
 

 
 

 2010 مسح البيئة للقطاع التعليمي  حولاً إحصائياًإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريرا
 

  طن يوميا54ًمجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية 
 

التقرير بيانات اول ، حيث يتن2010 تقريراً إحصائياً حول البيئة في القطاع التعليمي   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  أصدر 

بيئة المباني التعليمية من حيث المؤثرات الخارجية البيئية، كما يتناول موضوع استهالك المياه من قبل المؤسسات             إحصائية حول   

ذله  ضمن الجهد الذي يب    هذا اإلصدار يأتيو.   الناتجة عنها ةعادملوللمياه ا   الصلبة،ت نفايالة المؤسسات التعليمية ل  دار التعليمية، وإ

 وفقا للخطة التي وضعها لهذا     المختصة في مجال البيئة في األراضي الفلسطينية،    الجهاز في إصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية      

الوضع     وإبرازالفلسطينية،   الوضع البيئي لمختلف القطاعات    سعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات الالزمة لوصف     كما تالموضوع،  

 .  المجتمع الفلسطيني  على مختلف عناصر التي تؤثر  ة في هذه القطاعات و الحالي إلدارة البيئ   
 

 من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تتعرض للضجيج   % 7.3

 غالبا أو أحيانا ما تتعرض للضجيج في   2010من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية للعام    % 7.3أشارت نتائج المسح إلى أن   

من  % 3.3غالبا أو أحيانا ما تتعرض للغبار و  % 4.4ه المؤسسات غالبا أو أحيانا ما تتعرض للروائح، وان       من هذ% 5.3المقابل 

 . المؤسسات غالبا أو أحيانا ما تتعرض للدخان    
 

  ألف متراً مكعباً من المياه تستهلك شهرياً من قبل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية      104.2ما يزيد عن 

من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تتزود بشكل رئيسي بالمياه عن          %  77.4بيئة للقطاع التعليمي إلى أن     تشير نتائج مسح ال 

من هذه المؤسسات تعتمد على آبار خاصة بها كمصدر       %  14.0تعتمد على شراء التنكات، و  % 8.0طريق شبكة المياه العامة، و   

ه المستهلكة فقد بلغ مجموع كميات المياه المستهلكة شهريا في المؤسسات التعليمية  أما بالنسبة لكميات الميا.  رئيسي للتزود بالمياه

 ألف متر مكعب شهريا، وبلغ المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في كل مؤسسة تعليمية في الضفة      104.2في الضفة الغربية 

 .  متراً مكعباً شهرياً 56.5الغربية 
 

 ية في الضفة الغربية غير متصلة بشبكات الصرف الصحي    أكثر من ثلثي المؤسسات التعليم  

من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي،   % 31.7بينت النتائج أن 

حفر صماء،  تتخلص من مياهها العادمة عن طريق % 15.7تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية، و    % 52.0و

 .باستخدام طرق أخرى %) 0.6(فيما تتخلص بقية المؤسسات التعليمية   
 

  طن من النفايات الصلبة تنتج يومياً من قبل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية        54أكثر من 

دل اليومي لكمية النفايات    طن يومياً، وبلغ المع 54.7بلغ مجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية   

من  % 93.0أما بخصوص جمع النفايات فقد أظهرت النتائج أن  .   كغم30الناتجة في كل مؤسسة تعليمية في الضفة الغربية  

تقوم بجمع النفايات في % 68.2المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تقوم بجمع النفايات الصلبة الناتجة عنها بشكل يومي، منها     

هذا وقد اتضح من خالل نتائج المسح أن هناك عدة               .  تقوم بجمع النفايات في صناديق بالستيكية  % 30.0، و )خاصة وعادية  (أكياس

جهات تقوم بنقل النفايات الصلبة من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية إلى مكان التخلص النهائي، حيث تقوم السلطات          

من المؤسسات التعليمية تقوم     % 8.4، و%2.9ذه المؤسسات، وتقوم وكالة الغوث بنقل نفايات     من ه% 85.9المحلية بنقل نفايات 

 .  بنفسها بنقل النفايات من مكان تجميعها إلى مكان التخلص النهائي  
 1967 عام في غربيةال للضفة ها لاحتال بعيد عنوة إسرائيل ضمته والذي  القدس محافظة  من الجزء ذلكعلما بان بيانات الضفة الغربية ال تشمل  


