosure of most of errors that had not been found in earlier phases of the work, where 

they were correcting all the errors that had been discovered. 

  

After the completion of the aforesaid audits, data consistency was examined by computer 

using frequency and cross tables as turned out to be quite consistent, Errors impact was not 

detectable on data quality. This in turn gave a good impression of those in charge of the 

survey that we could rely on this data and extract reliable statistical and high significant 

indicators on the reality of corruption in Palestine. 

 

Response Rates: 
7,690 households had been reached as a representative sample to Palestine, where the number 

of completed questionnaires amounted to 6,609 questionnaires of which 4,536 questionnaires 

were in West Bank and 2,073 questionnaires in Gaza Strip. Weights were amended at the 

level of design strata to modify effects of refusals rates and non response. 

 

Items of interview results 
 

Results of interviews Number of cases 

Completed  6,602 

Partially completed 7 

Household was abroad 94 

No one at the house  383 

Refused to cooperate  243 

No available Information  20 

The housing unit is uninhabited 
 

211 

Not existed housing unit  93 

Others  37 

Total  7,690 

 

Equations of responsiveness and failures to response:  

Percentage of over coverage = Total over coverage cases  x 100%  

                                                  Original sample  

And equals to = 4.0%  

 

The percentage of non-response = Total non-response cases  x 100%  

                                                         Net sample  

And equals to = 10.5%  

 

Net sample = original sample - (over coverage cases) = 7,386  

Response rate = 100% - the percentage of non-response.  

And equal to = 89.5%   
 

2.9 Comparability 

Data of the Household Environmental Survey are comparable geographically and across time.  

When comparing data of this survey between different geographical areas and with previous 

surveys. 
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Percentage of Main Selected Environmental Indicators about Household Environment 
in Palestine for the Years 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 

2015 3102 3100 3112 3112 3112 Indicator 

       Means of obtaining water : 

93.3 96.4 91.8 88.4 88.2 88.6 Public water network 

       Wastewater disposal method: 

53.9 55.3 55.0 52.1 45.5 45.3 Wastewater network 

45.3 44.2 44.3 47.2 53.7 54.0 Porous cesspit and cesspit 

       Exposure to smells: 

72.3 76.4 72.2 76.4 76.6 73.6 Seldom or no smell 

12.8 12.4 12.1 8.3 12.3 11.0 Sometimes 

 

2.10 Data Quality Control 

Several measures were implemented to ensure quality control in the survey, such as the 

training of field workers in basic skills before the start of data collection, conducting field 

visits to field researchers to ensure the integrity of data collection, in addition to conducting a            

re-interview of five percent of households. The audit questionnaire was conducted before data 

entry using a program that does not allow any mistakes to occur during the process of data 

entry.  The data were then examined to ensure that they were free from errors not discovered 

earlier. After receipt of the raw data file, cleaning and inspection of anomalous values was 

carried out and the consistency of the different questions on the questionnaire was checked. 
 

2.11 Technical Notes 

This part presents important technical notes on the indicators presented in the results of the 

survey: 

 Data concerning the assessment of data quality, solid waste and water quantities are 

reported data. 

 The definition of the water network includes a private contractor in which the owner of 

an artisan well sells water to some of the inhabitants of a community for a fee. 

    Data concerning noise, smell, dust and smoke indicators were based on the          

respondent’s evaluation. 

 Variance exists between some indicators between the West Bank and Gaza Strip due to 

conditions in Gaza Strip. 

 Care must be taken in making a comparison between the data published in this report 

and the reports published before, due to the differences in methodology.  

  



PCBS: Household Environmental Survey, 2015 - Main Findings 

 

 ]22[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Household Environmental Survey, 2015 - Main Findings 

 

 ]21[ 

Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

Environment: 

The totality of all the external conditions affecting the life, development and survival of an 

organism. 
 

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. 
 

Solid Waste: 

Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid waste include 

municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, waste resulting from 

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition waste 

and mining residues. 
 

Air Pollution: 

The presence of contaminants or pollutant substances in the air that do not disperse properly 

and that interfere with human health or welfare. 
 

Open Burning: 

Outdoor burning of wastes such as lumber, used textiles, and others. 
 

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. 
 

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. 
 

Smoke: 
Particles suspended in air after incomplete combustion of materials. 
 

Sewage Network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 

domestic and other wastewater) from any of the location places of 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. 
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Noise: 

Audible sound from traffic, construction, and so on that may generate unpleasant and harmful 

effects (hearing loss).  It is measured in decibels. 
 

Dust: 

Particles light enough to be suspended in the air. 
 

Dump: 

Site used to dispose solid waste without environmental control. 
 

Agriculture Waste: 
Waste produced as a result of various agricultural operations. It includes manure and other 

waste from farms, poultry houses and slaughterhouses; harvest waste; fertilizer run-off from 

fields; pesticides that enter into water, air or soil; and salt and silt drained from fields.  
 

Household Waste: 

Waste material usually generated in the residential environment.  Waste with similar 

characteristics may be generated in other economic activities and can thus be treated and 

disposed together with household waste. 
 

Water Quality: 

The water without color, taste, smell or precipitates is considered as good water, the water 

with some color or taste or smell or precipitates but still acceptable from the respondent’s 

point of view is considered to be fairly good water, and the water with some color or taste or 

smell or precipitates to an extent that is not acceptable from the respondent’s point of view is 

considered to be bad water. 
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