
 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 
 
 
 
 
 

  2102مسح البيئة للقطاع التعليمي، 
 النتائج األساسية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102 سبتمبر،/أيلول
  



PCBS : 2102البيئة للقطاع التعليمي، مسح 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
2102، أيلول – هـ0411، شوال. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :المطبوعة كالتاليفي حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه 
 

 .2102مسح البيئة للقطاع التعليمي،   .2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين -اهلل رام 

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين –رام اهلل  ،0461.  ب.ص

 
  (272/271) 2 2700 298: هاتف
  (272/271) 2 2710 298: فاكس
 0011111111: المجاني الرقم

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

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 2114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكـر وتقديـر
 

الغـو  التعليم العالي ووكالـة ووزارة  إلى وزارة التربية والتعليم بالشكر والتقديرالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  يتقدم
الالزمة إلعداد  المعلومات والبيانات توفير الجهاز فيالتي تعاونت مع والجامعات والكليات  والمؤسسات التعليمية الخاصة

 .التقرير
 

، المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بقيادة فريـق فنـي مـن الجهـاز ،2102 مسح البيئة للقطاع التعليميلقد تم تخطيط وتنفيذ 
جموعــة التمويــل الرئيســية وعــدد مــن أعمــاء م( PNA)كــل مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مشــترب بــين بــدعم مــالي و 

ممثلــة بمكتــب الممثلــة النرويجيــة لــدل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والوكالــة السويســرية  2102لعــام ( CFG)للجهــاز 
 .  (SDC)للتنمية والتعاون 

 
والتقدير إلى أعماء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز      بجزيل الشكريتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

(CFG )على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 فريق العمل 
 

 اللجنة الفنية 
 رئيس اللجنة                     زهران اخليف
 أيسر طعمه

 ديما عباسي         
 فايز الغضبان

 
 إعداد التقرير 

 آيه الرابي
 زهران اخليف

 
 تصميم الخرائط 

 هيثم صبيح
 

 تصميم جرافيكي 
 أحمد سوالمة

 
 تدقيق معايير النشر 

 حنان جناجره 
   
  المراجعة األولية 

 محمود عبد الرحمن
 
  المراجعة النهائية 

 محمود جرادات
 

 اإلشراف العام 
 عال عوض                               رئيس الجهاز       
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة الموموع
   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 
   

 01 األساسيةالنتائج  :الفصل األول
 07 المؤثرات الخارجية البيئية  0.0 

 07 استهالك المياه ومصادرها  2.0 
 00 المياه العادمة                     1.0 
 21 إدارة النفايات الصلبة  4.0 
 24 الكفتيريا  1.0 

   

 22  والجودة المنهجية :الثانيالفصل 
 21 استمارة المسح   0.2 
 22 العينة واإلطار   2.2 

 22 العمليات الميدانية  1.2 
 22 معالجة البيانات  4.2 

 
 27 جودة البيانات  1.2

   

 22 المفاهيم والمصطلحات :الثالثالفصل 
  

 10 المراجع
  

 11 الجداول
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 قائمة الجداول
 

 

 الصفحة  الجدول
   

مــــن النــــواحي        األراضــــي الفلســــطينيةمؤشــــرات أساســــية مختــــارة حــــول المؤسســــات التعليميــــة فــــي  :  0جدول 
 2102البيئية، 

 

35 

  
 

ـــــي األراضـــــي الفلســـــطينية حســـــ  التعـــــرض للضـــــجي           :  2جدول  ـــــة ف ـــــع النســـــبي للمؤسســـــات التعليمي التوزي
 2102والمحافظة، 

 

36 

  
 

ـــــا   :  1جدول  ـــــا أو  الب ـــــة المتعرضـــــة للضـــــجي  أحيان فـــــي األراضـــــي التوزيـــــع النســـــبي للمؤسســـــات التعليمي
 2102، لضجي  والمحافظةالفلسطينية حس  مصدر ا

 

37 

التعليميــــــة فــــــي األراضــــــي الفلســــــطينية حســــــ  التعــــــرض للــــــروائح        التوزيــــــع النســــــبي للمؤسســــــات  :  4جدول 
 2102والمحافظة، 

 

38 

  
 

راضـي الفلسـطينية فـي األ لمتعرضـة للـروائح أحيانـا أو  البـاالتوزيع النسبي للمؤسسـات التعليميـة ا : 5جدول 
 2102الروائح والمحافظة، در حس  مص

 

39 

  
 

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسـطينية حسـ  التعـرض للغبـار والمحافظـة،  : 6جدول 
2102 

 

40 

  
 

ضــي الفلســطينية فــي األرا المتعرضــة للغبــار أحيانــا أو  البــاالتوزيــع النســبي للمؤسســات التعليميــة  : 7جدول 
 2102والمحافظة، ر حس  مصدر الغبا

 

41 

  
 

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حس  التعرض للدخان والمحافظـة،  : 8جدول 
2102 

 

42 

  
 

الفلسـطينية  فـي األراضـي المتعرضـة للـدخان أحيانـا أو  البـاالتوزيع النسـبي للمؤسسـات التعليميـة  : 9جدول 
 2102والمحافظة،  حس  مصدر الدخان

 

43 

  
 

نــــادئ بيئـــي فــــي  وجـــودالتوزيـــع النســــبي للمؤسســـات التعليميــــة فـــي األراضــــي الفلســـطينية حســــ   : 10جدول 
 2102والمحافظة،  المؤسسة التعليمية

 

44 

  
 

علــى الميــاه فــي مصــادر الحصــول نســبة المؤسســات التعليميــة فــي األراضــي الفلســطينية حســ   : 11جدول 
 2102المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

45 

  
 

ــــاه  : 12جدول  ــــات المي ــــة، ومجمــــوع كمي ــــاه المســــتهلكة فــــي المؤسســــات التعليمي ــــة المي المعــــدل الشــــهرئ لكمي
 2102حس  المحافظة، األراضي الفلسطينية المستهلكة في المؤسسات التعليمية في 

 

46 

  
 

 خاصـــة التوزيـــع النســـبي للمؤسســـات التعليميـــة فـــي األراضـــي الفلســـطينية التـــي فيهـــا خزانـــات ميـــاه : 13جدول 
 2102حس  عدد الخزانات في المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

47 
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 الصفحة  الجدول
لتوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية التي فيها خزانات مياه في األراضي الفلسطينية حس  دوريـة ا : 14جدول 

 2102تنظيف خزانات المياه في السنة في المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

48 

   

فحص الخزانات في دورية حس   التي فيها خزانات مياه النسبي للمؤسسات التعليمية التوزيع :15جدول 
 2102مؤسسة التعليمية والجهة المسؤولة عن فحص الخزانات والمحافظة، لا

 

49 

   

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  في األراضي الفلسطينية حس  طريقة التخلص من المياه  :04جدول 
 2102في المؤسسة التعليمية والمحافظة،  العادمة

 

50 

   

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي يوجد فيها بئر وحفرة  :17جدول 
    في المؤسسة التعليمية  االمتصاصيةامتصاصية حس  المسافة بين البئر والحفرة 

 2102والمحافظة، 

 

51 

 

   

التي يوجد فيها بئر وحفرة في األراضي الفلسطينية  النسبي للمؤسسات التعليميةتوزيع ال :18جدول 
     حس  موقع البئر بالنسبة للحفرة االمتصاصية في المؤسسة التعليمية امتصاصية 
 2102والمحافظة، 

 

52 

   

 لالخ النفاياتلفلسطينية حس  دورية جمع التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  في األراضي ا :19جدول 
 2102األسبوع في المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

53 

   

وضع ل الوسائل المستخدمةالتوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حس   :20جدول 
  2102النفايات والمحافظة، 

 

54 

   

الفلسطينية حس  مسؤولية جمع النفايات في التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي  :21جدول 
 2102المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

55 

   

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حس  طرق التخلص النهائي من  :22جدول 
 2102النفايات والمحافظة، 

 

56 

   

األراضي الفلسطينية حس  الجهة التي تقوم بنقل التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في  :23جدول 
 2102النفايات الناتجة عن المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

57 

   

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حس  مكان التخلص النهائي من  :24جدول 
 2102والمحافظة، ودوريتها في المؤسسة التعليمية النفايات 

 

58 

   

المعدل اليومي إلنتاج النفايات الصلبة وكمية النفايات الناتجة يوميا في المؤسسات التعليمية في  :25جدول 
 2102األراضي الفلسطينية حس  المحافظة، 

 

59 

   

نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حس  أنواع النفايات الناتجة عن المؤسسة  :  26جدول 
 2102التعليمية والمحافظة، 

 

60 

  
 

نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي تقوم بفصل النفايات حس  أنواع  :  27جدول 
 2102النفايات المفصولة في المؤسسة التعليمية والمحافظة، 

 

61 
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 الصفحة  الجدول
  

 

 

 

 

 

و كفتيريا أمقصف يوجد فيها الفلسطينية التي التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي  :  28جدول 
 2102طبيعة مبنى المقصف الموجود والمحافظة، حس  

   

 62    

   

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حس  المصدر الرئيسي للحصول  :29جدول 
 2102على المياه في المقصف أو الكفتيريا والمحافظة، 

 

63 
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 المقدمة
 

ه هذل شكتو  في إحصاءات البيئة،ة ميهاألة لحقول بالغا بر عملية توفير بيانات بيئية حول القطاع التعليمي منتعت
 .يط ورسم السياسات المتعلقة بالبيئةخطاتية مهمة في النقاش العام والتومصاءات أداة معلحاإل

 

 12/10/2102للقطاع التعليمي في األراضي الفلسطينية خالل الفترة ن هنا عمل الجهاز على تنفيذ مسح بيئي متخصص م
حيث  طى جميع المؤسسات في القطاع التعليمي العام والعالي، والتابعة للقطاع الحكومي ووكالة  12/12/2102حتى 

 .الغوث والقطاع الخاص وقطاع المنظمات  ير الحكومية
 

 :  اآلتية في القطاع التعليميبيانات إحصائية حول المؤشرات  المسحهذا  يوفر
  (.الضجي ، والروائح، والغبار، والدخان)المؤثرات الخارجية البيئية 

 استهالك المياه وخصائصها. 

