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 شكـر وتقديـر
 

لـم يكـن لهـذا العمـل أن يـنجح ويرى النور بدون التعاون واالستعداد البناء الذي أبداه أصحاب ومدراء المنشآت           لـم يكـن لهـذا العمـل أن يـنجح ويرى النور بدون التعاون واالستعداد البناء الذي أبداه أصحاب ومدراء المنشآت           
 لجميع  لجميع ننوالتقدير الجزيليوالتقدير الجزيليشكر شكر بالبال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يتقدميتقدم.  .   تجاه فريق العمل  تجاه فريق العمل فلسطينيةفلسطينيةالالاالقتصادية  االقتصادية  

 ..المطلوبةالمطلوبة المعلومات  المعلومات تقديمهمتقديمهم  إنجاح هذا المسح من خاللإنجاح هذا المسح من خالل  فيفي  همهم تعاون تعاونعلىعلى  أصحاب ومدراء وموظفي هذه المؤسساتأصحاب ومدراء وموظفي هذه المؤسسات
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 تـقديم
 

تعتـبر إحصـاءات البيئة من الحقول األساسية لإلحصاءات الرسمية، حيث يتزايد االهتمام الدولي بموضوع البيئة                تعتـبر إحصـاءات البيئة من الحقول األساسية لإلحصاءات الرسمية، حيث يتزايد االهتمام الدولي بموضوع البيئة                
وتعتبر عملية إدارة البيئة من القضايا      وتعتبر عملية إدارة البيئة من القضايا      .  .  لوث البيئي في مختلف القطاعات    لوث البيئي في مختلف القطاعات    ويتـنامى الوعي للمخاطر الناجمة عن الت      ويتـنامى الوعي للمخاطر الناجمة عن الت      

كما تتطلب توفر بيانات دقيقة وشاملة حول       كما تتطلب توفر بيانات دقيقة وشاملة حول       .  .  العديد من الجهات والمؤسسات   العديد من الجهات والمؤسسات   جهود  جهود  المعقـدة التـي تتطلـب تضافر        المعقـدة التـي تتطلـب تضافر        
 .. األساسية في مختلف القطاعات االقتصادية األساسية في مختلف القطاعات االقتصاديةههالواقع البيئي ومؤشراتالواقع البيئي ومؤشرات

 
 الفلسطيني برنامجا  إحصائيا متخصصا  في موضوع البيئة، حيث يهدف هذا البرنامج     الفلسطيني برنامجاً إحصائيا متخصصاً في موضوع البيئة، حيث يهدف هذا البرنامج    انشأ الجهاز المركزي لإلحصاء   انشأ الجهاز المركزي لإلحصاء   

الـى بـناء وتحديـث قاعدة بيانات إحصائية موثوقة وشاملة حول كل الجوانب المتعلقة بموضوع البيئة والمصادر                  الـى بـناء وتحديـث قاعدة بيانات إحصائية موثوقة وشاملة حول كل الجوانب المتعلقة بموضوع البيئة والمصادر                  
 .  .  ي األراضي الفلسطينيةي األراضي الفلسطينيةالطبيعية، وتوفير البيانات اإلحصائية كأداة معلوماتية أساسية في مراقبة الوضع البيئي فالطبيعية، وتوفير البيانات اإلحصائية كأداة معلوماتية أساسية في مراقبة الوضع البيئي ف

 
هـذا التقرير هو واحد من سلسلة التقارير اإلحصائية الذي يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على نشرها                 هـذا التقرير هو واحد من سلسلة التقارير اإلحصائية الذي يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على نشرها                 

يتناول التقرير أهم المؤشرات اإلحصائية التي أمكن       يتناول التقرير أهم المؤشرات اإلحصائية التي أمكن       وو.  .  البيئة حسب خطة الجهاز لهذا الموضوع     البيئة حسب خطة الجهاز لهذا الموضوع     إحصاءات  إحصاءات  حـول   حـول   
مختلف مختلف يركز التقرير على دراسة استهالك المياه في        يركز التقرير على دراسة استهالك المياه في        حيث  حيث  .  .  االقتصادياالقتصاديقطاع  قطاع   البيئة في ال    البيئة في ال    إحصاءات  إحصاءات توفـيرها حول  توفـيرها حول  

ـ  ـ القطاع  النفايات   النفايات  وأهم مكونات وأهم مكونات ،  ،  النفايات الصلبة النفايات الصلبة  و  و  حسب المصدر، وطرق التخلص من المياه العادمة        حسب المصدر، وطرق التخلص من المياه العادمة       ات االقتصادية ات االقتصادية القطاع
 . . الصلبة وكمياتها ودورية جمعها، والمشاكل التي واجهت المنشآت خالل االنتفاضةالصلبة وكمياتها ودورية جمعها، والمشاكل التي واجهت المنشآت خالل االنتفاضة

 
 في األراضي    في األراضي   ييوضع البيئ وضع البيئ الالفي تحسين   في تحسين    هذا التقرير     هذا التقرير     المركـزي لإلحصاء الفلسطيني أن تسهم نتائج        المركـزي لإلحصاء الفلسطيني أن تسهم نتائج       يـأمل الجهـاز   يـأمل الجهـاز   

الفلسطينية من خالل توفير الرقم اإلحصائي الموثوق، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة الفلسطينية من خالل توفير الرقم اإلحصائي الموثوق، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة 
 ..التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطنالتنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن

 
 واهللا ولي التوفيق،،،
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 ملخص تنفيذي
 

 ألف متر مكعب من المياه      938حوالي   تستهلك االقتصادية   المنشآت أن   2003 البيئة االقتصادي لعام     مسحبينت نتائج   
العاملة في قطاعات األنشطة الصناعية       ألف متر مكعب تم استهالكها من قبل المنشآت االقتصادية         413.4، منها   شهريا

كما بينت  ).  الصناعات التحويلية، والتعدين واستغالل المحاجر وإمدادات الكهرباء والماء والغاز        (لتي تشمل قطاعات    وا
من % 84.3 ألغراض ممارسة النشاط لدى      العامة هي المصدر الرئيسي للحصول على المياه       المياه شبكةالنتائج أن   

 .2003المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام 
 

، حيث بلغت نسبة     هي الطريقة الرئيسية للتخلص من المياه العادمة       الصحي الصرف   شبكةأشارت النتائج كذلك إلى أن      
% 72.7المنشآت االقتصادية التي تستخدم شبكة الصرف الصحي للتخلص من المياه العادمة في األراضي الفلسطينية                

  المنشآت ال تعالج المياه العادمة     من% 94 من   أكثرفقد اتضح أن    أما على صعيد معالجة المياه العادمة       .  من المنشآت 
 .الناتجة لديها

  
 في األراضي    من المنشآت االقتصادية   شهريا  ألف طن من النفايات الصلبة تنتج         42 من   أكثربينت النتائج كذلك أن     

، باإلضافة  ات النفايات الصلبة   ال تقوم بفصل مكون    2003 لعام   االقتصاديةمن المنشآت   % 90 من   أكثرالفلسطينية، وان   
، وان معظم النفايات الناتجة يتم وضعها في          يتم فصله  التي الطعام هي أهم مكونات النفايات الصلبة         مخلفاتإلى أن   
 .عاديةأكياس 

 
  في األراضي الفلسطينية   االقتصادية من ثلثي المنشآت     أكثرأما على صعيد التخلص من النفايات فقد أظهرت النتائج أن           

، باإلضافة إلى  هي الطريقة اليدويةالنفايات الشائعة في نقل الطريقة، وان  مرات أسبوعيا4تخلص من نفاياتها أكثر من ت
من المنشآت التي تقوم بإجراء عملية      % 75 ، وان حوالي   تقوم بمعالجة النفايات الصلبة    المن المنشآت   % 98.6أن  

 .بنفسهابها تقوم المعالجة 
  

تستخدم حاويات   2003 في األراضي الفلسطينية لعام       االقتصادية من نصف المنشآت     أكثرك أن   أظهرت النتائج كذل  
، وتتخلص معظم المنشآت     المستخدمة هي الحاويات المعدنية    الحاويات الشائع من    النوع، وان   مكشوفة خاصة بالبلدية  

 . مكبات السلطات المحليةفي النفايات مناالقتصادية 
 
من المنشآت في األراضي الفلسطينية إلى      من المنشآت في األراضي الفلسطينية إلى      % % 15.115.1، فقد أفادت    ، فقد أفادت    عديد من المشاكل خالل االنتفاضة    عديد من المشاكل خالل االنتفاضة     المنشآت ال   المنشآت ال  واجهتواجهت  لقدلقد

أن اإلجراءات اإلسرائيلية خالل االنتفاضة أثرت على الكميات المستهلكة من المياه حيث انخفضت كمية المياه المستهلكة          أن اإلجراءات اإلسرائيلية خالل االنتفاضة أثرت على الكميات المستهلكة من المياه حيث انخفضت كمية المياه المستهلكة          
ر القطاعات تأثرا  باالنتفاضة من حيث نقصان       ر القطاعات تأثراً باالنتفاضة من حيث نقصان       وكان اكث وكان اكث .  .  من هذه المنشآت  من هذه المنشآت  % % 98.898.8مـن قبل المنشآت االقتصادية لدى       مـن قبل المنشآت االقتصادية لدى       

من المنشآت في هذا القطاع أن هناك تأثير        من المنشآت في هذا القطاع أن هناك تأثير        % % 34.134.1كمـيات المـياه المستهلكة هو قطاع الفنادق والمطاعم حيث أفادت            كمـيات المـياه المستهلكة هو قطاع الفنادق والمطاعم حيث أفادت            
 ..لإلجراءات اإلسرائيلية على الكميات المستهلكة من المياهلإلجراءات اإلسرائيلية على الكميات المستهلكة من المياه
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 الفصل األول
 

 مقدمة
 

 حيث أن توفير هذه البيانات يساهم في        المنشآت االقتصادية انات إحصائية حول بيئة     ازداد االهتمام الدولي في توفير بي     
 على البيئة حيث يعتبر من أكثر القطاعات        االقتصاديوضع السياسات والقوانين التي تعمل على الحد من تأثير القطاع           

 توفير بيانات إحصائية حول هذا      في فلسطين    فقد ازداد االهتمام وبشكل كبير في      ، وكما في بقية دول العالم     . تلويثا  للبيئة 
 تحد من مقدار    التي خاصة بعد سنوات طويلة من اإلهمال في المجال البيئي وغياب المعايير والقوانين                ،الموضوع

