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 6102، تشرين أول – هـ0417، الحجةذو. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتاليفي 
 

 .النتائج األساسية  -6102مسح البيئة للقطاع التعليمي،   .6102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين -اهلل رام 

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين –رام اهلل  ،0261.  ب.ص

 
  (276/271) 6 2700 298: هاتف
  (276/271) 6 2710 298: فاكس
 0011111111: المجاني الرقم

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 2217 :الرمز المرجعي                                                       http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 6112لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكـر وتقديـر
 

العـالي ووكالـة الثـوا والماسسـات  إلى وزارة التربيـة والتعلـيم بالشكر والتقديرالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  يتقدم
 .الالزمة إلعداد التقرير المعلومات والبيانات توفير الجهاز فيعاونت مع التي توالجامعات والكليات  التعليمية الخاصة

 
، المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بقيادة فريـق فنـي مـن الجهـاز ،6102 مسح البيئة للقطاع التعليميلقد تم تخطيط وتنفيذ 

 6102لعام ( CFG)جموعة التمويل الرئيسية للجهاز وعدد من أعضاء م دولة فلسطينمشترك بين كل من بدعم مالي و 
 .  (SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينة النرويجية لدى يممثلة بمكتب الممثل

 
على  (CFG)ل الرئيسية يو متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت

  .القيمة في تنفيذ هذا المسحمساهمتهم 
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 فريق العمل 
 

 اللجنة الفنية 
 رئيس اللجنة                     زهران اخليف
 صفيه إبراهيم

 محمد الصيرفي
    ماسه زيدان
 سماح سناف

 
 إعداد التقرير 

 صفيه إبراهيم
 
 تصميم الخرائط 

 رانيه وكيله
 

 تدقيق معايير النشر 
 حنان جناجره 

   
  المراجعة األولية 

 من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 زهران اخليف

 محمود عبد الرحمن
 

 من وزارة التربية والتعليم العالي
 حميداتاأمجد 

 أمنيات عبد المجيد
 

  المراجعة النهائية 

 محمد قاللوة
 

 اإلشراف العام 
 عال عوض                               رئيس الجهاز       
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة الموضوع
   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 
   

 01 األساسيةالنتائج  :الفصل األول
 07 المؤثرات الخارجية البيئية  0.0 
 07 استهالك المياه ومصادرها  6.0 
 00 المياه العادمة                     1.0 
 61 إدارة النفايات الصلبة  4.0 

   

 62  جودة البياناتو  المنهجية :الفصل الثاني
 62 أهداف المسح 1.2 
 62 استمارة المسح   6.6 
 62  إطار المسح والشمول  1.6 

 62 العمليات الميدانية  4.6 
 62 معالجة البيانات  2.6 

 
 67 البيانات دقة  2.6

 
 60 مقارنة البيانات 7.6

 
 60 جراءات ضبط الجودةإ 0.6

 
 60 المالحظات الفنية 2.6

   

 62 المفاهيم والمصطلحات :الثالثالفصل 
  

 10 المراجع
  

 11 الجداول
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 قائمة الجداول
 

 

 الصفحة  الجدول
   

 6102، مختارة حول المؤسسات التعليمية في فلسطين بيئيةمؤشرات  :  0جدول 
 

35 
  

 

فـي فلسـطين حسـل التعـرض ( التعليم العالي والعام والمهنـي)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :  6جدول 
 6102للضجيج والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

36 

  
 

فــي فلســطين حســل التعــرض للضـــجيج ( ريــاض األطفــال)التوزيــع النســبي للمؤسســات التعليميــة  :  1جدول 
 6102والمنطقة والمحافظة، 

 

37 

   

المتعرضــة للضــجيج أحيانــا  ( التعلــيم العــالي والعــام والمهنــي)التعليميــة  التوزيــع النســبي للمؤسســات :  4جدول 
 6102أو غالبا  في فلسطين حسل مصدر الضجيج والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

38 

  
 

المتعرضــة للضــجيج أحيانــا  أو غالبــا  فــي ( ريــاض األطفــال)التوزيــع النســبي للمؤسســات التعليميــة  : 5جدول 
 6102الضجيج والمنطقة والمحافظة، فلسطين حسل مصدر 

 

39 

  
 

فـي فلسـطين حسـل التعـرض ( التعليم العالي والعام والمهنـي)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  : 6جدول 
 6102للروائح والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

40 

  
 

حســـل التعـــرض للـــروائح فـــي فلســـطين ( ريـــاض األطفـــال)التوزيـــع النســـبي للمؤسســـات التعليميـــة  : 7جدول 
 6102والمنطقة والمحافظة، 

 

41 

  
 

المتعرضـة للـروائح أحيانـا  أو ( التعليم العـالي والعـام والمهنـي)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  : 8جدول 
 6102غالبا  في فلسطين حسل مصدر الروائح والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

42 

  
 

المتعرضــة للـــروائح أحيانــا  أو غالبــا  فـــي ( ريــاض األطفــال)للمؤسســات التعليميـــة التوزيــع النســبي  : 9جدول 
 6102فلسطين حسل مصدر الروائح والمنطقة والمحافظة، 

 

43 

  
 

فـي فلسـطين حسـل التعـرض ( التعليم العالي والعام والمهنـي)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  : 10جدول 
 6102والمحافظة، للغبار والقطاع والمنطقة 

 

44 

  
 

فـــي فلســـطين حســــل التعـــرض للغبــــار ( ريـــاض األطفــــال)التوزيـــع النســـبي للمؤسســــات التعليميـــة  : 11جدول 
 6102والمنطقة والمحافظة، 

 

45 

  
 

المتعرضـة للغبـار أحيانـا  أو ( التعلـيم العـالي والعـام والمهنـي)التوزيع النسـبي للمؤسسـات التعليميـة  : 12جدول 
 6102في فلسطين حسل مصدر الغبار والقطاع والمنطقة والمحافظة، غالبا  

 

46 

  
 

المتعرضـــة للغبـــار أحيانـــا  أو غالبـــا  فـــي ( ريـــاض األطفـــال)التوزيـــع النســـبي للمؤسســـات التعليميـــة  : 13جدول 
 6102فلسطين حسل مصدر الغبار والمنطقة والمحافظة، 

 

47 
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 الصفحة  الجدول
فـي فلسـطين حسـل التعـرض ( التعليم العالي والعام والمهنـي)للمؤسسات التعليمية التوزيع النسبي  : 14جدول 

 6102للدخان والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

48 

   

في فلسطين حسل التعرض للدخان ( رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :15جدول 
 6102والمنطقة والمحافظة، 

 

49 

   

المتعرضة للدخان أحيانا  أو ( التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :02جدول 
 6102غالبا  في فلسطين حسل مصدر الدخان والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

50 

   

غالبا  في المتعرضة للدخان أحيانا  أو ( رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :17جدول 
 6102فلسطين حسل مصدر الدخان والمنطقة والمحافظة، 

 

51 

 

   

في فلسطين حسل مصادر الحصول ( التعليم العالي والعام والمهني)نسبة المؤسسات التعليمية  :18جدول 
 6102على المياه والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

52 

   

في فلسطين حسل مصادر الحصول على المياه ( األطفالرياض )نسبة المؤسسات التعليمية  :19جدول 
 6102والمنطقة والمحافظة، 

 

53 

   

ومجموع كميات المياه المستهلكة في المؤسسات  المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة :20جدول 
 6102في فلسطين حسل القطاع والمنطقة والمحافظة، ( التعليم العالي والعام والمهني)التعليمية 

 

54 

   

ومجموع كميات المياه المستهلكة في المؤسسات  المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة :21جدول 
 6102في فلسطين حسل المنطقة والمحافظة، ( رياض األطفال)التعليمية 

55 

   

حسل طريقة في فلسطين ( التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :22جدول 
 6102من المياه العادمة والقطاع والمنطقة والمحافظة،  الرئيسية التخلص

 

56 

   

 في فلسطين حسل طريقة التخلص( رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :23جدول 
 6102من المياه العادمة والمنطقة والمحافظة،  الرئيسية

 

57 

   

في فلسطين حسل طرق ( التعليم العالي والعام والمهني)للمؤسسات التعليمية التوزيع النسبي  :24جدول 
في حالة عدم وجود حاوية كبيرة لجمع النفايات الصلبة  الصلبة التخلص النهائي من النفايات
 6102والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

 

58 

   

فلسطين حسل طرق التخلص النهائي في ( األطفالرياض )التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :25جدول 
والمنطقة  في حالة عدم وجود حاوية كبيرة لجمع النفايات الصلبة من النفايات الصلبة

 6102والمحافظة، 

 

59 

   

في فلسطين حسل الجهة ( التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :  26جدول 
     الصلبة الناتجة عن المؤسسة التعليمية والقطاع والمنطقةالتي تقوم بنقل النفايات 

 6102والمحافظة، 

 

 
 

 

 

60 
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 الصفحة  الجدول
  

 

في فلسطين حسل الجهة التي تقوم بنقل ( األطفالرياض )التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :  27جدول 
  6102النفايات الصلبة الناتجة عن المؤسسة التعليمية والمنطقة والمحافظة، 

 

61 

  
 

في فلسطين حسل مكان ( التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :  28جدول 
 6102التخلص النهائي من النفايات الصلبة والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

   

 62    

   

مكان التخلص النهائي في فلسطين حسل ( األطفالرياض )التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  :29جدول 
 6102من النفايات الصلبة والمنطقة والمحافظة، 

 

63 

 

   

وكمية النفايات الصلبة الناتجة  ،المعدل اليومي إلنتاج المؤسسة التعليمية من النفايات الصلبة :  30جدول 
 6102من كافة المؤسسات التعليمية في فلسطين حسل القطاع والمنطقة والمحافظة،  يوميا  

 

64     
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 المقدمة
 

ه هذل شكتو  في إحصاءات البيئة،ة ميهاألة لحقول بالغا بر عملية توفير بيانات بيئية حول القطاع التعليمي منتعت
 .يط ورسم السياسات المتعلقة بالبيئةخطاتية مهمة في النقاش العام والتومصاءات أداة معلحاإل
 
 فلسطينبيئي متخصص للقطاع التعليمي في إحصائي على تنفيذ مسح المركزي لإلحصاء الفلسطيني ن هنا عمل الجهاز م

 والعالي في القطاع التعليمي العامالتعليمية حيث غطى جميع المؤسسات  60/12/6102حتى  02/11/6102خالل الفترة 
 .والقطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية، والتابعة للقطاع الحكومي ووكالة الغوث ورياض األطفال

 
بيانات إحصائية حول مؤشرات المؤثرات البيئية، واستهالك المياه وخصائصها، والتخلص من المياه  المسحهذا  يوفر

دارة النفايات الصلبة،   ناتاوتطوير قاعدة بي بناء علىالجهاز من خالل توفير هذه المؤشرات  يعملحيث العادمة، وا 
 . للمؤسسات التعليمية ةياست األسشراؤ لما ولح يقةقدشاملة و  ةيائحصإ
 

مــن ، ويتــفلف التقريــر 6102فــي عــام والــذي تــم تنفيــذه  البيئــة للقطــاع التعليمــي،يعــرض هــذا التقريــر النتــائج األساســية لمســح 
دم البيانـات توثيقـا  شـامال  حيـث تـم ترتيبهـا بطريقـة تسـهل عـرض النتـائج، وتـوفر لمسـتخثالثة فصول باإلضافة إلـى الجـداول، 

 .المسح تنفيذ حول إجراءات
 
فـي تخطـيط وتنفيـذ المسـح  إتباعهاالمنهجية التي تم  ويعرض الفصل الثاني.  يعرض الفصل األول النتائج األساسية للمسح 

طار المعاينة وتصميم العينة، كما يشمل هذا الفصل توثيقا   لعمليـات الميدانيـة ل بما في ذلك استمارة المسح ومجتمع الدراسة وا 
لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليهـا فـي  تقييما   كذلكويعرض  ،بما في ذلك التدريل وجمع البيانات ومعالجتها