 التخلص من المياه العادمة. 

  (.مكوناتها، وجمعها، وفصلها، والتخلص منها)إدارة النفايات الصلبة 

 خصائص الكافتيريا الموجودة في المؤسسة التعليمية 
 
 

ت شراؤ لما ولح يقةقد ةيائحصإ ناتاوتطوير قاعدة بي حيث سيعمل الجهاز من خالل توفير هذه المؤشرات الى بناء
 . للمؤسسات التعليمية ةياساألس

 

مــن ، ويتــفلف التقريــر 2102 فــي عــاموالــذئ تــم تنفيــذه  ،البيئــة للقطــاع التعليمــييعــرض هــذا التقريــر النتــائ  األساســية لمســح 
حيـث تـم ترتيبهـا بطريقـة تسـهل عـرض النتـائ ، وتـوفر لمسـتخدم البيانـات توثيقـا  شـامال  ضافة إلـى الجـداول، ثالثة فصول باإل
 .المسح تنفيذ حول إجراءات

 

ح المنهجية التي تم اتباعها فـي تخطـيط وتنفيـذ المسـ ويعرض الفصل الثاني.  يعرض الفصل األول النتائ  األساسية للمسح 
طار المعاينة وتصميم العينة، كما يشمل هذا الفصل توثيقا بما في ذلك استمارة المسح  لعمليـات الميدانيـة لومجتمع الدراسة وا 

تقييما لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليهـا فـي  كذلكويعرض  ،بما في ذلك التدري  وجمع البيانات ومعالجتها
 .عتمادها في تطوير أدوات البحثاالثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم  بينما يعرض الفصل  .هذا المسح

 

متخذئ القرار وصانعي يساعد وأن ، لخدمة مستخدمي البياناتسهم هذا التقرير في توفير البيانات الالزمة ييفمل الجهاز أن 
 .السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة

 
 لتوفيق،،،اواهلل ولي 
 

 عال عوض
 رئيس الجهاز
 
 
 

                                                         

 

 2102أيلول 
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07 

 

 صل االولفلا
 

 ئيسيةر لاتائج نلا
 
 . شرات البيئية للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينيةؤ النتائ  حول الم ض هذا الفصل أهمر عي
 

 المؤثرات الخارجية البيئية 0.0
من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية  البا ما تتعرض % 00.1إلى أن  2102أشارت نتائ  المسح للعام 

من  %1.2 البا ما تتعرض للغبار و% 0.2من هذه المؤسسات  البا ما تتعرض للروائح، وان % 01.4و، للضجي 
 .المؤسسات  البا ما تتعرض للدخان

 
 2102، حسب المؤثر ي األرامي الفلسطينية المتعرمة غالبا للمؤثرات الخارجيةنسبة المؤسسات التعليمية ف  

 
 

 استهالب المياه ومصادرها 2.0
 

 :مصادر الحصول على المياه
من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه % 22.7تشير نتائ  المسح إلى أن 

آبار خاصة بها للتزود تستخدم من هذه المؤسسات % 21.1شراء التنكات للتزود بالمياه، وتستخدم  % 22.0العامة، و
 .للتزود بالمياه أو العين النبععلى مياه بشكل رئيسي من المؤسسات تعتمد  %1.1فقط في حين ان ، بالمياه
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 2102التعليمية،  المؤسسة في لى المياهعمصادر الحصول حسب  األرامي الفلسطينيةلمؤسسات التعليمية  في ا نسبة     
 

 
 

 :كمية المياه المستهلكة
ألف متر مكع   202حوالي  بلغ مجموع كمية المياه المستهلكة شهريا في المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية

مترا  مكعبا   02حوالي شهريا، وبلغ المعدل الشهرئ لكمية المياه المستهلكة في كل مؤسسة تعليمية في األراضي الفلسطينية 
 . شهريا  

 

 المياه العادمة 1.0
 

 :التخلص من المياه العادمة
من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة % 40.1تبين النتائ  أن 

تتخلص % 04.2في حين أن تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية، % 41.2الصرف الصحي، و
 .باستخدام طرق أخرى% 1.1من مياهها العادمة عن طريق حفر صماء، فيما تتخلص بقية المؤسسات التعليمية ونسبتها 

 
من المؤسسات التعليمية يوجد فيها % 02.1 بخصوص وجود حفرة امتصاصية وبئر جمع مياه أظهرت نتائ  المسح أن

 01من هذه المؤسسات كانت المسافة بين البئر والحفرة االمتصاصية اقل من  %2.1حفرة امتصاصية وبئر مياه، وانه في 
 .من هذه المؤسسات كان موقع البئر أدنى من الحفرة% 00.0متر، وان 

 
  من المياه العادمة التخلص حسب طريقة األرامي الفلسطينيةللمؤسسات التعليمية  في  النسبي التوزيع

  2102، في المؤسسة التعليمية 
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 نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي تستخدم شبكة
2012الصرف الصحي للتخلص من المياه العادمة حسب المحافظة، 
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 إدارة النفايات الصلبة 6.0

 

 :جمع النفايات
من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية تقوم بجمع النفايات الصلبة الناتجة عنها بشكل % 24.0بينت النتائ  أن 

 .تقوم بجمع النفايات في صناديق بالستيكية% 20.7و، نايلون عادية تقوم بجمع النفايات في أكياس% 12.1 ناو يومي، 
 

من المؤسسات التعليمية في األراضي % 74.7سسة التعليمية فقد أفادت مسؤولية جمع النفايات داخل المؤ أما بخصوص 
من المؤسسات أفادت أن المسؤولية تقع على عاتق % 24.4الفلسطينية أن هذه المسؤولية تقع على عاتق اآلذن فقط، بينما 

 .الطال  من المؤسسات التعليمية تقع مسؤولية جمع النفايات فيها على %1.4كل من اآلذن والطال  معا و
 

 :التخلص النهائي من النفايات
أشارت النتائ  أن عدة جهات تقوم بنقل النفايات الصلبة من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية إلى مكان 

من هذه المؤسسات تقوم % 4.1من هذه المؤسسات، و% 01.0التخلص النهائي، حيث تقوم السلطات المحلية بنقل نفايات 
من المؤسسات التعليمية تقوم بنقل نفاياتها بنفسها من مكان تجميعها إلى مكان % 7.1ث بنقل نفاياتها، ووكالة الغو 

من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية يتم التخلص النهائي من النفايات % 77.7كما أن .  التخلص النهائي
لمؤسسات التعليمية يتم نقل نفاياتها إلى مكان التخلص من ا% 22.2الناتجة عنها في مك  تابع للسلطة المحلية، وان 

 .مرات ففكثر خالل األسبوع الواحد 1النهائي 
 

 :كمية النفايات الناتجة
يوم، وبلغ المعدل /طن ..27بلغ مجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حوالي 

 . يوم/كيلو رام 27اليومي لكمية النفايات الناتجة في كل مؤسسة تعليمية في األراضي الفلسطينية حوالي 
 

 :مكونات النفايات
النفايات من الورق والكرتون ومخلفات الطعام  تعتبر أنأ ل  المؤسسات التعليمية في االراضي الفلسطينية بينت النتائ  أن 

 .على التوالي% 74.1و% 27.2بواقع  نهاع الناتجة
 

من المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية أنها تقوم بفصل % 01.7أما بخصوص النفايات المفصولة فقد أفادت 
 .والطبية تقوم بفصل النفايات الكيميائية% 18.0، مخلفات الطعام
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 2102، أنواع النفايات المفصولةحسب  الفلسطينيةاألرامي للمؤسسات التعليمية في  النسبي التوزيع

 
 



 الكفتيريا 2.0
، %20.0مقصف أو كفتيريا  يوجد فيهاوالتي  2102بلغت نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية للعام 

 .على هيئة  رفة داخل مبنى المؤسسة التعليمية ةموجودمنها تكون الكفتيريا % 40.7

 
المؤسسات  حيث بلغت نسبة، و الكفتيريالمصدر الرئيسي للمياه في المقصف أالمزودة من شبكة المياه العامة اتعتبر المياه 

  .%74.1على شبكة المياه العامة  التعليمية التي يوجد فيها كفتيريا تعتمد
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 الثاني صلفال
 

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

 .راسةت الخاصة بموضوع الدايانبوتحليل ال ةعالجمالبحث األساسية وطرق جمع و 
 

 ستمارة المسح ا  0.2
ة صوخا حالمسل احمر ع ميلجة نيلفا اتصفالموا ت، لذلك ال بد أن تحققمالو عملا معجليسية ئر لا ةادألا حسملاثل استمارة مت
 .ليلهاتحبيانات و اللجة امع لباتطمتو  يداني،لمعمل الا حلةر م
 
ت ار ايز لا لالومن خ ع،و الموضا ي هذفاالطالع على التجار  الدولية والمحلية  لالسح من خلما رةصميم استمات تمقد ل
 حس  تؤشرالما همأ انمكإلا درق طيتغيمها لم، حيث تم تصووزارة التعليم العالي والتعليم لوزارة التربية نت تتماتي كلا

 . ي في هذا الجان نسطيللمجتمع الفايات صع األخذ بعين االعتبار خصو محدة، متمم الألاات يتوص
 

 :ةار تصميم وفحص االستم
 :اآلتيةمرت عملية تصميم االستمارة بالمراحل 

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

  تم إجراء زيارة لوزارة التربية والتعليم لالطالع على االستمارات المتوفرة لديهم حول المدارس لالستفادة منها في تصميم
 .االستمارة

  البيئة المنزلي، ومسح البيئة استمارات المسوح التي قام الجهاز بتنفيذها ومنها استمارات مسح  إلىتم الرجوع
للعام         ومسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية، ومسح البيئة االقتصادئ، واستمارة مسح البيئة التعليميالصناعي، 

2101. 
  (.2101)بناءا على نتائ  الدورة السابقة للمسح  ستمارةاال تعديلتم 
  تعليمات التدقيق والتنظيفو تم إعداد تعليمات استيفاء االستمارة . 
 

 :أقسام االستمارة
 صفحة الغالف وتحتوئ البيانات التعريفية للمؤسسات التعليمية. 