 .التلوث البيئي
 

 ::  أهداف التقرير  أهداف التقرير1.11.1
ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    الجها الذي نفذه    االقتصادي عرض النتائج األساسية لمسح البيئة       إلىيهدف هذا التقرير    

 ويهدف التقرير إلى إبراز المؤشرات اإلحصائية األساسية المتعلقة          10/07/2003 وحتى   10/06/2003الفترة  خالل  
 التي تقوم بالعمل في المجاالت      االقتصادية في األراضي الفلسطينية وتشمل المنشآت       االقتصاديةبالواقع البيئي للمنشآت    
 حسب التصنيف السلعي الموحد للضفة الغربية       ، و، ز، ح، ط، ي، ك، م، س،         هـ د، ئات ج، التي تندرج ضمن الف   

ويشمل ذلك المنشآت العاملة في     ) ISIC( وقطاع غزة المستند للتصنيف الصناعي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية         
والتجزئة وإصالح المركبات،   والتعليم، وتجارة الجملة     الصناعات التحويلية   ومجاالت التعدين واستغالل المحاجر      

والوساطة المالية، والنقل والتخزين واالتصاالت، والفنادق والمطاعم، وإمدادات الكهرباء والماء والغاز، واألنشطة               
 .العقارية وااليجارية، والصحة والضمان االجتماعي، وأنشطة الخدمة المجتمعية

 
 : : ئية حول القضايا التاليةئية حول القضايا التاليةويهدف التقرير على وجه الخصوص إلى توفير بيانات إحصاويهدف التقرير على وجه الخصوص إلى توفير بيانات إحصا

 .المياه ومصادر التزود بها •

 .النفايات الصلبة الصناعية وأساليب التخلص منها ودورية جمعها •

 .المياه العادمة الصناعية وطرق التخلص منها وطرق معالجتها •

 .توفر خدمات جمع النفايات الصلبة في المنشآت الصناعية •

 .المنشآت الصناعيةالمكونات األساسية للنفايات الصلبة في  •

 .متوسط الكميات الشهرية للنفايات الصلبة في المنشآت الصناعية موزعة حسب المنطقة •

 .الطرق المستخدمة في التخلص من المياه العادمة حسب المنطقة والنشاط االقتصادي •

 .باإلضافة إلى مؤشرات إحصائية أخرى •
 

 ::  هيكلية التقرير  هيكلية التقرير2.12.1
، ويتألف التقرير من مجموعة من      2003الذي تم تنفيذه عام     االقتصادي  سية لمسح البيئة    يعرض هذا التقرير النتائج األسا    

الفصول والبنود التي تحتوي على مادة المسح، حيث تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج وتوفر لمستخدم البيانات                  
 يعرض الفصل األول مقدمة     يتألف التقرير من خمسة فصول، حيث      .  توثيقا  شامال  حول إجراءات المسح وظروفه      

ويعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات العلمية      .  حـول موضوع المسح بما في ذلك أهداف التقرير وهيكليته         
بينما يعرض الفصل الثالث النتائج األساسية للمسح حسب المواضيع           .  التي تم اعتمادها في تطوير أدوات البحث       
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حث، وتم جمع بيانات عنها والتي تشمل مواضيع المياه، والنفايات الصلبة، والمياه              األساسية التي تناولها المسح بالب    
 .العادمة

 
فيتناول المنهجية العلمية التي تم اتباعها في تخطيط وتنفيذ المسح بما في ذلك استمارة المسح، والعينة،                فيتناول المنهجية العلمية التي تم اتباعها في تخطيط وتنفيذ المسح بما في ذلك استمارة المسح، والعينة،                  أما الفصل الرابع  أما الفصل الرابع  

العمليات الميدانية بما في ذلك التدريب وجمع البيانات        العمليات الميدانية بما في ذلك التدريب وجمع البيانات         و  و ،،واإلطـار، ومجـتمع الدراسة، وإطار المعاينة، وتصميم العينة        واإلطـار، ومجـتمع الدراسة، وإطار المعاينة، وتصميم العينة        
 ..ويعرض الفصل الخامس تقييما لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها في هذا المسحويعرض الفصل الخامس تقييما لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها في هذا المسح.  .  ومعالجتهاومعالجتها
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 في تطوير أدوات المسح وجمع البيانات        في تطوير أدوات المسح وجمع البيانات       يعـرض هـذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها          يعـرض هـذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها          
تستند هذه المفاهيم إلى توصيات األمم المتحدة في مجال إحصاءات البيئة مع األخذ             تستند هذه المفاهيم إلى توصيات األمم المتحدة في مجال إحصاءات البيئة مع األخذ             .  .  المـتعلقة بموضـوع الدراسة    المـتعلقة بموضـوع الدراسة    

 ..بعين االعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا المجالبعين االعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا المجال

ــتخ استخدام المياه ألغراض الشرب، والطبخ والغسيل وما شابهاستخدام المياه ألغراض الشرب، والطبخ والغسيل وما شابه ــتخاالس ــادي االس ــادي دام الع دام الع
 ::للمياهللمياه

المياه العادمة الناتجة المياه العادمة الناتجة  هي المياه العادمة التي تنتج عن العمليات اإلنتاجية والتصنيعية في المنشأةهي المياه العادمة التي تنتج عن العمليات اإلنتاجية والتصنيعية في المنشأة
: : عن ممارسة النشاطعن ممارسة النشاط

التخلص من النفايات   التخلص من النفايات    ..التخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرهاالتخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي ال تستخلص أو ال يعاد تدويرها
 ::الصلبةالصلبة

إذابة الحديد الخردة من    إذابة الحديد الخردة من        ::مثالمثال. . النفايات في عمليات اإلنتاج واالستهالك    النفايات في عمليات اإلنتاج واالستهالك    إعـادة اسـتعمال     إعـادة اسـتعمال     
 ..اجل تحويله إلى منتجات جديدةاجل تحويله إلى منتجات جديدة

ــادة  ــتدوير أو إع ــادة ال ــتدوير أو إع ال
 ::االستعمالاالستعمال

ـ  ـ ج ـ  ــج ـ  مع ون قل النفايات إلى مكان معالجتها أو التخلص منها من جانب اإلدارات البلدية            قل النفايات إلى مكان معالجتها أو التخلص منها من جانب اإلدارات البلدية            ــمع ون
ة، أو منشآت متخصصة أو     ة، أو منشآت متخصصة أو     والمؤسسـات المماثلـة، أو عن طريق شركات عامة أو خاص          والمؤسسـات المماثلـة، أو عن طريق شركات عامة أو خاص          

ات البلديات انتقائيا أي نقلها لنوع محدد من المنتجات، أو          ات البلديات انتقائيا أي نقلها لنوع محدد من المنتجات، أو          ــوقد يكون جمع نفاي   وقد يكون جمع نفاي   .  .  الحكومةالحكومة
 ..مل كل أنواع النفايات في نفس الوقتمل كل أنواع النفايات في نفس الوقتــدون تفرقة، بمعنى آخر يشدون تفرقة، بمعنى آخر يش

 ::جمع النفاياتجمع النفايات

:        :        فاياتفاياتحرق النحرق الن ..حرق غير منظم في الهواء الطلق لنفايات مثل الخشب والمنسوجات وسواهاحرق غير منظم في الهواء الطلق لنفايات مثل الخشب والمنسوجات وسواها

  بـئر أو حفـرة يخـزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران محكمة                بـئر أو حفـرة يخـزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتبنى من جدران محكمة                
ذات جدران داخلية   ذات جدران داخلية      هي حفرة   هي حفرة  مصمتةمصمتةالالفرة  فرة  ــححفالفال).  ).  امتصاصيةامتصاصية ( ( أو مسـامية    أو مسـامية   ))مصـمتة مصـمتة ((

ة ة االمتصاصياالمتصاصيحفرة  حفرة    وال    وال  ..إسـمنتية أو صخرية ال تنفذ المياه العادمة منها إلى باطن األرض           إسـمنتية أو صخرية ال تنفذ المياه العادمة منها إلى باطن األرض           
 ذات جدران داخلية منفذة للمياه العادمة إلى باطن األرضذات جدران داخلية منفذة للمياه العادمة إلى باطن األرض  هي حفرةهي حفرة

 : :  مجاري مجاريحفرةحفرة

نظـام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه            نظـام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه            
ونقلها من مواقع   ونقلها من مواقع   ) ) مياه األمطار، المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة       مياه األمطار، المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة       ((المسـتعملة   المسـتعملة   

 محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم تصريف المياه              محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم تصريف المياه             إنـتاجها إما إلى   إنـتاجها إما إلى   
 ..المستعملة إلى مياه سطحيةالمستعملة إلى مياه سطحية

 ::شبكة صرف صحيشبكة صرف صحي

هـي شـبكة مـن األنابيـب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع                هـي شـبكة مـن األنابيـب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع                
 .  .  وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى التجمعوتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى التجمع

 ::شبكة مياه عامةشبكة مياه عامة

:          :          مكب نفاياتمكب نفايات ..يستخدم للتخلص من النفايات الصلبةيستخدم للتخلص من النفايات الصلبةموقع مكشوف موقع مكشوف 
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 وتحتوي   .بكة مجاري ـستعملة والتي يتم التخلص منها عادة عن طريق ش         ـاه الم ـالمي
 .وبكتيريا على شكل معلقات ومحاليل على مواد

: : المــياه العادمــة المــياه العادمــة 
    

وتشمل النفايات  وتشمل النفايات  .  .   أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل       أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل      مـادة عديمـة الـنفع وخطرة      مـادة عديمـة الـنفع وخطرة      
الـبلدية، والـنفايات الصـناعية والتجارية، ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية             الـبلدية، والـنفايات الصـناعية والتجارية، ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية             

 ..الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدينالحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين

 ::النفايات الصلبةالنفايات الصلبة

  

ــادي  الطبخ والغسيل وما شابهالطبخ والغسيل وما شابهاستخدام المياه ألغراض الشرب، واستخدام المياه ألغراض الشرب، و ــتخدام الع ــادي االس ــتخدام الع االس
 ::للمياهللمياه

  

هـي المـياه العادمة التي تنتج عن استخدام المياه ألغراض الشرب، والطبخ والغسيل وما               هـي المـياه العادمة التي تنتج عن استخدام المياه ألغراض الشرب، والطبخ والغسيل وما               
 شابهشابه

: :  العادية  العادية المياه العادمة المياه العادمة 
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