 .عتمادها في تطوير أدوات البحثابينما يعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم   .لمسحهذا ا

 
 اتمتخـــذي القـــرار يســـاعد وأن ، لخدمـــة مســـتخدمي البيانـــاتســـهم هـــذا التقريـــر فـــي تـــوفير البيانـــات الالزمـــة ييفمـــل الجهـــاز أن 

 .وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة
 

 
 لتوفيق،،،اواهلل ولي 
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 األولصل فلا
 

 األساسيةتائج نلا
 
 . فلسطينشرات البيئية للمؤسسات التعليمية في ؤ النتائج حول الم ض هذا الفصل أهمر عي
 

 الماثرات الخارجية البيئية 0.0
من رياض % 4.1من المدارس، و %0.6مؤسسات التعليم العالي، ومن % 2.2إلى أن  6102أشارت نتائج المسح للعام 

من % 7.2من مؤسسات التعليم العالي، و% 0.2في حين تبين أن  ،ما تتعرض للضجيج غالبا   فلسطينفي  األطفال
 .للروائحمن رياض األطفال في فلسطين غالبا  ما تتعرض % 1.0المدارس، و

 
 6102، الماثر والقطاعحسب  وأحيانا   غالبا  بيئية للماثرات الخارجية ال المتعرضة فلسطيننسبة الماسسات التعليمية في   

 

 
 استهالك المياه ومصادرها 6.0

 

 :مصادر الحصول على المياه
من رياض األطفال % 22.6من المدارس، و% 22.2مؤسسات التعليم العالي، ومن % 21.7تشير نتائج المسح إلى أن 

 من المؤسسات التعليمية% 47.1و، %11.2و، %47.2كما أن تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة، في فلسطين 
تستخدم  يمؤسسات التعليم العالمن % 44.4أن  في حينشراء التنكات للتزود بالمياه، تستخدم  على التوالي السابق ذكرها

 .اصة بها للتزود بالمياهآبار خ
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 6102، والقطاع المياهعلى مصادر الحصول حسب  فلسطينفي لماسسات التعليمية ا نسبة
 

 
 

 :كمية المياه المستهلكة
وبلغ ، متر مكعل شهريا   آالف 101.2 فلسطينفي المؤسسات التعليمية في  بلغ مجموع كمية المياه المستهلكة شهريا  
، في لكل مؤسسة مترا  مكعبا  شهريا   227.1في فلسطين  مؤسسات التعليم العاليالمعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في 

رياض شهريا  لكل مؤسسة من مؤسسات مترا  مكعبا   66.1، ولكل مدرسةمترا  مكعبا  شهريا   22.1حين بلغ المعدل الشهري 
 . األطفال

 

 المياه العادمة 1.0
 

 :التخلص من المياه العادمة
تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف  فلسطينفي  مؤسسات التعليم العاليمن % 21.2تبين النتائج أن 

من المدارس تتخلص % 40.0في حين أن تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية، % 7.2الصحي، و
تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر % 12.4من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، و

 .من رياض األطفال من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي% 20.2، فيما تتخلص االمتصاصية 
 

 6102، والقطاع من المياه العادمة التخلص حسب طريقة فلسطينفي للماسسات التعليمية  النسبي التوزيع
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 إدارة النفايات الصلبة 6.0

 

 :الصلبة  طريقة التخلص النهائي من النفايات
تقوم  فلسطينفي  من رياض األطفال% 4.2من المدارس، و% 4.2مؤسسات التعليم العالي، ومن % 0.1بينت النتائج أن 

 .نفاياتها الصلبة بشكل عشوائي بالتخلص من
 

 :الجهة المساولة عن نقل النفايات الصلبة
أشارت النتائج أن عدة جهات تقوم بنقل النفايات الصلبة من المؤسسات التعليمية في فلسطين إلى مكان التخلص النهائي، 

من % 01.1من المدارس، و% 02.0من مؤسسات التعليم العالي، و% 26.0حيث تقوم السلطات المحلية بنقل نفايات 
 .رياض األطفال

 
من رياض األطفال تقوم وكالة % 2.0من المدارس، و% 2.2من مؤسسات التعليم العالي، و% 2.1في حين نجد أن 

من رياض األطفال % 20.6من المدارس، و% 20.2من مؤسسات التعليم العالي، و% 22.0الغوث بنقل نفاياتها، كما أن 
 .النهائي من النفايات الصلبة الناتجة عنها في مكل تابع للسلطة المحليةفي فلسطين يتم التخلص 

 
 6102للماسسات التعليمية في فلسطين حسب مكان التخلص النهائي من النفايات الصلبة والقطاع،  النسبي التوزيع

 
 

 :الناتجة الصلبة كمية النفايات
 20.0بواقع  يوم،/طن 02.2حوالي  فلسطينالمؤسسات التعليمية في  عنالناتجة  الصلبة بلغ مجموع كمية النفايات

كل  عنالناتجة  الصلبة وبلغ المعدل اليومي لكمية النفاياتيوم في قطاع غزة، /طن 62.0ربية، ويوم في الضفة الغ/طن
 641.1 العاليفي كل مؤسسة من مؤسسات التعليم في حين بلغ ذلك المعدل ، يوم/كيلوغرام ..64 فلسطينفي  مدرسة

 . يوم/كيلوغرام
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 الثاني صلفال
 

 منهجية وجودة البياناتال
 
 اتذلـك تصـميم أدو  يفـ يئة للقطاع التعليمـي بمـابلامسح  ذيفتي اتبعت في تخطيط وتنلا رض هذا الفصل المنهجية العلميةعي

 .راسةت الخاصة بموضوع الدايانبوتحليل ال ةعالجمالبحث األساسية وطرق جمع و 
 

 أهداف المسح 0.6
 :  يهدف المسح إلى توفير بيانات إحصائية حول القضايا اآلتية

  (.الضجيج، والروائح، والغبار، والدخان)المؤثرات الخارجية البيئية 

 استهالك المياه وخصائصها. 

 التخلص من المياه العادمة. 

  (.وجمعها، وفصلها، والتخلص منهامكوناتها، )إدارة النفايات الصلبة 

 
 ستمارة المسح ا  6.6

ة صوخا حالمسل احمر ع ميلجة نيلفا اتصفالموا ت، لذلك ال بد أن تحققمالو عملا معجليسية ئر لا ةادألا حسملاثل استمارة مت
 .ليلهاتحبيانات و اللجة امع لباتطمتو  يداني،لمعمل الا حلةر م
 
ت ار ايز لا لالومن خ ع،و الموضا ي هذفاالطالع على التجارل الدولية والمحلية  لالسح من خلما رةصميم استمات تمقد ل
مم ألاات يتوص حسل تؤشرالما همأ انمكإلا درق طيتغيمها للوزارة التربية والتعليم العالي، حيث تم تصم نت تتماتي كلا
 . ي في هذا الجانلنسطيللمجتمع الفايات صع األخذ بعين االعتبار خصو محدة، متال
 

 :ةار تصميم وفحص االستم
 :اآلتيةمرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل 

 حول استمارات البيئة والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة  ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدة االطالع على
 .فيها

  لوزارة التربية والتعليم العالي لإلطالع على االستمارات المتوفرة لديهم حول المدارس لالستفادة منها  اتزيار عدة إجراء
 .في تصميم االستمارة

 للمرافقومسح البيئة ، ات مسح البيئة المنزلياستمارات المسوح التي قام الجهاز بتنفيذها ومنها استمار  مراجعة 
 .6104التعليمي للعام للقطاع ارة مسح البيئة الصحية، ومسح البيئة االقتصادي، واستم

 (.6104)بناء  على نتائج الدورة السابقة للمسح  ستمارةاال تعديل 
  تعليمات التدقيق والتنظيفو إعداد تعليمات استيفاء االستمارة . 
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 :أقسام االستمارة
 صفحة الغالف وتحتوي البيانات التعريفية للمؤسسات التعليمية. 

  جية البيئية المؤثرات الخار 

 المياه وخصائصها 

 المياه العادمة 

 إدارة النفايات الصلبة 

  الكافتيريابيئة المقصف أو 

 
  إطار المسح والشمول 1.6

 

 :الدراسةجتمع م
 األطفالالعالي ورياض والمهني والتعليم  ت التي تقدم خدمة التعليم العاماسسؤ الم عيمج دراسة في المسح هوالتمع جم

 :وتشمل
 (.وزارة التربية والتعليم العالي)التعليمية التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية المؤسسات  .0

 .المؤسسات التعليمية التي تعود ملكيتها إلى وكالة الغوث .6
 (.األهلية)المؤسسات التعليمية التي تعود ملكيتها إلى المنظمات غير الحكومية  .1

 .لخاصالمؤسسات التعليمية التي تعود ملكيتها إلى القطاع ا .4

 

 :والعينة طار المعاينةإ
 رهاورياض األطفال التي يتم حص( المدارس)والمهني  العامالتعليم مؤسسات التعليم العالي و  جميعبقائمة و ه طارإلا

مؤسسة  3,854، حيث بلغ حجم إطار المعاينة من خالل سجالت وزارة التربية والتعليم العالي بشكل سنوي وتحديثها
 . تعليمية، ويعتبر الحصر الشامل هو األسلول المتبع في هذا المسح

 
 :مستوى النشر

في قطاع التعليم العالي، وعلى مستوى المنطقة والمحافظة ( ضفة غربية، وقطاع غزة)سيكون النشر على مستوى المنطقة 
 .األطفالفي قطاع المدارس ورياض 

 
 لعمليات الميدانيةا  6.6

لقد تم إجراء ورشة عمل في مقر وزارة التربية والتعليم، حيث تم تدريل منسقين من وزارة التربية والتعليم من كافة 
عملية متابعة استيفاء وجمع ة العامة للمسوح والعمل الميداني لقد تولت اإلدار المحافظات على آلية استيفاء االستمارة، 
 .60/12/6102حتى  02/11/6102خالل الفترة االستمارات من جميع المؤسسات التعليمية 

 
 تانابيال ةجالعم  2.6
 ةلمرحل اهإعداد فدات بهر امتسالا علىا إجراؤهتم تي لاات مليعوالطة شناأل ة منعمجمو  البياناتمعالجة  نت مرحلةمتض
 :لتحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتيةا
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 :تدقيق قبل إدخال البياناتال

 .اتنايبة اليقطنم نللتفكد م يناديملا قيقدتلا تمايلعت مادات باستخار ق جميع االستميدقت تمي هذه المرحلة ف
 
 :ناتايبلا لادخإ
مارة تساالة يث تمت برمجحيل ر لتعاام ظمدعم بنو  Access رزمة قاعدة بيانات خدامستتنظيم عملية إدخال البيانات با تم

 :اآلتية تامسلاو  صاو خلاـب هدادعم إت يذلامج البرنا وقد تميز.  هذه الرزمة لالمن خ
  لو ساة الحشاشستمارة على اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة مإ. 
  رةماستاال يت فنايالبا ماالت الممكنة المنطقية وتسلسلحتلقدرة على عمل جميع الفحوص واالا. 
  ةئلعلى األس جاباتالداخلي لإلق قيتدلقدرة على الا. 
  انيميدال لمالعاء طأخ وة أقمير لت اناايبلا يلخمداء طخأ منى ندألا حدلحفاظ على الا. 
  طيات عملمج وانابر ع الم لهولة االستخدام والتعامس(User-Friendly.) 
 رىة أخية تحليليت إحصائاخالل منظوم ها منيلحلوتا مهداتخاسن مكي ة أخرىيغصكانية تحويل البيانات إلى إم      

 .SPSSثل م

 

 تانابيال دقة  ..2
يشمل فحص دقة البيانات جوانل متعددة في المسح من أبرزها أخطاء المعاينة بسبل استخدام عينة في المسح، وكذلك 
أخطاء غير المعاينة ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح وأهم آثارها على 