  المؤثرات الخارجية البيئية 

 المياه وخصائصها 

 المياه العادمة 

 إدارة النفايات الصلبة 

  الكافتيريابيئة المقصف أو 
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 العينة واإلطار  2.2
 

 الدراسةجتمع م
 :ت التي تقدم خدمة التعليم العام والعالي وتشملاسسؤ الم عيمج دراسة في المسح هوالتمع جم

 (.العاليووزارة التعليم  وزارة التربية والتعليم)المؤسسات التعليمية التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية  .0

 .المؤسسات التعليمية التي تعود ملكيتها إلى وكالة الغوث .2
 (.األهلية)تعود ملكيتها إلى المنظمات  ير الحكومية  المؤسسات التعليمية التي .1

 .المؤسسات التعليمية التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص .4

 

 طار المعاينةإ
من خالل سجالت وزارة التربية  وتحديثها رهاالتي يتم حص( المدارس)مؤسسات التعليم العالي والعام  جميعو ه طارإلا

 . سنوئي بشكل يم العالالتعلوالتعليم ووزارة 
 

 :معدالت اإلجابة
 .%100بلغت نسبة التجاو  

 
 لعمليات الميدانيةا  1.2

لقد تولت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني عملية متابعة استيفاء وجمع االستمارات من جميع المؤسسات التعليمية 
 .11/14/2102حتى  10/14/2102خالل الفترة 

 
 تانابيال ةجالعم  6.2
 ةلمرحل اهإعداد فدات بهر امتسالا علىا إجراؤهتم تي لاات مليعوالطة شناأل ة منعمجمو  البياناتمعالجة  نت مرحلةمتض
 :لتحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتيةا
 
 :تدقيق قبل إدخال البياناتال

عادة  ير نايبة اليقطنم نللتفكد م يناديملا قيقدتلل تمايلعت مادات باستخار ق جميع االستميدقت تمي هذه المرحلة ف ات وا 
 .مل منها ثانية للميدانكتالم
 
 :ناتايبلا لادخإ
مارة من تساالة يث تمت برمجحي  ر لتعاام ظمدعم بنو  Microsoft Accessخدام ستتنظيم عملية إدخال البيانات با تم
 :اآلتية تامسلاو  صاو خلاـب هدادعم إت ئذلام  البرنا وقد تميز.  هلالخ

  و ساة الحشاشستمارة على اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة مإ . 
  رةماستاال يت فنايالبا ماالت الممكنة المنطقية وتسلسلحتلقدرة على عمل جميع الفحوص واالا. 
  ةئلعلى األس جاباتالداخلي لإلق قيتدلقدرة على الا. 
  انيميدال لمالعاء طأخ وة أقمير لت اناايبلا يلخمداء طخأ منى ندألا حدلحفاظ على الا. 
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  طيات عملم  وانابر ع الم لهولة االستخدام والتعامس(User-Friendly.) 
 رى ة أخية تحليليت إحصائاخالل منظوم ها منيلحلوتا مهداتخاسن مكي ة أخرىيغكانية تحويل البيانات إلى صإم

 .SPSSثل م

 

 تانابيال جودة  2.2
 

 الدقة 0.2.2

متعـددة بـدءا  بعمليـة الجمـع للبيانـات وانتهـاء بكيفيـة النشـر وفهـم البيانـات واالسـتفادة منهـا يشمل مفهوم جـودة البيانـات جوانـ  
وتعتبر المصداقية في البيانـات مـن أهـم المقـاييس للجـودة، إن أئ بيانـات إحصـائية تتـفثر بنـوعين مـن األخطـاء وهمـا أخطـاء 

 .إحصائية و ير إحصائية
 

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

ــيم ويمكــن تقــديره، وبمــا أن الدراســة كانــت شــاملة لجميــع  فــي األراضــي الفلســطينية فــءن األخطــاء اإلحصــائية مؤسســات التعل
ممثلــة جغرافيــا حيــث أنهــا ، المؤسســة الجغرافــيحســ  موقــع ســات التعلــيم مؤسخاصــة أن البيانــات مرتبطــة ب.  محــدودة للغايــة

 .لألراضي الفلسطينية
 

  :األخطاء غير اإلحصائية
تعرف األخطاء  ير اإلحصائية بفنها األخطاء الناتجة عن عمليـات جمـع البيانـات ومعالجتهـا، وتتـوزع بـين الباحـث الميـداني 

ومــن اجــل تقليــل األخطــاء  يــر اإلحصــائية  تــم إجــراء عمليــة .  فــي الحاســو  والمبحــوث والمــدقق والمرمــز ومــدخل البيانــات
قبــل إدخالهــا فــي جهــاز الحاســو ، وتــم تــدقيق البيانــات بعــد اإلدخــال حيــث تــم  لبيانــات المؤسســات التعليميــةالتــدقيق المكتبــي 

   .تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها
 

 المالحظات الفنية  2.2.2
 : اء تنفيذ المسح بما يلينالتي برزت أثة ئيصاحير اإل خطاء ض األعب خيص مصادرن تلمكي

 .خطاء في تدوين الرقم الوطني لالستمارة من قبل المدارسبعض األ كان هناك .0

 . عدم منطقية البيانات المتعلقة بمساحة الكفتيريا .2
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 صل الثالثفلا
 

 فاهيم والمصطلحاتملا
 
 .  تم استخدامها في هذا التقرير ض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التير عي
 
 :تخلص من النفايات الصلبةال
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 .التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاة لنهائي للقماماء ااإللق أوخلص تلا
 

 :مياه العادمةال
 .ي محلول أو عالقةف اير يتكبو  ةدامى عل وئتحت، و ئار جاه المميفي شبكة لة اه مستعملة تصرف عادمي
 

 :تانفاي بكم
 .يات الصلبة دون رقابة بيئيةافنمن ال صلللتخ مدخع يستقو م
 

 :بةصلالنفايات ال
 ،ةيـار تجلنفايـات الصـناعية واالوتشمل النفايات البلديـة، و .  محتوى منخفض من السوائلت دة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذاما
 .يات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدينلمعلا نع ةجتان تياافون
 

 :نفايات الصيدالنيةال
تهيـة نمو أ تو لوثـأ تتكـون أريقـد والمواد الكيميائية التـي تـم إعادتهـا مـن األقسـام والتـي قـر مل النوات  الصيدالنية والعقاقيتش
 .    ألية أسبا  ةدعبملا وأ ةيحة الصالمد
 

 :ع النفاياتجم
اثلــة، أو عــن طريــق ممالت ة والمؤسســاديــبلالا أو الــتخلص منهــا مــن جانــ  اإلدارات تهــع ونقــل النفايــات إلــى مكــان معالججمــ

 ددحـم عنـو ل هـاقلن ئأا ئيـاقات البلـديات انتايـوقد يكـون جمـع نف.  شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة
 .تقو نفس ال يففايات الن عوانأ شمل كلي أو دون تفرقة، بمعنى آخر نتجات،ملا نم
 

 :رة امتصاصيةحف
 .وتبنى من جدران مسامية ىر خأ تار و ذاق أورئ بشلا لغائطا هاب نة يخز ر فحأو بئر 

 

 :رة صماءحف
 .وتبنى من جدران محكمة ىر خأ تار و ذاق أورئ بشلا لغائطا هاب نة يخز ر فحأو بئر 
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 :كة صرف صحيشب
ميــاه األمطــار، الميــاه )ة لمعتســملا هايــملا خــالءإل ميســتخد تخاضـملوات الصــو والم يــ الجمــع وخطــوط األناب زةام مــن أجهــنظـ

ع لـى موقــأو إئ ار ميــاه المجـ جـةالمعونقلهـا مـن مواقــع إنتاجهـا إمـا إلــى محطـة بلديـة ل( المنزليـة، و يرهـا مـن الميــاه المسـتعملة
 .  ةيسطح مياهحيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى 

 

 :التعرض للمجيج وتلو  الهواء
يمثــل ( المصــدر)المــؤثر الخــارجي  تلمشــكلة الضــجي  أو الغبــار أو الــروائح أو الــدخان إذا اعتبــر  ةمتعرضــالمؤسســة عتبــر ت

 طــول فتــرة اليــوم الدراســي للضــجي  وتلــوث الهــواءبالنســبة لهــا، فــءذا اعتبــر المصــدر مصــدرا  للضــجي  وتلــوث الهــواء مصــدرا  
مـــن % 11يكـــون فــي جـــزء مــن اليـــوم الدراســي وبمـــا ال يتعــدى  لضــجي  وتلـــوث الهــواءيكــون  البــا ، وفـــي حــال أن مصـــدر ا

ذا كان التفثير لمصدر ا فـي أوقـات وفتـرات متباعـدة يكـون  لضجي  وتلوث الهـواءساعات اليوم الدراسي يكون تفثيره أحيانا ، وا 
فعنـدها يـتم اعتبـار أن المؤسسـة  يـر متعرضـة  ضـجي  وتلـوث الهـواءن وجـود تفثيره نادرا ، وفي حال عدم معاناة المؤسسة مـ

 .للضجي  وتلوث الهواء
 

  :دخان
 .جزيئات عالقة في الهواء بعد احتراق  ير كامل للمواد

 

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

 

 :ارغب
 .جسيمات من الخفة بحيث تبقى معلقة في الهواء

 

 :شبكة مياه عامة
هي شبكة من االنابي  الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمعات السكانية لغـرض توزيـع وتوصـيل الميـاه الصـالحة للشـري  الـى 

 التجمع
 

 تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التقرير
 (1.11)القيمة اقل : (1)
 ال يوجد مشاهدات (: -)
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 لمراجعا
 

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

 
ريان اد.دان المتطورة، دلبلالنفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية في ا ةر اإد.  0224ظمة الصحة العالمية، من .2

 .اسر ويس – جنيف.  كود
 

 .سويسرا –يفجن  .نة للنفايات الناتجة عن نشاطات الرعاية الصحيةماإلدارة اآل. 0222ظمة الصحة العالمية، من .1
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