، ، األراضي الفلسطينية األراضي الفلسطينية  في    في   االقتصادياالقتصاديإلحصـائية لمسح البيئة     إلحصـائية لمسح البيئة     يعـرض هـذا الفصـل ملخصـا ألهـم المؤشـرات ا            يعـرض هـذا الفصـل ملخصـا ألهـم المؤشـرات ا            
في المنشآت االقتصادية في األراضي     في المنشآت االقتصادية في األراضي     حيـث تعـرض هـذه النـتائج جـزءا مـن السـمات األساسـية لواقع البيئة                   حيـث تعـرض هـذه النـتائج جـزءا مـن السـمات األساسـية لواقع البيئة                   

 ..أمكن توفيرها في هذا المسحأمكن توفيرها في هذا المسحالفلسطينية والتي الفلسطينية والتي 
 

 :المياه 1.3
 

 :لمياه شهريا  ألف متر مكعب من ا938المنشآت االقتصادية تستهلك حوالي 
 لعام   مترا  مكعبا  في األراضي الفلسطينية     ألف 937.8 شهريا  من قبل المنشآت االقتصادية       المستهلكة كمية المياه    بلغت

ات األنشطة الصناعية    المستهلكة شهريا  في قطاع    المياهبلغت كمية   كافة األنشطة االقتصادية، حيث     ، موزعة على    2003
 مترا  مكعبا ،   ألف 413.4 )لمحاجر والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والماء والغاز      قطاعات التعدين واستغالل ا   (

النقل والتخزين واالتصاالت، فيما توزعت بقية الكمية على باقي األنشطة             مكعبا  في قطاع      مترا ألف    6.3مقابل
 .االقتصادية

 
 لالستعمال العادي          مكعبا  مترا  ألف   448.0 إلى    حسب نوع االستعمال   المستهلكة الشهرية   المياهكمية  كما توزعت   

أما بالنسبة لتوزيع هذه الكميات على المناطق فقد أظهرت النتائج أن الكمية            .   لممارسة النشاط   مكعبا  مترا  ألف   489.8و
 مترا  ألف   260.6، وفي قطاع غزة بلغت       مكعبا  مترا  ألف   677.2 في الضفة الغربية قد بلغت       2003المستهلكة في عام    

 .مكعبا 
 

 . .  مكعبا  مكعباًمترا متراً ألف  ألف 2,549.0، ، 20012001 من قبل المنشآت عام  من قبل المنشآت عام المستهلكةالمستهلكة الشهرية  الشهرية المياهالمياهكمية كمية هذا وقد بلغت هذا وقد بلغت 
 

 حيث كان الفرق نتيجة      حيث كان الفرق نتيجة     20032003، و ، و 20012001بعض المنشآت أظهرت وجود زيادة واضحة في استهالك المياه بين األعوام            بعض المنشآت أظهرت وجود زيادة واضحة في استهالك المياه بين األعوام            
ديدة، في حين أن هناك منشآت أظهرت وجود نقصان لديها في           ديدة، في حين أن هناك منشآت أظهرت وجود نقصان لديها في           توسـيع النشـاط االقتصادي وإضافة خطوط إنتاج ج        توسـيع النشـاط االقتصادي وإضافة خطوط إنتاج ج        

 ..استهالك المياه حيث كان الفرق نتيجة الوضع االقتصادي المتردي واالغالقات ومنع التجولاستهالك المياه حيث كان الفرق نتيجة الوضع االقتصادي المتردي واالغالقات ومنع التجول
 

 :شبكة المياه العامة هي المصدر الرئيسي للحصول على المياه
المستخدمة لألغراض العادية والتي بلغت     مياه  لى ال ة للحصول ع  ئيسية الر طريقمياه العامة هي ال    ال ةتبين النتائج أن شبك   

 تستخدم بئر لجمع مياه      2003من المنشآت االقتصادية لعام      % 4.1مقابل  % 93.2نسبتها في األراضي الفلسطينية      
 مياهها الشبكة   مصدرالتي كان   و األنشطة الصناعية قطاع  العاملة في   بلغت نسبة المنشآت االقتصادية     هذا و .  األمطار

 .للمنشآت العاملة في قطاع األنشطة العقارية وااليجارية% 0100.مقابل % 91.3مة العا
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 لبعض األنشطة  الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه لالستخدام العادياألراضيلمنشآت في ا ةنسب : 1شكل 
  2003االقتصادية، 
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االنشطة الصناعية االنشاءات الفنادق والمطاعم التعليم
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شبكة مياه عامة تنكات مياه بئر لجمع مياه االمطار

 
 

أن نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم الشبكة العامة للحصول على المياه لألغراض          أن نسبة المنشآت االقتصادية التي تستخدم الشبكة العامة للحصول على المياه لألغراض            20032003بينـت نتائج المسح لعام      بينـت نتائج المسح لعام      
في قطاع غزة، في قطاع غزة، % % 94.694.6في الضفة الغربية مقابل في الضفة الغربية مقابل % % 92.692.6العادية تختلف حسب المنطقة الجغرافية، فقد بلغت هذه النسبة العادية تختلف حسب المنطقة الجغرافية، فقد بلغت هذه النسبة 

دم الشبكة العامة للحصول على المياه      دم الشبكة العامة للحصول على المياه      واحتلت منطقة وسط الضفة الغربية أعلى نسبة من المنشآت االقتصادية التي تستخ           واحتلت منطقة وسط الضفة الغربية أعلى نسبة من المنشآت االقتصادية التي تستخ           
 ..في شمال الضفة الغربيةفي شمال الضفة الغربية% % 86.486.4مقابل مقابل % % 99.999.9حيث بلغت حيث بلغت 

 
 والمنطقة،  الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه لالستخدام العادياألراضيلمنشآت في ا ةنسب : 2شكل 

2003  
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%

شبكة مياه عامة تنكات مياه بئر لجمع مياه االمطار

 
 

ملة والتي تستخدم شبكة مياه عامة للحصول على المياه ألغراض ممارسة النشاط في بلغت نسبة المنشآت االقتصادية العا  
من المنشآت االقتصادية في الضفة الغربية، منها         % 81.0من المنشآت، حيث بلغت      % 84.3األراضي الفلسطينية   

 .آتمن المنش% 96.9في جنوبها، وبلغت في قطاع غزة % 76.4في منطقة شمال الضفة الغربية و% 79.4
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 : المياه العادمة2.3
 

 :الصرف الصحي هي الطريقة الرئيسية للتخلص من المياه العادمة ةشبك
العادمة بواسطة  المياه  تتخلص من   التي   و 2003االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام       النتائج أن نسبة المنشآت      بينت

 من مياهها العادمة بواسطة الحفر        من المنشآت تتخلص  % 23.6مقابل  ،  %72.7 الصرف الصحي بلغت  شبكة  
وتوزعت هذه النسب حسب القطاعات التي تتخلص من مياهها بواسطة شبكة الصرف الصحي بنسبة                .  االمتصاصية

 .التعليممن المنشآت في قطاع % 63.4مقابل الفنادق والمطاعم، لمنشآت قطاع % 90.1
 

ة نشطاألالعادية لبعض التخلص من المياه العادمة  الفلسطينية حسب طريقة األراضيلمنشآت في ا ةنسب : 3شكل 
  2003االقتصادية، 
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%

شبكة صرف صحي حفرة صماء حفرة امتصاصية

 
أما على مستوى المناطق فقد بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تتخلص من المياه العادمة العادية بواسطة شبكة                    

من مجموع المنشآت   % 87.1 قطاع غزة بلغت     من مجموع المنشآت، وفي   % 66.2الصرف الصحي في الضفة الغربية      
هذا وبلغت نسبة المنشآت االقتصادية العاملة في األراضي الفلسطينية والتي تستخدم شبكة الصرف الصحي .  في القطاع 

من مجموع  % 62.8وبلغت  % 64.0للتخلص من المياه العادمة الناتجة عن ممارسة النشاط في األراضي الفلسطينية             
أما على مستوى مناطق الضفة الغربية فقد .  من مجموع المنشآت في قطاع غزة     % 69.0ضفة الغربية، و  المنشآت في ال  

بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم شبكة الصرف الصحي للتخلص من المياه العادمة الناتجة عن ممارسة النشاط في                   
من مجموع  % 46.0ضفة الغربية، و  من مجموع المنشآت في وسط ال     % 50.5مقارنة مع   % 69.7شمال الضفة الغربية    

 .المنشآت في جنوب الضفة الغربية
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طريقة التخلص من المياه العادمة الناتجة عن ممارسة النشاط  الفلسطينية حسب األراضيلمنشآت في ا ةنسب : 4شكل 
 2003والمنطقة، 
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 :مةمن المنشآت ال تعالج المياه العاد% 94أكثر من 

، %5.7 في األراضي الفلسطينية     2003بلغت نسبة المنشآت التي تعالج المياه العادمة الناتجة عن ممارسة النشاط لعام             
وبلغت أعلى نسبة   .  من مجموع المنشآت في قطاع غزة     % 0.3من مجموع المنشآت في الضفة الغربية و      % 7.1منها  

من مجموع % 12.7 المنشآت في منطقة جنوب الضفة الغربية، و       من مجموع % 21.0للمنشآت التي تعالج المياه العادمة      
 . المنشآت في منطقة وسط الضفة الغربية

 
 : النفايات الصلبة3.3

 
 : كميات النفايات المنتجة1.3.3

 
 : تنتج شهريا  من المنشآت االقتصاديةالنفايات الصلبة ألف طن من 42أكثر من 

الصلبة تم اإلشارة إليه من قبل المنشآت االقتصادية على اختالف أنشطتها في            بلغت الكمية الشهرية ألهم مكون للنفايات       
 ألف طن، حيث نتجت الكمية الكبرى من هذه المكونات من قطاعات األنشطة الصناعية                42.0األراضي الفلسطينية   

 ألف طن 34.2ع هذا وتوزعت هذه الكميات بواق.   ألف طن من قطاع اإلنشاءات5.1 ألف طن مقابل 33.5والتي بلغت  
 . ألف طن في قطاع غزة7.8في الضفة الغربية، و

 

  فصل النفايات2.3.3
 

 : ال تقوم بفصل مكونات النفايات الصلبة2003من المنشآت االقتصادية لعام % 90أكثر من 
موزعة ،  %9.6بلغت نسبة المنشآت التي تقوم بفصل النفايات في كافة األنشطة االقتصادية في األراضي الفلسطينية                 