 :التقديرات، ويشمل هذا القسم على اآلتي
 

 :المعاينةأخطاء 
من المجتمع وليس كل وحدات المجتمع وهذا النوع مـن األخطـاء سـهل القيـاس ( عينة)وهي األخطاء الناتجة عن دراسة جزء 

خاصــة أن  ،معاينــة أخطـاءنـه ال يوجــد فإفـي فلســطين مؤسســات التعلــيم ويمكـن تقــديره، وبمـا أن الدراســة كانـت شــاملة لجميـع 
 .لفلسطين ممثلة جغرافيا  حيث أنها ، المؤسسة الجغرافيحسل موقع مؤسسات التعليم البيانات مرتبطة ب

 
  :أخطاء غير المعاينة

بفنهــا األخطــاء الناتجــة عــن عمليــات جمــع البيانــات ومعالجتهــا، وتتــوزع بــين الباحــث الميــداني  المعاينــةخطــاء غيــر أتعــرف 
تـم إجـراء عمليـة التـدقيق المعاينـة غيـر  أخطـاءجـل تقليـل أومـن .  مدخل البيانـات فـي الحاسـولوالمبحوث والمدقق والمرمز و 

قبـل إدخالهـا فـي جهـاز الحاسـول، وتـم تـدقيق البيانـات بعـد اإلدخـال حيـث تـم تصـحيح  لبيانـات المؤسسـات التعليميـةالمكتبي 
  .كافة األخطاء التي تم اكتشافها

  
 :االستجابةمعدالت 

 %.100بلغت نسبة التجاول 
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 مقارنة البيانات 1.6
إن بيانات مسح البيئة للقطاع التعليمي قابلة للمقارنة جغرافيا  وعبر الزمن، فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها 

بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة ( التعليم العام والمهني والتعليم العالي)للمناطق الجغرافية لبعض القطاعات 
 . تم الحصول عليها وليس هناك شذوذ في القيم التي

 

بمنهجية واحدة ولكن  6102، و6104، 6106، و6101، و6110 األعواملقد تم تنفيذ مسح البيئة للقطاع التعليمي خالل 
 .جراء مقارنة شاملة لكافة القطاعات وعبر الزمنإالذي حال دون  األمروف التنفيذ، مع اختالف ظر 

 
الـدورات السـابقة مثـل المؤشـرات المتعلقـة بكميـات الميـاه المسـتهلكة حسـل  هناك بعض المؤشرات التـي ال يمكـن مقارنتهـا مـع

 .المنطقة، وكمية النفايات الناتجة وذلك بسبل التباين المرتفع في هذه المؤشرات العتمادها على تقديرات المبحوثين
 

 ضبط الجودة  إجراءات 2.6
من خالل عقد  العالي منسقي وزارة التربية التعليمريل تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم تد

للمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي على آلية استيفاء االستمارة، باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية ورشة عمل 
قبل ترحيلها إلى اإلدخال، ثم  بعد ذلك تم تدقيق االستمارات مكتبيا  و ، استيفاء االستماراتللتفكد من سالمة  لمحافظاتفي ا

تم إدخالها عن طريق برنامج تم تحميله بقواعد واستعالمات ال تسمح بإدخال أخطاء، وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة 
، وبعد استالم ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات للتفكد من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا  

 .ص القيم الشاذة وفحص التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارةوفح
 

 المالحظات الفنية  2.6
 : يفتياء تنفيذ المسح بما نالتي برزت أث أخطاء غير المعاينةض عب خيص مصادرن تلمكي

 .المؤسسات التعليميةخطاء في تدوين الرقم الوطني لالستمارة من قبل بعض األ كان هناك .0

 .البيانات الخاصة بكميات المياه، وكميات النفايات على تقديرات المبحوثين وليس من واقع سجالتاعتمدت  .6
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 صل الثالثفلا
 

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

 :البيئة
 .حي ونموه وبقائهالكائن الإجمالي الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة 

 
 :التخلص من النفايات الصلبة

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

 :الهيئة المحلية
دارة شـؤون جميـع السـكان فـ الهيئةهي  ي التجمـع ومعتـرف بهـا مـن قبـل وزارة التي تمتلك صالحيات تقديم الخـدمات العامـة وا 

 .الحكم المحلي
 

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

 
 :النفايات الصلبة

والنفايـات الصـناعية والتجاريـة، وتشمل النفايات البلديـة، .  مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل
 .ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين

 
 :تلوا الهواء

بيئية ضارة  را  وجود ملوث أو مواد ملوثة في الهواء ال تتبدد بصورة سليمة وتؤثر على صحة البشر أو رفاهيتهم أو تحدث آثا
 .أخرى

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

 
 :جمع النفايات

جمــع ونقــل النفايــات إلــى مكــان معالجتهــا أو الــتخلص منهــا مــن جانــل اإلدارات البلديــة والمؤسســات المماثلــة، أو عــن طريــق 
أي نقلهـا لنـوع محـدد  وقد يكـون جمـع نفايـات البلـديات انتقائيـا  .  شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة

.مـــــــــــــــن المنتجـــــــــــــــات، أو دون تفرقـــــــــــــــة، بمعنـــــــــــــــى آخـــــــــــــــر يشـــــــــــــــمل كـــــــــــــــل أنـــــــــــــــواع النفايـــــــــــــــات فـــــــــــــــي نفـــــــــــــــس الوقـــــــــــــــت
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 :حفرة امتصاصية
 .جدران مسامية بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من

 
 :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 )المســتعملة نظـام مــن أجهــزة الجمــع وخطــوط األنابيــل والموصــالت والمضـخات يســتخدم إلخــالء الميــاه 
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
 

 :شبكة مياه عامة
التجمــع الســكاني لغــرض توزيــع وتوصــيل الميــاه الصــالحة للشــرل إلــى  هــي شــبكة مــن األنابيــل الرئيســية والفرعيــة تنتشــر فــي

 .التجمع
   

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

 
 :غبار

 .جسيمات من الخفة بحيث تبقى معلقة في الهواء
 

 :مكب نفايات
 .خلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئيةموقع يستخدم للت

 
 :نوعية المياه

حيث اعتبرت المياه عديمة اللون، والطعم، والرائحـة، والرسـوبات علـى أنهـا ميـاه جيـدة، واعتبـرت الميـاه التـي تمتـاز بلـون، أو 
على أنها مياه سـيئة، كمـا اعتبـرت الميـاه التـي تمتـاز بـبعض الطعـم، سيء أو رسوبات بشكل يراه المستخدم طعم، أو رائحة، 

 . أو اللون، أو الرائحة، أو فيها بعض الرسوبات لكن ال زالت مقبولة للمستخدم على أنها مياه متوسطة النوعية
 

 :نفايات زراعية
، والمسـال حظـائر الـدواجن، و مـزارع، وتشـمل الزبـل، نفايـات أخـرى مـن ال ،النفايات التي تنـتج عـن مختلـف العمليـات الزراعيـة

مبيــدات اآلفــات التــي تنطلــق إلــى الميــاه أو الجــو أو التربــة، و الجريــان الســطحي لةســمدة مــن الحقــول، و نفايــات المحاصــيل، و 
 .األمالح والطمي المنصرف من الحقولو 
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 لمراجعا
 

ت ااسر د:  ةيئصاحاإل ةعبشال ،تسايالسوتحليل اة عيجتماة واالديصاات االقتمو لعملاإدارة .  0227ة، دحتملا مماأل .0
 .ةدحتمالواليات ال –ك ر نيويو .  27واو، العدد ة السلسلة البيئيات ءاحصإللحات اطمص مج، معلساليألا في

 

دان المتطورة، لبلالنفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية في ا ةر اإد.  0224ظمة الصحة العالمية، من .6
 .اسر ويس – جنيف.  كودريان اد.د

 

 .سويسرا –يفجن  .نة للنفايات الناتجة عن نشاطات الرعاية الصحيةماإلدارة اآل. 0222ظمة الصحة العالمية، من .1
 

 .فلسطين-رام اهلل .  6104مسح البيئة للقطاع التعليمي،  . 6104، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .4
 

             . العدد الثاني عشر –شر التقارير اإلحصائية دليل ن.  6104الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2
 .فلسطين – رام اهلل

 

دليل )كتيل التدريل : 6102مسح البيئة للقطاع التعليمي، .  6102الفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  .2
 .فلسطين–رام اهلل (.  االستخدام
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القيمة
Value

:Educational Establishments in Higher Education Sector:المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم العالي

(%) 58.7Exposure to Noise Very Often and Sometimes(%)للضجيج غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

(%) 41.3Exposure to Smell Very Often and Sometimes(%)للروائح غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

(%) 30.2Exposure to Dust Very Often and Sometimes(%)للغبار غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

(%) 20.7Exposure to Smoke Very Often and Sometimes(%)للدخان غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

 (%) 93.7Connected to Water Public Network(%)المتصلة بالشبكة العامة للمياه 

(%) 90.5Connected to Wastewater Network(%)المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي 

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل مؤسسات التعليم 
العالي بالمتر المكعب

557.0            Monthly Average of Quantity of Consumed Water by Higher Education 

Establishments in Cubic Meter

كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل مؤسسات التعليم العالي 
بالمتر المكعب

35,074.0Monthly Amount of Consumed Water by Higher Education 

Establishments in Cubic Meter

المعدل اليومي إلنتاج مؤسسات التعليم العالي من النفايات الصلبة 
(يوم/كيلوغرام)

243.0Daily Average of Generated Solid Waste in Higher Education 

Establishments  (kg / day)

كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا من مؤسسات التعليم العالي 
(يوم/كيلوغرام)

15,282Daily Amount of Generated Solid Waste in Higher Education 

Establishments (kg / day)

 Educational Establishments in General Education (Schools):(المدارس)المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم العام والمهني 

Sector :

(%) 41.3Exposure to Noise Very Often and Sometimes(%)المتعرضة للضجيج غالبًا وأحيانًا 

(%) 36.5Exposure to Smell Very Often and Sometimes(%)المتعرضة للروائح غالبًا وأحيانًا 

(%) 24.5Exposure to Dust Very Often and Sometimes(%)المتعرضة للغبار غالبًا وأحيانًا 

(%) 22.0Exposure to Smoke Very Often and Sometimes(%)للدخان غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

 (%)  95.9Connected to Water Public Network(%)المتصلة بالشبكة العامة للمياه 

(%) 48.1Connected to Wastewater Network(%)المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي 

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل مؤسسات التعليم 
العام والمهني بالمتر المكعب

95.0Monthly Average of Quantity of Consumed Water by General 

Education Establishments in Cubic Meter

كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل مؤسسات التعليم العام 
والمهني بالمتر المكعب

247,549.0     Monthly Amount of Consumed Water by General Education 

Establishments in Cubic Meter

المعدل اليومي إلنتاج مؤسسات التعليم العام والمهني من النفايات 
(يوم/كيلوغرام)الصلبة 

24.0Daily Average of Generated Solid Waste in General Education 

Establishments  (kg / day)

كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميًا من مؤسسات التعليم العام 
(يوم/كيلوغرام)والمهني 

61,367Daily Amount of Generated Solid Waste in General Education 

Establishments (kg / day)

: Educational Establishments in Kindergartens Sector:المؤسسات التعليمية في قطاع رياض االطفال

(%) 27.6Exposure to Noise Very Often and Sometimes(%)للضجيج غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

(%) 22.5Exposure to Smell Very Often and Sometimes(%)للروائح غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

(%) 17.7Exposure to Dust Very Often and Sometimes(%)للغبار غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

(%) 13.6Exposure to Smoke Very Often and Sometimes(%)للدخان غالبًا وأحيانًا  المتعرضة

 (%) 95.2Connected to Water Public Network(%)المتصلة بالشبكة العامة للمياه 

(%) 58.6Connected to Wastewater Network(%)المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي 