2012Indicatorالمؤشر

:Percent of Educational Establishments:نسبة المؤسسات التعليمية

34.6Exposure to noise sometimesللضجيج أحيانًا المتعرضة

11.5Exposure to noise very oftenللضجيج غالبًا المتعرضة

26.6Exposure to smell sometimesللروائح أحيانًا المتعرضة

13.4Exposure to smell very oftenللروائح غالبًا المتعرضة

22.3Exposure to dust sometimesللغبار أحيانًا المتعرضة

8.6Exposure to dust very oftenللغبار غالبًا المتعرضة

22.9Exposure to smoke sometimesللدخان أحيانًا المتعرضة

5.6Exposure to smoke very oftenللدخان غالبًا المتعرضة

 92.7Connected to water public networkالمتصلة بالشبكة العامة للمياه

41.6Connected to wastewater networkالمتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة من قبل المنشأة التعليمية 
بالمتر المكعب

90.3Monthly average of quantity of consumed water by 

each educational establishment in cubic meter

كمية المياه المستهلكة شهريا من قبل المنشآت التعليمية بالمتر 
المكعب

222,287Monthly amount of consumed water in cubic meter

كيلو )المعدل اليومي إلنتاج المؤسسة التعليمية من النفايات الصلبة 
(يوم/غرام

27.3Daily average of generated waste in each 

educational establishment  (kg / day)

كيلو )كمية النفايات الناتجة يوميا من المؤسسات التعليمية 
(يوم/غرام

67,132Daily amount of generated waste in the educational 

establishment (kg / day)

Table 1: Main Selected Indicators about the Educational Establishments in the Palestinian Territory 

from Environmental Sides, 2012

2012, مؤشرات أساسية مختارة حول المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية من النواحي البيئية: 1   جدول 
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

11.534.67.646.3100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

8.134.07.150.8100West Bankالضفة الغربية

5.226.38.460.1100Jeninجنين

 6.836.42.354.5100Tubasطوباس

9.522.58.859.2100Tulkarmطولكرم

7.927.77.656.8100Nablusنابلس

8.326.210.754.8100Qalqiliyaقلقيلية

11.422.911.454.3100Salfitسلفيت

 8.035.97.648.5100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

6.746.710.036.6100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 7.444.95.642.1100Jerusalemالقدس

 7.633.38.250.9100Bethlehemبيت لحم

9.341.64.944.2100Hebronالخليل

 26.637.39.326.8100Gaza Stripقطاع غزة

27.428.88.235.6100North Gazaشمال غزة

19.544.214.222.1100Gazaغزة

26.241.11.631.1100Deir AL-Balahدير البلح

31.630.58.429.5100Khan Yunisخانيونس

46.530.32.320.9100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب التعرض للضجيج والمحافظة, : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Exposure to Noise 

and Governorate, 2012 

المحافظة
Exposure to Noiseالتعرض للضجيج

Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

أنشطة صناعية نشاطات تجاريةشارع رئيسي ومواصالت
محلية

المجموعأخرىمحاجر وتقطيع أحجار

Main RoadCommercial 

Activities

Industrial 

Activities

Queries & Stone 

Cutting

OthersTotal

88.61.66.00.43.4100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 99.70.00.00.00.3100West Bankالضفة الغربية

1000.00.00.00.0100Jeninجنين

 1000.00.00.00.0100Tubasطوباس

93.60.00.00.06.4100Tulkarmطولكرم

1000.00.00.00.0100Nablusنابلس

1000.00.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

1000.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 1000.00.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

1000.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 1000.00.00.00.0100Jerusalemالقدس

 1000.00.00.00.0100Bethlehemبيت لحم

1000.00.00.00.0100Hebronالخليل

 56.96.423.21.412.1100Gaza Stripقطاع غزة

58.54.926.84.94.9100North Gazaشمال غزة

58.65.818.20.816.6100Gazaغزة

65.90.024.40.09.7100Deir AL-Balahدير البلح

57.611.918.61.710.2100Khan Yunisخانيونس

36.49.142.40.012.1100Rafahرفح

Governorate

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية المتعرضة للضجيج أحيانا أو غالبًا في األراضي الفلسطينية حسب مصدر الضجيج والمحافظة, : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Educational Establishments Exposed to Noise Sometimes or Very Often in the 

Palestinian Territory by the Source of Noise and Governorate, 2012

المحافظة

Source of Noiseمصدر الضجيج
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

13.426.68.351.7100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 7.927.68.456.1100West Bankالضفة الغربية

6.720.311.261.8100Jeninجنين

 6.838.64.650.0100Tubasطوباس

7.521.18.263.2100Tulkarmطولكرم

6.821.67.664.0100Nablusنابلس

13.220.28.358.3100Qalqiliyaقلقيلية

8.614.312.964.2100Salfitسلفيت

 5.126.69.359.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

10.036.73.350.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 9.732.56.950.9100Jerusalemالقدس

 7.632.78.850.9100Bethlehemبيت لحم

8.935.37.648.2100Hebronالخليل

 37.021.98.232.9100Gaza Stripقطاع غزة

34.215.111.039.7100North Gazaشمال غزة

32.622.19.535.8100Gazaغزة

55.713.24.926.2100Deir AL-Balahدير البلح

29.530.57.432.6100Khan Yunisخانيونس

51.125.64.718.6100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب التعرض للروائح والمحافظة, : 4جدول 

Table 4: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Exposure to 

Smells and Governorate, 2012

 المحافظة

Exposure to Smells التعرض للروائح

Governorate
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

مكب أو حاوية شارع رئيسي
نفايات

أنشطة صناعية 
محلية

المجموعأخرىمخلفات زراعية/نفاياتمياه عادمة خارجية

Main RoadDump SiteIndustrial 

Activites

WastewaterAgricultural WastesOthersTotal

80.113.40.51.71.92.4100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 99.10.40.00.10.00.4100West Bankالضفة الغربية

1000.00.00.00.00.0100Jeninجنين

 1000.00.00.00.00.0100Tubasطوباس

87.82.50.02.40.07.3100Tulkarmطولكرم

1000.00.00.00.00.0100Nablusنابلس

1000.00.00.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

1000.00.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 1000.00.00.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

1000.00.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 98.91.10.00.00.00.0100Jerusalemالقدس

 1000.00.00.00.00.0100Bethlehemبيت لحم

1000.00.00.00.00.0100Hebronالخليل

 30.447.51.95.66.77.9100Gaza Stripقطاع غزة

33.238.92.85.68.312.2100North Gazaشمال غزة

33.044.72.98.72.97.8100Gazaغزة

52.428.62.44.74.77.2100Deir AL-Balahدير البلح

14.565.50.03.712.73.6100Khan Yunisخانيونس

18.260.60.00.09.112.1100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية المتعرضة للروائح أحيانا أو غالبا في األراضي الفلسطينية حسب مصدر الروائح والمحافظة, : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Educational Establishments Exposed to Smell Sometimes or Very Often in the Palestinian 

Territory by the Source of Smells and Governorate, 2012

Governorate المحافظة

Source of Smells مصدر الروائح
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

8.622.310.159.0100Palestinian Territoryاالراضي الفلسطينية

5.820.210.263.8100West Bankالضفة الغربية

6.412.79.671.3100Jeninجنين

 2.318.24.575.0100Tubasطوباس

4.813.610.271.4100Tulkarmطولكرم

4.718.79.067.6100Nablusنابلس

2.415.59.572.6100Qalqiliyaقلقيلية

4.317.15.772.9100Salfitسلفيت

 4.619.813.262.4100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

16.746.76.630.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 6.021.313.059.7100Jerusalemالقدس

 4.721.19.964.3100Bethlehemبيت لحم

8.126.210.155.6100Hebronالخليل

 20.831.49.338.5100Gaza Stripقطاع غزة

14.729.513.242.6100Gazaغزة

21.341.03.334.4100Deir AL-Balahدير البلح

23.232.67.436.8100Khan Yunisخانيونس

46.518.67.027.9100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب التعرض للغبار والمحافظة, : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Exposure 

to Dust and Governorate, 2012 

المحافظة

Exposure to Dustالتعرض للغبار

Governorate
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

صيانة للشوارع طرق غير معبدةنشاطات عسكرية اسرائيلية
المعبدة

المجموعأخرىأنشطة صناعية محلية

Israeli Military 

Activities

Unpaved 

Roads

Maintain 

Paved 

Roads

Industrial 

Activites

OthersTotal

67.317.37.45.03.0100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 97.52.10.20.00.2100West Bankالضفة الغربية

1000.00.00.00.0100Jeninجنين

 1000.00.00.00.0100Tubasطوباس

81.511.13.70.03.7100Tulkarmطولكرم

1000.00.00.00.0100Nablusنابلس

1000.00.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

93.36.70.00.00.0100Salfitسلفيت

 96.63.40.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

1000.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 98.31.70.00.00.0100Jerusalemالقدس

 95.54.50.00.00.0100Bethlehemبيت لحم

98.81.20.00.00.0100Hebronالخليل

 2.150.222.815.89.1100Gaza Stripقطاع غزة

2.668.413.213.22.6100North Gazaشمال غزة

2.450.015.520.211.9100Gazaغزة

0.071.128.90.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

3.824.537.718.915.1100Khan Yunisخانيونس

0.046.421.521.410.7100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية المتعرضة للغبار أحيانا أو غالبا في األراضي الفلسطينية حسب مصدر الغبار والمحافظة, : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Educational Establishments Exposed to Dust Sometimes or Very Often in the 

Palestinian Territory by the Source of Dust and Governorate, 2012

Governorateالمحافظة

Sources of Dustمصدر الغبار
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعالنادرًاأحيانًاغالبًا
Very OftenSometimesSeldomNoTotal

5.622.97.663.9100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 2.920.77.968.5100West Bankالضفة الغربية

1.212.77.678.5100Jeninجنين

 0.015.96.877.3100Tubasطوباس

2.712.310.274.8100Tulkarmطولكرم

4.715.88.371.2100Nablusنابلس

1.213.06.079.8100Qalqiliyaقلقيلية

0.012.95.781.4100Salfitسلفيت

 2.122.410.165.4100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

6.733.33.356.7100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 4.122.79.363.9100Jerusalemالقدس

 1.825.74.168.4100Bethlehemبيت لحم

4.029.28.058.8100Hebronالخليل

 17.132.06.144.8100Gaza Stripقطاع غزة

13.628.85.552.1100North Gazaشمال غزة

12.132.68.946.4100Gazaغزة

23.039.33.334.4100Deir AL-Balahدير البلح

17.932.63.246.3100Khan Yunisخانيونس

34.923.24.737.2100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب التعرض للدخان والمحافظة, : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Exposure to 

