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 3102، تشرين ثاني –هـ 0425، محرم. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .النتائج األساسية  :3102 –المنزلي مسح البيئة   .3102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -رام اهلل 
 

   :جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 0461.  ب.ص
 2982700  2 (970/972): هاتف
 2982710  2 (970/972): فاكس

 0011211211: الرقم المجاني

      diwan@pcbs.gov.ps: إلكترونيبريد 

  7102:الرمز المرجعي                                                http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية
 

التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا 
 3114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكـر وتقديـر
 

مت في إنجاح جمع يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساه
 .لى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهما  و  بيانات المسح،

 
وبـدعم فنـي مـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني،  بقيـادة فريـق 3102، المنزلـيلقد تم تخطيط وتنفيذ مسح البيئـة 

لـة بمكتـب الممثليـة ممث 3102لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز دولة فلسطين و مالي مشترك بين كل من 
 (.  SDC)الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون و ، دولة فلسطين النرويجية لدى

 
 مسؤولية من هذا التقرير محتويات أن إلى اإلشارة تجدر.  األوروبي االتحاد من التقريرجمع البيانات لهذا  تمويل تم

   .الفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي
 
ل الرئيسية للجهاز     يو متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت
(CFG)  واإلتحاد األوروبي(EU ) المسحعلى مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 فريق العمل 
 

 اللجنة الفنية  

 رئيس اللجنة                 سعدي المصري

  صفيه إبراهيم
  أحمد عمر

 شروق عقل
  أنس أحمد

  محمد الصيرفي

  نافع زهران

 

 التقرير إعداد 

 صفيه إبراهيم
 

 الخرائط تصميم 
 احتساب عبيدي

 
 جرافيكي تصميم 

 سوالمة أحمد
 

 النشر معايير تدقيق 
  جناجره حنان
 

 األولية المراجعة  
 الرحمن عبد محمود
 اخليف زهران

 
 النهائية المراجعة  

 جرادات محمود
  

 العام اإلشراف 
 الجهاز رئيس                               عوض عال      
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
  قائمة الجداول 
 المقدمة 

 
 

 01 النتائج األساسية       :الفصل األول

 01 المياه  0.0 

 00 المياه العادمة  3.0 

 32 النفايات الصلبة    2.0 

 34 التعرض للضجيج 4.0 

 تلوث الهواء 5.0 
 

35 

 31 المنهجية وجودة البيانات       :الفصل الثاني

 31 أهداف المسح  0.3 

 31 استمارة المسح  3.3 

 30 اإلطار والعينة  2.3 

 32 العمليات الميدانية  4.3 

 21 معالجة البيانات  5.3 

 21 دقة البيانات                                                                                2.3 

 22 مقارنة البيانات                                                                             1.3 

 22 إجراءات ضبط الجودة ..0 

 المالحظات الفنية  ..2 
 

24 

 المفاهيم والمصطلحات       :الفصل الثالث
 

23 

 المراجع 
 

21 

 23 الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة
 

 الجدول
 

   ،3112، 3110، 3112، 3114مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في فلسطين خالل االعوام  60
 3102و 3100

 :0جدول 

   

 :3جدول  3102والمنطقة،   سيلة الرئيسية للحصول على المياهالتوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الو  63
   

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه، والمنطقة ونوع  42
 3102التجمع، 

 :2جدول 

   

ومتوسط استهالك األسرة ( ألف متر مكعب)كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في فلسطين  62
 3102حسب المنطقة، ( متر مكعب)من المياه شهريا  

 :6جدول 

   

ومتوسط استهالك االسرة ( ألف متر مكعب)كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في فلسطين  62
 3102حسب المنطقة ونوع التجمع، ( متر مكعب)من المياه شهريا  

 :3جدول 

   

 :4جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تقييم األسرة لجودة المياه والمنطقة،  66
   

 :1جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تقييم األسرة لجودة المياه، المنطقة ونوع التجمع،  66
   

 :8جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه والمنطقة،  63
   

             استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه، والمنطقة  وزيع النسبي لألسر في فلسطين حسبالت 45
 3102ونوع التجمع، 

 :3جدول 

   

 :01جدول  3102والمنطقة،  طريقة التخلص من المياه العادمة التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب 64
   

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

 3102التجمع، 

 :00جدول 

   

 :03جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة،  61
   

التوزيع النسبي لألسر التي ال تتلقى خدمات جمع النفايات الصلبة في فلسطين حسب أهم طريقة  61
 3102والمنطقة، للتخلص من النفايات الصلبة 

 :02جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لها خدمة جمع النفايات الصلبة من قبل الهيئة المحلية في  68
 3102فلسطين حسب دورية الجمع والمنطقة، 

 :06جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لها خدمة جمع النفايات الصلبة من قبل وكالة الغوث في  68
 3102فلسطين حسب دورية الجمع والمنطقة، 

 :03جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر التي ال تتلقى خدمة جمع النفايات في فلسطين حسب دورية التخلص  63
 3102والمنطقة، 

 :04جدول 

   



PCBS : النتائج األساسية -3102، المنزليمسح البيئة 

 

 

 الصفحة
 

 الجدول
 

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الكمية التقديرية للنفايات التي تنتجها األسرة يوميا   63
 3102والمنطقة، 

 :01جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الكمية التقديرية للنفايات الصلبة التي تنتجها األسرة  31
 3102يوميا ، والمنطقة ونوع التجمع، 

 :08جدول 

   

المنزل          ة كبيرة عنـــــب أو حاويـب ُبعد أقرب مكــحس ينـر في فلسطــــبي لألســالتوزيع النس 50
 3102، ــــــنطقةوالم

 :03جدول 

يوميا  ومتوسط إنتاج األسرة يوميا  من النفايات المنزلية في فلسطين حسب  الناتجةكمية النفايات  30
 3102المنطقة، 

 :31جدول 

   

يوميا  ومتوسط إنتاج األسرة يوميا  من النفايات المنزلية في فلسطين حسب  الناتجةكمية النفايات  30
 3102المنطقة ونوع التجمع، 

 :30جدول 

   

 :33جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة،  33
   

 :32جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب ثاني أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة،  33
   

 :36جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للضجيج والمنطقة،  32
   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أوقات التعرض  32
 3102والمنطقة، 

 :33جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للضجيج  36
 3102والمنطقة، 

 :34جدول 

   

 :31جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للروائح والمنطقة،  36
   

  التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أوقات التعرض 33
 3102والمنطقة، 

 :38جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانا أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للروائح  33
 3102والمنطقة، 

 :33جدول 

   

 :21جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للغبار والمنطقة،  34
   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانا أو غالبا  في فلسطين حسب أوقات التعرض  34
 3102والمنطقة، 

 :20جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للغبار  31
 3102والمنطقة، 

 :23جدول 

   

 :22جدول  3102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للدخان والمنطقة،  57
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 الصفحة
 

 الجدول
 

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أوقات التعرض  58
 3102والمنطقة، 

 :26جدول 

   

التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب أهم مصدر للدخان  58
 3102والمنطقة، 

 :23جدول 
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 المقدمة

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

ويحتل هذا المجال أهمية   .رسم السياسات المتعلقة بالبيئةاإلحصاءات أداة معلوماتية مهمة في النقاش العام والتخطيط و 
 .  بسبب قلة البيانات اإلحصـائية المتوفـرة حول البيئة فلسطينخاصة في 

 
وحتى       00/10/3102من  ي خالل الفترةي لإلحصاء الفلسطينمسح البيئة المنزلي الذي نفذه الجهاز المركز  يهدف

إلى توفير البيانات الالزمة لبناء وتحديث قواعد البيانات اإلحصائية التي تتضمن مؤشرات إحصائية بيئية  12/01/3102
 ، وعلى وجه الخصوص يهدفالمؤثرات البيئيةو ، والنفايات الصلبة، والمياه العادمةعن القطاع المنزلي في مواضيع المياه، 

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

 .النفايات
  وطرق التخلص منهابيانات عن المياه العادمة المنزلية. 
  الروائح أو الغبار أو الدخان، وذلك لمعرفة بالضجيج أو في محيط المسكن وذلك  التلوث بالمؤثرات البيئيةبيانات عن

 .، ومصادر التلوثنسبة المتعرضين للتلوث، وأكثر األوقات تعرضا  

 

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

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

 .التقرير
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 

 

 

 3102، تشرين ثاني عال عوض

  رئيس الجهاز
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01 

 

 الفصل األول
 

 النتائج األساسية
 

، حيـــــث تعـــــرض هـــــذه النتـــــائج 3102ألهـــــم المؤشـــــرات اإلحصـــــائية لمســـــح البيئـــــة المنزلـــــي  يعـــــرض هـــــذا الفصـــــل ملخصـــــا  
 . والتي أمكن توفيرها في هذا المسح فلسطينسمات واقع البيئة للقطاع المنزلي في 

 
 المياه 0.0

 

 :زيادة ملحوظة في نسب االتصال بالشبكات العامة مقارنة مع السنوات السابقة
تقــيم فـي مسـاكن متصــلة بشـبكة الميـاه العامــة،  فلسـطينمـن األســر فـي % 22.4أن  3102بينـت نتـائج مسـح البيئــة المنزلـي 
أن هناك ازدياد في ، وهذا يشير إلى في قطاع غزة% 22.2في الضفة الغربية مقابل % 24.5حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 

 3112مـــن األســـر فـــي عـــام % 00.4ة مـــع مقارنـــ فلســـطينفـــي نســـبة عـــدد األســـر التـــي تقـــيم فـــي مســـاكن متصـــلة بالشـــبكة 
 .3100عام % 20.0و
 
 3102حسب المنطقة،  فلسطينالتي تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة في  نسبة األسر 

 
 

مـن % 20.3أن  3102، فقد بينـت نتـائج المسـح خـالل العـام المنطقةنسب االتصال بشبكة المياه العامة حسب  وتتباينهذا 
بلغــت نســبة األســر المقيمــة فــي ، بينمــا تقــيم فــي مســاكن تتصــل بشــبكة الميــاه العامــةوســط الضــفة الغربيــة األســر المقيمــة فــي 

 .%02.3وتتصل بشبكة المياه العامة جنوب الضفة الغربية 
 

 :مليون متر مكعب من المياه شهريا   04القطاع المنزلي يستهلك حوالي 
متـر مكعـب  مليـون 16 حـوالي فلسـطينفـي  3102في القطاع المنزلي خـالل العـام  بلغ مجموع كمية المياه المستهلكة شهريا  