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل رياض االطفال 
بالمتر المكعب

22.0Monthly Average of Quantity of Consumed Water by Kindergartens in 

Cubic Meter

كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل رياض االطفال بالمتر 
المكعب

30,912.0Monthly Amount of Consumed Water by Kindergartens in Cubic Meter

المعدل اليومي إلنتاج رياض االطفال من النفايات الصلبة 
(يوم/كيلوغرام)

7.0Daily Average of Generated Solid Waste in Kindergartens (kg /day)

كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا من رياض االطفال 
(يوم/كيلوغرام)

10,207Daily Amount of Generated Solid Waste in Kindergartens (kg /day)

Table 1: Selected Environmental Indicators about the Educational Establishments in Palestine, 2016

2016, مؤشرات بيئية مختارة حول المؤسسات التعليمية في فلسطين: 1   جدول 

Indicator by Sectorالمؤشر حسب القطاع
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المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

Higher Educationالتعليم العالي

9.549.212.728.6100Palestineفلسطين

7.157.17.128.7100West Bankالضفة الغربية

 11.442.917.128.6100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

8.233.18.150.6100Palestineفلسطين

7.431.97.053.7100West Bankالضفة الغربية

2.112.58.377.1100Jeninجنين

 2.337.29.351.2100Tubasطوباس

7.625.77.659.1100Tulkarmطولكرم

6.933.67.352.2100Nablusنابلس

12.525.06.855.7100Qalqiliyaقلقيلية

2.937.15.754.3100Salfitسلفيت

 11.936.13.348.7100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

9.712.919.458.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 5.340.38.046.4100Jerusalemالقدس

 7.924.89.158.2100Bethlehemبيت لحم

7.434.16.352.2100Hebronالخليل

 10.336.311.342.1100Gaza Stripقطاع غزة

9.252.110.927.8100North Gazaشمال غزة

13.634.712.838.9100Gazaغزة

7.133.714.344.9100Deir AL-Balahدير البلح

8.130.48.153.4100Khan Yunisخانيونس

8.431.38.451.9100Rafahرفح

في فلسطين حسب التعرض للضجيج والقطاع والمنطقة  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 2جدول 
2016والمحافظة, 

Table 2: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by Exposure to Noise, Sector, Region and Governorate, 2016 

المحافظة/المنطقة/القطاع
Exposure to Noiseالتعرض للضجيج

Sector/Region/Governorate
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2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

4.023.65.267.2100Palestineفلسطين

2.422.54.370.8100West Bankالضفة الغربية

0.08.32.189.6100Jeninجنين

 4.313.08.774.0100Tubasطوباس

1.324.00.074.7100Tulkarmطولكرم

3.319.71.375.7100Nablusنابلس

0.034.04.361.7100Qalqiliyaقلقيلية

2.012.04.082.0100Salfitسلفيت

 0.0100.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

5.020.025.050.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 3.143.11.552.3100Jerusalemالقدس

 2.020.016.062.0100Bethlehemبيت لحم

2.921.64.371.2100Hebronالخليل

 6.025.06.462.6100Gaza Stripقطاع غزة

10.318.46.964.4100North Gazaشمال غزة

7.029.68.554.9100Gazaغزة

3.028.810.657.6100Deir AL-Balahدير البلح

3.914.72.379.1100Khan Yunisخانيونس

5.636.05.652.8100Rafahرفح

2016في فلسطين حسب التعرض للضجيج والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in 

Palestine by Exposure to Noise, Region and Governorate, 2016 

المحافظة/المنطقة
Exposure to Noiseالتعرض للضجيج

Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىمواتير كهرباءانشطة داخل المستوطناتنشاطات عسكرية اعمال بناءمباني سكنيةمحاجر وتقطيع أحجارأنشطة صناعية نشاطات تجاريةشارع رئيسي 
Main RoadCommercial 

Activities

Industrial 

Activities

Queries & Stone 

Cutting

HousingConstructionsIsraeli Military 

Activities

Settlements 

Activities

 Electric 

Generator

s 

Others
Total

Higher Educationالتعليم العالي

70.30.02.70.08.15.42.70.010.80.0100Palestineفلسطين

72.20.05.60.011.111.10.00.00.00.0100West Bankالضفة الغربية

 68.40.00.00.05.30.05.30.021.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

التعليم العام والمهني 
(المدارس)

General Education 

(Schools)

64.66.35.72.49.74.72.90.60.72.4100Palestineفلسطين

65.54.44.13.310.35.93.50.80.12.1100West Bankالضفة الغربية

71.47.20.00.021.40.00.00.00.00.0100Jeninجنين

 58.817.60.00.05.911.85.90.00.00.0100Tubasطوباس

66.66.310.42.110.44.20.00.00.00.0100Tulkarmطولكرم

65.02.63.47.711.17.61.70.00.00.9100Nablusنابلس

51.515.29.10.012.13.03.00.00.06.1100Qalqiliyaقلقيلية

78.60.03.60.07.17.10.03.60.00.0100Salfitسلفيت

-76.11.75.13.44.36.80.90.00.01.7100Ramallah and Alرام اهلل والبيرة

Bireh 

 57.114.30.00.00.014.30.014.30.00.0100Jericho and Alأريحا واألغوار

Aghwar

 69.93.90.02.97.87.84.90.00.02.8100Jerusalemالقدس

 59.31.97.43.77.37.47.41.90.03.7100Bethlehemبيت لحم

59.94.73.82.815.13.35.71.40.52.8100Hebronالخليل

 62.710.79.20.38.32.11.50.02.13.1100Gaza Stripقطاع غزة

52.212.38.21.416.41.42.70.02.72.7100North Gazaشمال غزة

64.17.810.20.08.61.61.60.02.33.9100Gazaغزة

67.55.012.50.02.57.50.00.05.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

69.315.45.80.03.81.90.00.00.03.8100Khan Yunisخانيونس

63.718.29.10.03.00.03.00.00.03.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للضجيج أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الضجيج والقطاع والمنطقة والمحافظة,  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Educational Establishments  (Higher and General Education) Exposed to Noise Sometimes or Very Often in Palestine by 

the Source of Noise, Sector, Region and Governorate, 2016

/ المنطقة/  القطاع
المحافظة

Source of Noiseمصدر الضجيج

  Sector/Region/  

Governorate

38



PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىمواتير كهرباءنشاطات عسكرية اعمال بناءمباني سكنيةمحاجر وتقطيع أحجارأنشطة صناعية محليةنشاطات تجاريةشارع رئيسي 
Main RoadCommercial 

Activities

Industrial 

Activities

Queries & 

Stone Cutting

HousingConstructionsIsraeli Military 

Activities

 Electric 

Generators 

Others

Total

58.34.95.53.114.46.42.54.30.6100Palestineفلسطين

61.75.45.43.613.27.22.40.01.1100West Bankالضفة الغربية

25.00.00.025.050.00.00.00.00.0100Jeninجنين

 100.00.00.00.00.00.00.00.00.0100Tubasطوباس

42.15.310.50.026.315.80.00.00.0100Tulkarmطولكرم

68.65.78.60.08.68.50.00.00.0100Nablusنابلس

68.70.012.56.36.30.00.00.06.2100Qalqiliyaقلقيلية

42.928.614.30.00.014.20.00.00.0100Salfitسلفيت

 50.00.00.00.050.00.00.00.00.0100Ramallahرام اهلل والبيرة

and Al-Bireh 100.00.00.00.00.00.00.00.00.0100أريحا واألغوارJericho and 

Al Aghwar  60.010.00.03.313.36.73.30.03.4100Jerusalemالقدس

 54.50.00.09.118.29.19.10.00.0100Bethlehemبيت لحم

64.72.92.95.911.85.95.90.00.0100Hebronالخليل

 54.74.45.72.515.75.72.58.80.0100Gaza Stripقطاع غزة

60.00.00.04.08.016.04.08.00.0100North Gazaشمال غزة

40.43.87.73.823.10.01.919.30.0100Gazaغزة

-76.20.04.84.89.54.70.00.00.0100Deir ALدير البلح

Balah 75.00.00.00.025.00.00.00.00.0100Khan Yunisخانيونس

45.913.510.80.08.110.85.45.50.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للضجيج أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الضجيج والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Educational Establishments  (Kindergartens) Exposed to Noise Sometimes or Very Often in Palestine by the Source 

of Noise, Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة

Source of Noiseمصدر الضجيج

Region/Gover

norate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

Higher Educationالتعليم العالي

1.639.74.754.0100Palestineفلسطين

3.632.10.064.3100West Bankالضفة الغربية

 0.045.78.645.7100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

7.628.97.356.2100Palestineفلسطين

8.028.46.856.8100West Bankالضفة الغربية

4.216.710.468.7100Jeninجنين

 7.030.27.055.8100Tubasطوباس

6.925.76.960.5100Tulkarmطولكرم

7.626.06.260.2100Nablusنابلس

12.531.86.848.9100Qalqiliyaقلقيلية

4.321.45.768.6100Salfitسلفيت

 9.832.05.752.5100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

6.522.622.648.3100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 8.431.06.254.4100Jerusalemالقدس

 7.326.77.358.7100Bethlehemبيت لحم

8.430.96.354.4100Hebronالخليل

 6.430.38.754.6100Gaza Stripقطاع غزة

16.037.09.237.8100North Gazaشمال غزة

7.226.49.157.3100Gazaغزة

3.129.69.258.1100Deir AL-Balahدير البلح

2.228.18.960.8100Khan Yunisخانيونس

1.237.36.055.5100Rafahرفح

في فلسطين حسب التعرض للروائح والقطاع والمنطقة  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 6جدول 
2016والمحافظة, 

Table 6: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by Exposure to Smells, Sector, Region and Governorate, 2016 

Sector/Region/Governorateالمحافظة/المنطقة/القطاع

Exposure to Smells التعرض للروائح
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

3.818.76.371.2100Palestineفلسطين

3.417.75.473.5100West Bankالضفة الغربية

2.14.210.483.3100Jeninجنين

 4.38.70.087.0100Tubasطوباس

1.330.72.765.3100Tulkarmطولكرم

2.615.12.080.3100Nablusنابلس

6.425.58.559.6100Qalqiliyaقلقيلية

0.02.00.098.0100Salfitسلفيت

 0.0100.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

5.010.035.050.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 7.726.26.160.0100Jerusalemالقدس

 6.010.012.072.0100Bethlehemبيت لحم

2.921.63.671.9100Hebronالخليل

 4.319.97.468.4100Gaza Stripقطاع غزة

5.720.713.859.8100North Gazaشمال غزة

7.017.69.965.5100Gazaغزة

3.021.29.166.7100Deir AL-Balahدير البلح

0.817.13.179.0100Khan Yunisخانيونس

4.525.82.267.5100Rafahرفح

2016في فلسطين حسب التعرض للروائح والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in 

Palestine by Exposure to Smells, Region and Governorate, 2016 

المحافظة/المنطقة
Exposure to Smellsالتعرض للروائح

Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

مكب أو حاوية مخلفات مستعمرات إسرائيليةعوادم السيارات
نفايات

أنشطة صناعية 
محلية

مخلفات /نفاياتمياه عادمة خارجية
زراعية

مياه عادمة خاصة  
بالمؤسسة التعليمية

حظائر 
حيوانات

المجموعأخرى

Cars 

Exhaust

Israeli Settlements 

Waste 

Dump SiteIndustrial 

Activities

Outside 

Wastewater

Agricultural 

Wastes

Establishment 

Wastewater

Cattle 

Barns

OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

50.00.015.43.87.77.73.87.73.9100Palestineفلسطين

50.00.010.010.010.00.010.010.00.0100West Bankالضفة الغربية

 49.90.018.80.06.312.50.06.36.2100Gaza Stripقطاع غزة

التعليم العام والمهني 
(المدارس)

General Education 

(Schools)