كما .  من منشآت قطاع األنشطة العقارية وااليجارية     % 0.1من المنشآت في قطاع األنشطة الصناعية، و      % 16.8بواقع  
من المنشآت في   % 17.5من المنشآت في الضفة الغربية و     % 6.4تختلف هذه النسب حسب المناطق الجغرافية فتبلغ         

 .   قطاع غزة
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لبعض األنشطة االقتصادية، للنفايات الصلبة وجود فصل فلسطينية حسب  الاألراضيلمنشآت في ا ة نسب :5شكل 
2003 
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%

 
 : التي يتم فصلها في األراضي الفلسطينيةالصلبةمكونات النفايات مخلفات الطعام هي من أهم 

من المنشآت أنها   % 22.4أفادت  أشارت النتائج إلى أن مخلفات الطعام احتلت المركز األول من حيث الفصل، حيث               
، وفي المركز الثالث الورق والكرتون بنسبة        %19.7تقوم بفصلها، يليها في المركز الثاني التراب والحجارة بنسبة           

تختلف هذه النسب حسب المناطق الجغرافية، ففي حين يحتل فصل الورق والكرتون المركز األول من                 %.  16.3
، نجد أن فصل مخلفات الطعام تحتل المركز األول من مجموع             %23.4ة بنسبة   مجموع المنشآت في الضفة الغربي    

 %.32.2المنشآت في قطاع غزة بنسبة 
 

 :األكياس العادية أهم الوسائل التي يتم وضع النفايات فيها
ة فيها   التي تستخدم األكياس العادية لوضع النفايات المفصول       2003بلغت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام        

من المنشآت تستخدم صناديق بالستيكية، أما بالنسبة لوضع النفايات غير المفصولة فقد بلغت              % 22.7، مقابل   24.8%
 . تستخدم صناديق بالستيكية% 14.0، مقابل %66.8نسبة المنشآت التي تستخدم األكياس العادية 

 
خدمة لوضع النفايات المفصولة فيها لبعض الوسائل المستلمنشآت في األراضي الفلسطينية حسب ا ةنسب: 6شكل 

 2003األنشطة االقتصادية، 
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 : مرات أسبوعيا4أكثر من ثلثي المنشآت االقتصادية تتخلص من نفاياتها أكثر من 
لة مرة إلى ثالث    النفايات المفصو   التي تقوم بالتخلص من    2003بلغت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام         

أما .   مرات أسبوعيا  7من المنشآت تقوم بالتخلص من هذه النفايات أكثر من          % 29.6، مقابل   %26.4مرات أسبوعيا    
النفايات مرة   بالنسبة لدورية التخلص من النفايات غير المفصولة فقد بلغت نسبة المنشآت التي تقوم بالتخلص من هذه                  

 مرات  7من المنشآت تقوم بالتخلص من هذه النفايات أكثر من           % 18.4مقابل  ،  %31.6إلى ثالث مرات أسبوعيا      
 . أسبوعيا

 
 :الطريقة الشائعة في نقل النفايات هي الطريقة اليدوية

، ، %%89.489.4 التي تقوم بنقل النفايات المفصولة يدويا          التي تقوم بنقل النفايات المفصولة يدوياً        20032003بلغـت نسبة المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام          بلغـت نسبة المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام          
ات غير المفصولة، في حين بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم آالت خاصة لنقل النفايات المفصولة               ات غير المفصولة، في حين بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم آالت خاصة لنقل النفايات المفصولة               للنفايللنفاي% % 96.996.9مقابل  مقابل  
 . . للنفايات غير المفصولةللنفايات غير المفصولة% % 1.81.8، مقابل ، مقابل 10.310.3%%

 
  معالجة النفايات الصلبة3.3.3

 
 من المنشآت ال تقوم بمعالجة النفايات الصلبة % 98أكثر من 

 تقوم بمعالجة النفايات الصلبة، منها       2003األراضي الفلسطينية لعام    من المنشآت في    % 1.4أشارت النتائج إلى أن     
في الضفة  % 1.7كما بلغت نسبة المنشآت التي تقوم بمعالجة نفاياتها          .  منشآت في قطاع األنشطة الصناعية    % 2.9

 .في قطاع غزة% 0.7الغربية، و
 

 أنها تستخدم طريقة الحرق     2003ينية لعام   من المنشآت التي تقوم بالمعالجة في األراضي الفلسط        % 68.0وأفادت  
 .    من المنشآت تستخدم طريقة المعالجة الميكانيكية% 24.3المفتوح في المعالجة مقابل 

 
 أكثر من ثالثة أرباع المنشآت تقوم بمعالجة النفايات الصلبة بنفسها

 تقوم بعملية   2003لفلسطينية لعام   من المنشآت التي تقوم بالمعالجة في األراضي ا        % 75.2أشارت النتائج إلى أن     
كما أن . من المنشآت أفادت أن مؤسسة أخرى هي التي تقوم بهذه العملية     % 24.8معالجة النفايات الصلبة بنفسها، مقابل      

 . في قطاع غزة% 98.4من المنشآت في الضفة الغربية تقوم بعملية المعالجة بنفسها، مقابل % 71.1
 

  التخلص من النفايات4.3.3
 

 أكثر من نصف المنشآت االقتصادية تستخدم حاويات مكشوفة خاصة بالبلدية
 التي تستخدم حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية لجمع النفايات فيها          2003بلغت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام        

لمنشآت تستخدم  من ا % 66.2ال تستخدم الحاويات، وتوزعت هذه النسب إلى         % 39.2مقابل  % 52.2داخل المنشأة   
.  في منشآت األنشطة الصناعية   % 45.9حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية في قطاع األنشطة العقارية وااليجارية مقابل            

، %56.2هذا وبلغت نسبة المنشآت التي تستخدم حاوية مكشوفة خاصة بالبلدية من مجموع المنشآت في الضفة الغربية                 
من مجموع المنشآت في جنوب الضفة الغربية       % 67.4لضفة الغربية، و  من مجموع المنشآت في وسط ا     % 76.1منها  

 . من مجموع المنشآت في قطاع غزة% 42.4مقابل 



 

 29

 2003وسيلة جمع النفايات داخل المنشأة والمنطقة،  الفلسطينية حسب األراضيلمنشآت في ا ةنسب: 7شكل 
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حاوية  للبلدية حاوية  للمنشأة بدون حاوية

 
 مستخدمة هي الحاويات المعدنيةالنوع الشائع من الحاويات ال

 تستخدم حاوية معدنية لجمع النفايات،      2003من المنشآت في األراضي الفلسطينية لعام        % 93.7أظهرت النتائج أن    
من مجموع المنشآت في قطاع غزة، كما       % 96.2من مجموع المنشآت في الضفة الغربية و      % 92.9توزعت بنسبة   

 %. 97.3، يليه قطاع أنشطة الخدمة المجتمعية بنسبة %97.8سبة بمقدار يحتل قطاع الفنادق والمطاعم أعلى ن
 

 أكثر من ثالثة أرباع المنشآت تتمتع بخدمات السلطات المحلية في التخلص من النفايات
في قطاع  % 29.3، منها   %19.4النفايات بنفسها    بلغت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تقوم بالتخلص من         

منها % 76.1الصناعية، فيما بلغت نسبة المنشآت التي تتمتع بخدمة السلطات المحلية في التخلص من النفايات               األنشطة  
كذلك بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التي تتخلص من النفايات بنفسها في             .  في قطاع األنشطة الصناعية   % 63.9

من مجموع  % 10.2ي جنوب الضفة الغربية، و    من مجموع المنشآت ف   % 23.7، توزعت بنسبة    %14.4الضفة الغربية   
 . من مجموع المنشآت في قطاع غزة% 31.7المنشآت في وسط الضفة الغربية مقابل 

 
  2003الجهة المسؤولة عن التخلص من النفايات والمنطقة،  الفلسطينية حسب األراضيلمنشآت في ا ة نسب :8 شكل
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 ئعة للتخلص من النفايات هي مكبات السلطات المحليةاألماكن الشا
منها% 90.1بلغت نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تقوم بالتخلص من نفاياتها في مكب للسلطة المحلية                  

من منشآت الضفة الغربية تقوم بالتخلص من نفاياتها في مكب          % 90.8كما أن   .  في قطاع الفنادق والمطاعم   % 97.2
 .من مجموع المنشآت في قطاع غزة% 88.4ة المحلية، مقابلللسلط

 
 : المشاكل التي واجهت المنشآت خالل انتفاضة األقصى4.3

واجهت المنشآت العديد من المشاكل خالل انتفاضة األقصى كان من أهمها انخفاض عدد المكونات المفصولة من                   
 تال ذلك مشكلة في انخفاض كميات المياه المستهلكة بما          من المنشآت، % 99.5النفايات الصلبة والذي اعتبر مشكلة لـ       

 .من المنشآت% 98.8نسبته 
 

 أثناء اإلسرائيليةلمنشآت في األراضي الفلسطينية حسب أهم مشكلة واجهتها بسبب االعتداءات ا ة نسب :9 شكل 
  2003األقصى، انتفاضة 

 

98.8

65.5

99.5 99.2

0

50

100

انخفاض كمية المياه
المستهلكة

انخفاض كمية المياه العادمة
المعالجة

انخفاض عدد المكونات
المفصولة 

انخفاض عدد مكونات
النفايات المعالجة

%

 
 



 

 31

 فصل الرابعلا
 

 منهجيةال
 
ـ يي ـ ع ، ، 20032003يئة االقتصادي الذي تم تنفيذه عام يئة االقتصادي الذي تم تنفيذه عام ببللاا مسح   مسح  ذذييففتي اتبعت في تخطيط وتن    تي اتبعت في تخطيط وتن    للاا  رض هـذا الفصل المنهجية العلمية     رض هـذا الفصل المنهجية العلمية     ع

 ..راسةراسةت الخاصة بموضوع الدت الخاصة بموضوع الداايانيانبب وتحليل ال وتحليل الةةعالجعالجمم البحث األساسية وطرق جمع و البحث األساسية وطرق جمع واتاتتشمل المنهجية تصميم أدوتشمل المنهجية تصميم أدو
 

 :: فترة اإلسناد الزمني فترة اإلسناد الزمني1.41.4
 وكانت فترة اإلسناد الزمني خالل عملية جمع         وكانت فترة اإلسناد الزمني خالل عملية جمع        20032003//0707//1010 لغاية    لغاية   20032003//0606//1010 من    من   تـم جمـع البيانات خالل الفترة      تـم جمـع البيانات خالل الفترة      