 .متر مكعب في قطاع غزةماليين  6متر مكعب في الضفة الغربية و ماليين 10موزعة بواقع 
 

فـي الضـفة  2م 30.4بواقـع  ،2م 33.0 فلسـطينفقـد بلـغ فـي  بخصوص معدل استهالك األسـرة مـن الميـاه المنزليـة شـهريا  أما 
 .في قطاع غزة 2م 32.5الغربية و
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  :المياه جيدة تعتبر األسرحوالي نصف 
علــى  وتتبــاين هــذه النســبة بشــكل كبيــر تعتبــر الميــاه جيــدة، فلســطينمــن األســر فــي % 40.0أن  3102بينــت النتــائج لعــام 

تـدني هـذه النسـبة فـي قطـاع غـزة إن .  في قطاع غزة %5.0في الضفة الغربية مقابل % 12.5مستوى المنطقة حيث بلغت 
عـدم وجـود ضـبط  إلـى الميـاه الجوفيـة، باإلضـافة إلـى الميـاه العادمـة تسـرب يعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وبسبب

 .قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة رب منلمياه الش
 

  :استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه
فـي حـين بلغـت ، تتوفر لهـا خدمـة اإلمـداد بالميـاه بشـكل يـوميمن األسر في فلسطين % 31.1أن  3102لعام  تشير النتائج

 %.50.2أيام أسبوعيا  على مستوى فلسطين  4-2نسبة األسر التي تتوفر لها خدمة اإلمداد بالمياه من 
 

 المياه العادمة 3.0
 

 :ارتفاع نسبة االتصال بشبكة الصرف الصحي
حوالي  3102تتخلص من مياهها العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي خالل عام التي  فلسطينفي بلغت نسبة األسر 

الحظ أن هناك ي 3100و 3112، وبالمقارنة مع عامي (في قطاع غزة% 02.0في الضفة الغربية و% %41.2 )55.2
التي تستخدم شبكة الصرف الصحي كوسيلة للتخلص من المياه العادمة حيث كانت النسبة  في نسبة األسر ا  مستمر  ا  ارتفاع
تستخدم الحفر االمتصاصية كوسيلة  فلسطينفي من األسر  %35.9بينما نجد أن .  على التوالي% 55.1و% 53.0

 .3102وذلك في العام  العادمة من األسر تستخدم حفر صماء للتخلص من المياه% ..0للتخلص من المياه العادمة، و
 

 3102نسبة األسر في فلسطين حسب وسيلة التخلص من المياه العادمة والمنطقة، 
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أن  3102حســب نــوع التجمــع، فقــد بينــت نتــائج المســح خــالل العــام الصــرف الصــحي هــذا وتتبــاين نســب االتصــال بشــبكة 
فـي الضـفة % 43.5)الصـرف الصـحي تقيم في مساكن تتصـل بشـبكة  فلسطينمن األسر المقيمة في الحضر في % 51.5
الصـرف الصـحي المقيمة في الريـف وتتصـل بشـبكة في فلسطين ، بينما بلغت نسبة األسر (في قطاع غزة% 01.3والغربية 
 %. 22.3، وتلك المقيمة في المخيمات 33.1%

 
 النفايات الصلبة 2.0

 

  :لة عن جمع النفاياتؤو المحلية هي الجهة الرئيسية المسالهيئة 
% ..10خدمة جمع النفايات الصـلبة مـن قبـل الهيئـة المحليـة قـد بلغـت  التي تتلقىأن نسبة األسر  3102بينت النتائج لعام 
خدمــة  التــي تتلقــىأن نســبة األســر مقابــل ، (فــي قطــاع غــزة% 52.2فــي الضــفة الغربيــة و% 11.0) فلســطينمــن األســر فــي 

ن يقـوم مـن األسـر فـي فلسـطي% 3.2، وفلسـطينمن األسر في % 0.5قد بلغت  وكالة الغوثجمع النفايات الصلبة من قبل 
 .  متعهد خاص بجمع نفاياتها

 

 3100، وبالمقارنـة مـع العـام 3102عـام  فلسـطينفـي % 0.5بلغت نسبة األسر التي ال تتلقى خدمـة جمـع النفايـات الصـلبة 
 فلســطينلــتخلص مــن النفايــات فــي ا، وقــد كانــت أهــم طــرق %0.1حيــث كانــت هــذه النســبة  ا  طفيفــ ا  ارتفاعــنالحــظ أن هنــاك 

 (خارج منطقة سكن األسرة)قرب حاوية أهو إلقاء النفايات في  3102لعام ألسر التي ال تتلقى خدمة جمع النفايات الصلبة ل
 .  %05.3بنسبة  إلقاؤها في مكب النفاياتأو ، %23.3 بنسبة

 

 
 3102حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة،  فلسطينفي سر التوزيع النسبي لأل

  
 

  :متوسط إنتاج األسرة اليومي من النفايات المنزلية انخفاض
     لــديها يوميــا   الناتجــةبلغــت الكميــة التقديريــة للنفايــات  فلســطينمــن األســر فــي % 11.2أن  3102بينــت نتــائج المســح لعــام 

     فـــي فلســطينمـــن األســر فـــي % 33.1كمــا أن .  3100عـــام % 14.4كغـــم لألســرة، فيمـــا كانــت هـــذه النســبة  4.1أقــل مــن 
 .يوميا   فأكثر كغم ..4 لديهاالناتجة درت كمية النفايات ق 3102عام 
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حيـث بلـغ  3102لعـام  فلسـطينمتوسط إنتـاج األسـرة اليـومي مـن النفايـات المنزليـة فـي في  ا  انخفاضأن هناك هذا وقد لوحظ 
مـــا بـــين الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة للعـــامين  المتوســـطهـــذا ، وقـــد تبـــاين 3100كغـــم فـــي العـــام  2.1كغـــم مقارنـــة مـــع  3.1

 2.6كغـم و 3.2مقابـل ، 3102كغـم فـي قطـاع غـزة لعـام  2.8كغم في الضفة الغربية مقابـل  2.6المذكورين إذ بلغ المتوسط 
طـن  2,018.6 حـوالي فلسـطينهذا وقد بلغت الكمية التقديريـة مـن النفايـات المنزليـة المنتجـة فـي .  على التوالي 3100لعام 

 .3100خالل عام  طن يوميا   2,151.9 حوالي ، مقابل3102وميا  لعام ي
 

 :مخلفات الطعام هي أهم مكون للنفايات الصلبة المنزلية
أهم مكون للنفايات الصلبة المنزليـة، بينمـا  هيتعتبر أن مخلفات الطعام  فلسطينمن األسر في % ..04أشارت النتائج أن 

ر الورق ب  كما اعتُ .  فلسطينمن األسر في % 01.0األطفال أهم مكون للنفايات الصلبة المنزلية بالنسبة لـ  ظاتحفا رتب  اعتُ 
من األسـر أن مخلفـات الطعـام ثـاني % 02.3من األسر، كما اعتبرت % ..22والكرتون ثاني أهم مكون للنفايات بالنسبة لـ 

 .أهم مكون للنفايات المنزلية
 

 التعرض للضجيج 6.0
، وعنـــــد المقارنـــــة مـــــع 3102للضـــــجيج خـــــالل عـــــام  تتعـــــرض غالبـــــا   فلســـــطينمـــــن األســـــر فـــــي % 18.5بينـــــت النتـــــائج أن 

 %.02.2نجد أن نسبة األسر المتعرضة للضجيج غالبا  كانت   3100العام 
 

عـــــرض للضـــــجيج فـــــي أوقـــــات بأنهـــــا تت فلســـــطينمـــــن األســـــر المتعرضـــــة للضـــــجيج أحيانـــــا  أو غالبـــــا  فـــــي % 22.5أفـــــادت 
ـــــر  ـــــل  محـــــددة،غي ـــــة عشـــــرة تتعـــــرض للضـــــجيج مـــــن مـــــن األســـــر% 15.0مقاب ـــــى ظهـــــرا   الســـــاعة الثاني ـــــة حت مســـــاء   الثامن

 .3102وذلك خالل العام 
 

تعتبـــــر حركـــــة المـــــرور أهـــــم  فلســـــطينمـــــن األســـــر المتعرضـــــة للضـــــجيج أحيانـــــا  أو غالبـــــا  فـــــي % ..54بينـــــت النتـــــائج أن 
األطفــــــال وازدحــــــام الســــــكان  أن هنــــــاك أســــــبابا  أخــــــرى مثــــــل صــــــوت مــــــن األســــــر تعتبــــــر% 32.2مصــــــدر للضــــــجيج، وأن 

 .أهم مصدر للضجيج هي
 

 3102لضجيج والمنطقة، لمصدر أهم حسب  فلسطينألسر المتعرضة للضجيج أحيانا  أو غالبا  في التوزيع النسبي ل
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 تلوث الهواء 3.0
 

 :التعرض للروائح
تعــــــرض للــــــروائح، وبالمقارنــــــة مــــــع تمـــــا غالبــــــا   فلســــــطينفــــــي  مـــــن األســــــر% 00.3أن  3102بينـــــت نتــــــائج المســــــح لعــــــام 

، مقابــــــل %05.1 ةفـــــي نســــــبة األســـــر المتعرضــــــة للـــــروائح حيــــــث كانـــــت النســــــب ا  انخفاضــــــهنـــــاك أن نالحــــــظ  3100 عـــــام
 .3102خالل العام  للروائح تعرضتما  تتعرض أو نادرا   لم فلسطينمن األسر في % 12.4

 
قـــــت التعـــــرض للـــــروائح أن و  3102عـــــام  فلســـــطينمـــــن األســـــر المتعرضـــــة للـــــروائح أحيانـــــا  أو غالبـــــا  فـــــي  %46.8أفـــــادت 

مـــــن األســـــر تتعـــــرض للـــــروائح فـــــي أوقـــــات % 40.4صـــــباحا ، فـــــي المقابـــــل فـــــ ن  السادســـــة حتـــــى مســـــاء   الثامنـــــةهـــــو مـــــن 
 .غير محددة

 
مكـــب تعتبـــر أن  فلســـطينانـــا  أو غالبـــا  فـــي مـــن األســـر المتعرضـــة للـــروائح أحي% 34.1أن  3102كمـــا بينـــت النتـــائج لعـــام 

مــن % 33.5تعتبــر، فــي حــين (فــي قطــاع غــزة% 41.0فــي الضــفة الغربيــة، و% 21.7)أهــم مصــدر للــروائح، النفايــات هــو 
فــي الضــفة الغربيــة، % 32.0)أهــم مصــدر للــروائح، ثــاني هــي  الميــاه العادمــةأن  فلســطيناألســـر المتعرضــة للــروائح فــي 

 (.في قطاع غزة% 21.2و
 

 :التعرض للغبار
مـــــن األســــــر % 4.1ن أمـــــا تتعــــــرض للغبـــــار، و  غالبـــــا   فلســــــطينفـــــي مــــــن األســـــر % 2.0أن  3102بينـــــت النتـــــائج لعـــــام 

 .ما تتعرض للغبار ال تتعرض أو نادرا   من األسر% 02.3مقابل ال ، فيللغبار تتعرض أحيانا  
 