33.41.420.45.511.76.54.616.10.4100Palestineفلسطين

32.01.919.75.311.55.84.918.30.6100West Bankالضفة الغربية

15.00.045.00.05.010.010.015.00.0100Jeninجنين

 12.40.018.80.012.525.06.325.00.0100Tubasطوباس

38.34.38.514.910.610.60.012.80.0100Tulkarmطولكرم

27.81.020.68.214.45.23.118.61.1100Nablusنابلس

20.50.023.12.620.57.72.623.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

44.416.711.15.611.10.00.011.10.0100Salfitسلفيت

 42.21.019.62.014.72.03.913.61.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

11.10.033.311.111.10.00.033.40.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 38.23.430.33.46.72.25.610.20.0100Jerusalemالقدس

 28.60.017.91.814.37.11.828.50.0100Bethlehemبيت لحم

30.81.514.96.59.06.58.521.31.0100Hebronالخليل

 37.40.022.25.812.18.63.810.10.0100Gaza Stripقطاع غزة

20.60.023.89.517.512.73.212.70.0100North Gazaشمال غزة

43.80.024.76.79.02.24.59.10.0100Gazaغزة

37.50.015.66.39.415.66.39.30.0100Deir AL-Balahدير البلح

48.80.024.42.417.12.40.04.90.0100Khan Yunisخانيونس

37.50.015.60.06.318.86.315.50.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للروائح أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الروائح والقطاع والمنطقة والمحافظة,  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Educational Establishments  (Higher and General Education) Exposed to Smells Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Source of Smell, Sector, Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة/القطاع

مصدر الروائح

 Sector/Region/ 

Governorate

Source of Smells
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

مكب أو حاوية مخلفات مستعمرات إسرائيليةعوادم السيارات
نفايات

أنشطة صناعية 
محلية

مخلفات /نفاياتمياه عادمة خارجية
زراعية

مياه عادمة خاصة 
بالمؤسسة التعليمية

حظائر 
حيوانات

المجموعأخرى

Cars 

Exhaust

Israeli Settlements 

Waste 

Dump SiteIndustrial 

Activities

Outside 

Wastewater

Agricultural 

Wastes

Establishment 

Wastewater

Cattle 

Barns

OthersTotal

31.22.325.23.811.77.94.513.20.2100Palestineفلسطين

28.24.228.24.914.15.61.412.70.7100West Bankالضفة الغربية

33.30.066.70.00.00.00.00.00.0100Jeninجنين

 66.70.033.30.00.00.00.00.00.0100Tubasطوباس

8.34.220.84.229.216.70.016.60.0100Tulkarmطولكرم

33.37.437.00.03.70.03.714.90.0100Nablusنابلس

20.06.726.713.36.713.36.76.60.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.00.00.0100.00.00.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 50.00.00.00.050.00.00.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.00.033.30.00.033.30.033.40.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 50.04.518.24.518.20.00.04.60.0100Jerusalemالقدس

 0.00.012.512.537.512.50.025.00.0100Bethlehemبيت لحم

32.42.935.32.98.80.00.014.82.9100Hebronالخليل

 34.70.021.82.48.910.58.113.60.0100Gaza Stripقطاع غزة

30.40.026.10.017.44.30.021.80.0100North Gazaشمال غزة

25.70.034.35.72.98.614.38.50.0100Gazaغزة

56.10.025.06.36.36.30.00.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

47.80.013.00.04.321.74.38.90.0100Khan Yunisخانيونس

25.90.07.40.014.811.114.925.90.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للروائح أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الروائح والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 9       جدول 
Table 9: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) Exposed to Smells Sometimes or Very Often in Palestine 

by the Source of Smell, Region, and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة

مصدر الروائح

Region/Governorate

Source of Smells
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

Higher Educationالتعليم العالي

3.227.07.961.9100Palestineفلسطين

3.632.10.064.3100West Bankالضفة الغربية

 2.922.914.260.0100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

4.619.98.467.1100Palestineفلسطين

4.720.07.767.6100West Bankالضفة الغربية

1.07.312.579.2100Jeninجنين

 7.018.64.769.7100Tubasطوباس

0.718.16.974.3100Tulkarmطولكرم

4.817.36.271.7100Nablusنابلس

3.413.68.075.0100Qalqiliyaقلقيلية

2.922.92.971.3100Salfitسلفيت

 5.321.77.066.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

12.938.716.132.3100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 3.125.28.463.3100Jerusalemالقدس

 3.613.912.170.4100Bethlehemبيت لحم

7.023.16.763.2100Hebronالخليل

 4.319.710.465.6100Gaza Stripقطاع غزة

10.126.117.646.2100North Gazaشمال غزة

3.423.010.962.7100Gazaغزة

3.19.212.275.5100Deir AL-Balahدير البلح

3.718.55.272.6100Khan Yunisخانيونس

1.214.54.879.5100Rafahرفح

في فلسطين حسب التعرض للغبار والقطاع والمنطقة  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 10جدول 
2016والمحافظة, 

Table 10: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by Exposure to Dust, Sector, Region and Governorate, 2016 

المحافظة/المنطقة/القطاع
Exposure to Dustالتعرض للغبار

Sector/Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

3.514.25.976.4100Palestineفلسطين

3.314.05.177.6100West Bankالضفة الغربية

0.08.36.385.4100Jeninجنين

 8.74.34.382.7100Tubasطوباس

0.020.04.076.0100Tulkarmطولكرم

1.39.92.086.8100Nablusنابلس

8.514.910.666.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.02.00.098.0100Salfitسلفيت

 0.0100.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

10.065.015.010.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 4.627.73.164.6100Jerusalemالقدس

 4.010.020.066.0100Bethlehemبيت لحم

5.09.42.982.7100Hebronالخليل

 3.714.47.074.9100Gaza Stripقطاع غزة

5.714.98.071.4100North Gazaشمال غزة

7.014.89.269.0100Gazaغزة

1.522.710.665.2100Deir AL-Balahدير البلح

0.07.82.389.9100Khan Yunisخانيونس

3.416.96.773.0100Rafahرفح

2016في فلسطين حسب التعرض للغبار والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in Palestine 

by Exposure to Dust, Region and Governorate, 2016 

المحافظة/المنطقة
Exposure to Dustالتعرض للغبار

Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

نشاطات عسكرية 
إسرائيلية

أنشطة صناعية أعمال صيانة للشوارعطرق غير معبدة
محلية

محاجر وتقطيع أعمال بناء
أحجار

المجموعأخرىطبيعة المنطقة

Israeli Military 

Activities

Unpaved 

Roads

Roads 

Maintenance 

Industrial 

Activities

ConstructionsQueries & 

Stone Cutting

Nature of 

Area

OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

5.336.831.60.021.15.20.00.0100Palestineفلسطين

0.030.030.00.030.010.00.00.0100West Bankالضفة الغربية

 11.144.433.30.011.20.00.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

5.633.922.512.015.35.32.82.6100Palestineفلسطين

6.830.321.213.115.76.43.82.7100West Bankالضفة الغربية

0.050.00.012.537.50.00.00.0100Jeninجنين

 9.154.59.10.018.29.10.00.0100Tubasطوباس

7.414.848.118.511.20.00.00.0100Tulkarmطولكرم

1.631.39.415.625.09.43.14.6100Nablusنابلس

13.346.713.313.313.40.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

11.133.322.211.116.70.00.05.6100Salfitسلفيت

 7.627.324.212.119.74.51.53.1100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.031.312.50.00.00.056.20.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 3.125.032.812.515.69.41.60.0100Jerusalemالقدس

 17.217.227.610.317.210.50.00.0100Bethlehemبيت لحم

7.833.817.514.911.07.13.24.7100Hebronالخليل

 2.444.026.28.914.32.40.01.8100Gaza Stripقطاع غزة

0.048.820.918.611.70.00.00.0100North Gazaشمال غزة

4.338.628.64.318.64.30.01.3100Gazaغزة

8.358.325.00.08.40.00.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

0.046.726.713.36.73.30.03.3100Khan Yunisخانيونس

0.038.530.80.023.10.00.07.6100Rafahرفح

2016المتعرضة للغبار أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الغبار والقطاع والمنطقة والمحافظة,  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Educational Establishments  (Higher and General Education) Exposed to Dust Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Source of Dust, Sector, Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة/القطاع

مصدر الغبار

Sector/Region/Governorate

Source of Dust
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعطبيعة المنطقةمحاجر وتقطيع أحجارأعمال بناءأنشطة صناعية محليةأعمال صيانة للشوارعطرق غير معبدةنشاطات عسكرية إسرائيلية
Israeli Military 

Activities

Unpaved 

Roads

Roads 

Maintenance

Industrial 

Activities

Constructions Queries & Stone 

Cutting 

Nature of AreaTotal

3.833.032.57.713.92.96.2100Palestineفلسطين

4.328.429.36.915.54.311.3100West Bankالضفة الغربية

0.050.050.00.00.00.00.0100Jeninجنين

 0.066.733.30.00.00.00.0100Tubasطوباس

0.026.720.06.740.06.60.0100Tulkarmطولكرم

5.911.841.20.029.411.70.0100Nablusنابلس

0.054.536.49.10.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.0100.00.00.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 0.00.050.00.050.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.013.30.06.70.00.080.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 0.033.342.99.54.84.84.7100Jerusalemالقدس

 14.314.342.914.314.20.00.0100Bethlehemبيت لحم

15.030.020.010.020.05.00.0100Hebronالخليل

 3.238.736.68.611.81.10.0100Gaza Stripقطاع غزة

0.033.333.35.622.25.60.0100North Gazaشمال غزة

6.529.048.46.59.60.00.0100Gazaغزة

6.331.337.512.512.40.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

0.080.010.00.010.00.00.0100Khan Yunisخانيونس

0.044.433.316.75.60.00.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للغبار أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الغبار والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) Exposed to Dust Sometimes or Very Often in Palestine 

by the Source of Dust, Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة

Source of Dustمصدر الغبار

Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

Higher Educationالتعليم العالي

3.217.515.963.4100Palestineفلسطين

3.621.410.764.3100West Bankالضفة الغربية

 2.914.320.062.8100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

2.519.57.470.6100Palestineفلسطين

2.719.16.272.0100West Bankالضفة الغربية

0.08.36.385.4100Jeninجنين

 0.011.64.783.7100Tubasطوباس

0.014.66.379.1100Tulkarmطولكرم

2.416.66.674.4100Nablusنابلس

3.410.28.078.4100Qalqiliyaقلقيلية

0.015.74.380.0100Salfitسلفيت

 4.124.25.366.4100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

3.216.119.461.3100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 1.327.95.865.0100Jerusalemالقدس

 1.812.79.176.4100Bethlehemبيت لحم

4.722.34.968.1100Hebronالخليل

 1.920.610.966.6100Gaza Stripقطاع غزة

1.730.314.353.7100North Gazaشمال غزة

3.022.310.264.5100Gazaغزة

2.014.317.366.4100Deir AL-Balahدير البلح

0.715.67.476.3100Khan Yunisخانيونس

0.016.96.077.1100Rafahرفح

في فلسطين حسب التعرض للدخان والقطاع والمنطقة  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 14جدول 
2016والمحافظة, 

Table 14: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by Exposure to Smoke, Sector, Region and Governorate, 2016 

Sector/Region/Governorateالمحافظة/المنطقة/القطاع

Exposure to Smokeالتعرض للدخان
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

1.911.75.381.1100Palestineفلسطين

1.511.23.683.7100West Bankالضفة الغربية

0.04.24.291.6100Jeninجنين

 4.30.04.391.4100Tubasطوباس

0.014.74.081.3100Tulkarmطولكرم

1.37.21.390.2100Nablusنابلس

2.112.82.183.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.02.00.098.0100Salfitسلفيت

 0.0100.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

5.020.025.050.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 3.126.24.666.1100Jerusalemالقدس