البـيانات هي الشهر السابق لوجود الباحث في المنشأة لكافة البيانات عدا دورية التخلص من النفايات الصلبة فقد كانت                   البـيانات هي الشهر السابق لوجود الباحث في المنشأة لكافة البيانات عدا دورية التخلص من النفايات الصلبة فقد كانت                   
 .    .    فترة اإلسناد األسبوع السابق لوجود الباحث في المنشأةفترة اإلسناد األسبوع السابق لوجود الباحث في المنشأة

 
 ::مسحمسحستمارة الستمارة ال   ا   ا22.4

ـ تت ـ م ـ ممللااثل اسـتمارة    ثل اسـتمارة    م ـ س   ححالمسالمسل ل احاحمرمرع ع ميميلجلجة ة نينيلفلف ا ااتاتصفصف الموا الموات، لذلك ال بد أن تتحققت، لذلك ال بد أن تتحققمامالولوععمملل ا امعمعججلليسية يسية ئئررللاا  ةةااددألألاا  ححس
 ..ليلهاليلهاتحتحبيانات وبيانات والاللجة لجة اامعمع  لباتلباتططمتمت و ويداني،يداني،لملمعمل اعمل اللاا  حلةحلةررة مة مصصوخاوخا

 

ت ت ااررااييززلل ا اللالالومن خومن خ  ع،ع،ووموضموضالالا ا ي هذي هذفف االطالع على التجارب الدولية والمحلية  االطالع على التجارب الدولية والمحلية للالالسح من خ سح من خ لملم ا  ا رةرةصميم استما صميم استما  ت  ت تمتمقد  قد  لل
مم مم ألألااات ات ييتوصتوص   حسب حسبتتؤشراؤشرالملم ا اهمهم أ  أ انانمكمكإلإل ا  ا دردر ق  ق طيطيتغتغيمها ل يمها ل  للمنشآت االقتصادية، حيث تم تصم      للمنشآت االقتصادية، حيث تم تصم     نت تتم نت تتم ااتي ك تي ك للااية  ية  يدانيدانممللاا
 . . ي في هذا الجانبي في هذا الجانبننسطيسطيلللمجتمع الفلمجتمع الفااية ية صصع األخذ بعين االعتبار خصوع األخذ بعين االعتبار خصو، م، محدة، والمعايير الدوليةحدة، والمعايير الدوليةمتمتالال
 

 ::ةةارارتصميم وفحص االستمتصميم وفحص االستم
 :: تصميم االستمارة بالمراحل التالية تصميم االستمارة بالمراحل التاليةمرت عمليةمرت عملية

 ..تم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدةتم الرجوع إلى ما هو متوفر من توصيات األمم المتحدة •

 استمارات المسوح التي قام الجهاز المركزي بتنفيذها ومنها استمارات مسح البيئة المنزلي،              استمارات المسوح التي قام الجهاز المركزي بتنفيذها ومنها استمارات مسح البيئة المنزلي،             إلىإلىتـم الـرجوع     تـم الـرجوع      •
 ..ومسح البيئة الصناعي، ومسح البيئة االقتصاديومسح البيئة الصناعي، ومسح البيئة االقتصادي

 ..ستمارةستمارةاالاالتم اقتراح تم اقتراح  •

  ..تعليمات التدقيق والتنظيفتعليمات التدقيق والتنظيفوود تعليمات استيفاء االستمارة د تعليمات استيفاء االستمارة تم إعداتم إعدا •
 

 ::لعينةلعينة ا اتصميمتصميم    33.4

ل ل وواألاألع  ع  نونوالال: : ننعيعينونوى  ى  إلإلر  ر  الختياالختيا تقسيم المؤسسات حسب ا     تقسيم المؤسسات حسب ا    تمتموقد  وقد    ة،ة،حدحدااوو  حلةحلةررمم ذات    ذات   ةةممظظتتننمم  ةةييققببهي عشوائية ط  هي عشوائية ط    عينةعينةللاا
ـ     لملمهـي ا  هـي ا   ـ     ؤسسـات التـي ت : : الحصر الشامل هي  الحصر الشامل هي  ، وأسس اختيار مؤسسات     ، وأسس اختيار مؤسسات     ))11تمال  تمال  ححااببأي  أي  ((    ال الًمما  شا اً شا ررصصححصـرها   صـرها   حح  ممؤسسـات التـي ت

أي التي يزيد عدد    أي التي يزيد عدد    (( والمؤسسات الكبيرة من حيث عدد العمال         والمؤسسات الكبيرة من حيث عدد العمال        ،،المؤسسات التي تقل عن ثالثين منشأة في الطبقة الواحدة        المؤسسات التي تقل عن ثالثين منشأة في الطبقة الواحدة        
هذا وقد  هذا وقد  .  .  طريقة عشوائية منتظمة  طريقة عشوائية منتظمة   ب  ب  تم اختيارها   تم اختيارها  سساتسساتالثاني في العينة هي مؤ    الثاني في العينة هي مؤ    ع  ع  النوالنو    ).).العمال فيها عن عشرين عامال     العمال فيها عن عشرين عامالً    

 .. محافظة محافظة1616نشأة، موزعة على نشأة، موزعة على  م م2,548ئة االقتصادي ئة االقتصادي ييبب ال الحح العينة لمس العينة لمسمم حج حجبلغبلغ
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 :الدراسةجتمع   م1.3.4
 في تصنيف األنشطة     في تصنيف األنشطة    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     هاهاعتمدعتمدييجميع القطاعات التي    جميع القطاعات التي    االقتصادي  االقتصادي  يشـمل مسح البيئة     يشـمل مسح البيئة     

الصادر عن  الصادر عن  ) ) ISIC3((ثالث  ثالث  التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية، التنقيح ال        التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية، التنقيح ال        ، وهو   ، وهو   االقتصـادية االقتصـادية 
، وفقا  ألنشطتها االقتصادية الرئيسية     ، وفقاً ألنشطتها االقتصادية الرئيسية     19971997وقـد تم تصنيف كافة المنشآت في التعداد العام للمنشآت           وقـد تم تصنيف كافة المنشآت في التعداد العام للمنشآت           .  .  األمـم المـتحدة   األمـم المـتحدة   

 ..اعتمادا على هذا التصنيفاعتمادا على هذا التصنيف

 ::التاليةالتالية) ) Tabulation Category((ويغطي المسح كافة األنشطة الواقعة في طوائف التبويب ويغطي المسح كافة األنشطة الواقعة في طوائف التبويب 

 ..ن واستغالل المحاجر ويشمل ذلك استغالل المحاجر الستخراج األحجار والرمالن واستغالل المحاجر ويشمل ذلك استغالل المحاجر الستخراج األحجار والرمالالتعديالتعدي): ): جج((الطائفة الطائفة 

الصناعة التحويلية ويشمل ذلك المنتجات الغذائية والمشروبات، صنع منتجات التبغ، صنع المنسوجات ،             الصناعة التحويلية ويشمل ذلك المنتجات الغذائية والمشروبات، صنع منتجات التبغ، صنع المنسوجات ،             ): ): دد((الطائفـة   الطائفـة   
 ..صنع المواد والمنتجات الكيميائية وغير ذلك من الصناعات التحويليةصنع المواد والمنتجات الكيميائية وغير ذلك من الصناعات التحويلية

 .. وجمع وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياه وجمع وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياهإنتاجإنتاجدادات الكهرباء والغاز والمياه ويشمل ذلك دادات الكهرباء والغاز والمياه ويشمل ذلك إمإم): ): هـهـ((الطائفة الطائفة 

 ..وتشمل اإلنشاءات ونخص بالذكر هنا القطاع المنظم من اإلنشاءاتوتشمل اإلنشاءات ونخص بالذكر هنا القطاع المنظم من اإلنشاءات): ): وو((الطائفة الطائفة 

والسلع الشخصية والسلع الشخصية وتشمل تجارة الجملة والتجزئة، واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية          وتشمل تجارة الجملة والتجزئة، واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية          ): ): زز((الطائفـة   الطائفـة   
 ..األخرى واألسريةاألخرى واألسرية

 ..وتشمل الفنادق والمطاعموتشمل الفنادق والمطاعم): ): حح((الطائفة الطائفة 

 ..وتشمل النقل والتخزين واالتصاالتوتشمل النقل والتخزين واالتصاالت): ): طط((الطائفة الطائفة 

 ..وتشمل األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجاريةوتشمل األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية): ): كك((الطائفة الطائفة 

 ..وتشمل التعليموتشمل التعليم): ): مم((الطائفة الطائفة 

 ..عيعيوتشمل الصحة والضمان االجتماوتشمل الصحة والضمان االجتما): ): نن((الطائفة الطائفة 

 ..وتشمل أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرىوتشمل أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى): ): سس((الطائفة الطائفة 
 

 :ة المعاينطار  إ2.3.4
  مسح  خالل نم إلطارا ثيتحد، وقد تم    1997 العام   ادعدلت ا رها في تي تم حص  لاالقتصادية ا ت   المؤسسا جميعو   ه طارإلا
 .2002سجل المنشآت للعام  ثيدحت

 
 : طبقاتة إلى ينلعا عزيتو 3.3.4

 :التاليةطبقات الإلى  تقسيم المؤسسات في عينة مسح البيئة االقتصادي مت

 :لىإت امؤسسل ات صنفثحيافي رلجغامستوى التصنيف : األولوى مستال .1

بيت بيت ، و ، و  وأريحا، والقدس   وأريحا، والقدس   والبيره،  والبيره، رام اهللا رام اهللا  و  و طولكرم، ونابلس، وقلقيلية،  طولكرم، ونابلس، وقلقيلية،  ، و ، و تشمل محافظات جنين  تشمل محافظات جنين  وو: : الضـفة الغربية  الضـفة الغربية   •
 ..سلفيتسلفيت و وطقتي طوباسطقتي طوباس ومن ومن،،لحم، والخليللحم، والخليل

 ..تشمل محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس ورفحتشمل محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس ورفحوو: : قطاع غزةقطاع غزة •

 نشاطها االقتصادي حسب التصنيف      حسب تاسسؤالم تفنصيث  ح يدتصاقالاط  شانى ال مستو:  الثاني ستوىمال .2
 .REV3-ISICالصناعي السلعي 