ــــــا  فــــــي % 32.1أفــــــادت  ــــــار أحيانــــــا  أو غالب ــــــار هــــــو مــــــن أن وقــــــت التعــــــرض ل فلســــــطينمــــــن األســــــر المتعرضــــــة للغب لغب
ــــة عشــــرة ــــىظهــــرا   الســــاعة الثاني ــــة حت ــــل مســــاء   الثامن ــــي المقاب ــــر % 20.2، ف ــــات غي ــــي أوق ــــار ف مــــن األســــر تتعــــرض للغب

 .محددة
 

طــرق غيــر المعبــدة أهــم تعتبــر ال فلســطينمــن األســر المتعرضــة للغبــار أحيانــا  أو غالبــا  فــي % ..20كمــا وتبــين النتــائج أن 
 (. في قطاع غزة% 13.4في الضفة الغربية، و% 23.1) ارمصدر للغب
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 3102والمنطقة،  للغبارمصدر أهم أحيانا  أو غالبا  في فلسطين حسب  للغبارألسر المتعرضة التوزيع النسبي ل

 

  
 :التعرض للدخان

مـــن األســـر % 2.4للــدخان، ومـــا تتعـــرض  غالبــا   فلســـطينفقـــط مـــن األســر فـــي % 2.0أن  3102تبــين نتـــائج المســـح لعــام 
 .  ما تتعرض للدخان ال تتعرض أو نادرا   فلسطينمن األسر في % ..01للدخان، بينما  تتعرض أحيانا  

  

أن وقــــــت التعــــــرض للــــــدخان هــــــو مــــــن  فلســــــطينمــــــن األســــــر المتعرضــــــة للــــــدخان أحيانــــــا  أو غالبــــــا  فــــــي % 34.7أفـــــادت 
مــــــن األســــــر تتعــــــرض للــــــدخان فــــــي أوقــــــات غيــــــر % 44.1فــــــي المقابــــــل فــــــ ن  ،صــــــباحا   السادســــــة حتــــــى مســــــاء   الثامنــــــة
 .محددة

 
مــــن األســــر المتعرضــــة للــــدخان % 51.2كمــــا بينــــت النتــــائج أن حــــرق النفايــــات يعتبــــر أهــــم مصــــدر للــــدخان بالنســــبة لـــــ 

 (.  في قطاع غزة% 10.5في الضفة الغربية و% 21.5)، فلسطينأحيانا  أو غالبا  في 
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

جراءات الجودة التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح البيئة المنزلي الذي تم تنفيذه عام  يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية وا 
، وتشمل تصميم أدوات البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصـة بموضـوع الدراسـة، باإلضـافة 3102

جراءات ضبط الجودة المتبعةإلى دقة البيان  .ات وا 
 

 أهداف المسح 0.3

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

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

 .، ومصادر التلوثالمتعرضين للتلوث، وأكثر األوقات تعرضا  

 
 استمارة المسح   3.3

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

 

المعلومــات، لــذلك ال بــد أن تحقــق المواصــفات الفنيــة األداة الرئيســية لجمــع  ُتشــكل اســتمارة المســحباإلضــافة إلــى ذلــك فــ ن 
لمرحلـــة العمـــل الميـــداني، كمـــا يتوجـــب أن تحقـــق متطلبـــات معالجـــة البيانـــات وتحليلهـــا، وقـــد تـــم تصـــميم اســـتمارة المســـح بعـــد 

، مــع األخــذ بعــين االعتبــار علــى تجــارب الــدول األخــرى فــي موضــوع إحصــاءات البيئــة، وتوصــيات األمــم المتحــدة اإلطــالع
 .المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب ةصوصيخ
 

 :تصميم وفحص االستمارة
 :مرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل اآلتية

  تم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدة حول استمارات البيئة والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة
 .فيها

 ومسح البيئة  مسح البيئة االقتصادي، ز بتنفيذها ومنها استماراتتم الرجوع إلى استمارات المسوح التي قام الجها
 .مختلفةألعوام  لمراكز الرعاية الصحية، باإلضافة إلى استمارة مسح البيئة المنزلي

   ضافة أسئلة على نتائج الدورات السابقة للمسح وذلك ب عادة صياغة مجموعة من األسئلة  تم تعديل االستمارة بناء وا 
 .جديدة

 تم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة وتعليمات التدقيق والتنظيف . 
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 اإلطار والعينة  2.7
 

 :الهدفمجتمع 
ويقيمـون بصـورة اعتياديـة فــي  (الضـفة الغربيـة وقطـاع غــزة) فلســطيناألسـر الفلسـطينية فـي  يتـألف مجتمـع الهـدف مـن جميــع

 . 3102عام خالل  فلسطيندولة 
 

 :إطار المعاينة
العينـــة  وتتـــألف  3111تعـــداد الســـكان والمســـاكن والمنشـــ ت إطـــار  مـــنإطـــار المعاينـــة مـــن عينـــة شـــاملة تـــم اختيارهـــا  يتكـــون

المسـتخدمة  العـد، وهـي عبـارة عـن منـاطق (أسـرة 034 متوسـط عـدد األسـر)مناطق جغرافيـة متقاربـة الحجـم  منالشاملة هذه 
  .ر العينةة األولى من عملية اختياالمرحل في (PSUs) ة أوليةفي التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاين

 
 :حجم العينة

 .أسرة فلسطينية 3,184بلغ حجم العينة 
 

 :تصميم العينة
الذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بصورة دورية منذ عينة هذا المسح هي عينة جزئية من عينة القوى العاملة 

، وتشتمل عينة أسبوع بالتساوي تقريبا   02وموزعة العينة على ، حيث يتم تنفيذ مسح القوى العاملة بشكل ربعي 0225أيلول 
 .  الربع الثالث -(11الدورة ) من دورة القوى العاملة 02إلى األسبوع  0أسابيع وهي األسبوع  2هذا المسح على 

 
 :منتظمة تم اختيارها على مرحلتين وبالنسبة إلى تصميم العينة فهي عينة طبقية عنقودية عشوائية

منطقة عد  424تم فيها اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة من مناطق العد للعينة الشاملة يبلغ عددها  :األولى المرحلة
 (.مناطق عد 312مناطق العد لمسح البيئة المنزلي فهي أما بالنسبة لحجم عينة )للدورة كاملة 
تم فيها اختيار عينة عشوائية منتظمة مـن األسـر ضـمن كـل منطقـة عـد مختـارة فـي المرحلـة األولـى، وقـد تـم  :المرحلة الثانية

 .أسرة في منطقة العد الواحدة 02اختيار ما معدله 
 

 :طبقات العينة
 :كما يليإلى طبقات  تقسيم المجتمعتم 
 .(محافظة 02) المحافظة .0
 (.الجئينالمخيمات حضر، ريف، )نوع التجمع  .3

 
  :حساب األوزان

البيئة وعينة مسح  ،ب الرياضي الحتمال اختيار الوحدةفي العينة بأنه المقلو ( وحدة المعاينة) يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 
حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد  ،هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتينالمنزلي 

ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من  ،(عينة عشوائية منتظمة )باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 
 ثم، ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي ،كل منطقة عد
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نوع و  ،محافظة) وتكون فئة التعديل هي الطبقة  3102نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد على تقديرات األسر منتصف 
 .وبالتالي نحصل على وزن األسر النهائي( تجمع ال

 
 العمليات الميدانية 4.2

لذلك ف ن ضمان  ،مصادرها األولية نات المطلوبة منتمثل العمليات الميدانية، العمل الحقيقي للمسح في الحصول على البيا
ذلـك علــى  أشـتملوقـد  التــي تـم العمـل عليهـا بشـكل تفصــيلي،وجـود مقومـات النجـاح فـي هــذه المرحلـة مـن القضـايا األساسـية 

توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمـة ألداء العمـل 
 .بأفضل صورة

 
 :والتعيين التدريب

لقـد تـم تـدريب البـاحثين الميـدانيين علـى العمليـات الميدانيـة المختلفــة بشـكل عـام ضـمن التـدريب الشـامل لمسـح القـوى العاملــة 
تدريب الباحثين الميدانين على عمليات جمـع البيانـات وأدبيـات العمـل الميـداني بمـا  أشتمللقد .  وذلك قبل بداية تنفيذ المسح

باإلضافة إلى جزء خاص حول خصوصيات مسح البيئـة  ،جابات وأدبيات إجراء المقابالتفي ذلك طرح األسئلة وتسجيل اإل
 .  المنزلي بما في ذلك استمارة المسح واألسئلة الخاصة بالبيئة والمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسح

 
 :       على القضايا األساسية اآلتية برنامج التدريب أشتملوقد 

 .وأهدافه المنزلي لبيئةالتعريف بمعنى مسح ا .0
 .االستمارة تعريف المصطلحات المستخدمة في .3
 .آلية استيفاء االستمارة .2

 

وقــد اشــتمل التــدريب علــى محاضــرات نظريــة باإلضــافة إلــى تطبيــق تمــارين عمليــة بهــدف إكســاب البــاحثين المهــارات الالزمــة 
 .لجمع البيانات

 
 :اإلسناد الزمني
وبالنســبة لبــاقي المؤشــرات فاإلســناد ، 3102ت الصــلبة هــو شــهر تمــوز لعــام لمؤشــرات كميــات الميــاه والنفايــا اإلســناد الزمنــي

 .الزمني هو فترة جمع البيانات
 

 :جمع البيانات
وقــد بــدأ ، البــالغين القــادرين علــى اإلجابــة تمــت عمليــة اســتيفاء االســتمارات عــن طريــق المقابلــة الشخصــية ألحــد أفــراد األســرة

، وقـد تم توزيع فريق العمل الميـداني فـي جميـع 12/01/3102وانتهى بتاريخ  00/10/3102العمل الميداني للمشروع بتاريخ 
، حيـث تـم المحافظات حسب حجـم العينـة لكـل محافظـة، كمـا تـم تزويـد الفريـق الميـداني بجميـع أدوات ولـوازم العمـل الميـداني

وبلــغ عــدد طــاقم العــاملين فــي ، فــي محافظــات الضــفة الغربيــة التــي تــم جمــع البيانــات عــن طريقهــا تزويــدهم بــاألجهزة الكفيــة
( 05)مـدققين مكتبيـين باإلضـافة إلـى ( 4)مشـرفي منـاطق و( 4)، مـنهم منسـق العمـل الميـداني و(34) فلسـطينالمشروع في 
 .باحث ميداني
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 معالجة البيانات  5.2
عة من األنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على االستمارات بهدف إعدادها لمرحلة تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجمو 

 :التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتية
 

في هذه المرحلة تم تدقيق جميع االستمارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد من : التدقيق قبل إدخال البيانات .0
عادة غ  .ير المكتمل منها ثانية للميدانمنطقية البيانات وا 

 

