
   
 2010، للعام )الحكومية وغير الحكومية  (مراكز الرعاية الصحيةتقريراً حول بيئة إلحصاء الفلسطيني يصدر ا

 
 ألف متر مكعب من المياه 60.0في الضفة الغربية تستهلك شهرياً ) الحكومية وغير الحكومية(مراكز الرعاية الصحية 

 .طن من النفايات الطبية 340.0وتنتج 
 

في ) الحكومي وغير الحكومي( تقريراً إحصائياً حول البيئة في القطاع الصحي المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز أصدر 

استهالك المياه من قبل مراكز الرعاية الصحية ومصادرها،   بيانات إحصائية حول ، تناول فيه2010الضفة الغربية للعام 

 ضمن الجهد الذي يبذله  هذا اإلصداريأتي و.   الناتجة عنها ةعادمل اوللمياه الصلبة،ت نفايالة مراكز الرعاية الصحية لداروإ

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

 وإبرازالفلسطينية، تلف القطاعات بيئة مخسعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات الالزمة لوصف كما ت الجهاز لهذا الموضوع،  

 . المجتمع الفلسطيني على مختلف عناصرالتي تؤثر الوضع الحالي إلدارة البيئة في هذه القطاعات و 
    

ي  ف قبل مراكز الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية    هلكة من تاه المسي المةميكأشارت النتائج إلى أن المعدل الشهري ل

 في اًهريب ش كعمتر م ألف 10.2 (ع قواب  زعةوم، اًهري ب ش كعمتر م ألف 60.0قدر بحوالي  2010العام الضفة الغربية في 

 في جنوب اًهريب شكعمتر م ألف 22.8 في وسط الضفة الغربية، و اًهريب شكعمتر م ألف 27.0 و،شمال الضفة الغربية

 ). الضفة الغربية
 

 2010في العام   الحومية وغير الحكومية تجة عن مراكز الرعاية الصحية الناالصلبةكمية النفايات المعدل الشهري ل قدري

في وسط الضفة الغربية،        ا هريطناً ش 215.9 و،في شمال الضفة الغربيةا هريطناً ش 76.8( موزعة  طنا340.0ًحوالي 

 ). في جنوب الضفة الغربيةا هريطناً ش 47.3و
 

وقد تباينت .   الصحية في الضفة الغربية تحصل على المياه من شبكة المياه العامةمن مراكز الرعاية% 86.9بينت النتائج أن 

في % 93.8النتائج حسب المنطقة حيث بلغت نسبة المراكز الصحية التي تحصل على المياه من خالل شبكة المياه العامة 

 بيةفي جنوب الضفة الغر% 75.1في وسط الضفة الغربية، و% 95.8شمال الضفة الغربية، و
 

 2010في الضفة الغربية في العام ) الحكومية وغير الحكومية (مراكز الرعاية الصحية من % 33.5 نأأشات البيانات الى 

فر صماء،  حتتخلص من مياهها العادمة بواسطة  %  25.5ن وأبكة صرف صحي، ش ةبواسط ةم  العاد هااهمين م صلختت

 .فر امتصاصيةحياهها العادمة بواسطة   من مراكز الرعاية الصحية تتخلص من م% 41.0مقابل 
 

من مراكز الرعاية الصحية % 70.3 فيي ائان التخلص النهمكت الطبية إلى ياالنفا لقية تقوم بنلحمأظهرت النتائج أن الهيئة ال

كز  مرانم% 74.7لـ  ةسبنلبا تايفانل لائينهلص التخلأن مكان اكما أشارت النتائج إلى  ).  الحكومية وغير الحكومية (

من % 1.7من المراكز تنقل نفاياتها الطبية إلى مكب خاص، بينما  % 22.9ية، ولحمالرعاية الصحية هو مكب تابع للهيئة ال

 .تقوم بإلقائها بشكل عشوائي  ) الحكومية وغير الحكومية (مراكز الرعاية الصحية  