Smoke and Governorate, 2012 

Governorate المحافظة

Exposure to Smokeالتعرض للدخان
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىمحاجر وتقطيع أحجارمستوطناتحرق نفاياتنشاطات عسكرية اسرائيلية

Israeli Military 

Activities

Wastes 

Burning

SettelmentsQueries & Stones 

Cutting

OthersTotal

66.626.51.90.94.1100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 97.52.10.00.00.4100West Bankالضفة الغربية

97.12.90.00.00.0100Jeninجنين

 1000.00.00.00.0100Tubasطوباس

77.318.20.00.04.5100Tulkarmطولكرم

1000.00.00.00.0100Nablusنابلس

1000.00.00.00.0100Qalqiliyaقلقيلية

1000.00.00.00.0100Salfitسلفيت

 98.31.70.00.00.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

1000.00.00.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 96.61.70.00.01.7100Jerusalemالقدس

 97.92.10.00.00.0100Bethlehemبيت لحم

98.71.30.00.00.0100Hebronالخليل

2.277.55.72.612.0100Gaza Stripقطاع غزة

0.087.10.03.29.7100North Gazaشمال غزة

2.478.80.01.217.6100Gazaغزة

0.068.421.15.35.2100Deir AL-Balahدير البلح

6.372.96.34.110.4100Khan Yunisخانيونس

0.084.08.00.08.0100Rafahرفح

المحافظة

Source of Smokeمصدر الدخان

Governorate

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية المتعرضة للدخان أحيانا أو غالبًا في األراضي الفلسطينية حسب مصدر الدخان                والمحافظة, : 9جدول 

Table 9: Percentage Distribution of Educational Establishments Exposed to Smoke Sometimes or Very Often in the 

Palestinian Territory by the Source of Smoke and Governorate, 2012
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

وجود نادي بيئي

المجموعال يوجديوجد
ExistNot ExistTotal

 28.271.8100Palestinianاألراضي الفلسطينية

Territory  26.973.1100West Bankالضفة الغربية

45.454.6100Jeninجنين

 40.959.1100Tubasطوباس

20.479.6100Tulkarmطولكرم

19.480.6100Nablusنابلس

32.167.9100Qalqiliyaقلقيلية

31.468.6100Salfitسلفيت

 30.869.2100Ramallah andرام اهلل والبيرة

Al-Bireh 60.040.0100أريحا واألغوارJericho and 

Al Aghwar  17.182.9100Jerusalemالقدس

 24.675.4100Bethlehemبيت لحم

21.878.2100Hebronالخليل

 33.866.2100Gaza Stripقطاع غزة

41.158.9100Norh Gazaشمال غزة

21.678.4100Gazaغزة

27.972.1100Deir AL-Balahدير البلح

50.549.5100Khan Yunisخانيونس

46.553.5100Rafahرفح

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب وجود نادي بيئي في : 10جدول 
2012المؤسسة التعليمية والمحافظة, 

Table 10: Percentage Distribution of Educational Establishments in the 

Palestinian Territory by Existence of Environmental Club and 

Governorate, 2012 

Governorate المحافظة

Existance of Envrionmental 

Club
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

أخرىالنبع أو العينبئرشراء تنكاتشبكة مياه عامة
Water NetworkWater TanksWater WellSpringOthers

92.726.125.50.30.3Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 91.415.630.00.40.3West Bankالضفة الغربية

90.824.343.80.80.4Jeninجنين

 68.243.240.90.00.0Tubasطوباس

98.62.72.70.00.0Tulkarmطولكرم

83.119.423.70.70.4Nablusنابلس

96.40.06.01.20.0Qalqiliyaقلقيلية

98.62.912.90.00.0Salfitسلفيت

 99.66.830.80.00.4Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

90.016.73.30.00.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 1004.67.90.00.0Jerusalemالقدس

 1005.334.50.00.0Bethlehemبيت لحم

83.327.950.30.60.6Hebronالخليل

 98.771.96.30.00.2Gaza Stripقطاع غزة

10094.54.10.00.0North Gazaشمال غزة

98.965.85.30.00.5Gazaغزة

98.478.78.20.00.0Deir AL-Balahدير البلح

96.853.79.50.00.0Khan Yunisخانيونس

10090.74.70.00.0Rafahرفح

2012نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب مصادر الحصول على المياه في المؤسسة التعليمية والمحافظة, : 11جدول 

 المحافظة

Table 11: Percentage of Educational Establishments in the Palestinian Territory by the Sources of Obtaining 

Water in the Educational Establishment and Governorate, 2012

Governorate

 Sources of Obtaining Water

مصادر الحصول  على المياه
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المعدل الشهري لكمية المياه 
3المستهلكة  م

3كمية المياه المستهلكة شهريا م

Monthly Average of Quantity of 

Consumed Water in Cubic Meter

Monthly Amount of 

Consumed Water in Cubic 

Meter 

88.96219,097Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

58.03116,123West Bankالضفة الغربية

34.598,683Jeninجنين

 39.751,749Tubasطوباس

59.798,789Tulkarmطولكرم

41.7111,596Nablusنابلس

57.524,832Qalqiliyaقلقيلية

59.294,150Salfitسلفيت

 83.5519,801Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

42.831,285Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 88.0019,009Jerusalemالقدس

 62.2210,639Bethlehemبيت لحم

54.1025,590Hebronالخليل

222.89102,974Gaza Stripقطاع غزة

213.7315,602North Gazaشمال غزة

219.4341,692Gazaغزة

265.4116,190Deir AL-Balahدير البلح

231.5421,996Khan Yunisخانيونس

174.287,494Rafahرفح

Table 12: Monthly Average Quantity of Consumed Water in the Educational Establishments, and 

the Total Amount of Water Consumed in the Educational Establishments in the Palestinian 

Territory by Governorate, 2012

المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في المؤسسات التعليمية, ومجموع كميات المياه المستهلكة في المؤسسات التعليمية في : 12جدول 
2012األراضي الفلسطينية حسب المحافظة, 

Governorate المحافظة
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

 19 - 10  خزان9 - 1 
خزان

المجموع خزان فما فوق20

Existance of  Water 

Tanks

1-9 Tank10-19 Tank20 Tank and 

above

Total

97.479.317.23.5100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 97.686.212.31.5100West Bankالضفة الغربية

98.890.79.30.0100Jeninجنين

 10075.025.00.0100Tubasطوباس

98.093.85.60.6100Tulkarmطولكرم

99.378.619.22.2100Nablusنابلس

90.596.13.90.0100Qalqiliyaقلقيلية

97.11000.00.0100Salfitسلفيت

 99.682.215.32.5100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

10070.026.73.3100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 88.086.311.12.6100Jerusalemالقدس

 10082.516.41.1100Bethlehemبيت لحم

99.287.610.51.9100Hebronالخليل

 96.549.138.612.3100Gaza Stripقطاع غزة

10038.445.216.4100North Gazaشمال غزة

91.662.632.84.6100Gazaغزة

10023.049.127.9100Deir AL-Balahدير البلح

10050.535.813.7100Khan Yunisخانيونس

10046.541.911.6100Rafahرفح

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي فيها خزانات مياه خاصة حسب عدد الخزانات في المؤسسة التعليمية : 13 جدول 
2012والمحافظة, 

Table 13: Percentage Distribution of Educational Establishments in the PalestinianTerritory that have 

Special Water Tanks by Number of Tanks and Governorate, 2012

وجود خزانات مياه

Governorate  المحافظة

Number of Tanks عدد الخزانات 
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموع مرات فما فوق4 مرات سنويا1-3ال تنظف سنويا

Not Cleaned Annualy1-3 Times 

Yearly

More Than 4  

Times Yearly

Total

 4.986.28.9100Palestinianاألراضي الفلسطينية

Territory  4.488.17.5100West Bankالضفة الغربية

2.093.64.4100Jeninجنين

 0.093.26.8100Tubasطوباس

2.093.24.8100Tulkarmطولكرم

3.392.44.3100Nablusنابلس

6.083.310.7100Qalqiliyaقلقيلية

7.185.77.2100Salfitسلفيت

-3.890.75.5100Ramallah and Alرام اهلل والبيرة

Bireh 3.390.06.7100أريحا واألغوارJericho and Al 

Aghwar  10.675.014.4100Jerusalemالقدس

 2.987.29.9100Bethlehemبيت لحم

4.886.58.7100Hebronالخليل

 7.178.214.7100Gaza Stripقطاع غزة

2.775.421.9100North Gazaشمال غزة

7.971.620.5100Gazaغزة

8.286.94.9100Deir AL-Balahدير البلح

7.484.28.4100Khan Yunisخانيونس

9.386.04.7100Rafahرفح

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية التي فيها خزانات مياه في األراضي الفلسطينية حسب دورية تنظيف خزانات المياه : 14جدول 
2012في السنة في المؤسسة التعليمية والمحافظة, 

Table 14: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian 

Territory that have Water Tanks  by Periodicity of Cleaning Tanks Yearly and 

Governorate, 2012 

Governorate المحافظة

Periodicity of Cleaning Tanks

دورية تنظيف الخزانات
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

منظمات غير الهيئة المحليةوزارة الصحةالمجوع مرات فما فوق4 مرات سنويا1-3ال يتم فحصها سنويا
حكومية

المجموعجهات أخرى

Not Checking 

Yearly

1-3 Times 

Yearly

More than 4 

times Yearly

TotalMinistry of HealthLocal AuthorityNGO'sOthersTotal

14.976.48.710063.814.73.617.9100Palestinian Territoryاألراضي 

 14.178.17.810066.716.23.014.1100West Bankالضفة الغربية

16.781.32.010070.418.01.99.7100Jeninجنين

 6.872.720.510085.42.44.97.3100Tubasطوباس

8.183.78.210060.731.20.77.4100Tulkarmطولكرم

15.579.55.010063.515.91.718.9100Nablusنابلس

11.973.814.310066.731.81.50.0100Qalqiliyaقلقيلية

18.674.37.110061.820.00.018.2100Salfitسلفيت

 12.280.27.610068.612.62.416.4100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

3.380.016.710069.06.96.917.2100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 29.255.115.710041.414.87.935.9100Jerusalemالقدس