مباشر من  تم إدخال البيانات بشكلحيث  تم برمجة استمارة مسح البيئة المنزلي على االجهزة الكفية،:  إدخال البيانات. 3 
ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل ) J1خالل االجهزة الكفية في الضفة الغربية، أما بما يتعلق بالقدس 

رام في مكاتب  وقطاع غزة فقد تم إدخال االستمارة على أجهزة الحاسوب، (7691عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 
 احيث تمت برمجة االستمارة من خالل هذ Access برنامجتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام و ، وغزة اهلل
 :وقد تميز البرنامج الذي تم إعداده بـالخواص والسمات اآلتية  .رنامجالب
  إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب. 
 القدرة على عمل جميع الفحوص واالحتماالت الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في االستمارة. 
 ئلةالقدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على األس. 
 الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني. 
  سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات(User-Friendly.) 
  إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها وتحليلها من خالل منظومات إحصائية تحليلية أخرى

 .SPSSمثل 

 
 

 دقة البيانات  4.3
يشــمل فحــص دقــة البيانــات جوانــب متعــددة فــي المســح مــن أبرزهــا األخطــاء اإلحصــائية بســبب اســتخدام عينــة فــي المســح، 
وكذلك أخطاء غير إحصائية ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح وأهم آثارها 

 :على اآلتي على التقديرات، ويشمل هذا القسم
 

 
 :أخطاء المعاينة

لوحـدات مجتمـع الدراسـة، ولـذلك  شامال   نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا   باألخطاء اإلحصائيةتأثر تإن بيانات هذا المسح 
هــم ألالتبــاين  احتسـابتــم  وقـد مـن المؤكــد ظهـور فــروق عـن القــيم الحقيقيـة التــي نتوقـع الحصــول عليهـا مــن خـالل التعــدادات

فـــي مســـتويات النشـــر للتقـــديرات  إشـــكاليةيوجـــد  الو التقريـــر،  مـــعومرفـــق  ن موجـــودايالتبـــحســـابات  جـــدول أن كمـــا ،المؤشـــرات
وقطـاع غـزة، ( شمال، ووسط، وجنـوب)وعلى مستوى المناطق في الضفة الغربية  ،فلسطينعلى مستوى  في التقرير المذكورة

 (.ومخيم، وريف، حضر)على مستوى نوع التجمع السكاني و 
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 3102مسح البيئة المنزلي، ألبرز مؤشرات حساب التباين ملخص 
 

 %الخطأ النسبي الخطأ المعياري قيمة التقدير المؤشر
 %33فئة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى
 فلسطين في  نسبة االسر التي تستخدم شبكة مياه عامة

   3102خالل عام 
4.69 964% 964 94.1% 97.8% 

 العادمة من خالل شبكة  التي تتخلص من المياهنسبة االسر 
 3102خالل عام  فلسطين صرف صحي في

7.65 362% 967 956.% 7.63% 

 فلسطين في يوميا  ( كغم)رة من النفايات متوسط انتاج االس
  3102خالل عام 

365 26.% .63 36.7 3655 

 المكعب خالل الشهر ك االسرة من المياه  بالمتر متوسط استهال
 3102فلسطين خالل عام في 

336. 96.% 2 3962 3269 

 
 :أخطاء غير المعاينة

فهـي ممكنـة الحـدوث فـي كـل مراحـل تنفيـذ المشـروع، خـالل جمـع البيانـات أو إدخالهـا والتـي يمكـن  أخطاء غير المعاينة أما 
ـــات( الباحـــث)وأخطـــاء المقابلـــة  ،(المبحـــوث)إجمالهـــا بأخطـــاء عـــدم االســـتجابة، وأخطـــاء االســـتجابة  . وأخطـــاء إدخـــال البيان

، وتـدريبهم علـى كيفيـة إجـراء ا  تدريبا مكثف ينكبيرة من خالل تدريب الباحث بذلت جهود فقد لتفادي األخطاء والحد من تأثيرهاو 
بعـض التمـارين العمليــة ء أثنــاء إجـراء المقابلـة، واألمـور التـي يجـب تجنبهــا، وتـم إجـرا إتباعهـاالمقـابالت، واألمـور التـي يجـب 

باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسـئلة ، خالل الدورة التدريبيةوالنظرية 
االستمارة وآليـة اسـتيفائها وأسـلوب التعامـل مـع المبحـوثين لضـمان تقليـل معـدالت الـرفض واإلدالء بالبيانـات الصـحيحة وغيـر 

 .برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال ،المنحازة
 

زيارات   خالل (عدم وجود األسرة في الوحدة السكنية) حيث شكلت حالةصاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة  وقد
بلغت نسبة عدم  وقد.  من حاالت عدم االستجابة األعلىالنسبة ( األسرةالوحدة السكنية خالية من ) و ،ةالميداني ةالباحث

كذلك بلغت  ، تنفذ في الجهازالتي  األسريةبالمسوح إذا ما قورنت  منخفضةوتعتبر هذه النسبة % 5.2االستجابة اإلجمالية 
التي ينفذها الجهاز و ذلك يعود  األسريةمع المسوح رنة بالمقا منخفضة كثيرا ةوهي نسب% 1.0نسبة حاالت الرفض حوالي 

 .كون استمارة المسح قصيرة و واضحة إلى
 

 :معدالت اإلجابة
أسرة في  1,780 أسرة، منها 2,716 المتجاوبةوبلغ عدد األسر  ،للمحافظات الفلسطينيةأسرة ممثلة  3,184تم اختيار 

طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب  تعديل األوزان على مستوى جرى وقد، أسرة في قطاع غزة 222و الضفة الغربية،
 %.24.4وفي قطاع غزة % 01.2حاالت الرفض وعدم التجاوب، وبلغت نسبة التجاوب في الضفة الغربية 
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 حاالت عدم االستجابة
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : معادالت التجاوب و عدم التجاوب
 x011%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 

 عدد حاالت العينة األصلية                                  
 %5.3= وتساوي 

 x   011% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 
 العينة الصافية                              

 %01= وتساوي 

 

 (حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 
 %نسبة عدم االستجابة  -% 011= ابة نسبة االستج

 %21= وتساوي 
 

 :معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان 
 



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

. 

 

 حيث أن

  wi  .iالوزن االولي قبل التعديل لالسرة   :  
    g :فئة التعديل حسب المحافظة و نوع التجمع. 
    fg : معامل تعديل الوزن حسب الفئةg. 

 

ng
wi        : مجموع األوزان في الفئةg 
  cgo

wi
.

 مجموع اوزان حاالت زيادة شمول:       

 عدد الحاالت حاالت عدم االستجابة
 2,716 االسر المكتملة

 27 االسرة مسافرة

 5. موجودةوحدة غير 
 

 ... ال احد في البيت

 93. رفض التعاون

 73. هولةأوحدة غير م

 7 لم يتوفر معلومات

 .9 خرىأ
 

 3,184 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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rg
wi         :مجموع اوزان حاالت االستجابة 
  

 :باستخدام المعادلة التالية(  'iw) لكل فئة وفي النهاية نحصل على الوزن النهائي لالسرة   fgيتم ايجاد 
                        

fgiwiiw *'  
 

 مقارنة البيانات 1.7
وعبر الزمن، فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها للمناطق  إن بيانات مسح البيئة المنزلي قابلة للمقارنة جغرافيا  

الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناك شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها، كما تم مقارنة 
ج التعداد العام للسكان والمساكن بيانات هذا المسح مع بيانات المسح ألعوام سابقة، باإلضافة إلى مقارنة النتائج مع نتائ

 . وكانت النتائج متقاربة 3103ومسح ظروف السكن  3111والمنش ت 
 

 (.3102-3112)ويبين الجدول اآلتي قيم مؤشرات مسح البيئة المنزلي بين األعوام 
 

 3102، 3100 ،3113، 3118، 3114في فلسطين لألعوام  البيئة المنزليةساسية حول األمؤشرات النسبة المئوية لل
 

 3102 3100 3112 3112 3112 المؤشر

 :على المياه وسيلة الحصول
    

  

 96.4 91.8 88.4 88.2 88.6 شبكة مياه عامة

 : المياه العادمة التخلص من طريقة
    

  

 55.3 55.0 52.1 45.5 45.3 صحي شبكة صرف

 44.2 44.3 47.2 53.7 54.0 أو صماء حفرة امتصاصية

 :للضجيجالتعرض 
    

  

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

 12.4 12.1 8.3 12.3 11.0 أحيانا  

 
 إجراءات ضبط الجودة 8.7

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، ولتقليل تأثير األخطاء غير اإلحصائية إلى أدنى حد ممكن حيث 
تم اختيار باحثين ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية استيفاء االستمارة من األسر باإلضافة 

داني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة االستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث المي
 . مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة

قلـل إلـى  أما بخصوص العمل المكتبي فقد تـم تـدريب طـاقم خـاص لتـدقيق االسـتمارات والكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة، ممـا
ومـن .  من األسـر% 5حد كبير معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني، كما تم إجراء إعادة مقابلة لـ 

أجل خفض نسبة األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء إدخال االستمارة إلى الحاسوب، فقد تـم تصـميم برنـامج إدخـال بحيـث 
ن تحصــل أثنــاء عمليــة اإلدخــال ويحتــوي علــى العديــد مــن الشــروط المنطقيــة، حيــث تــم ال يسـمح بــأي أخطــاء تناســقية يمكــن أ

تحميــل برنـــامج اإلدخـــال بالعديـــد مـــن الفحــوص الخاصـــة بمـــدى اإلجابـــات لكـــل ســؤال باإلضـــافة إلـــى العالقـــات بـــين األســـئلة 
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لـــم يــتم العثـــور عليهــا فـــي وقـــد أدت هــذه العمليــة إلـــى كشــف معظـــم األخطــاء التــي .  المختلفــة والفحــوص المنطقيـــة األخــرى
 . المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها

 

وبعد االنتهاء من عمليات التـدقيق سـالفة الـذكر، تـم فحـص تناسـق البيانـات، وقـد تبـين أنهـا كانـت متناسـقة، ولـم يـتم اكتشـاف 
للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد علـى هـذه  جيدا   طى انطباعا  وهذا بدوره أع.  أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات

 .فلسطينالبيانات واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة عالية عـن البيئة في القطاع المنزلي في 
 

 المالحظات الفنية  3.7
 :من ناحية الشمول والدقة يعرض هذا الجزء أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح

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

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

 .في قطاع غزة معين وهذا ما يحدث غالبا   ثمنمن األسر من خالل شبكة مقابل 
  بالنسبة لنضح الحفرة، فقد تم اعتبار الحفرة تنضح أو تفرغ إذا سبق وتم ذلك ولو لمرة واحدة خالل فترة وجـود األسـرة

 .في الوحدة السكنية

 ةللمؤشرات المتعلقـة بـالتلوث بالضـجيج والـروائح والغبـار والـدخان فهـي عبـارة عـن تقيـيم األسـر للبيئـة المحيطـ بالنسبة 
 .بالمسكن