 0.010.010.080.0100Bethlehemبيت لحم

2.211.51.484.9100Hebronالخليل

 2.512.57.677.4100Gaza Stripقطاع غزة

2.317.210.370.2100North Gazaشمال غزة

4.29.910.675.3100Gazaغزة

3.019.77.669.7100Deir AL-Balahدير البلح

0.09.33.187.6100Khan Yunisخانيونس

3.411.26.778.7100Rafahرفح

2016في فلسطين حسب التعرض للدخان والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 15جدول 
Table 15: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in Palestine 

by Exposure to Smoke, Region and Governorate, 2016 

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

Exposure to Smokeالتعرض للدخان
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

نشاطات عسكرية 
إسرائيلية

محاجر وتقطيع أنشطة مستعمرات إسرائيليةحرق نفايات
أحجار

أنشطة صناعية أعمال بناء
محلية

المجموعأخرىعوادم السيارات

Israeli Military 

Activities

Waste 

Burning 

Israeli Settlements 

Activities

Queries & 

Stone Cutting

ConstructionsIndustrial 

Activities

Cars 

Exhaust

OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

7.746.27.70.07.70.030.70.0100Palestineفلسطين

0.071.414.30.00.00.014.30.0100West Bankالضفة الغربية

 16.716.70.00.016.60.050.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

6.551.00.92.410.35.822.90.2100Palestineفلسطين

8.452.31.23.110.45.319.00.3100West Bankالضفة الغربية

0.062.50.00.025.00.012.50.0100Jeninجنين

 0.0100.00.00.00.00.00.00.0100Tubasطوباس

4.838.10.00.09.519.028.60.0100Tulkarmطولكرم

3.656.41.85.512.75.512.71.8100Nablusنابلس

8.383.30.00.00.00.08.40.0100Qalqiliyaقلقيلية

18.227.318.20.027.39.00.00.0100Salfitسلفيت

 10.137.71.42.915.91.430.60.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.083.316.70.00.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 4.569.70.03.04.53.015.30.0100Jerusalemالقدس

 20.858.30.04.20.04.212.50.0100Bethlehemبيت لحم

10.146.40.03.610.97.221.80.0100Hebronالخليل

 1.347.80.00.610.27.033.10.0100Gaza Stripقطاع غزة

2.652.60.02.65.313.223.70.0100North Gazaشمال غزة

1.540.30.00.011.96.040.30.0100Gazaغزة

0.062.50.00.012.56.318.70.0100Deir AL-Balahدير البلح

0.054.50.00.09.14.531.90.0100Khan Yunisخانيونس

0.042.90.00.014.30.042.80.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للدخان أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الدخان والقطاع والمنطقة والمحافظة,  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Educational Establishments  (Higher and General Education) Exposed to Smoke Sometimes or Very Often 

in Palestine by the Source of Smoke, Sector, Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة/القطاع

مصدر الدخان

Sector/Region/Governorate

Source of Smoke
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

نشاطات عسكرية 
إسرائيلية

أنشطة مستعمرات حرق نفايات
إسرائيلية

المجموععوادم السياراتأنشطة صناعية محليةأعمال بناءمحاجر وتقطيع أحجار

Israeli Military 

Activities

Waste 

Burning 

Israeli 

Settlements 

Activities

Queries & Stone 

Cutting

Constructions Industrial 

Activities 

Cars 

Exhaust

Total

6.853.73.12.510.57.416.0100Palestineفلسطين

10.652.95.92.47.14.716.4100West Bankالضفة الغربية

0.0100.00.00.00.00.00.0100Jeninجنين

 0.0100.00.00.00.00.00.0100Tubasطوباس

0.054.518.20.09.10.018.2100Tulkarmطولكرم

7.761.50.00.07.70.023.1100Nablusنابلس

0.057.10.00.00.014.328.6100Qalqiliyaقلقيلية

0.0100.00.00.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 0.00.00.00.00.00.0100.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.0100.00.00.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 15.857.90.05.35.35.310.4100Jerusalemالقدس

 60.040.00.00.00.00.00.0100Bethlehemبيت لحم

10.526.315.85.315.810.515.8100Hebronالخليل

 2.654.50.02.614.310.415.6100Gaza Stripقطاع غزة

0.047.10.05.911.85.929.3100North Gazaشمال غزة

0.070.00.05.020.05.00.0100Gazaغزة

13.353.30.00.020.06.76.7100Deir AL-Balahدير البلح

0.050.00.00.016.78.325.0100Khan Yunisخانيونس

0.046.20.00.00.030.823.0100Rafahرفح

2016المتعرضة للدخان أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب مصدر الدخان والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 17جدول 
Table 17: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) Exposed to Smoke Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Source of Smoke, Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة

مصدر الدخان

Region/Governorate

Source of Smoke
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

 بئر خاص بالمؤسسةمياه تنكاتشبكة مياه عامة

التعليمية

نبع

Water NetworkWater TanksEsablishment 

Water Well

Spring

Higher Educationالتعليم العالي

93.747.644.40.0Palestineفلسطين

96.414.335.70.0West Bankالضفة الغربية

 91.474.351.40.0Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

95.933.927.30.2Palestineفلسطين

95.010.035.60.2West Bankالضفة الغربية

97.915.637.50.0Jeninجنين

 88.411.639.50.0Tubasطوباس

100.00.09.70.0Tulkarmطولكرم

99.33.817.60.3Nablusنابلس

98.90.03.41.1Qalqiliyaقلقيلية

100.00.05.70.0Salfitسلفيت

 99.63.723.00.4Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

96.89.712.90.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 99.60.97.10.0Jerusalemالقدس

 98.28.544.80.0Bethlehemبيت لحم

84.525.678.90.2Hebronالخليل

 98.499.04.90.0Gaza Stripقطاع غزة

99.2100.05.90.0North Gazaشمال غزة

98.998.55.30.0Gazaغزة

98.0100.02.00.0Deir AL-Balahدير البلح

96.397.87.40.0Khan Yunisخانيونس

100.0100.01.20.0Rafahرفح

في فلسطين حسب مصادر الحصول على المياه والقطاع  (التعليم العالي والعام والمهني)نسبة المؤسسات التعليمية : 18         جدول 
2016والمنطقة والمحافظة, 

Table 18: Percentage of Educational Establishments (Higher and General Education) in 

Palestine by the Sources of Obtaining Water,Sector, Region and Governorate, 2016

Sector/Region/Governorateالمحافظة/المنطقة/ القطاع

مصادر الحصول  على المياه
Sources of Obtaining Water

52



PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

نبعبئر خاص بالمؤسسة التعليميةمياه تنكاتشبكة مياه عامة

Water NetworkWater TanksEstablishment 

Water Well

Spring

95.247.011.20.2Palestineفلسطين

93.19.817.30.3West Bankالضفة الغربية

91.718.825.00.0Jeninجنين

 91.38.713.00.0Tubasطوباس

100.00.04.00.0Tulkarmطولكرم

96.15.911.80.7Nablusنابلس

93.62.112.80.0Qalqiliyaقلقيلية

100.00.00.00.0Salfitسلفيت

 100.00.00.00.0Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

100.05.00.00.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 100.04.67.70.0Jerusalemالقدس

 96.02.032.02.0Bethlehemبيت لحم

79.128.838.10.0Hebronالخليل

 97.995.53.30.0Gaza Stripقطاع غزة

100.096.61.10.0North Gazaشمال غزة

99.395.12.80.0Gazaغزة

95.592.44.50.0Deir AL-Balahدير البلح

94.698.46.20.0Khan Yunisخانيونس

100.093.31.10.0Rafahرفح

2016في فلسطين حسب مصادر الحصول على المياه والمنطقة والمحافظة,  (رياض األطفال)نسبة المؤسسات التعليمية : 19جدول 
Table 19: Percentage of Educational Establishments (Kindergartens) in Palestine by the 

Sources of Obtaining Water, Region and Governorate, 2016

Region/Governorateالمحافظة/ المنطقة

مصادر الحصول  على المياه
Sources of Obtaining Water
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة لكل 
3مؤسسة تعليمية  م

كمية المياه المستهلكة في كافة 
3المؤسسات التعليمية شهريا م

Monthly Average of Quantity 

of Consumed Water in Every 

Educational Establishment in 

Cubic Meter

Monthly Amount of 

Consumed Water in All 

Educational 

Establishments in Cubic 

Meter 

Higher Educationالتعليم العالي

Palestine                            55735,074فلسطين

West Bank                            49413,835الضفة الغربية

 Gaza Strip                            60721,239قطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

Palestine                          95247,549فلسطين

West Bank                          65124,251الضفة الغربية

Jenin                              605,742جنين

 Tubas                              622,665طوباس

Tulkarm                              649,195طولكرم

Nablus                            5415,591نابلس

Qalqiliya                              585,060قلقيلية

Salfit                              503,465سلفيت

 Ramallah and Al-Bireh                            7718,694رام اهلل والبيرة

Jericho and Al Aghwar                              1364,217أريحا واألغوار

 Jerusalem                            7917,804القدس

 Bethlehem                            6711,014بيت لحم

Hebron                            6030,804الخليل

 Gaza Strip                          176123,298قطاع غزة

North Gaza                            19423,086شمال غزة

Gaza                            21356,329غزة

Deir AL-Balah                            13913,615دير البلح

Khan Yunis                            13818,579خانيونس

Rafah                            14111,689رفح

 (التعليم العالي والعام والمهني)المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة ومجموع كميات المياه المستهلكة في المؤسسات التعليمية : 20جدول 
2016في فلسطين حسب القطاع والمنطقة والمحافظة, 

Table 20: Monthly Average Quantity of Consumed Water and the Total Amount of Water 

Consumed in the Educational Establishments (Higher and General Education) in Palestine by 

Sector, Region and Governorate, 2016

Sector/Region/Governorateالمحافظة/المنطقة/ القطاع

54



PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المعدل الشهري لكمية المياه 
3المستهلكة م

3كمية المياه المستهلكة شهريا م

Monthly Average of Quantity of 

Consumed Water in Cubic Meter

Monthly Amount of Consumed 

Water in Cubic Meter 

Palestine                                         30,912                                                 22فلسطين

West Bank                                         16,262                                                 21الضفة الغربية

Jenin                                              852                                                 15جنين

 Tubas                                              536                                                 20طوباس

Tulkarm                                           2,319                                                 26طولكرم

Nablus                                           3,141                                                 18نابلس

Qalqiliya                                           1,331                                                 24قلقيلية

Salfit                                              564                                                 10سلفيت

 Ramallah and Al-Bireh                                              189                                                 80رام اهلل والبيرة

Jericho and Al Aghwar                                              684                                                 29أريحا واألغوار

 Jerusalem                                           2,540                                                 33القدس

 Bethlehem                                              944                                                 16بيت لحم

Hebron                                           3,162                                                 19الخليل

 Gaza Strip                                         14,650                                                 24قطاع غزة

North Gaza                                           2,752                                                 27شمال غزة

Gaza                                           3,979                                                 24غزة

Deir AL-Balah                                           2,148                                                 28دير البلح

Khan Yunis                                           3,043                                                 20خانيونس

Rafah                                           2,728                                                 26رفح

في فلسطين  (رياض األطفال)المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة ومجموع كميات المياه المستهلكة في المؤسسات التعليمية : 21جدول 
2016حسب المنطقة والمحافظة, 

Table 21: Monthly Average Quantity of Consumed Water and the Total Amount of Water 

Consumed in the Educational Establishments (Kindergartens) in Palestine by Region and 

Governorate, 2016

Region/Governorateالمحافظة/ المنطقة
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous 

Cesspit

Tight 

Cesspit

OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

90.57.91.60.0100Palestineفلسطين

92.97.10.00.0100West Bankالضفة الغربية

 88.68.62.80.0100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

48.139.412.30.2100Palestineفلسطين

34.748.916.10.3100West Bankالضفة الغربية

6.357.336.40.0100Jeninجنين

 0.058.141.90.0100Tubasطوباس

37.542.420.10.0100Tulkarmطولكرم

47.838.413.80.0100Nablusنابلس

39.840.919.30.0100Qalqiliyaقلقيلية

17.151.431.50.0100Salfitسلفيت

 25.858.216.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

19.467.712.90.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 65.929.24.00.9100Jerusalemالقدس