 15.275.49.410069.213.04.813.0100Bethlehemبيت لحم

8.286.15.710073.013.03.310.7100Hebronالخليل

 18.968.812.310050.18.16.435.4100Gaza Stripقطاع غزة

11.078.011.010053.86.26.233.8100North Gazaشمال غزة

20.064.215.810052.97.411.028.7100Gazaغزة

19.768.911.410038.816.34.140.8100Deir AL-Balahدير البلح

18.970.610.510050.66.51.341.6100Khan Yunisخانيونس

25.569.84.710046.96.23.143.8100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية التي فيها خزانات مياه حسب دورية فحص الخزانات في المؤسسة التعليمية والجهة المسؤولة عن فحص الخزانات والمحافظة, : 15جدول 
Table15: Percentage Distribution of Educational Establishments that have Tanks in the Palestinian Territory by Periodicity of Checking Tanks in 

Educational Establishment and Responsible Doer of Checking and Governorate, 2012 

Governorateالمحافظة

Periodicity of Checking Tanks

دورية فحص الخزانات

 Responsible Doer of Checking Tanks

الجهة المسئولة عن فحص الخزانات
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous CesspitTight CesspitOthersTotal

41.543.614.60.3100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

32.450.017.20.4100West Bankالضفة الغربية

15.556.228.30.0100Jeninجنين

 0.056.838.64.6100Tubasطوباس

32.048.319.70.0100Tulkarmطولكرم

45.441.712.90.0100Nablusنابلس

38.138.123.80.0100Qalqiliyaقلقيلية

11.464.324.30.0100Salfitسلفيت

 22.457.420.20.0100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.046.746.76.6100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 63.031.45.10.5100Jerusalemالقدس

 35.153.810.50.6100Bethlehemبيت لحم

31.355.213.30.2100Hebronالخليل

 80.716.03.30.0100Gaza Stripقطاع غزة

97.32.70.00.0100North Gazaشمال غزة

97.42.60.00.0100Gazaغزة

90.24.94.90.0100Deir AL-Balahدير البلح

27.461.011.60.0100Khan Yunisخانيونس

83.714.02.30.0100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  في األراضي الفلسطينية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة في المؤسسة التعليمية والمحافظة, : 16جدول 

Table 16: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Wastewater 

Disposal Method  in the Educational Establishment and Governorate, 2012

Governorate المحافظة

Wastewater Disposal Methodطريقة التخلص من المياه العادمة
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموع م فما فوق41 م40 - 11  م10-1
Percentage of 

Educational 

Establishments that 

have Well and 

Porous Cesspit

1- 10 m11-40 m41 m and AboveTotal

16.09.044.346.7100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 19.18.844.846.4100West Bankالضفة الغربية

31.58.147.144.8100Jeninجنين

 29.50.046.753.3100Tubasطوباس

1.40.033.366.7100Tulkarmطولكرم

17.69.847.143.1100Nablusنابلس

1.20.00.0100100Qalqiliyaقلقيلية

8.612.550.037.5100Salfitسلفيت

 19.810.242.946.9100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

3.31000.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 3.212.575.012.5100Jerusalemالقدس

 18.77.341.551.2100Bethlehemبيت لحم

30.98.943.048.1100Hebronالخليل

 2.215.430.853.8100Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza_____شمال غزة

Gaza_____غزة

1.666.733.30.0100Deir AL-Balahدير البلح

8.40.022.277.8100Khan Yunisخانيونس

2.30.01000.0100Rafahرفح

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي يوجد فيها بئر وحفرة امتصاصية حسب المسافة بين البئر والحفرة اإلمتصاصية : 17جدول 
2012في المؤسسة التعليمية والمحافظة, 

Table 17: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory that have 

Well and Porous Cesspit  by  Distance between Well and Porous Cesspit and Governorate, 2012

نسبة المنشآت التي يوجد 
فيها بئر وحفرة امتصاصية

المسافة بين البئر والحفرة 
اإلمتصاصية

Distance between Well and Porous 

Cesspit

Governorate  المحافظة
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2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

البئر أدنى من 
الحفرة

البئر أعلى من 
الحفرة

المجموععلى نفس المستوى

Percentage of 

Educational 

Establishments 

that have Well and 

Porous Cesspit

Well below 

the cesspit

Well above 

cesspit

On the same 

level

Total

16.011.870.417.8100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 19.110.371.518.2100West Bankالضفة الغربية

31.513.670.515.9100Jeninجنين

 29.56.766.726.6100Tubasطوباس

1.450.033.316.7100Tulkarmطولكرم

17.69.866.723.5100Nablusنابلس

1.20.01000.0100Qalqiliyaقلقيلية

8.612.575.012.5100Salfitسلفيت

 19.812.375.512.2100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

3.30.01000.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 3.212.562.525.0100Jerusalemالقدس

 18.79.870.719.5100Bethlehemبيت لحم

30.96.874.418.8100Hebronالخليل

 2.257.135.77.2100Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza_____شمال غزة

Gaza_____غزة

1.61000.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

8.444.544.411.1100Khan Yunisخانيونس

2.350.050.00.0100Rafahرفح

Governorate المحافظة

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  في األراضي الفلسطينية  التي يوجد فيها بئر وحفرة امتصاصية حسب موقع البئر بالنسبة للحفرة االمتصاصية : 18جدول 
2012في المؤسسة التعليمية والمحافظة, 

Table 18: Percentage Distribution of Educational Establishments  in the Palestinian  Territory that have 

Well and Porous Cesspit by Location of Water Well and Porous Cesspit in the Educational Establishment 

and Governorate, 2012

نسبة المنشآت التي يوجد 
فيها بئر وحفرة امتصاصية

 موقع البئر بالنسبة للحفرة

االمتصاصية
Location of Water Well and 

Porous Cesspit
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموع مرات فأكثر4مرات يوميا 2-3يوميا

Daily 2-3 Times   

Daily 

4 Times and 

Above

Total

64.126.19.8100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 63.526.79.8100West Bankالضفة الغربية

64.525.99.6100Jeninجنين

 68.222.79.1100Tubasطوباس

56.529.913.6100Tulkarmطولكرم

59.730.210.1100Nablusنابلس

66.725.08.3100Qalqiliyaقلقيلية

54.232.912.9100Salfitسلفيت

 61.630.08.4100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

66.723.310.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 63.028.78.3100Jerusalemالقدس

 62.026.911.1100Bethlehemبيت لحم

68.921.69.5100Hebronالخليل

 67.123.49.5100Gaza Stripقطاع غزة

60.328.711.0100North Gazaشمال غزة

71.118.410.5100Gazaغزة

68.923.08.1100Deir AL-Balahدير البلح

58.931.69.5100Khan Yunisخانيونس

76.718.64.7100Rafahرفح

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية  في األراضي الفلسطينية حسب دورية جمع النفايات خالل األسبوع في المؤسسة التعليمية : 19جدول 
2012والمحافظة, 

Table 19: Percentage Distribution of Educational Establishments  in the Palestinian Territory 

by Periodicity of Waste Collection in Week in the Educational Establishment and 

Governorate, 2012

Governorate المحافظة

Periodicity of Waste Collection in Week
دورية جمع النفايات الصلبة  خالل األسبوع
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

علب معدنية أكياس نايلون عادية
خاصة

المجموعأخرىأكياس خاصةعلب بالستيكية عاديةصناديق بالستيكيةصناديق كرتونية

Special BagsMetal BoxesCarton 

Boxes

Special Plastic 

Boxes

Normal Plastic 

Boxes 

Normal 

Bags

OthersTotal

56.51.30.728.72.88.81.2100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 58.10.80.727.92.19.41.0100West Bankالضفة الغربية

62.50.40.828.31.65.21.2100Jeninجنين

 50.00.00.045.50.04.50.0100Tubasطوباس

56.40.70.029.24.18.21.4100Tulkarmطولكرم

66.90.00.018.71.812.20.4100Nablusنابلس

39.33.60.047.64.84.70.0100Qalqiliyaقلقيلية

64.30.00.031.41.42.90.0100Salfitسلفيت

 56.11.40.825.71.713.50.8100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

26.70.06.756.73.36.60.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 63.40.91.915.31.915.70.9100Jerusalemالقدس

 59.10.51.727.51.88.80.6100Bethlehemبيت لحم

53.91.20.432.32.18.21.9100Hebronالخليل

 50.03.70.432.05.66.12.2100Gaza Stripقطاع غزة

49.32.70.030.26.89.61.4100North Gazaشمال غزة

40.04.21.138.46.87.42.1100Gazaغزة

63.96.60.016.44.94.93.3100Deir AL-Balahدير البلح

42.13.10.043.15.33.23.2100Khan Yunisخانيونس

93.00.00.04.70.02.30.0100Rafahرفح

Governorate المحافظة

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب الوسائل المستخدمة لوضع النفايات والمحافظة, : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by the Means Where Solid Waste Put 

In and Governorate, 2012 

The Means Where Solid Waste Put Inالوسائل المستخدمة لوضع النفايات
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

اآلذن والطالب الطالب فقطعامل النظافة فقط/اآلذن
معا

المجموعمؤسسات خدمات

Porter Only
Students 

Only

Porter and 

Students
Service InstituteTotal

74.70.424.40.5100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

78.60.420.60.4100West Bankالضفة الغربية

82.90.016.30.8100Jeninجنين

 86.40.013.60.0100Tubasطوباس

96.60.03.40.0100Tulkarmطولكرم

84.50.015.10.4100Nablusنابلس

88.10.011.90.0100Qalqiliyaقلقيلية

84.30.015.70.0100Salfitسلفيت

 73.40.424.91.3100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

63.43.333.30.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 79.60.519.40.5100Jerusalemالقدس

 73.70.026.30.0100Bethlehemبيت لحم

68.90.930.00.2100Hebronالخليل

 57.80.940.40.9100Gaza Stripقطاع غزة

56.11.442.50.0100North Gazaشمال غزة

56.71.141.11.1100Gazaغزة

52.50.045.91.6100Deir AL-Balahدير البلح

55.81.142.11.0100Khan Yunisخانيونس

76.70.023.30.0100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب مسؤولية جمع النفايات في المؤسسة التعليمية           والمحافظة, : 21جدول 