 هناك تباين لبعض المؤشرات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب األوضاع العامة في قطاع غزة. 
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الثالث الفصل  
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

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

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

 
 :البيئة

 .إجمالي الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة كائن حي ونموه وبقائه
 

 :التخلص من النفايات الصلبة
 .لقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاالتخلص أو اإل

 
 :المياه العادمة

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

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

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

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

 .أخرى
 

  :حرق النفايات
 .سيارات الخردة، والمنسوجات، ونشارة الخشب وسواهاالحرق في الخالء لنفايات مثل الخشب، و 

 
 :جمع النفايات

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

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

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

 
 :دخان

 .جزيئات عالقة في الهواء بعد احتراق غير كامل للمواد
 

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

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

 
 :ةشبكة مياه عام

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

   
 :ضجيج

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

 :غبار
 .بقى معلقة في الهواءجسيمات من الخفة بحيث ت

 
 :مكب نفايات

 .موقع يستخدم للتخلص من النفايات الصلبة دون رقابة بيئية
 

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

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

 
 :نفايات منزلية

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

 
 :نوعية المياه

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

  .أو اللون، أو الرائحة، أو فيها بعض الرسوبات لكن ال زالت مقبولة للمستخدم على أنها مياه متوسطة النوعية
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200420062008200920112013Indicatorالمؤشر

 Percentage distribution of:التوزيع النسبي لألسر حسب

households by:

 89.288.688.288.491.896.4Availability of public networkوجود شبكة مياه عامة

water جودة المياه المنزليةQuality of households water

 63.050.645.648.147.248.8Goodجيدة

27.526.330.323.737.934.2Fairly goodمتوسطة

 9.523.124.128.214.917.0Badسيئة

 Solidwaste components(المنزلية)مكونات النفايات الصلبة 

(household)

13.310.819.514.814.710.8Baby's nabsحفاضات أطفال

82.686.075.181.982.384.3Food wastesمخلفات طعام

2.62.74.62.22.14.0Paper and cartoonورق وكرتون

1.50.50.81.10.90.9Othersأخرى

Wastewater disposal methodالمياه العادمة التخلص من طريقة

42.945.345.552.155.055.3Wastewater networkصحي شبكة صرف

  56.154.053.747.244.344.2Tight or Porous Cesspitحفرة امتصاصية او صماء

1.00.70.80.70.70.5Othersأخرى

 Exposure to noiseالتعرض للضجيج

Seldom or no noise 79.671.567.771.171.776.5نادرٍا ما يوجد أو ال يوجد ضجيج

5.28.09.45.58.55.0Sometimesأحيانًا

15.220.522.923.419.918.5Very oftenغالبًا

 Exposure to smellالتعرض للروائح

79.673.676.676.472.276.4Seldom or no smellنادرٍا ما يوجد أو ال يوجد  روائح

10.311.012.38.312.112.4Sometimesأحيانًا

10.115.411.115.315.711.2Very oftenغالبًا

2013 و2011، 2009، 2008، 2006، 2004مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في فلسطين خالل االعوام : 1 جدول
Table 1: Selected Indicators of  the Household Environment in Palestine During the 

Years 2004, 2006, 2008, 2009, 2011 and 2013
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المجموعأخرىحنفية عموميةبئر منزليتنكات مياهشبكة مياه عامة
Public water 

network

Water tanksDomestic wellPuplic tapOtherTotal

Palestine 96.42.41.10.00.1100فلسطين

West Bank 94.52.82.60.00.1100الضفة الغربية

  95.71.82.40.00.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 98.20.31.40.00.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  89.27.03.70.00.1100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 99.90.10.00.00.0100قطاع غزة

المجموعأخرىحنفية عموميةبئر منزليتنكات مياهشبكة مياه عامة
Public water 

network

Water tanksDomestic wellPuplic tapOtherTotal

96.42.41.10.00.1100Palestineفلسطين

97.12.10.80.00.0100Urbanحضر

91.63.24.90.00.3100Ruralريف

99.70.30.00.00.0100Campsمخيمات

94.52.82.60.00.1100West Bankالضفة الغربية

95.22.72.00.00.1100Urbanحضر

91.13.35.30.00.3100Ruralريف

100.00.00.00.00.0100Campsمخيمات

99.90.10.00.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

100.00.00.00.00.0100Urbanحضر

100.00.00.00.00.0100Ruralريف

99.40.60.00.00.0100Campsمخيمات

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه، والمنطقة ونوع التجمع، : 3جدول 
Table 3:  Percentage Distribution of Households in Palestine by the Main Mean of 

Obtaining Water, Region and Locality Type, 2013

 Region and Localityالمنطقة ونوع التجمع

Type

Mean of obtaining waterوسيلة الحصول على المياه

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الوسيلة الرئيسية للحصول على المياه والمنطقة، : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Main Mean of 

Obtaining Water and Region, 2013

المنطقة
Mean of obtaining waterوسيلة الحصول على المياه

Region
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متوسط استهالك االسرة من المياه شهريًا كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 
Amount of consumed water 

in the household sector 

(thousands cubic meter)

Household monthly 

average consumption of 

water(cubic meter)

16,485.322.1Palestineفلسطين

10,310.321.4West Bankالضفة الغربية

 3,220.416.3North of West Bankشمال الضفة الغربية

 5,334.138.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 1,755.812.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

6,175.023.5Gaza Stripقطاع غزة

كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 
(ألف متر مكعب)

متوسط استهالك االسرة من المياه شهريًا 
(متر مكعب)

Amount of consumed water 

in the household sector 

(thousands cubic meter)

Household monthly 

average consumption of 

water(cubic meter)

16,485.322.1Palestineفلسطين

12,482.022.8Urbanحضر

2,474.719.5Ruralريف

1,528.621.5Campsمخيمات

10,310.321.4West Bankالضفة الغربية

7,364.722.2Urbanحضر

2,263.618.9Ruralريف

682.122.7Campsمخيمات

6,175.023.5Gaza Stripقطاع غزة

5,117.223.9Urbanحضر

211.228.3Ruralريف

846.620.7Campsمخيمات

 Region and Localityالمنطقة ونوع التجمع

Type

ومتوسط استهالك األسرة من المياه  (ألف متر مكعب)كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في فلسطين : 4جدول 
2013حسب المنطقة،  (متر مكعب)شهريًا 

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

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

(cubic meter) by Region, 2013

Regionالمنطقة

ومتوسط استهالك االسرة من المياه  (ألف متر مكعب)كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في فلسطين : 5جدول 
2013حسب المنطقة ونوع التجمع،  (متر مكعب)شهريًا 

Table 5:  Amount of Consumed Water in the Household Sector in Palestine 

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

(cubic meter) by Region, and Locality Type, 2013
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المجموعسيئةمتوسطةجيدة
GoodFairly goodBadTotal

48.834.217.0100Palestineفلسطين

73.524.02.5100West Bankالضفة الغربية

 70.826.92.3100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 58.537.73.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 93.55.31.2100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

5.852.042.2100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعسيئةمتوسطةجيدة
GoodFairly goodBadTotal

48.834.217.0100Palestineفلسطين

46.834.618.6100Urbanحضر

73.223.43.4100Ruralريف

23.949.226.9100Campsمخيمات

73.524.02.5100West Bankالضفة الغربية

73.725.11.2100Urbanحضر

77.819.03.2100Ruralريف

56.329.414.3100Campsمخيمات

5.852.042.2100Gaza Stripقطاع غزة

7.048.544.5100Urbanحضر

4.187.78.2100Ruralريف

0.063.736.3100Campsمخيمات

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تقييم األسرة لجودة المياه والمنطقة، : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Households in Palestine by Household 

Evaluation of Water Quality and Region, 2013

المياه لجودة األسرة تقييم

  Household evaluation of water quality 
Regionالمنطقة

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تقييم األسرة لجودة المياه، المنطقة ونوع التجمع، : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Households in Palestine by Household 

Evaluation of Water Quality, Region and Locality Type, 2013

تقييم األسرة لجودة المياه

  Household evaluation of water quality 

 Region and Localityالمنطقة ونوع التجمع

Type
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خدمة مستمرة 
بشكل يومي

 أيام 4-3
أسبوعيا

يوم واحد 
أسبوعيًا

يوم واحد كل 
أسبوعين

المجموعأقل مما ذكر

Daily 

service

3-4 days 

weekly

One day 

weekly

One day per 

two weeks

Less than 

mentioned

Total

27.051.37.05.39.4100Palestineفلسطين

33.236.77.18.314.7100West Bankالضفة الغربية

 48.839.36.03.62.3100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 31.561.64.01.51.4100Middle of Westوسط الضفة الغربية

Bank 

 12.26.711.822.446.9100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

16.376.76.80.00.2100Gaza Stripقطاع غزة

خدمة مستمرة 
بشكل يومي

 أيام 4-3
أسبوعيا

يوم واحد 
أسبوعيًا

يوم واحد كل 
أسبوعين

المجموعأقل مما ذكر

Daily 

service

3-4 days 

weekly

One day 

weekly

One day per 

two weeks

Less than 

mentioned

Total

27.051.37.05.39.4100Palestineفلسطين

23.453.46.15.711.4100Urbanحضر

48.330.411.04.06.3100Ruralريف

19.170.16.73.80.3100Campsمخيمات

33.236.77.18.314.7100West Bankالضفة الغربية

27.338.85.49.618.9100Urbanحضر

49.927.611.54.36.7100Ruralريف

34.547.68.99.00.0100Campsمخيمات

16.376.76.80.00.2100Gaza Stripقطاع غزة

17.775.07.30.00.0100Urbanحضر

24.671.34.10.00.0100Ruralريف

7.786.75.10.00.5100Campsمخيمات

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه والمنطقة، : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Households in Palestine by Continuously of Water 

Supply Services and Region, 2013

Region

Region and Locality 

Type

Table 9: Percentage Distribution of Households in Palestine by Continuously of Water 

Supply Services, Region and Locality Type, 2013

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب حسب استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه، والمنطقة ونوع التجمع، : 9جدول 

استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه

   Continuously of Water Supply Services 

المنطقة ونوع التجمع

استمرارية خدمة اإلمداد بالمياه

   Continuously of water supply services 

المنطقة
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

network

Porous 

cesspit

Tight cesspitOthersTotal

55.335.98.30.5100Palestineفلسطين

40.646.112.60.7100West Bankالضفة الغربية

  39.440.919.00.7100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 53.533.211.81.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  31.767.20.90.2100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