 20 عامل فأكثر، وأقل من      20(ين  لماعلا دعدسب  لة حيث تم التصنيف ح    مامستوى فئة حجم الع   : مستوى الثالث ال .3
 ).عامل
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 : العمليات الميدانية4.4
 دفإن ضمان وجو  ذلك  ل.  وليةألا ارهدامص نم ةبولطلما تانايبلاأهم مراحل تنفيذ المسح لجمع       ،ةينداميالت  ايلمعلا لثمت
ر فيوت ىعلك  لذ لمتشا قدو.  فصيليت لشكا ب هيللعمل ع  ا لتي تم  ا ساسيةاأليا  اضالقمن   حلةرالم هذه اح في جنلا تاموقم
 لعمء ال ادأل مةزاللمادية ال اتوفير المستلزمات    و يبدرين والت تعيلات  ايعملستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك       ملا لك
 .رةوص ضلأفب
 

 :لتدريب والتعيين  ا1.4.4
وتم .  ا ك ممكن ذلئي كلما كان    صاعمل اإلح لا رة في بخلذوي ا  نملة  مؤهلامن العناصر    نيد تم اختيار الباحثين الميداني    قل

 يبدر ت لمتاشد  لق.  سحملا فيذ تن ةيادب لبق لكذام و  ع لفة بشكل تخالم انيةيدلم ا تايلمعتدريب الباحثين الميدانيين على ال    
 ت،باإلجا ا ة وتسجيل لئسألا ذلك طرح  يف بما   ينا الميد ملالع تبيات وأد انالبيا جمعات  يعمل على نيينايدم ال ينحثباال

 ستمارة بما في ذلك ا    ، االقتصادي ئةبيال ح مس توصياخصل  حو صاخ ءوأدبيات إجراء المقابالت باإلضافة إلى جز     
 .سحمال ي فةمدختسلما مياهمفلاوت الحمصطوال ةئيببالصة اخل اةلئسألواح سملا
 
 :ة التاليةسيساأليا القضااى ب عليرلتدا جمااشتمل برن دقو

 .هدافهأ وةيئالب مسحتعريف بمعنى ال .1

 .تمارةسالا   المستخدمة فياتحمصطلل احشر .2

 .رةتماسفاء االيست اليةآ .3
 

 :اتنايبلا  فريق العمل الميداني وجمععيزتو   2.4.4
 يني ف طيسفلل ا حصاءي لإل لمركزاز ا  الجه ي مكاتب رديمو يناديملا لمعلل قسنم نم ينا الميد لمع ال قفري شكلتي
قيق التدمتابعة و شراف وال ة اإل مهملب  تطتو. ثينباح ةوخمس  مشرفا قيفرم كل   ض، حيث   ةيداني م رقوفحافظات  لما
لعمل، بحيث يتم استخدامها    ا ق مناط فلتمن مخ  ةبن قري وكت اتلمحافظ ا اتب في كم  وجود عورلف فعاليات المش  تخمل

وات أد مسليتو متال اس  عملية متت  حيث ،ومييال ء العمل هات ان دعيدان قبل وب  م ال يكمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة ف     
 .وميالي للعمة الحصي قيقد وتةاجعمرور يرقاتلة ابتاكوماذج  النعبئةوت ةلفتخمح الالمس

 
 :تانابيال ةجالعم  5.4
 اهإعداد فدات به رامتسال ا علىا  إجراؤهتم  تي  لاات  مليعوالطة  شناأل ة من ع مجمو البيانات معالجة   نت مرحلة متض

 :يات التاليةلتحليل، وشملت هذه المرحلة العملا ةلمرحل
 
 ن للتأكد م  يناديملا قيقدتلل تمايلعت مادات باستخ ارق جميع االستم  يدق ت تمي هذه المرحلة    ف: تدقيق قبل إدخال البيانات   ال.1
 .مل منها ثانية للميدانكتات وإعادة غير المنايبة اليقطنم
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يث حيب  رلتعاام  ظمدعم بن و Access ياناتبخدام رزمة قاعدة    ست تنظيم عملية إدخال البيانات با     تم:  ناتايبلا لادخإ. 2
 :ةيل التاتامسلا وصاوخلاـ بهدادعم إ تيذلامج  البرناوقد تميز.  ه الرزمةذه لالمارة من ختساالة تمت برمج

 .بوساة الحشاشستمارة على اللكانية التعامل مع نسخة مطابقة مإ  •

 .رةماست االيت فنايالب اسلسلماالت الممكنة المنطقية وتحتلقدرة على عمل جميع الفحوص واال ا •

 .ةئل على األسجاباتالداخلي لإلق قيتدلقدرة على ال ا •

 .انيميد اللمالعاء ط أخوة أقميرلت اناايبلا يلخمداء طخأ منى ندأل احدلحفاظ على ال ا •

 ).User-Friendly(طيات عملمج وانابرع الم لهولة االستخدام والتعام س •

ة يت إحصائ ا خالل منظوم  ها من يلحلوتا  مهداتخاسن  مك ي أخرىة  يغكانية تحويل البيانات إلى ص     إم •
 .SPSSثل مرى ة أخيتحليل
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 لفصل الخامسا
 

 اتبيانة الدجو
 
، بأنها عملية محفوفة    )كما حصل في هذا المسح    (لبيئة، عن طريق سؤال المبحوثين       ا ول ح اتانبيالع  جمة  ليعمز  ميتت

 بحوثملباأثر  تتي  لتالاب و تمد تقدير الشخص،  ع وت ةسئلة موضوعي أل ا نيد م دلعلابات  جإلون ا ك،  أ للخط ربكباحتماالت ا 
ا مامته ا دى المستجوبين بد أ فقك  لوبالرغم من ذ  .  ير ذلك من الظروف المؤثرة    وغة  ئلسأل ا هتوجي ةعاوسه   وعي جةدرو
 .المسح أسئلة لىجابة علإل بيراك
 
: ائي بنوعين مختلفين من األخطاء المحتملة، وهما      حص إ سح م  أي اتنيابر ك ثح تتأ سملا ا يانات هذ ان ب لك ف  ذ  إلى فةضاإلبا

ة يئاإلحص ا ير غ اءخطأل ا يرأث ت يلقل ت لى ع لعمللت  ءاراإجة  عدذ  خااتم   ت قدل.  يةئصاإح غير   ءطاخئية، وأ اأخطاء إحص 
اء فيتسية ا وآلني  يدالما العمل   بهلين تم تدريبهم بدقة على أسالي      ؤن م يحثين ميداني ار ب اتيخم ا تكن، ف مم  حد ىأدن إلى
 يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة      يالذوني  اميدلث ا حلباايل   دل ببكتي مدهيوتز ىإل ةافضاإلب ت،شآنمن ال رة م الستماا

معدالت الرفض، واإلدالء بالبيانات الصحيحة      ليلقمان ت ضل ين،وثبحلم مع ا  ملاعالتب  لوس وأ اهئاتيفسا ةيوآلاالستمارة  
 . ير المنحازةوغ

  
 ىلل إيقل ا مم،نيةاميدلء ااخطألعن اكشف  والاراتستمق االتدقياص ل خ مقا ط بريدت تم دقفي  بتمكلعمل ا لا صوصخ ب امأ
 نن أكي يمتلاخطاء أل اسبة نضخفل جأ منو.  يانيدلم امللع ااء أثنن تحصلكن أخطاء التي يماألعدالت ممن  د كبيرح

 سقية تنا ءاطأخ أيبسمح  ث ال ي  ا بحي دق ج يل دق ج إدخا مارنيم ب مصت مت دقف ،بوسل االستمارة إلى الحا   اإدخ تحصل أثناء 
 . لدخا اإلةمليعناء ل أث تحصن أنيمك

 
 ألسئلةض ا  بع مهي ف ة ف بصعو يانحاأل بعض ا في اجهوين و بحوث الم ى أن ن إل انيييدملا نثيباحالر  رياقت تداف أ قدو
 عام كان تقبل    بشكلمشاكل، و لا  هذه ىعللب  تغل ا  تم قدفن  نييداميالن  ت، إال انه نتيجة التأهيل الجيد للباحثي      حاالمصطلو

 . جيدا ةالمبحوثين لالستمار
 
 :اء تنفيذ المسح بما يلينالتي برزت أثة ئيصاحير اإلغخطاء ض األع بخيص مصادرن تلمكوي

تيفاء س وا هملتابمق نم ننشأة أثناء فترة المسح، إذ لم يتمكن الباحثو         لم ا عنن  ليؤومسالض  بعد  اجتوم  عد .1
 .تمارةسالا

ل ستدالالدم ا  ع تاالوح ،مللعن ا ع قفةلمتوواة  مغلقالض والمؤسسات   رفالل حاالت   موتش تجابةساالدم  عت  الحا .2
 .اننولع اعلى

خارج نطاق  ية  دصاتق ا ةطنشأرست   ما يالتشآت   المن  وهي شمولة ال زياد تالا ح من ض آتنشلم ا منة  سب ن ودوج .3
 .المسح

 .من قبل الباحث الميداني الؤلس ارح طقةطرين عة جمناء طاأخ .4

 . لذلكاء على فهمهنبة ابجاإل والسؤللث حومبالم فه .5

ة  الناتج  المفصولة لنفايات ا يةكم و ،ةلكتهمساله  ايملا يةكمتلفة مثل   مخلا ا القضاي عضبل رادفاألات  سيا ق فير  ايتغ .6
 .زمنيةلا تراتدير الفق بتةفة إلى األسئلة المتعلقاإلضا، بايرهقدت م تيثح ةأنشعن الم
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 فان ذلك يعود إلى 2003، ومسح البيئة االقتصادي 2001بين مسح البيئة االقتصادي بالنسبة الختالف التقديرات     .7
اختالف حجم وتمثيل عينة كال المسحين، أضف إلى ذلك أن األول كان مرفق مع سلسلة المسوح االقتصادية،                  

 .، بينما تم تنفيذ الثاني بشكل مستقل2000
 

 :يةناديملا ت اإلشكاليا1.5

 منددا   ع نوينايدلما نوثحابلا هجواث  ض حي  الرف تحاالت ب لثمت ةيميدانلا تاإلشكاليا ضعب تانايبحب عملية جمع ال   اص
 بحس مت هنأ نم مغرلا لى ع ل،واح بعض األ   في نه أ ماك.   القدس محافظةخصوصا في   حالة  ) 40(حاالت الرفض   

 ،2002 ح تحديث اإلطار عامسمل ال خ نمثه  حديت الذي تم و،  1997ت  داد العام للمنشآ  عتلا نم ذوخأملا راطإل ا العينة من 
 .ن سنة اكثر مبل قا نهائيغلقة م المنشآت ضناك بعه نإال أ