Table 21: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by 

Responsibility of Waste Collection in the Educational Establishment and Governorate, 2012

Governorate المحافظة

Responsibility of Waste Collection in the Educational Establishment

مسؤولية جمع النفايات داخل المؤسسة التعليمية
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

يتم التخلص منها بشكل 
عشوائي

 يتم نقلها مباشرة إلى مكب  دفنها حرقها
نفايات

المجموعأخرى

Thrown RandomlyBurnedBurriedTransport Directly to 

the Wastes Dumping 

Site

OthersTotal

1.740.70.246.211.2100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 0.843.10.344.711.1100West Bankالضفة الغربية

0.033.30.063.03.7100Jeninجنين

 0.050.00.025.025.0100Tubasطوباس

5.035.00.050.010.0100Tulkarmطولكرم

0.032.20.050.017.8100Nablusنابلس

8.316.70.050.025.0100Qalqiliyaقلقيلية

0.012.50.062.525.0100Salfitسلفيت

 1.737.31.755.93.4100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.083.30.016.70.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 0.024.30.059.516.2100Jerusalemالقدس

 0.072.50.020.07.5100Bethlehemبيت لحم

0.064.80.028.27.0100Hebronالخليل

11.414.30.062.911.4100Gaza Stripقطاع غزة

0.00.00.066.733.3100North Gazaشمال غزة

5.326.30.057.910.5100Gazaغزة

1000.00.00.00.0100Deir AL-Balahدير البلح

28.60.00.071.40.0100Khan Yunisخانيونس

0.00.00.080.020.0100Rafahرفح

 المحافظة

طرق التخلص النهائي من النفايات

Governorate

Solid Waste Disposal Mehtods

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب طرق التخلص النهائي من النفايات والمحافظة, : 22 جدول 
Table 22: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Solid Waste Disposal 

Method and Governorate, 2012 
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعأخرىمتعهد خاصوكالة الغوثالسلطة المحليةالمؤسسة التعليمية
Educational 

Establishment

Local 

Authority

UNRWAPrivate 

Contractor

OthersTotal

7.583.14.50.84.1100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 7.783.92.81.04.6100West Bankالضفة الغربية

1.692.01.24.01.2100Jeninجنين

 9.172.711.40.06.8100Tubasطوباس

4.882.24.10.78.2100Tulkarmطولكرم

6.187.81.10.74.3100Nablusنابلس

2.494.00.00.03.6100Qalqiliyaقلقيلية

1.597.10.01.40.0100Salfitسلفيت

 8.483.13.40.84.3100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

13.370.010.00.06.7100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 6.578.25.11.48.8100Jerusalemالقدس

 15.878.93.50.01.8100Bethlehemبيت لحم

11.680.52.40.25.3100Hebronالخليل

6.579.711.90.21.7100Gaza Stripقطاع غزة

5.582.212.30.00.0100North Gazaشمال غزة

4.283.111.10.51.1100Gazaغزة

9.854.234.40.01.6100Deir AL-Balahدير البلح

3.187.44.20.05.3100Khan Yunisخانيونس

20.979.10.00.00.0100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الناتجة عن المؤسسة التعليمية والمحافظة, : 23 جدول 

   Table 23: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by the Doer of 

Transporting Solid Waste from the Educational Establishment and Governorate, 2012

 المحافظة

Doer of Transporting Wasteالجهة التي تقوم بنقل النفايات

Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموع مرات فأكثر5 مرات3-4 مرة1-2المجموعأخرىالقاؤها بشكل عشوائيمكب خاصمكب تابع للسلطة المحلية
Local Authority 

Dumping Site

Private 

Dumping 

Site

Thrown 

Randomly 

OthersTotal1-2 Times3-4 Times5 Times and 

Above

Total

77.717.90.73.710040.629.829.6100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 74.620.30.84.310043.229.327.5100West Bankالضفة الغربية

78.518.70.02.810041.036.322.7100Jeninجنين

 75.025.00.00.010025.031.843.2100Tubasطوباس

73.521.80.74.010035.332.032.7100Tulkarmطولكرم

75.221.60.72.510037.825.536.7100Nablusنابلس

81.017.91.10.010032.235.732.1100Qalqiliyaقلقيلية

80.017.21.41.410041.438.620.0100Salfitسلفيت

 70.424.12.13.410054.927.417.7100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

83.36.73.36.710043.320.036.7100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 65.726.91.46.010036.634.728.7100Jerusalemالقدس

 69.025.10.65.310055.619.325.1100Bethlehemبيت لحم

78.214.60.46.810046.327.126.6100Hebronالخليل

91.67.40.01.010029.732.038.3100Gaza Stripقطاع غزة

93.26.80.00.010030.230.139.7100North Gazaشمال غزة

92.66.30.01.110029.534.236.3100Gazaغزة

95.14.90.00.010024.659.016.4100Deir AL-Balahدير البلح

87.49.50.03.110033.720.046.3100Khan Yunisخانيونس

88.411.60.00.010027.914.058.1100Rafahرفح

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب مكان التخلص النهائي من النفايات ودوريتها في المؤسسة التعليمية والمحافظة, : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by the Final Place and Periodicity of Final Disposal Waste in the 

Educational Establishment and Governorate, 2012

 المحافظة

دورية التخلص النهائي للنفايات اسبوعيًا  مكان التخلص النهائي من النفايات

Governorate

Waste Final Disposal Place Periodicity of Final Waste Disposal Weekly 
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

 

المعدل اليومي إلنتاج المؤسسات التعليمية من 
(يوم/كيلو غرام)النفايات الصلبة 

كمية النفايات الناتجة يوميا من المؤسسات 
(يوم/كيلو غرام)التعليمية 

Daily Average of Generated 

Waste in the Educational 

Establishments (kg / day)

Daily Amount of Generated 

Waste in the Educational 

Establishments (kg / day)

27.367,132Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 19.839,657West Bankالضفة الغربية

18.64,661Jeninجنين

 19.6861Tubasطوباس

17.02,500Tulkarmطولكرم

13.73,815Nablusنابلس

16.21,359Qalqiliyaقلقيلية

16.21,133Salfitسلفيت

 24.65,823Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

41.11,233Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 17.83,835Jerusalemالقدس

 24.74,225Bethlehemبيت لحم

Hebron 21.610,212الخليل

 59.527,475Gaza Stripقطاع غزة

57.74,210North Gazaشمال غزة

59.311,270Gazaغزة

66.74,068Deir AL-Balahدير البلح

55.25,245Khan Yunisخانيونس

62.42,682Rafahرفح

 المحافظة

المعدل اليومي إلنتاج النفايات الصلبة وكمية النفايات الناتجة يوميا في المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة, : 25جدول 
2012

Table 25: Daily Average of Generated Waste and Daily Amount of Generated Waste in the 

Educational Establishments in the Palestinian Territory by Governorate, 2012

Governorate
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

النفايات األخرىالمعادنالزجاجنفايات كيميائية وطبيةورق وكرتونمخلفات الطعام

Food WastesPaper and 

Cartoon

Chemical and 

Medical Wastes

GlassMetals Other Wastes  

74.397.62.012.716.712.1Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 71.997.22.18.07.55.7West Bankالضفة الغربية

74.997.62.04.05.67.2Jeninجنين

 90.91002.39.12.39.1Tubasطوباس

78.21001.43.44.12.9Tulkarmطولكرم

82.497.12.210.49.06.5Nablusنابلس

83.398.81.24.86.03.6Qalqiliyaقلقيلية

77.192.91.42.92.94.3Salfitسلفيت

 79.797.95.511.013.18.1Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

83.31000.010.013.36.9Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 81.097.22.311.111.15.6Jerusalemالقدس

 66.197.70.04.72.92.4Bethlehemبيت لحم

Hebron 50.795.61.99.57.05.5الخليل

 84.899.61.533.356.539.8Gaza Stripقطاع غزة

91.81001.438.476.739.7North Gazaشمال غزة

85.398.92.121.645.834.2Gazaغزة

78.71000.037.768.957.4Deir AL-Balahدير البلح

77.91001.143.253.732.6Khan Yunisخانيونس

95.31002.348.858.155.8Rafahرفح

2012نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب أنواع النفايات الناتجة عن المؤسسة التعليمية والمحافظة, : 26جدول 
Table 26: Percentage of Educational Establishments in the Palestinian Territory by Type of Generated Solid Waste in the 

Educational Establishment and Governorate, 2012

Governorate المحافظة
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

النفايات األخرىالمعادنالزجاجالنفايات الكيميائية والطبيةورق وكرتونمخلفات الطعام
Food WastesPaper and 

Cartoon

Chemical and 

Medical Wastes

GlassMetals  Others 

15.79.718.06.13.99.4Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 17.211.320.911.310.04.4West Bankالضفة الغربية

7.47.320.00.00.00.0Jeninجنين

 10.09.10.00.00.00.0Tubasطوباس

9.66.20.00.00.00.0Tulkarmطولكرم

16.611.916.73.44.00.0Nablusنابلس

12.910.80.050.040.00.0Qalqiliyaقلقيلية

20.413.80.00.050.066.7Salfitسلفيت

 23.813.830.823.122.610.5Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

24.013.30.00.00.00.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 25.120.020.012.512.58.3Jerusalemالقدس

 25.714.40.00.00.00.0Bethlehemبيت لحم

Hebron 15.48.022.213.33.00.0الخليل

 9.92.80.00.60.412.5Gaza Stripقطاع غزة

7.55.50.00.00.06.9North Gazaشمال غزة

9.93.20.00.00.06.2Gazaغزة

2.13.30.00.00.017.1Deir AL-Balahدير البلح

14.91.10.02.42.029.0Khan Yunisخانيونس

14.60.00.00.00.08.3Rafahرفح

2012نسبة المؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي تقوم بفصل النفايات حسب أنواع النفايات المفصولة في المؤسسة التعليمية والمحافظة, : 27 جدول 
Table 27: Percentage of Educational Establishments in the Palestinian Territory that are separated by Type of Separated 

Waste in the Educational Establishment and Governorate, 2012 

Governorateالمحافظة
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

وجود مقصف

غرفة منفصلة عن مبنى 
المؤسسة التعليمية

غرفة داخل مبنى 
المؤسسة التعليمية

المجموعأخرى(كونتينر)كرفان 

Separated Room 

from Educational 

Establishment

Room Inside 

Educational 

Establishment

CaravanOthersTotal

91.845.348.73.03.0100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 90.443.250.42.93.5100West Bankالضفة الغربية