83.116.80.10.0100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

network

Porous 

cesspit

Tight cesspitOthersTotal

55.335.98.30.5100Palestineفلسطين

57.534.97.30.3100Urbanحضر

22.759.716.21.4100Ruralريف

96.22.90.90.0100Campsمخيمات

40.646.112.60.7100West Bankالضفة الغربية

42.545.011.90.6100Urbanحضر

21.260.317.21.3100Ruralريف

92.85.22.00.0100Campsمخيمات

83.116.80.10.0100Gaza Stripقطاع غزة

80.219.70.10.0100Urbanحضر

50.050.00.00.0100Ruralريف

99.01.00.00.0100Campsمخيمات

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقة، : 10جدول 

Regionالمنطقة

Table 10: Percentage Distribution of Households in Palestine by Wastewater Disposal 

Method and Region, 2013

 Disposal method ofطريقة التخلص من المياه العادمة

wastewater 

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، والمنطقة ونوع التجمع، : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Households in Palestine by Wastewater Disposal 

Method, Region, and Locality Type, 2013

المنطقة ونوع التجمع
 Disposal method ofطريقة التخلص من المياه العادمة

wastewater Region and Locality 

Type
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ال )أحد أفراد المنزل هيئة محلية
يوجد خدمة جمع 

(نفايات

مشاركة بين أحد متعهد خاصوكالة الغوث
أفراد المنزل وجهة 

أخرى

المجموعأخرى

Local 

authority

Household 

member (no 

solid waste 

collection 

service)

UNRWAPrivate 

contractor

Participation 

between 

household 

member and 

another doer

OthersTotal

71.58.58.52.33.26.0100Palestineفلسطين

77.86.36.30.00.49.2100West Bankالضفة الغربية

 86.86.07.00.00.20.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 100Middle of West Bank*53.36.77.80.00.032.2وسط الضفة الغربية

 88.96.33.80.01.00.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

59.912.612.46.68.50.0100Gaza Stripقطاع غزة

إلقاؤها في 
*أقرب حاوية 

إلقاؤها في حرقها
مكب النفايات

إلقاؤها بشكل 
عشوائي

استخدامها ألغراض 
معينة

المجموعأخرى

Thrown in 

the 

nearest 

container 

*

BurnedThrown 

into a 

dumping 

site

Thrown 

randomly

Used for 

specific 

purposes

OthersTotal

62.29.015.26.50.96.2100Palestineفلسطين

37.212.028.87.81.213.0100West Bankالضفة الغربية

 41.20.039.12.11.715.9100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 62.60.03.815.11.916.6100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 6.139.740.87.90.05.5100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

85.16.42.85.20.50.0100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة، : 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Solid Waste Disposal Doer 

and Region, 2013

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

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

Israeli Jerusalem municipality for the majority of households in 

Jerusalem governorate.

Solid waste disposal doerالجهة التي تقوم بعملية الجمع

Regionالمنطقة

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

التوزيع النسبي لألسر التي ال تتلقى خدمات جمع النفايات الصلبة في فلسطين حسب أهم طريقة للتخلص من النفايات الصلبة : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of not Served Households in Palestine by the Most Important 

Disposal Method of Solid Wastes and Region, 2013

المنطقة

 Most important disposal method ofأهم طريقة للتخلص من النفايات الصلبة

solid waste     

Region
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المجموع مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات فأقل3
3 times or less4 to 6 times7 times and moreTotal

59.632.08.4100Palestineفلسطين

67.621.111.3100West Bankالضفة الغربية

 66.215.917.9100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 84.54.710.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 60.037.12.9100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

40.457.11.5100Gaza Stripقطاع غزة

المجموع مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات فأقل3
3 times or less4 to 6 times7 times and moreTotal

19.276.93.9100Palestineفلسطين

27.968.73.4100West Bankالضفة الغربية

 3.396.70.0100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 67.123.59.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 12.987.10.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

11.184.44.5100Gaza Stripقطاع غزة

Table 14: Percentage Distribution of Households Served by Local Authority in 

Palestin by Periodicity of Solid Waste Collection and Region, 2013

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لها خدمة جمع النفايات الصلبة من قبل الهيئة المحلية في فلسطين حسب : 14جدول 
2013دورية الجمع والمنطقة، 

عدد مرات الجمع في األسبوع
Number of collection times per week                      

Region المنطقة

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لها خدمة جمع النفايات الصلبة من قبل وكالة الغوث في فلسطين حسب : 15جدول 
2013دورية الجمع والمنطقة، 

Table 15: Percentage Distribution of Households Served by UNRWA in Palestine 

by Periodicity of Solid Waste Collection and Region, 2013

عدد مرات الجمع في األسبوع
Number of collection times per week                      

Region المنطقة

48



PCBS: Household Environmental Survey, 2013 - Main Findings األساسية النتائج - 2013المنزلي، البيئة مسح: PCBSا 

المجموع مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات3 الى 1من 
1 to 3 times4 to 6 times7 times and 

more

Total

67.128.44.5100Palestineفلسطين

88.45.16.5100West Bankالضفة الغربية

 86.65.38.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 85.63.710.7100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 93.56.50.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

47.749.82.5100Gaza Stripقطاع غزة

المجموع فأكثر 44أقل من 
Less than 44 and moreTotal

77.322.7100فلسطين

77.922.1100الضفة الغربية

70.229.8100شمال الضفة الغربية

92.37.7100وسط الضفة الغربية

74.525.5100جنوب الضفة الغربية

76.423.6100قطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الكمية التقديرية للنفايات التي تنتجها األسرة يوميًا والمنطقة، : 17جدول 
Table 17: Percentage Distribution of Household in Palestine by Approximate 

Quantity of Solid Waste Generated Daily and Region, 2013

2013التوزيع النسبي لألسر التي ال تتلقى خدمة جمع النفايات في فلسطين حسب دورية التخلص والمنطقة، : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Not Served Households in Palestine by 

Periodicity of Disposal and Region, 2013

Regionالمنطقة

Periodicity (Weekly)(أسبوعيًا)الدورية 

Middle of West Bank 

South of West Bank 

Gaza Strip

(كغم)الكمية التقديرية للنفايات المنتجة يوميًا 
Approximate quantity of household waste 

generated daily (kg) Regionالمنطقة

Palestine

West Bank

North of West Bank 
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المجموع4أقل من 
Less than 4Total

77.3100Palestineفلسطين

78.7100Urbanحضر

76.0100Ruralريف

69.5100Campsمخيمات

77.9100West Bankالضفة الغربية

78.8100Urbanحضر

76.8100Ruralريف

71.2100Campsمخيمات

76.4100Gaza Stripقطاع غزة

78.4100Urbanحضر

63.0100Ruralريف

68.3100Campsمخيمات

المجموع500أكثر من  فأقل500 
 500 or LessMore than 

500

Total

36.563.5100فلسطين

31.768.3100الضفة الغربية

28.471.6100شمال الضفة الغربية

16.583.5100وسط الضفة الغربية

47.352.7100جنوب الضفة الغربية

45.654.4100قطاع غزة

28.8

23.6

21.6

37.0

31.7

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب الكمية التقديرية للنفايات الصلبة التي تنتجها األسرة يوميًا، والمنطقة : 18جدول 
2013ونوع التجمع، 

Table 18: Percentage Distribution of Household in Palestine by Approximate 

Quantity of Solid Waste generated Daily, Region and Locality Type, 2013

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب ُبعد أقرب مكب أو حاوية كبيرة عن المنزل والمنطقة، : 19جدول 
Table 19: Percentage Distribution of Households in Palestine by Distance of the 

Nearest Dumping Site or Big Container from the House and Region, 2013

(كغم)الكمية التقديرية للنفايات الناتجة يوميا 
Approximate quantity of household solidwaste 

generated daily (kg) Region and Locality Typeالمنطقة ونوع التجمع

 فأكثر4
4 and more

22.7

21.3

24.0

30.5

22.1

21.2

23.2

  Gaza Strip

Regionالمنطقة

(متر) المنزل عن البعد

Distance from the house (meter)

  Palestine

  West Bank

  North of West Bank 

  Middle of West Bank 

  South of West Bank 
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(كغم)متوسط إنتاج األسرة اليومي (طن)مجموع الكمية الناتجة يوميًا 
Total daily generated 

quantity (Ton)

Average household daily 

generation (Kg)

2,018.62.7Palestineفلسطين

1,274.52.6West Bankالضفة الغربية

 588.93.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 249.91.8Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 435.73.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

744.12.8Gaza Stripقطاع غزة

(كغم)متوسط إنتاج األسرة اليومي (طن)مجموع الكمية الناتجة يوميا 
Total daily generated 

quantity (Ton)

Average household daily 

generation (Kg)

2,018.62.7Palestineفلسطين

1,466.72.7Urbanحضر

351.02.8Ruralريف

200.92.8Campsمخيمات

1,274.52.6West Bankالضفة الغربية

866.92.6Urbanحضر

327.82.7Ruralريف

79.82.7Campsمخيمات

744.12.8Gaza Stripقطاع غزة

599.82.8Urbanحضر

23.23.1Ruralريف

121.13.0Campsمخيمات

2013كمية النفايات الناتجة يوميًا ومتوسط إنتاج األسرة يوميًا من النفايات المنزلية في فلسطين حسب المنطقة، : 20 جدول 
Table 20: Quantity of Solid Waste Generated Daily and the Average Daily Household 

Generation of Solid Waste in Palestine by Region, 2013

Regionالمنطقة

كمية النفايات الناتجة يوميًا ومتوسط إنتاج األسرة يوميًا من النفايات المنزلية في فلسطين حسب المنطقة ونوع : 21     جدول 
Table 21: Quantity of Solid Waste Generated Daily and the Average Daily Household 

Generation of Solid Waste in Palestine by Region and Locality Type, 2013

Region and Locality Typeالمنطقة ونوع التجمع
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المجموعأخرىبالستيكنفايات زراعيةورق و كرتونمخلفات الطعامحفاضات أطفال
Baby's nabsFood 

wastes

Paper and 

cartoon

Agricultural 

waste

PlasticOthersTotal

10.884.34.00.40.50.0100Palestineفلسطين

10.782.85.30.50.60.1100West Bankالضفة الغربية

 13.175.48.41.31.70.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 5.191.43.50.00.00.0100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 12.784.52.80.00.00.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

11.187.01.60.20.00.1100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعأخرىبالستيكنفايات زراعيةورق و كرتونمخلفات الطعامحفاضات أطفال
Baby's nabsFood 

wastes

Paper and 

cartoon

Agricultural 

wastes

PlasticOthersTotal

11.713.266.42.04.32.4100Palestineفلسطين

8.413.667.10.96.63.4100West Bankالضفة الغربية

 6.619.356.61.88.27.5100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 8.25.374.80.410.70.6100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 11.113.974.20.00.40.4100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

17.812.365.24.00.20.5100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة، : 22جدول 

Regionالمنطقة

Solid waste componentsمكونات النفايات الصلبة

Table 22: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Most Important Component 

of Solid Waste and Region, 2013

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب ثاني أهم مكون للنفايات الصلبة والمنطقة، : 23جدول 

المنطقة

Solid waste componentsمكونات النفايات الصلبة

Region

Table 23: Percentage Distribution of Households in Palestine by the Second Important 

