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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا 

  2011، المنزليحول نتائج مسح البيئة 
  

زيادة ملحوظـة فـي نسـب االتصـال بالشـبكات العامـة       

  مقارنة مع السنوات السابقة

من األسر % 91.8أن  2011بينت نتائج مسح البيئة المنزلي 

في األراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة الميـاه  

فـي الضـفة   % 89.4العامة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 

في قطاع غزة، وهذا يشير إلـى  أن  % 96.3الغربية مقابل 

ن متصلة هناك ازدياد في نسبة عدد األسر التي تقيم في مساك

مـن  % 84.8ة مـع  مقارنفي األراضي الفلسطينية بالشبكة 

  .2009عام % 88.4و  1999األسر في عام 

  
نسبة األسر التي تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة في 

  2011األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، 

  
  

مليون متر مكعـب مـن    17القطاع المنزلي يستهلك حوالي 

  المياه شهريا

بلغ مجموع كمية المياه المستهلكة شهريا في القطاع المنزلـي  

مليون  17في األراضي الفلسطينية حوالي  2011خالل العام 

مليون متر مكعب فـي   11متر مكعب موزعة بواقع حوالي 

أمـا  .  مليون متر مكعب في قطاع غـزة  6الضفة الغربية و

ا بخصوص معدل استهالك األسرة من المياه المنزلية شـهري 

فـي   3م 23.6( 3م 23.8فقد بلغ في األراضـي الفلسـطينية   

  ).في قطاع غزة 3م 24.3الضفة الغربية و

  

  

  ارتفاع نسبة االتصال بشبكة الصرف الصحي

بلغت نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تتخلص مـن  

مياهها العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي خـالل عـام   

ــوالي  2011 ــة % 40.2% (55.0ح ــفة الغربي ــي الض ف

 1999، وبالمقارنـة مـع عـامي    )في قطاع غزة% 83.1و

في نسبة األسر التي  اًمستمر اًالحظ أن هناك ارتفاعي 2009و

صرف الصحي كوسيلة للتخلص مـن الميـاه   تستخدم شبكة ال

.  على التـوالي % 52.1و% 39.3العادمة حيث كانت النسبة 

من األسر في األراضـي الفلسـطينية   % 39.0بينما نجد أن 

تستخدم الحفر االمتصاصية كوسـيلة للـتخلص مـن الميـاه     

من األسر تستخدم حفر صماء للتخلص من % 5.3العادمة، و

    .2011م هذه المياه وذلك في العا
  

نسبة األسر في األراضي الفلسطينية حسب وسيلة التخلص من 

  2011المياه العادمة والمنطقة، 

  
  

ـ    الهيئة ال عـن   ؤولهمحلية هـي الجهـة الرئيسـية المس

  جمع النفايات 

أن نسبة األسر المخدومة بخدمة جمع  2011بينت النتائج لعام 

مـن  % 74.5النفايات الصلبة من قبل الهيئة المحلية قد بلغت 

في العـام  % 71.8األسر في األراضي الفلسطينية مقارنة مع 

عـام أن نسـبة األسـر    ال، كما أظهرت النتائج لنفس 2009

كالة الغـوث  المخدومة بخدمة جمع النفايات الصلبة من قبل و

)UNRWA ( من األسـر فـي األراضـي    % 8.5قد بلغت

  .  2009خالل عام % 8.2الفلسطينية مقارنة مع 
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شبكة صرف صحي   حفر امتصاصية أو صماء
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  انخفاض متوسط إنتاج األسرة اليومي من النفايات المنزلية 

من األسـر فـي   % 74.4أن  2011بينت نتائج المسح لعام 

األراضي الفلسطينية قد بلغت الكمية التقديرية للنفايات المنتجة 

من األسر % 4.1 مقابلكغم لألسرة،  4.0يوميا لديها أقل من 

  .كغم يوميا 7.0قدرت كمية النفايات المنتجة لديها بأكثر من 

   

ألسرة اليـومي مـن   هذا وقد لوحظ انخفاض متوسط إنتاج ا

حيـث   2011النفايات المنزلية في األراضي الفلسطينية لعام 

، وقد تباين 2009كغم في العام  3.5كغم مقارنة مع  3.0بلغ 

المتوسط  ما بين الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة للعـامين     

كغم في الضفة الغربية مقابل  3.2المذكورين إذ بلغ المتوسط 

     كغـم   3.9مقابـل   2011كغم في قطـاع غـزة لعـام     2.6

هذا وقد بلغت الكميـة  .  على التوالي 2009لعام كغم  2.7و

التقديرية من النفايـات المنزليـة المنتجـة فـي األراضـي      

   ، مقابـل  2011طـن يوميـاً لعـام     2,152الفلسطينية بــ  

  .2009طن يوميا خالل عام  2,321
  

ميا من كمية النفايات المنتجة يوميا ومتوسط إنتاج األسرة يو

  2011النفايات المنزلية في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة، 

 المنطقة
مجموع الكمية 

 )طن(المنتجة يوميا 
متوسط إنتاج األسرة 

 )كغم(اليومي 

 3.0 2,151.9 األراضي الفلسطينية

 3.2 1,505.4 الضفة الغربية

 3.5 670.1 شمال الضفة الغربية

 2.6 376.0 وسط الضفة الغربية

 3.4 459.3 جنوب الضفة الغربية

 2.6 646.5 قطاع غزة

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  التعرض للضجيج والروائح

مــن األســر فــي األراضــي % 19.9بينــت النتــائج أن 

، 2011للضـجيج خـالل عـام     الفلسطينية تتعرض غالبـاً 

نجـد أن نسـبة    2009و 1999وعند المقارنة مع عـامي  

% 15.5للضـجيج  كانـت   التي غالباً ما تتعـرض   األسر

  .على التوالي% 23.4و
  

 مـن األسـر  % 15.7أن  2011بينت نتائج المسـح لعـام   

للـروائح،  مـا تتعـرض   غالبـاً   في األراضي الفلسـطينية 

هنـاك   أن نالحـظ   2008و 1999وبالمقارنة مـع عـامي   

في نسبة األسر المتعرضـة للـروائح حيـث كانـت      زايدت

علــى التــوالي، مقابــل   % 11.1و%  10.5النســب 

تتعـرض   لـم من األسر في األراضي الفلسـطينية  % 72.2

  .2011خالل العام  للروائح تعرضتما  أو نادراً
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