 32.150.316.41.2100Bethlehemبيت لحم

28.657.913.10.4100Hebronالخليل

 84.613.42.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

96.61.71.70.0100North Gazaشمال غزة

97.71.90.40.0100Gazaغزة

92.93.14.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

42.254.13.70.0100Khan Yunisخانيونس

84.313.32.40.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب طريقة التخلص الرئيسية من المياه العادمة  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 22جدول 
2016والقطاع والمنطقة والمحافظة, 

Table 22: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by the Main Wastewater Disposal Method, Sector, Region and 

Governorate, 2016

Sector/Region/Governorateالمحافظة/المنطقة/ القطاع

طريقة التخلص الرئيسية من المياه العادمة
The Main Wastewater Disposal Method
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater NetworkPorous CesspitTight CesspitOthersTotal

58.637.53.70.2100Palestineفلسطين

38.256.65.20.0100West Bankالضفة الغربية

4.287.58.30.0100Jeninجنين

 17.469.613.00.0100Tubasطوباس

40.052.08.00.0100Tulkarmطولكرم

48.044.17.90.0100Nablusنابلس

40.457.42.20.0100Qalqiliyaقلقيلية

14.082.04.00.0100Salfitسلفيت

 100.00.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

10.090.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 46.250.83.00.0100Jerusalemالقدس

 52.046.02.00.0100Bethlehemبيت لحم

43.953.22.90.0100Hebronالخليل

 85.412.51.80.3100Gaza Stripقطاع غزة

94.32.33.40.0100North Gazaشمال غزة

97.92.10.00.0100Gazaغزة

97.03.00.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

58.937.22.31.6100Khan Yunisخانيونس

86.510.13.40.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب طريقة التخلص الرئيسية من المياه العادمة  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 23جدول 
2016والمنطقة والمحافظة, 

Table 23: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in 

Palestine by the Main Wastewater Disposal Method, Region and Governorate, 2016

Region/Governorateالمحافظة/ المنطقة

طريقة التخلص الرئيسية من المياه العادمة
The Main Wastewater Disposal Method
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

يتم التخلص منها 
بشكل عشوائي

 يتم نقلها مباشرة إلى مكب  دفنها حرقها
نفايات

المجموعأخرى

Thrown 

Randomly

BurnedBurriedTransport Directly 

to the Wastes 

Dumping Site

OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

8.30.00.083.38.4100Palestineفلسطين

0.00.00.00.00.00.0West Bankالضفة الغربية

 8.30.00.083.38.4100Gaza Stripقطاع غزة

التعليم العام والمهني 
(المدارس)

General Education 

(Schools)

4.531.21.058.84.5100Palestineفلسطين

5.038.40.851.24.6100West Bankالضفة الغربية

0.014.30.085.70.0100Jeninجنين

 0.050.00.050.00.0100Tubasطوباس

25.00.00.075.00.0100Tulkarmطولكرم

5.624.11.964.83.6100Nablusنابلس

0.060.00.040.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

50.00.00.050.00.0100Salfitسلفيت

 2.914.70.070.611.8100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.0100.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 5.926.50.061.85.8100Jerusalemالقدس

 2.872.20.025.00.0100Bethlehemبيت لحم

3.453.41.736.25.3100Hebronالخليل

 3.04.51.586.44.6100Gaza Stripقطاع غزة

0.033.30.066.70.0100North Gazaشمال غزة

0.00.00.093.86.3100Gazaغزة

0.00.00.0100.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

14.30.00.057.128.6100Khan Yunisخانيونس

3.06.13.087.90.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب طرق التخلص النهائي من النفايات  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 24 جدول 
2016الصلبة في حالة عدم وجود حاوية كبيرة لجمع النفايات الصلبة والقطاع والمنطقة والمحافظة, 

Table 24: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by Fianl Solid Waste Disposal Method In Case There is No Big 

Container for Solid Waste Collection, Sector, Region and Governorate, 2016 

المحافظة/المنطقة/ القطاع

طرق التخلص النهائي من النفايات الصلبة

      Sector/Region/       

Governorate

Solid Waste Disposal Mehtods
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

يتم التخلص منها 
بشكل عشوائي

 يتم نقلها مباشرة إلى مكب  دفنها حرقها
نفايات

المجموعأخرى

Thrown 

Randomly

BurnedBurriedTransport Directly to 

the Wastes Dumping 

Site

OthersTotal

4.55.90.388.80.5100Palestineفلسطين

8.116.21.072.72.0100West Bankالضفة الغربية

0.050.00.050.00.0100Jeninجنين

 0.00.025.075.00.0100Tubasطوباس

0.011.10.088.90.0100Tulkarmطولكرم

15.23.00.078.83.0100Nablusنابلس

0.025.00.075.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.00.00.00.00.00.0Salfitسلفيت

 0.00.00.00.00.00.0Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.0100.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 15.40.00.084.60.0100Jerusalemالقدس

 0.030.80.069.20.0100Bethlehemبيت لحم

5.627.80.061.15.5100Hebronالخليل

 3.21.90.094.90.0100Gaza Stripقطاع غزة

5.02.50.092.50.0100North Gazaشمال غزة

0.00.00.0100.00.0100Gazaغزة

2.52.50.095.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

0.07.70.092.30.0100Khan Yunisخانيونس

7.10.00.092.90.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب طرق التخلص النهائي من النفايات  (رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 25        جدول 
2016الصلبة في حالة عدم وجود حاوية كبيرة لجمع النفايات الصلبة والقطاع والمنطقة والمحافظة, 

Table 25: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in 

Palestine by Fianl Solid Waste Disposal Method In Case There is No Big Container for 

Solid  Waste Collection, Sector, Region and Governorate, 2016  

المحافظة/المنطقة

Solid Waste Disposal Mehtodsطرق التخلص النهائي من النفايات الصلبة

Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىبلدية القدسمتعهد خاصوكالة الغوثالسلطة المحليةالمؤسسة التعليمية
Educational 

Establishment

Local 

Authority

UNRWAPrivate 

Contractor

Jerusalem 

Municipality

OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

0.092.16.30.01.60.0100Palestineفلسطين

0.092.93.60.03.50.0100West Bankالضفة الغربية

 0.091.48.60.00.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

التعليم العام 
(المدارس)والمهني 

General Education 

(Schools)

5.686.35.60.80.70.9100Palestineفلسطين

7.388.51.31.01.00.9100West Bankالضفة الغربية

1.094.80.04.20.00.0100Jeninجنين

 4.793.02.30.00.00.0100Tubasطوباس

0.796.50.02.10.00.7100Tulkarmطولكرم

4.593.40.30.30.01.5100Nablusنابلس

3.492.00.01.10.03.5100Qalqiliyaقلقيلية

0.0100.00.00.00.00.0100Salfitسلفيت

-3.791.43.70.40.00.8100Ramallah and Alرام اهلل والبيرة

Bireh 

 19.467.76.53.20.03.2100Jericho and Alأريحا واألغوار

Aghwar

 8.875.24.02.28.01.8100Jerusalemالقدس

 14.584.20.60.70.00.0100Bethlehemبيت لحم

11.985.70.40.40.00.7100Hebronالخليل

 0.980.617.40.30.00.8100Gaza Stripقطاع غزة

0.874.823.50.00.00.9100North Gazaشمال غزة

0.890.96.00.40.01.9100Gazaغزة

0.052.046.91.10.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

1.577.820.70.00.00.0100Khan Yunisخانيونس

1.294.04.80.00.00.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 26 جدول 
2016الناتجة عن المؤسسة التعليمية والقطاع والمنطقة والمحافظة, 

   Table 26: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General 

Education) in Palestine by the Doer of Transporting Solid Waste from the Educational 

Establishment, Sector, Region and Governorate, 2016

/ المنطقة/  القطاع
المحافظة

Doer of Transporting Solid Wasteالجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة

        Sector/Region/          

     Governorate        
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىمتعهد خاصوكالة الغوثالسلطة المحليةالمؤسسة التعليمية
Educational 

Establishment

Local 

Authority

UNRWAPrivate 

Contractor

OthersTotal

6.983.76.81.90.7100Palestineفلسطين

6.986.35.21.20.4100West Bankالضفة الغربية

4.291.70.04.10.0100Jeninجنين

 4.378.317.40.00.0100Tubasطوباس

6.785.38.00.00.0100Tulkarmطولكرم

6.687.53.32.60.0100Nablusنابلس

2.193.60.02.12.1100Qalqiliyaقلقيلية

0.0100.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 0.050.050.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

20.050.030.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 0.095.44.60.00.0100Jerusalemالقدس

 8.076.016.00.00.0100Bethlehemبيت لحم

13.782.71.40.71.4100Hebronالخليل

 7.080.39.02.90.8100Gaza Stripقطاع غزة

3.489.75.71.10.0100North Gazaشمال غزة

7.781.02.85.62.9100Gazaغزة

6.169.724.20.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

11.676.79.32.40.0100Khan Yunisخانيونس

3.483.110.13.40.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة الناتجة عن  (رياض االطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 27 جدول 
2016المؤسسة التعليمية والمنطقة والمحافظة, 

   Table 27: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergarten) in 

Palestine by the Doer of Transporting Solid Waste from the Educational Establishment, 

Region and Governorate, 2016

المحافظة/المنطقة

Doer of Transporting Solid Wasteالجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة

Region/Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىالقاؤها بشكل عشوائيمكب خاصمكب تابع للسلطة المحلية
Local Authority 

Dumping Site

Private Dumping SiteThrown Randomly OthersTotal

Higher Educationالتعليم العالي

96.83.20.00.0100Palestineفلسطين

92.97.10.00.0100West Bankالضفة الغربية

 100.00.00.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

General Education (Schools)(المدارس)التعليم العام والمهني 

91.66.00.51.9100Palestineفلسطين

88.68.20.52.7100West Bankالضفة الغربية

96.93.10.00.0100Jeninجنين

 88.47.00.04.6100Tubasطوباس

89.69.70.00.7100Tulkarmطولكرم

84.413.50.71.4100Nablusنابلس

95.54.50.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

100.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 98.00.80.01.2100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

74.219.40.06.4100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 80.513.30.45.8100Jerusalemالقدس

 86.15.51.86.6100Bethlehemبيت لحم

87.39.00.82.9100Hebronالخليل

 99.60.10.30.0100Gaza Stripقطاع غزة

99.20.80.00.0100North Gazaشمال غزة

99.60.00.40.0100Gazaغزة

100.00.00.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

100.00.00.00.0100Khan Yunisخانيونس

98.80.01.20.0100Rafahرفح

2016في فلسطين حسب مكان التخلص النهائي من النفايات الصلبة والقطاع والمنطقة والمحافظة,  (التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 28جدول 
         Table 28: Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher and General Education) in Palestine by the Final Place 

of Solid Waste Disposal, Sector, Region and Governorate, 2016

Sector/ Region/ Governorateالمحافظة/ المنطقة/  القطاع

Solid Waste Final Disposal Placeمكان التخلص النهائي من النفايات الصلبة 
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

القاؤها بشكل مكب خاصمكب تابع للسلطة المحلية
عشوائي

المجموعأخرى

Local Authority 

Dumping Site

Private 

Dumping Site

Thrown 

Randomly 

OthersTotal

91.27.30.31.2100Palestineفلسطين

86.710.90.32.1100West Bankالضفة الغربية

93.82.12.12.0100Jeninجنين

 69.630.40.00.0100Tubasطوباس

85.313.30.01.4100Tulkarmطولكرم

79.619.10.01.3100Nablusنابلس

100.00.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

100.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 100.00.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

80.015.05.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 81.516.90.01.6100Jerusalemالقدس