Component of Solid Waste and Region, 2013
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المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery oftenTotal

59.716.85.018.5100Palestineفلسطين

73.513.91.910.7100West Bankالضفة الغربية

  81.74.43.410.5100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 56.336.21.26.3100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  78.75.50.815.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 34.422.110.632.9100قطاع غزة

-  صباحًا 6من 
 ظهرًا12

-    ظهرًا 12من 
 مساًء8  

-     مساًء 8من 
 صباحًا6

ال يوجد وقت 
محدد

المجموع

6 AM  - 12 

PM

12 PM - 8 PM8 PM - 6 AMNo 

specific 

time

Total

11.815.06.766.5100Palestineفلسطين

14.310.38.067.4100West Bankالضفة الغربية

  16.08.813.861.4100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 6.634.46.952.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  15.61.31.681.5100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 10.517.46.066.1100قطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للضجيج والمنطقة، : 24جدول 

Regionالمنطقة

Table 24: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Noise 

and Region, 2013

 Exposure to noise التعرض للضجيج

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 25جدول 

Regionالمنطقة

Table 25: Percentage Distribution of Households Exposed to Noise Sometimes or Very 

Often in Palestine by Time of Exposure and Region, 2013

 Time of exposure أوقات التعرض
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المجموعأخرىمحاجر وتقطيع احجارأنشطة صناعيةأعمال بناءحركة المرور
TrafficConstructionIndustrial 

activities

 Quarries and 

stones cutting 

OthersTotal

Palestine 54.22.415.41.726.3100.0فلسطين

59.52.826.24.07.5100.0West Bankالضفة الغربية

  58.71.432.10.07.8100.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

 59.41.327.50.011.8100.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  60.65.218.510.65.1100.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 51.42.29.70.436.3100.0قطاع غزة

المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery oftenTotal

59.217.212.411.2100فلسطين

72.514.54.68.4100الضفة الغربية

79.34.46.310.0100شمال الضفة الغربية

59.334.43.42.9100وسط الضفة الغربية

75.89.33.511.4100جنوب الضفة الغربية

34.822.226.716.3100قطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للضجيج أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للضجيج والمنطقة، : 26جدول 

Regionالمنطقة

 Sources of noise مصدر الضجيج

Table 26: Percentage Distribution of Households Exposed to Noise Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Most Important Source of Noise and Region, 2013

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للروائح والمنطقة، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Smell and                   

   Region, 2013

المنطقة

Exposure to smell التعرض للروائح

Region

  Gaza Strip

  Palestine

  West Bank

  North of West Bank  

  Middle of West Bank 

  South of West Bank  
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-  صباحًا 6من 
 ظهرًا12

-  ظهرًا 12من 
 مساًء8

 6-  مساًء 8من 
صباحًا

المجموعال يوجد وقت محدد

6 AM  - 12 

PM

12 PM - 8 

PM

8 PM - 6 AMNo specific timeTotal

5.87.046.840.4100فلسطين

10.67.115.666.7100الضفة الغربية

13.79.620.955.8100شمال الضفة الغربية

16.115.30.068.6100وسط الضفة الغربية

3.70.014.082.3100جنوب الضفة الغربية

3.26.964.125.8100قطاع غزة

المجموعأخرىأنشطة صناعيةالمواصالتنفايات زراعيةمكب نفاياتمياه عادمة
WastewaterDumping 

site

Agricultural 

waste

TransportationIndustrial 

activities

OthersTotal

33.534.124.51.14.72.1100فلسطين

26.121.735.41.412.43.0100الضفة الغربية

17.822.541.10.516.12.0100شمال الضفة الغربية

26.540.03.84.016.59.2100وسط الضفة الغربية

38.213.039.71.65.42.1100جنوب الضفة الغربية

37.641.018.40.90.41.7100قطاع غزة

المنطقة

 Time of exposure أوقات التعرض

Region

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Households Exposed to Smell Sometimes or Very Often in 

Palestine by Time of Exposure and Region, 2013

المنطقة

 Sources of smell مصدر الروائح

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للروائح أحيانا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للروائح والمنطقة، : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households Exposed to Smell Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Most Important Source of Smell and Region, 2013

  Gaza Strip

Region

  Palestine

  West Bank

  North of West Bank  

  Middle of West Bank 

  South of West Bank  

  Palestine

  West Bank

  Gaza Strip

  South of West Bank  

  Middle of West Bank 

  North of West Bank  
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المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery oftenTotal

64.921.34.79.1100Palestineفلسطين

74.316.13.16.5100West Bankالضفة الغربية

  82.87.13.66.5100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 54.438.32.25.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  81.67.03.38.1100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

47.830.97.713.6100Gaza Stripقطاع غزة

-  صباحًا 6من 
 ظهرًا12

 8-  ظهرًا 12من 
مساًء

 6-  مساًء 8من 
صباحًا

المجموعال يوجد وقت محدد

6 AM  - 12 

PM

12 PM - 8 PM8 PM - 6 AMNo specific 

time

Total

6.423.01.768.9100Palestineفلسطين

7.815.31.375.6100West Bankالضفة الغربية

  7.615.81.075.6100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 15.534.60.049.9100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  3.42.82.391.5100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

5.129.52.263.2100Gaza Stripقطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للغبار والمنطقة، : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Dust 

and Region, 2013

المنطقة

Exposure to dust التعرض للغبار

Region

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Households Exposed to Dust Sometimes or Very 

Often in Palestine by Time of Exposure and Region, 2013

المنطقة

 Time of exposure أوقات التعرض

Region
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المجموعأخرىأنشطة صناعيةأعمال بناءمحاجر و تقطيع أحجارطرق غير معبدة
Unpaved 

roads

Queries and 

stone cutting

ConstructionIndustrial 

activities

OthersTotal

68.02.55.314.69.6100Palestineفلسطين

62.75.28.821.51.8100West Bankالضفة الغربية

  78.60.013.55.22.7100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 26.50.013.856.43.3100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  65.514.60.019.90.0100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

72.40.32.48.816.1100Gaza Stripقطاع غزة

المجموعغالبًاأحيانًانادرًاال
NoSeldomSometimesVery oftenTotal

70.517.06.46.1100فلسطين

78.513.63.44.5100الضفة الغربية

87.53.85.23.5100شمال الضفة الغربية

59.635.12.42.9100وسط الضفة الغربية

84.16.61.97.4100جنوب الضفة الغربية

55.823.211.89.2100قطاع غزة

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للغبار أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للغبار والمنطقة، : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Households Exposed to Dust Sometimes or Very Often in 

Palestine by the Most Important Source of Dust and Region, 2013

المنطقة

مصدر الغبار

Region

 Sources of dust 

2013التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب التعرض للدخان والمنطقة، : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Households in Palestine by Exposure to Smoke and 

Region, 2013

المنطقة

Exposure to smoke التعرض للدخان

Region

Gaza Strip

Palestine

West Bank

North of West Bank  

Middle of West Bank 

South of West Bank  
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-  صباحًا 6من 
 ظهرًا12

 8-  ظهرا 12من 
مساًء

 6-  مساًء 8من 
صباحًا

المجموعال يوجد وقت محدد

6 AM  - 12 

PM

12 PM - 8 PM8 PM - 6 AMNo specific 

time

Total

9.611.034.744.7100فلسطين

20.21.713.964.2100الضفة الغربية

39.92.715.242.2100شمال الضفة الغربية

12.02.40.085.6100وسط الضفة الغربية

0.00.019.780.3100جنوب الضفة الغربية

2.217.549.031.3100قطاع غزة

المجموعأخرىأعمال بناءالمواصالتحرق نفاياتأنشطة صناعية
Industrial 

activities

Waste 

burning

TransportationConstructionOthersTotal

13.157.619.12.47.8100Palestineفلسطين

23.037.529.71.18.7100West Bankالضفة الغربية

  24.852.015.10.08.1100North of West Bankشمال الضفة الغربية

 17.839.235.25.52.3100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  23.618.445.20.012.8100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

6.271.511.83.47.1100Gaza Stripقطاع غزة

Gaza Strip

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أهم مصدر للدخان والمنطقة، : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Households Exposed to Smoke Sometimes or Very 

Often in Palestine by the Most Important Source of Smoke and Region, 2013

Region

Middle of West Bank 

South of West Bank  

المنطقة

 Sources of smoke مصدر الدخان

2013التوزيع النسبي لألسر المتعرضة للدخان أحيانًا أو غالبًا في فلسطين حسب أوقات التعرض والمنطقة، : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Households Exposed to Smoke Sometimes or Very 

Often in Palestine by Time of Exposure and Region, 2013

Palestine

West Bank

North of West Bank  

المنطقة

 Time of exposure أوقات التعرض

Region
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Introduction 

 
Environmental statistics relating to households are an important instrument for making 

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

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

the household sector. 

 

This survey is based on a household sample survey conducted during the period from 18 

August 2013 to 3 October 2013. It provides basic statistics on various aspects of the 

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

questionnaire was designed in accordance with United Nations standards and 

recommendations in the field of environmental statistics and adapted to Palestinian 

conditions.   

 

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

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

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

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

 

The questionnaire covered the following items: 

 Source of water supply in houses. 

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

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

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

 Exposure to noise. 

 

This report is divided into three chapters: the first chapter defines the main findings of the 

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

addition to details regarding data quality and estimates of data sources.  The third chapter 

contains the concepts and definitions used in this report 

 

 

 

 

 

 

 

November, 2013  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Findings 

 

This chapter presents the main findings of the Household Environmental Survey 2013.  

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

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

 

1.1 Water 

 

Significant Increase in Connection to Public Networks: 

The 2013 survey results showed that 96.4% of households in Palestine live in housing units 

connected to a water network: 94.5% of households in the West Bank and 99.9% of 

households in the Gaza Strip. This is an increase from 88.4% in 2009 and 91.8% in 2011.   

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

the Public Water Network and Region, 2013 

 
 
 

Water Consumption: 

The household sector in Palestine consumed about 16 million cubic meters of water per 

month (MCM/month) during 2013, distributed as 10 MCM/month in West Bank and 6 

MCM/month in Gaza Strip.  The monthly average household consumption of water in 

Palestine was 22.1 cubic meters (M
3
): 21.4 M

3
 in West Bank and 23.5 M

3 
in  Gaza Strip. 

 

Quality of Household Water: 

Data of the 2013 survey revealed that 48.8% of households in Palestine considered the water 

quality to be good: 73.5% in West Bank compared to 5.8% in Gaza Strip.  

 

Regularity of Water Supply: 

Data of the 2013 survey showed that 27.0% of households in Palestine are supplied with 

water daily, while 51.3% of households are supplied with water for 3-4 days per week.  