 
  معدالت التجاوب2.5

 
 :يللتااحو ن الى للمسح علةائيهالن تابالالمقج ائت نتانك
 

 ابلةقتيجة المن العدد سبةالن
 لةم مكتتماراتاس 1950 76.53

 يا ائة نهلقشآت مغمن 273 10.72

 تا ؤقفة موقشآت متمن 91 3.57

 منشآت لم يستدل على عنوانها 37 1.45

 لنشاط هذا العام امارس تشآت لممن 32 1.26

 ضرفحاالت  40 1.57

 مكرر 23 0.90
 األحداثمغلق بسبب  54 2.12
 أخرى 48 1.88

 المجموع 2548 100.0
 

 حساب األوزان 3.5
أن يتم حساب األوزان، بحيث يكون لكل وحدة تحليل وزن          أن يتم حساب األوزان، بحيث يكون لكل وحدة تحليل وزن          مـن الضـروري عـند حساب التقديرات لمؤشرات المسح           مـن الضـروري عـند حساب التقديرات لمؤشرات المسح           

 للتقليل من التحيز     للتقليل من التحيز    وذلكوذلك تعديل األوزان     تعديل األوزان    ، وبعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات يتم       ، وبعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات يتم       يتناسـب مع احتمال االختيار للوحدة     يتناسـب مع احتمال االختيار للوحدة     
 ..، وحاالت زيادة الشمول، وحاالت زيادة الشمولالناشئ عن حاالت عدم االستجابةالناشئ عن حاالت عدم االستجابة

 
 حساب التباين 4.5

 الن نشر التقديرات مع اإلشارة إلى قيمة األخطاء المرتبطة           الن نشر التقديرات مع اإلشارة إلى قيمة األخطاء المرتبطة          ،،ألخطاء المرتبطة بالمسح  ألخطاء المرتبطة بالمسح  من الضروري أن يجري حساب ا     من الضروري أن يجري حساب ا     
 ..بها يعطي فكرة عن درجة دقة النتائج وموثوقية المسحبها يعطي فكرة عن درجة دقة النتائج وموثوقية المسح

 
خطاء غير  خطاء غير  األاألترتبط  ترتبط  .  .  إحصائيةإحصائية، وأخطاء غير    ، وأخطاء غير    إحصائيةإحصائية  اءاءخطخطأأ: :  للمسـح يصـنف إلـى نوعين        للمسـح يصـنف إلـى نوعين       اإلجمالـي اإلجمالـي إن الخطـأ    إن الخطـأ    

دم الرغبة في   دم الرغبة في   وعوعي في مراحله المختلفة مثل اإلخفاق في تفسير أسئلة االستمارة،           ي في مراحله المختلفة مثل اإلخفاق في تفسير أسئلة االستمارة،           بإجراءات العمل اإلحصائ  بإجراءات العمل اإلحصائ  اإلحصـائية   اإلحصـائية   
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وتعتمد هذه األخطاء على نوعية العمل      وتعتمد هذه األخطاء على نوعية العمل      . . الخالخ……سوء التغطية اإلحصائية  سوء التغطية اإلحصائية  وواإلجابـة الصـحيحة، أو عـدم القدرة عليها،          اإلجابـة الصـحيحة، أو عـدم القدرة عليها،          
 ..ونوعية التدريب واإلشراف وكفاءة التصميم والتنفيذ وما يرتبط بها من فعاليات مختلفةونوعية التدريب واإلشراف وكفاءة التصميم والتنفيذ وما يرتبط بها من فعاليات مختلفة

 
، إال انه من الصعب تقدير      ، إال انه من الصعب تقدير      اإلحصائيةاإلحصائية غير    غير   األخطاءاألخطاء حثيثة في مختلف المراحل للتقليل من         حثيثة في مختلف المراحل للتقليل من        ا اً جهود  جهود بذل فريق العمل  بذل فريق العمل  لقـد   لقـد   

 ..قيمة هذا النوع من األخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فنية، تقوم على أسس نظرية بمعالجتهاقيمة هذا النوع من األخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فنية، تقوم على أسس نظرية بمعالجتها
   

 المعياري والذي    المعياري والذي   باالنحرافباالنحراف غالبا     غالباً   اء اإلحصائية اء اإلحصائية األخطاألخطوتقاس  وتقاس  .  .   فانه يمكن تقييمها إحصائيا     فانه يمكن تقييمها إحصائيا    األخطـاء اإلحصـائية   األخطـاء اإلحصـائية   أمـا   أمـا   
لقد تم حساب التباين لهذا المسح باستخدام الحزمة البرمجية         لقد تم حساب التباين لهذا المسح باستخدام الحزمة البرمجية         .  .  يعـرف علـى انـه الجـذر التربيعـي الموجب للتباين           يعـرف علـى انـه الجـذر التربيعـي الموجب للتباين           

CENVAR حيث تم استخدام طريقة  حيث تم استخدام طريقة Ultimate Cluster   في حساب التباينفي حساب التباين.. 
 

، وتجدر اإلشارة إلى أنه تم استخدام النسب والمعدالت         ، وتجدر اإلشارة إلى أنه تم استخدام النسب والمعدالت         إن صـيغة حسـاب التبايـن مرتـبطة بصـيغة حساب التقدير            إن صـيغة حسـاب التبايـن مرتـبطة بصـيغة حساب التقدير            
 ..والمتوسطات في حساب قيم التقديرات في هذا المسحوالمتوسطات في حساب قيم التقديرات في هذا المسح
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 لمراجعا
 

:  ةيئصاح اإل ةعبش ال ،تسايالسوتحليل ا ة  عيجتماة واال ديصاات االقت مولعملاإدارة  .  1997ة،  دحتملا مماأل .1
الواليات  –ك  رنيويو.  67واو، العدد   ة  السلسل ةالبيئيات  ءاحصإللحات ا طمص مج، مع بساليأل ا ت في ااسرد
 .ةدحتمال

 
 بة حس زغ عية وقطا ربلتصنيف السلعي الموحد للضفة الغ    ا. 1996 ة،ئرة اإلحصاء المركزية الفلسطيني   دا .2

 .فلسطين – م اهللارا.  ديةصا االقتطةنشألا عيمدولي لجلاعي انالص فيتصنلا
 

 – ام اهللا ر.  ةيساالنتائج األس :  1998ناعي  صلة ا ئ البي حس م . 1998،  يةنيلسطفحصاء المركزية ال  إلائرة ا د .3
 .ينفلسط

 
 -رام اهللا .  النتائج األساسية : 2001مسح البيئة االقتصادي    .  2001الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      .4

 فلسطين
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 2003، 2001مؤشرات أساسية مختارة حول نشاط المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية من النواحي البيئية لǔعوام : 1جدول
Table1: Main Selected Indicators about the Activity of the Economic Establishments in the Palestinian 

Territory from Environmental Sides for the Years 2001, 2003 
 

Indicator 2003 2001 المؤشر 

Quantity of monthly consumed water (1000 m3)* 937.8 2,549.0  3 م1000(كمية المياه الشهرية المستهلكة*( 

Means of obtaining water for normal uses   على المياه لالستخدام العادي الحصول وسيلة 

Water network 93.2 69.3 عامة مياه شبكة 

Water tanks 1.3 3.8 مياه تنكات 

Collection rain water well 4.1 0.3 مياه األمطار لجمع بئر 

Others 1.4 26.6 أخرى 

Normal wastewater disposal method   المياه العادمة العادية من التخلص طريقة 

Wastewater network 72.7 65.0 صحي صرف شبكة 

Tight cesspit 3.6 3.5 صماءحفرة  

Porous cesspit 23.6 20.2 امتصاصية حفرة 

Others 0.1 11.3 أخرى 

Solid waste separation existence 9.6 6.4 لمكونات النفايات الصلبة فصل وجود 

Component of separated solid Waste   الصلبة المفصولة النفايات مكونات 

Paper & cartons 16.3 53.8 وكرتونورق  

Plastic & rubber 10.0 6.8 ومطاط بالستيك 

Glass & metal 14.8 11.6 ومعادن زجاج 

Soil & stones 19.7 15.1 وحجارة تراب 

Food Waste 22.4 0.4 طعام مخلفات 

Medical Waste 14.9 .. طبية نفايات 

Chemical Waste 1.9 12.3 كيميائيةنفايات  

Doer of transporting solid waste   تقوم بجمع النفايات التي الجهة 

The establishment 19.4 23.8 نفسها المنشأة 

Local Authority 76.1 74.2 محلية سلطة 

Private contractor 0.9 0.3 خاص متعهد 

Others 3.6 1.7 أخرى 
*:  Certain establishments show major increase in water consumption 
quantities between the years 2003 and 2001due to the extending of  
their economic activities and adding of new production lines, while 
other establishments show a reduction in the consumed water quantities 
which is related to the deterioration of the economic situation, also due 
to the closure and curfew.  
 