 92.02.00.06.0100Bethlehemبيت لحم

87.87.90.04.3100Hebronالخليل

 97.12.70.20.0100Gaza Stripقطاع غزة

97.72.30.00.0100North Gazaشمال غزة

96.53.50.00.0100Gazaغزة

97.03.00.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

96.92.30.80.0100Khan Yunisخانيونس

97.82.20.00.0100Rafahرفح

في فلسطين حسب مكان التخلص النهائي من النفايات الصلبة والمنطقة  (رياض االطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية : 29جدول 
2016والمحافظة, 

Table 29: Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergarten) in Palestine 

by the Final Place of Solid Waste Disposal, Region and Governorate, 2016

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

Solid Waste Final Disposal Placeمكان التخلص النهائي من النفايات الصلبة
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016
2016, مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

 

رياض االطفال(المدارس)التعليم العام والمهني التعليم العاليرياض االطفال(المدارس)التعليم العام والمهني التعليم العالي

Higher EducationGeneral Education 

(Schools)

KindergartenHigher 

Education

General Education 

(Schools)

Kindergarten

243.024.07.015,28261,36710,207Palestineفلسطين

 403.022.09.011,29542,8666,945West Bankالضفة الغربية

20.010.0.1,887554Jenin.جنين

 18.09.0.777237Tubas.طوباس

17.014.0.2,3991,256Tulkarm.طولكرم

19.07.0.5,6231,237Nablus.نابلس

20.06.0.1,767321Qalqiliya.قلقيلية

12.04.0.870262Salfit.سلفيت

 31.025.0.7,67259Ramallah and Al-Bireh.رام اهلل والبيرة

33.06.0.1,027141Jericho and Al Aghwar.أريحا واألغوار

 29.016.0.6,6071,214Jerusalem.القدس

 18.04.0.2,921246Bethlehem.بيت لحم

Hebron 22.09.0.11,3161,418.الخليل

 114.026.05.03,98718,5013,262Gaza Stripقطاع غزة

23.03.0.2,712354North Gaza.شمال غزة

24.06.0.6,3421,067Gaza.غزة

45.07.0.4,408571Deir AL-Balah.دير البلح

21.06.0.2,824842Khan Yunis.خانيونس

27.04.0.2,215428Rafah.رفح

.data not available for publishing, high variance :..البيانات غير متاحة للنشر بسبب ارتفاع التباين.: 

2016المعدل اليومي إلنتاج المؤسسة التعليمية من النفايات الصلبة وكمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا من كافة المؤسسات التعليمية في فلسطين حسب القطاع والمنطقة والمحافظة, : 30         جدول 
Table 30: Daily Average of Generated Solid Waste in the Educational Establishment and Daily Amount of Generated Solid Waste in all 

Educational Establishments in Palestine by Sector, Region and Governorate, 2016

(يوم/كيلوغرام)المعدل اليومي إلنتاج المؤسسة التعليمية من النفايات الصلبة 
Daily Average of Generated Solid Waste in the Educational 

Establishment (kg / day)

(يوم/كيلوغرام)كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا من كافة المؤسسات التعليمية 
Daily Amount of Generated Solid Waste in all Educational 

Establishments (kg / day) Region/Governorateالمحافظة/  المنطقة
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Introduction 

 
Environmental statistics relating to educational establishments are very interesting and 

constitute an important tool in decision making, planning, and public debate.  Since there is 

little data on this subject in Palestine. 

 
PCBS regularly implements a specialized survey on the environment in relation to the 

educational sector to provide the required statistics. This survey was conducted during 2016 

and covered all educational establishments in Palestine, including all the different sectors 

(governmental sector, UNRWA, private sector, non-governmental organizations). 

  
The main objective of this report is to provide statistical data relating to educational 

establishments in fields such as external environmental factors (noise, smell, dust, smoke), 

water consumption and sources of supply, wastewater, and solid waste management. 

 
This report is divided into three chapters; the first chapter presents the main findings of the 

report.  The second chapter explains the methodology of data collection and tabulation and 

discusses data quality.  The third chapter contains the concepts and definitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October, 2016                     Ola Awad 

              President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 

1.1 External Environmental Factors  

The results of the Environmental Survey for 2016 showed that 9.5% of higher education 

establishments, 8.2% of schools, and 4.0% of kindergartens are exposed to noise very often, 

while 1.6% of higher education establishments, 7.6% of schools, and 3.8% of kindergartens 

are very often exposed to smells. 

 
Percentage of Educational Establishments in Palestine that Exposed Very Often and 

sometimes to Outside Effects by Effect and Sector, 2016 
 

 
 

 

1.2 Water Consumption and Sources of Supply 
 

Sources of Water Supply: 

Data revealed that 93.7% of higher education establishments, 95.9% of schools, and 95.2% of 

kindergartens in Palestine are supplied with water from a water network. 

 
Percentage of Educational Establishments in Palestine by the Sources of Obtaining 

Water and Sector, 2016 
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Quantity of Consumed Water: 

The total amount of water consumed in the educational sector in Palestine was 313.5 thousand 

cubic meters per month. 

 

The monthly average quantity of water consumed in higher education establishments in 2016 

was 557.0 cubic meters per establishment, 95.0 cubic meters per school, and 22.0 cubic 

meters per kindergarten.  

 

1.3 Wastewater 
  

Wastewater Disposal: 

The survey results showed that 90.5% of higher education establishments in Palestine dispose 

of wastewater through the wastewater network and 7.9% use a porous cesspit. Data revealed 

that 48.1% of schools in Palestine dispose of wastewater through the wastewater network and 

39.4% use a porous cesspit. However 58.6% of kindergartens in Palestine dispose of 

wastewater through the wastewater network. 

 
Percentage Distribution of Educational Establishments in Palestine by Wastewater 

Disposal Method and Sector, 2016 

 

 
1.4 Solid Waste Management  

 

Final Solid Waste Disposal Method: 

The survey results showed that 8.3% of higher education establishments, 4.5% of schools and 

4.5% of kindergartens in Palestine disposed of their solid waste by throwing it randomly. 
 

The Responsible Doer of Transporting Solid Waste: 

Data showed that 6.3% of higher education establishments, 5.6% of schools and 6.8% of 

kindergartens UNRWA is responsible of transporting their solid waste.  While 96.8% of 

higher education establishments, 91.6% of schools and 91.2% of kindergartens their final 

place of solid waste disposal is local authority dumping site. 
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Percentage Distribution of Educational Establishments in Palestine by the Final Place 

of Solid Waste Disposal and Sector, 2016 

 

 
Solid Waste Quantity: 

The daily total of solid waste generated from educational establishments in Palestine was 86.9 

tons per day: 61.1 tons per day in the West Bank, and 25.8 tons per day in Gaza Strip.  
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Chapter Two 

 
Methodology and Data Quality 

 

This chapter presents the scientific methodology used in the planning and implementation of 

the environmental survey for the educational sector, including the design of the survey tools, 

field work collection, data processing and analysis of data. 

 

2.1 Objectives of Survey 

The main objective of this survey is to provide statistical data relating to educational 

establishments in fields such as:  

 External Environmental Factors (noise, smell, dust, smoke) 

 Water Consumption and Sources of Supply 

 Wastewater 

 Solid Waste Management 

 

2.2 Questionnaire Survey 

The environmental questionnaire was designed in accordance with similar international 

experiences and according to international standards and recommendations for the most 

important indicators, taking into account the special context of Palestine. 

 

Stages of Design and Checking the Questionnaire: 

The questionnaire design passed through different steps, including: 

 Consideration of the relevant UN recommendations. 

 A visit to the Ministry of Education and Higher Education to look at the questionnaires 

they used. 

 Comparisons with previous PCBS surveys, including the household environmental 

survey, economic environmental survey, environmental survey for health  facilities and 

the environmental survey questionnaire for the education sector used in 2014.   

 The questionnaire was modified according to the main findings of the environmental 

survey for the education sector of 2014. 

 Validation rules and an editing manual were updated prior to the actual implementation 

of the survey. 

 

Sections Included in the Questionnaire: 

 Cover page with data about the educational establishments 

 External environmental factors 

 Water  

 Wastewater 

 Solid waste management 

 Conditions in cafeteria 

 

2.3 Sample and Sampling Frame 
 

Target Population: 

The target population of this survey was all educational establishments, including:  

1. Educational establishments belonging to the Ministry of Education and Higher Education.  

2. Educational establishments belonging to UNRWA.  
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3. Educational establishments belonging to non-governmental organizations.  

4. Educational establishments belonging to the private sector. 

 

Sample and Sampling Frame: 

The frame was all establishments in the educational sector, as updated annually in the 

administrative records of the Ministry of Education and Higher Education, the size of 

sampling frame was 3,854 educational establishments. This survey covered all educational 

establishments in Palestine. 

 

Dissemination: 

Data are published by region (West Bank, Gaza Strip) for higher and general education, and 

by governorate and region for schools and kindergartens. 

 

2.4 Fieldwork 

Field operations were conducted during the period from 16 March to 28 May 2016. 

 

2.5 Data Processing 

The data processing stage consisted of the following operations: 

 

Editing Before Data Entry: 
All questionnaires were edited in the office using the same instructions adopted for editing in 

the field. 

 

Data Entry: 

Data were then entered into the computer using Microsoft Access.  The data entry program 

was set up to satisfy a number of requirements, such as: 

 Identification of duplication in the questionnaire during data entry. 

 Application of checks on logic and consistency during data collection. 

 Ability to perform within record as well as cross-record checks. 

 Minimize the number of errors by field-workers or during data entry. 

 User-friendly handling of errors. 

 Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed by other 

analytical statistical systems such as SPSS. 

 
2.6 Data Accuracy 

In general, quality refers to the degree to which a group of correlative particularities of 

specific requirements are fulfilled.  Thus, statistical data quality refers to all fields related to 

statistics that meet users’ requirements and expectations regarding content, form and method 

of presentation. Two types of error may affect the quality of data, namely sampling and non-

sampling errors.   
 

Sampling Errors: 

There are no sampling errors in this survey since it covered all educational establishments in 

Palestine.   
 

Non-Sampling Errors: 

The non-sampling errors could not be determined easily due to the diversity of sources (e.g. 

interviewers, respondents, editors, coders, data entry operators…etc).  To minimize such 

errors, data were edited before and after the data entry process.    
 

 



PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2016 
 

 

  ] 01[ 

 

Response Rate: 

The response rate during the survey was 100%. 

 

2.7 Comparability 

The data of the Environmental Survey for the Educational Sector are comparable by region 

and time. A comparison of the data by geographical area for specific sectors with data from 

previous rounds showed no significant differences. 

 

The Environmental Survey for the Educational Sector was conducted in 2008, 2010, 2012, 

2014 and 2016 with the same methodology, but under different circumstances, so it is not 

possible to make a comprehensive comparison of all sectors. 

 

The data of some indicators, mainly quantities of consumed water and the amount of solid 

waste generated, are not comparable with previous rounds of the survey due to the high 

variance of these indicators. 

 

2.8  Data Quality Assurance Procedures 

Several procedures were applied to ensure quality control for the survey. These included the 

training of coordinators from the Ministry of Education and Higher Education on the main 

skills prior to data collection, plus field visits to field workers to ensure the accuracy of data 

collection. An audit of questionnaires was carried out prior to 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 noticed previously. Following receipt of the raw data file, 

cleaning and inspection of the anomalous values took place and the consistency of different 

questions on the questionnaire was examined 

 

2.9 Technical Notes 

The sources of a number of non-statistical errors that emerged during the implementation of 

the survey can be summarized as follows:  

1. Errors were found in registering the national number of educational establishments. 

2. The quantities of water and solid waste were based on estimates given by respondents. 
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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. 
 

Local authority: 

The authority that serve the infrastructure services to the locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 
 

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 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. 
 

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 textile 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 paces generation either to municipal 

sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
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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. 
 

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. 
 

Dumping: 

Site used to dispose solid waste without environmental control. 
 

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. 
 

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. 
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