 

 

99.9 98.2 95.7 
89.2 

20 

40 

60 

80 

100 

Gaza Strip  Middle of West Bank North of West Bank South Of West Bank 

% 

  Region 
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1.2 Wastewater 

 

Wastewater Disposal Methods: 

During 2013, data indicated that the wastewater network was used by 55.3% of households in 

Palestine to dispose of their wastewater and porous cesspits were used by 35.9% of 

households. The percentage of households in Palestine using the wastewater network had 

increased from 55.0% in 2011, and 52.1% in 2009. 

 
Percentage of Households in Palestine by Wastewater Disposal Method and      

Region, 2013 

 
 

 

1.3 Solid Waste 

 

Disposal of Solid Waste: 

In 2013, local authorities collected solid waste from 71.5% of households in Palestine (77.8% 

in West Bank and 59.9% in Gaza Strip) and UNRWA collected solid waste from 8.5% of 

households. 

 

Data revealed that 8.5% of households in Palestine did not have a solid waste collection 

service during 2013. The main methods of disposal used by these households were throwing 

waste in the nearest container (outside the household area) (62.2%) and throwing waste into  a 

dumping site (15.2%).   

 
Quantity of Solid Waste Produced Per Day:  

Results showed that the approximate quantity of household waste produced per day was less 

than 4.0 kg for 77.3% of households in Palestine in 2013; 22.7% of households produced 4.0 

kg or more per day.  

 

The average daily production of household waste in Palestine in 2013 was estimated to be 2.7 

kg: around 2.6 kg in West Bank and 2.8 kg in Gaza Strip. The quantity of solid waste 

produced daily was about 2,018.6 tons in 2013 compared with about 2,151.9 tons in 2011. 

 

1.4 Exposure to Noise 
 

Results indicated that 18.5% of households in Palestine in 2013 were exposed to noise very 

frequently: a reduction from 19.9% in 2011.   

 

83.1 
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39.4 
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PCBS: Household Environmental Survey, 2013 - Main Findings 

 

 ]11[ 

Data revealed that 54.2% of households in Palestine exposed to noise sometimes or very often 

considered traffic to be the main source of noise and 26.3% of households blamed other 

sources such as children and overcrowding. 
 

1.5 Air Pollution 
 

Exposure to Smells: 

Results showed that 11.2% of households in Palestine were exposed to smells very frequently, 

although 76.4% of households reported that they were seldom or not exposed to smells during 

2013. 

 

Of households exposed to smells sometimes or very frequently, 34.1% blamed dumping sites 

as the main source of smells, while 33.5% cited wastewater as the second most important 

source of smells. 

 

Exposure to Dust: 

Results indicated that 9.1% of households in Palestine were exposed to dust very frequently, 

while 86.2% of households reported that they were seldom or not exposed to dust during 

2013.  Unpaved roads were considered as the main source of dust for 68.0% of households 

exposed to dust sometimes or very frequently during 2013. 

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

Palestine by the Most Important Source of Dust and Region, 2013 

 
 

Exposure to Smoke: 

Results showed that 6.1% of households in Palestine were exposed to smoke very frequnetly, 

while 87.5% of households were seldom or not exposed to smoke. 

 

Waste burning was considered to be the main source of smoke by 57.6% of households 

exposed to smoke sometimes or very frequently in 2013. 
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Chapter Two 

 
Methodology and Data Quality 

 

This chapter presents the scientific methodology and data quality procedures used in the 

planning and implementation of the Household Environmental Survey, including the design 

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

data quality assurance controls. 

 

2.1 Objectives 

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

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

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

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

time.   

 

2.2 Questionnaire 

The environmental questionnaire was designed in accordance with similar international 

experiences and with international standards and recommendations for the most important 

indicators, taking into account the special situation of Palestine. 
 

2.3 Sample and Frame 

 

Target Population: 

It consists of all Palestinian households normally residing in Palestine during 2013. 

 

Sampling Frame: 

The sampling frame consists of all enumeration areas enumerated in 2007; each numeration 

area consists of buildings and housing units with an average of about 124 households in it. 

These enumeration areas were used as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the 

sampling selection.  
 

Sample Size: 

The estimated sample size is 3,184 households. 

 

Sample Design: 

The sample for this survey is part of the main sample of the Labor Force Survey (LFS) 

implemented quarterly by PCBS since 1995, (each quarter distributed over 13 weeks). The 

survey was attached to the LFS in the third quarter of 2013 and the sample comprises six 

weeks from the eighth week to the thirteen week of round 70 of the Labor Force Survey. 

 

The sample is a two-stage stratified cluster sample: 

First stage: selection of a stratified systematic random sample of 206 enumeration areas for 

the semi-round. 

Second stage: selection of a random area sample of an average of 16 households from each 

enumeration area selected in the first stage. 

 

Sample Strata: 

The population was divided by: 

1- Governorate (16 governorates) 
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2- Type of Locality (urban, rural, refugee camps) 

 

Calculation of Household Weights: 

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

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

cluster sample. In the first stage, we calculated the weight of enumeration areas based on the 

probability of each enumeration area (a systematic random sample). In the second stage we 

calculated the weight of households in each enumeration area. Initial household weights 

resulted from the product of the weight of the first stage and the weight of the second stage. 

The final household weights were obtained after adjustment of the initial weights with the 

household estimates of mid-2013 on the design strata (governorate, locality type).    

 

2.4 Field Work 

 

Training Field Workers: 

Field workers were trained on the main skills before the start of data collection. The 

interviewers were trained on the Household Environment Survey in a course in Ramallah for 

West Bank trainees and in Gaza for Gaza Strip trainees. The training provided the participant 

with the aims and definitions of the different indicators and expressions in the survey and 

instructions on how to fill in the questionnaire. 

 

Reference Period: 

The reference period for water and solid waste quantity indicators was July 2013. For the 

other indicators, the reference period was the data collection period. 

 

Data Collection: 

Field work started on 8 August 2013 and lasted until 3 October 2013.  Field work teams were 

distributed to all districts in proportion to the sample size of each governorate.  The field work 

team consisted of 24 members, including one field work coordinator, four supervisors, four 

editors, and 15 interviewers. 

 
2.5  Data Processing 
 

The data processing stage consisted of the following operations: 

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

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

2. Data entry:  

The Household Environmental Survey questionnaire was programmed onto handheld devices 

and the data were entered directly via the handheld devices in the West Bank, either with 

regard to Jerusalem J1 (the areas of Jerusalem annexed by Israel in 1967) and to the Gaza 

Strip. Data were entered into the computer in the offices in Ramallah and Gaza. At this stage, 

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

data entry program was prepared to satisfy a number of requirements such as: 
 

 To prevent the duplication of the questionnaires during data entry. 

 To apply integrity and consistency checks on the entered data. 

 To handle errors in a user-friendly manner. 

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

analysis software such as SPSS. 
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2.6 Accuracy 

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

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

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

 
1.  Sampling Errors: 

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

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

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

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

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

Gaza Strip) or by locality type.  

 
Summary for Variance Calculation for Main Indictors 

 

 
Indicator 

Estimate 
Standard 

Error 
C.V% 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Percentage of households obtaining water 
from water network.  

96.4 0.9% 0.9 1.49% 1.49% 

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

794. 342% .47 ..49% 7.43% 

Average household production of waste (kg) 
per day. 

2.7 3.1% 1.2 2.65 2.77 

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

22.1 0.6% 3.0 20.8 23.4 

*C.V: coefficient of variation 

 
 

2.  Non Sampling Errors: 

Cases in which the household was not present at home during the field work visit or the 

housing unit was vacant formed the highest percentage of the non-response cases in the 

survey.  The total non-response rate was 10%, which is very low compared to the household 

surveys conducted by PCBS. The refusal rate was 3.3%, which is very low compared to the 

household surveys conducted by PCBS and may be attributed to the short, clear questionnaire. 

. 

Response Rates 

The survey sample consists of about 3,184 households, of which 2,716 households completed 

the interview: 1,780 households in the West Bank and 936 households in the Gaza Strip.  

Weights were modified to account for non-responses. The response rate in the West Bank was 

87.9 % and it was 94.4% in the Gaza Strip. 
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Non-Response Cases 
 

 No of cases Non-response cases 

 2,716 Household completed 

35 Traveling households 

 17 Unit does not exist 

111 No one at home 

102 Refused to cooperate 

152 Vacant Housing unit 

5 No available information 

46 Other 

3,184 Total sample size 

 
 

Response and non-response formulas: 
 

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

                                                             Number of cases in original sample  

= 5.3% 

 

Non response rate =    Total cases of non response x 100% 

                                         Net Sample size 

                                   = 10% 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100%  -  non-response rate% 

                              = 90% 
 

Treatment of non-response cases using weight adjustment  



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

Where 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

 

g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 

 

fg: weight adjustment factor for the group g. 

 
          ng

wi  :   Total weights in group g 

         
   cases      cgo

wi
.

 :  Total weights of over coverage 

 

    :    Total weights of response cases  rg
wi       
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We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by using 

the following formula: 

fgiwiiw *'   
 

2.7 Comparability 

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

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

surveys, including the Population, Housing and Establishments Census 2007 and the Housing 

Conditions Survey 2012, the results were similar. 

 
Percentage of Main Selected Environmental Indicators about Household Environment 

in Palestine for the Years 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 

3102 3100 3112 3112 3112 Indicator 

      Means of obtaining water : 

96.4 91.8 88.4 88.2 88.6 Public water network 

      Wastewater disposal method: 

55.3 55.0 52.1 45.5 45.3 Wastewater network 

44.2 44.3 47.2 53.7 54.0 Porous cesspit and cesspit 

      Exposure to noise: 

76.4 72.2 76.4 76.6 73.6 Seldom or no noise 

12.4 12.1 8.3 12.3 11.0 Sometimes 

 

2.8 Data Quality Assurance Procedures 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9 Technical Notes 

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

survey: 

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

reported data. 

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

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

    A cesspit was considered to be evacuated if this occurred at least once during the 

residential period.   

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

respondent’s evaluation. 

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

conditions in the Gaza Strip. 
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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: 
It is a government authorized by one of the ministries to have competence for providing 

public services, and handing the community affairs. 
 

Wastewater: 

Used water, typically discharged into the sewage system. It contains matter and bacteria in 

solution or suspension. 
 

Solid Waste: 

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

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

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

and mining residues. 
 

Air Pollution: 

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

and that interfere with human health or welfare. 
 

Open Burning: 

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

Waste Collection: 

Collection or transport of waste to the place of treatment or discharge by municipal services 

or similar institutions, or by public or private corporations, specialized enterprises or general 

government.  Collection of municipal waste may be selective, that’s to say carried out for a 

specific type of product, or undifferentiated, in other words, covering all kinds of waste at the 

same time. 
 

Porous Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 
 

Tight Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 

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

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

domestic and other wastewater) from any of the location places of generation either to 

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

Dump: 

Site used to dispose solid waste without environmental control. 
 

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

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

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

Household Waste: 

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

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

disposed together with household waste. 
 

Water Quality: 

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

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

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

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

considered to be bad water. 
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