95.250.645.20.43.8100Jeninجنين

 90.945.042.55.07.5100Tubasطوباس

89.843.950.11.54.5100Tulkarmطولكرم

95.337.454.33.84.5100Nablusنابلس

96.451.943.22.42.5100Qalqiliyaقلقيلية

94.327.372.70.00.0100Salfitسلفيت

 94.540.654.02.23.2100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

86.761.538.50.00.0100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 82.436.059.62.81.6100Jerusalemالقدس

 79.540.552.91.55.1100Bethlehemبيت لحم

Hebron 89.247.443.65.73.3100الخليل

 98.153.942.13.10.9100Gaza Stripقطاع غزة

94.558.040.61.40.0100North Gazaشمال غزة

98.960.137.21.61.1100Gazaغزة

10054.137.78.20.0100Deir AL-Balahدير البلح

97.948.446.23.22.2100Khan Yunisخانيونس

97.731.064.34.70.0100Rafahرفح

المحافظة

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية التي يوجد فيها مقصف أو كفتيريا حسب طبيعة مبنى المقصف الموجود          والمحافظة, : 28   جدول 

Table 28: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory that have      Cafeteria by 

Nature of Cafeteria and Governorate, 2012 

Nature of Cafateria طبيعة مبنى المقصف

Governorate

Existance of 

Cafateria
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PCBS: Environmental Survey for Education Sector, 2012
2012,مسح البيئة للقطاع التعليمي: PCBS ي

المجموعال يوجدأخرىالنبع أو العين بئرشراء تنكاتشبكة مياه عامة
Water NetworkWater TanksWater WellSpringOthersNoneTotal

74.34.12.60.40.817.8100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

 70.24.23.30.30.621.4100West Bankالضفة الغربية

79.97.93.80.41.76.3100Jeninجنين

 45.032.50.00.00.022.5100Tubasطوباس

80.20.00.00.90.018.9100Tulkarmطولكرم

62.34.57.90.41.123.8100Nablusنابلس

76.50.02.50.00.021.0100Qalqiliyaقلقيلية

65.20.01.50.00.033.3100Salfitسلفيت

 78.21.30.90.00.019.6100Ramallah and Al-Birehرام اهلل والبيرة

84.67.80.03.80.03.8100Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

 79.81.70.50.00.018.0100Jerusalemالقدس

 56.60.00.00.00.043.4100Bethlehemبيت لحم

64.05.95.50.20.723.7100Hebronالخليل

 90.54.00.00.71.53.3100Gaza Stripقطاع غزة

97.11.50.00.00.01.4100North Gazaشمال غزة

89.43.20.01.62.13.7100Gazaغزة

91.86.60.00.00.01.6100Deir AL-Balahدير البلح

84.95.40.00.03.26.5100Khan Yunisخانيونس

95.24.80.00.00.00.0100Rafahرفح

 المحافظة

المصدر الرئيسي للحصول على المياه

2012التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية في األراضي الفلسطينية حسب المصدر الرئيسي للحصول على المياه في المقصف أو الكفتيريا والمحافظة, : 29         جدول 

Table 29: Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by the Main Source of Obtaining 

Water in Cafeteria and Governorate, 2012

The Main Source of Obtaining Water

Governorate

63
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Introduction 

 
Environmental statistics relating to educational establishments are very interesting and 

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

little data on this subject in the Palestinian Territory, the Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) is developing a database covering the environment in educational 

establishments. 

 

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

educational sector to provide the required statistics. This survey was conducted during 2012 

and covered all educational establishments in the Palestinian Territory, including all the 

different sectors (governmental sector, UNRWA, private sector, non-governmental 

organizations). 

  

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

establishments in fields such as:  

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

 Water Consumption and Sources of Supply 

 Wastewater 

 Solid Waste Management 

 Cafeteria in Educational Establishments 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

September, 2012                     Ola Awad 

              President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 

1.1 External Environmental Factors  

The results showed that 11.5% of educational establishments are regularly exposed to noise, 

13.4% are regularly exposed to smells, 8.6% are regularly exposed to dust and 5.6% are 

regularly exposed to smoke. 
  

 

Percentage of Educational Establishments in the Palestinian Territory that  
Exposed Very Often to Outside Effects by Effect, 2012 

 
 

1.2 Water Consumption and Sources of Supply 
 

Sources of Water Supply: 

The survey results revealed that 92.7% of educational establishments in the Palestinian 

Territory are supplied with water from a water network, 26.1% purchase water tanks, 25.5% 

of water comes from wells and 0.3% of water is taken from springs. 

 
Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by 

the Sources of Obtaining Water in the Educational Establishments, 2012 
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Quantity of Consumed Water: 

The monthly average quantity of water consumed in each educational establishment in the 

Palestinian Territory was about 89 cubic meters. The total amount of water consumed in the 

educational sector in the Palestinian Territory was about 219 thousand cubic meters per 

month. 

 

1.3 Wastewater 
  

Wastewater Disposal Method: 

The survey results showed that 41.5% of educational establishments in the Palestinian 

Territory dispose of wastewater through the sewage network while 43.6% use a porous 

cesspit. 

 
Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory  

by Wastewater Disposal Method in the Educational Establishment, 2012 

 
 
1.4 Solid Waste Management: 

The daily average of solid waste generated from each educational establishment in the 

Palestinian Territory was about 27 kg. The daily total of solid waste generated from 

educational establishments in the Palestinian Territory was 67.1 tons. According to the results, 

64.1% of educational establishments in the Palestinian Territory collected solid waste on a 

daily basis, 56.5% of these establishments collect solid waste using special bags and 28.7% 

using special plastic boxes. In addition, 83.1% of educational establishments in the Palestinian 

Territory transferred the waste collected to a place of disposal run by local authorities. 

UNRWA is responsible of transferring the waste collected from 4.5% of educational 

establishments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wastewater 
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Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestinian Territory by 

Type of Separated Solid Waste, 2012 

 

 

1.5 Cafeteria  
The main source of water for cafeteria facilities in 74.3% of educational establishments was 

the water network. 
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Chapter Two 

 
Methodology and Data Quality 

 

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

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

fieldwork collection, data processing and analysis of data. 

 

2.1 Questionnaire Survey 

The environmental questionnaire was designed in accordance with similar international 

experiences and according to international standards and recommendations for the most 

important indicators, taking into account the special situation of the West Bank. 

 

Stages of Design and Checking the Questionnaire 

The questionnaire design passed through different steps, including: 

 Consultation with the relevant UN recommendations. 

 A visit to the Ministry of Education and Higher Education was conducted to look at the 

questionnaires they used. 

 Comparisons with previous PCBS surveys, including the household environmental 

survey, industrial environmental survey, economical environmental survey, health care 

environment survey, and the questionnaire for the environmental survey for the 

education sector of 2010.   

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

survey for the education sector 2010. 

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

of the survey. 

 

Sections Included in the Questionnaire 

 Cover page with data about the educational establishments 

 External environmental factors 

 Water  

 Wastewater 

 Solid waste management 

 Conditions in cafeteria 

 

2.2 Sample and Sampling Frame 
 

Target Population 

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

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

Education.  

2. Educational establishments belonging to UNRWA.  

3. Educational establishments belonging to non-governmental organizations.  

4. Educational establishments belonging to the private sector. 

 

Sampling Frame 

The frame is all establishments in the education sector is updated annually in the 

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

. 
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Response rate: 

The response rate during the survey was 100%. 

 

2.3 Fieldwork: 

Field operations were conducted during the period 01 April 2012 to 30 April 2012. 

 

2.4 Data Processing 

The data processing stage consisted of the following operations: 

 

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

the field. 

 

Data Entry 

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

was prepared to satisfy a number of requirements, such as: 

 Identifying duplication in the questionnaire during data entry. 

 Application of checks on logic and consistency during data collection. 

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

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

 User-friendly handling of errors. 

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

analytical statistical systems, such as SAS and SPSS. 

 
2.5 Accuracy of Data 

Two types of errors affect the quality of data, namely sampling and non sampling errors.  

Sampling errors are measurable and very limited in this report since the study covered all 

educational establishments in the Palestinian Territory.  The non-sampling errors could not be 

determined easily due to the diversity of sources (e.g. interviewers, respondents, editors, 

coders, date entry operators…etc).  To minimize such errors, data was edited before and after 

the data entry process.    

 

Coverage 

One of the major goals of such a report series is to provide users and researchers with time 

series statistics for the most important indicators relating to environmental conditions in the 

educational sector in the Palestinian Territory.  

 

Special Technical Notes 

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

implementation of the survey can be summarized as follows:  

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

2. Inconsistent data were found relating to cafeteria facilities. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 

 
Solid Waste Disposal: 

Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged or recycled. 
 

Wastewater: 

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

solution or suspension. 
 

Dumping Site: 

Site used to dispose of solid wastes without environmental control. 
 

Solid Waste:  

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

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

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 

wastes and mining residues. 
 

Pharmaceutical Waste:  

This includes pharmaceutical products, drugs and chemicals, which have been returned from 

wards, have been spilled or soiled, are out of date or contaminated, or are to be discarded for 

any reason.     
 

Waste Collection: 

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

or similar establishments , or by public or governmental and non-governmental 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 either tight 

walls. 
 

Sewage Network: 

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

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

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

 

Exposure to Noise and Air Pollution: 

The educational establishment is considered to be exposed to noise, dust,  smell or smoke if 

the outside effect form a real source of noise and air pollution from the view point of the 

educational establishment.  If the outside effect considered as a source of noise and air 

pollution all the educational day, the exposure will report as very often, whereas for certain 

hours of the day (less than 50% of the educational day), it will report sometimes, if the source 

effect affect among long periods, the exposure will report as seldom.  If the educational 

establishment don’t suffer from noise or air pollution, then the educational establishment will 

considered not exposed to noise or air pollution. 
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Smoke: 

Particles suspended in air after incomplete combustion of materials. 
 

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. 
 

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 

 

A set of special symbols was used in the tables of this report 

 (0):  The value is less than (0.05) 

 (-):   No observations found 
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