، ، 20012001بعض المنشآت أظهرت وجود زيادة واضحة في استهالك المياه بين األعوام            بعض المنشآت أظهرت وجود زيادة واضحة في استهالك المياه بين األعوام            *:  *:  
 حيث كان الفرق نتيجة توسيع النشاط االقتصادي وإضافة خطوط إنتاج جديدة، في  حيث كان الفرق نتيجة توسيع النشاط االقتصادي وإضافة خطوط إنتاج جديدة، في 20032003وو

حيـن ان هـناك منشآت أظهرت وجود نقصان لديها في استهالك المياه حيث كان الفرق                حيـن ان هـناك منشآت أظهرت وجود نقصان لديها في استهالك المياه حيث كان الفرق                
 ..القات ومنع التجولالقات ومنع التجولنتيجة الوضع االقتصادي المتردي واالغنتيجة الوضع االقتصادي المتردي واالغ
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 2003،  في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصاديالمستهلكة كمية المياه  :2 جدول
Table 2:  Quantity of Consumed Water in the Economical Establishments in the Palestinian  

Territory by Economic Activity, 2003 
 

Units in thousand cubic meter/month شهر/ متر مكعبألف: الوحدة

Quantity of consumed water   المياه المستهلكةكمية
Economic activity لممارسة النشاط 

Activity uses 
 استعمال عادي
Normal uses 

 المجموع
Total 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 489.8 448.0  األراضي الفلسطينية 937.8

Industrial activities 293.8 119.6  األنشطة الصناعية 413.4

Constructions 9.7 3.0  اإلنشاءات 12.7

Whole sale, retail & repairs 78.9 173.3   الجملة والتجزئة تجارة 252.2

Hotels & restaurants 40.0 19.3  والمطاعم الفنادق 59.3

Transport, storage & communications 1.2 5.1   واالتصاالتوالتخزين النقل 6.3
Real estate, renting & business 
activities 1.7 26.0   وااليجاريةالعقارية األنشطة 27.7

Education 11.0 39.6  التعليم 50.7

Health & social work 31.9 42.7  الصحة والضمان االجتماعي 74.5

Community, social & personal services 21.6 19.4   المجتمعيةالخدمة أنشطة 41.1

 
 2003المنطقة،  في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب المستهلكةكمية المياه  : 3 جدول

Table 3:  Quantity of Consumed Water in the Economical Establishments in the Palestinian  
Territory by Region, 2003 

 

Units in thousand cubic meter/month  شهر/ متر مكعبألف: الوحدة 

Quantity of consumed water المياه المستهلكةكمية  
Region لممارسة النشاط 

Activity uses 
 استعمال عادي
Normal uses 

 المجموع
Total 

 المنطقة

Palestinian Territory 489.8 448.0 937.8 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 391.1 286.0 677.2 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 135.6 80.7 216.2 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 164.1 147.6 311.7 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 91.5 57.8 149.3 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 98.6 162.0 260.6 زةقطاعƷ  
 



 

45

  العادي الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه لالستخدام األراضي للمنشآت االقتصادية في النسبيالتوزيع  : 4 جدول
 2003، والنشاط االقتصادي

Table 4:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by 
 Means of Obtaining Water for Normal Uses and Economic Activity, 2003 

 

Economic activity 
 

 أخرى
Others 

األمطار لجمع مياه بئر
Collection water 

well 

  مياهتنكات
Water 
tanks 

  مياه عامةشبكة
Water 

network 
 االقتصادي النشاط

Palestinian Territory 1.4 4.1 1.3 93.2 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 3.2 5.4 0.1 91.3 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 0.5 1.4 0.4 97.7 اإلنشاءات 
Whole sale, retail & 
repairs 1.3 5.3 2.3 91.1 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.1 0.0 0.2 99.7 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 1.2 3.1 0.6 95.1 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & 
business activities 0.0 0.0 0.0 100.0 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 0.0 2.3 0.1 97.6 التعليم 

Health & social work 0.1 0.3 0.6 99.0 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & 
personal services 0.0 2.4 0.0 97.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 العادي للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه لالستخدام النسبي التوزيع  :5 جدول

 2003المنطقة، و
Table 5:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by  

Means of Obtaining Water for Normal Uses and Region, 2003 
 

Region أخرى 
Others 

 األمطار لجمع مياه بئر
Collection water 

well 

  مياهتنكات
Water 
tanks 

  مياه عامةشبكة
Water network 

 المنطقة

Palestinian Territory 1.4 4.1 1.3 93.2 لسطينية الفاألراضي 

West Bank 1.1 4.5 1.8 92.6 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 4.8 4.5 4.3 86.4 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 0 0 0.0 99.9 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 0.0 8.0 1.9 90.1 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 2.2 3.2 0.0 94.6 زةقطاعƷ  
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 ألƷراض ممارسة للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب وسيلة الحصول على المياه النسبيلتوزيع ا : 6 جدول
 2003المنطقة،  والنشاط

Table 6:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by 
Means of Obtaining Water for Activity Uses and Region, 2003 

 

Region أخرى 
Others 

 األمطار لجمع مياه بئر
Collection water 

well 

  مياهتنكات
Water 
tanks 

  مياه عامةشبكة
Water 

network 
 المنطقة

Palestinian Territory 3.6 7.4 4.7 84.3 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 4.1 9.0 5.9 81.0 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 6.0 8.6 6.0 79.4 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 0.0 1.6 4.0 94.4 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 0.0 16.7 6.9 76.4 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 1.9 1.0 0.1 96.9 زةقطاعƷ  

 
  من المياه العادمة التخلصقة   الفلسطينية حسب طرياألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع : 7 جدول

 2003، العادية والنشاط االقتصادي
Table 7:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory 

by Their Normal Wastewater Disposal Method and Economic Activity, 2003 
 

Economic activity أخرى 
Others 

 امتصاصيةرةحف
Porous 
cesspit 

  صماءحفرة
Tight cesspit 

 صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 
 االقتصادي النشاط

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية 72.7 3.6 23.6 0.1

Industrial activities   الصناعيةاألنشطة 72.0 8.3 19.2 0.5

Constructions  اءاتاإلنش 80.4 3.6 16.0 0.0

Whole sale, retail & repairs   الجملة والتجزئةتجارة 70.3 0.0 29.7 0.0

Hotels & restaurants  والمطاعم الفنادق 90.1 0.0 9.9 0.0

Transport, storage & communications   واالتصاالتوالتخزين النقل 82.0 3.1 13.3 1.6

Real estate, renting & business activities   وااليجاريةالعقارية األنشطة 83.1 2.9 14.0 0.0

Education  التعليم 63.4 9.5 27.1 0.0

Health & social work 0.0 14.5 8.2 77.3 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services   المجتمعيةالخدمة أنشطة 72.9 8.1 19.0 0.0
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  من المياه العادمة التخلص منشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب طريقة للالنسبي التوزيع  :8 جدول
 2003والمنطقة، العادية 

Table 8:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory 
by Their Normal Wastewater Disposal Method and Region, 2003 

 

Region خرىأ 
Others 

  امتصاصيةحفرة
Porous cesspit

  صماءحفرة
Tight cesspit 

 صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 
 المنطقة

Palestinian Territory 0.1 23.6 3.6 72.7 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 0.2 29.0 4.6 66.2 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 0.0 43.2 0.1 56.7 ربية الضفة الغشمال 

West Bank Middle 0.0 16.0 6.0 78.0 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 0.4 31.8 5.8 62.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 0.1 11.5 1.3 87.1 زةقطاعƷ  

 
  من المياه العادمة التخلص للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب طريقة  النسبي التوزيع  :9 جدول

 2003الناتجة عن ممارسة النشاط والمنطقة، 
Table 9:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory 

by Their Activity Wastewater Disposal Method and Region, 2003 
 

Region أخرى 
Others 

  امتصاصيةحفرة
Porous cesspit

  صماءحفرة
Tight cesspit 

 صرف صحيشبكة
Wastewater 

network 
 المنطقة

Palestinian Territory 6.6 20.5 8.9 64.0 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 5.6 20.8 10.8 62.8 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 1.4 21.5 7.4 69.7 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 15.1 12.2 22.2 50.5 غربية الضفة الوسط 

West Bank South 14.2 25.5 14.3 46.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 10.7 19.3 1.0 69.0 زةقطاعƷ  

 
  عن ممارسةلناتجة المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب وجود معالجة للمياه العادمة انسبة  :10 جدول

 2003والمنطقة، النشاط 
Table 10:  Percent of Economical Establishments in the Palestinian Territory by the  

Existence of Wastewater Treatment and Region, 2003 
 

Region معالجة للمياه العادمة وجود  
Existence of wastewater treatment  

 المنطقة

Palestinian Territory 5.7 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 7.1 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 2.3 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 12.7 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 21.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 0.3 زةقطاعƷ  
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 ينية حسب في المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطالتقديرية الشهرية للنفايات الصلبة الناتجة كمية ال  :11 جدول

  2003المنطقة، 
Table 11:  Estimated Monthly Solid Waste Quantity in the Economical Establishments 

in the Palestinian Territory by Region, 2003 
 

Region شهر/ طن(التقديرية للنفايات الصلبة كمية ال( 
 Estimated quantity of solid waste (Ton/month) 

 قةالمنط

Palestinian Territory   الفلسطينيةاألراضي 42,031.6

West Bank   الƸربيةالضفة 34,225.8

West Bank North   الضفة الغربيةشمال 3,210.3

West Bank Middle   الضفة الغربيةوسط 16,454.0

West Bank South   الضفة الغربيةجنوب 14,561.5

Gaza Strip   Ʒزةقطاع 7,805.8

 
 في في المنشآت االقتصادية الناتجة عن ممارسة النشاطالمفصولة للنفايات الصلبة  الشهرية التقديرية الكمية : 12 لجدو

 2003،  حسب النشاط االقتصاديالفلسطينية األراضي
Table 12:  Estimated Monthly Separated Quantity of Solid Waste in the Economical 

Establishments  in the Palestinian Territory by Economic Activity, 2003 
 

Economic activity شهر/ طن(الكمية التقديرية(  
Estimated quantity (Ton/month) 

 النشاط االقتصادي

Palestinian Territory 42,031.6 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities *33,455.3 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 5,073.0 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 2,644.2 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 231.5 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 61.9 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 54.2 وااليجاريةاريةالعق األنشطة  

Education 127.0 التعليم 

Health & social work 299.6 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 84.9 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

*: The variance of these quantities is fairly high  * : تباين هذه الكميات مرتفع نسبيا 
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 للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب وجود فصل للنفايات الناتجة قبل النسبي التوزيع:  13 جدول
 2003،  والمنطقةالتخلص منها

Table 13:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory 
by Separation of Solid Waste and Region, 2003 

 

    Type of separationنوع الفصل 
Region 

 ال يوجد فصل
No 

separation 
 جزئي

Partial 
 كلي

Total 

 المنطقة

Palestinian Territory 90.4 7.1 2.5 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 93.6 5.0 1.4 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 94.5 3.3 2.2 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 88.3 11.7 0.0 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 96.4 2.3 1.3 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 82.5 12.3 5.2 زةقطاعƷ  

 
  ممارسة النشاطعن الناتجة  الفلسطينية حسب وجود فصل لمكونات النفايات الصلبةاألراضي نسبة المنشآت في  :14 جدول

 2003،  والنشاط االقتصادي
Table 14:  Percent of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the Existence  

of Solid Waste Separation and Economic Activity, 2003 
 

Economic activity الصلبةالنفايات فصل لمكونات وجود  
Solid waste separation existence 

 االقتصادي النشاط

Palestinian Territory 9.6 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 16.8 الصناعيةاألنشطة  

Construction 7.7 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 6.1 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 3.1 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 2.1 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 0.1 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 2.6 التعليم 

Health & social work 29.6  الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 2.0 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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  ةلوفص مكونات النفايات الصلبة الم الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :15 جدول
 2003،  االقتصاديوالنشاط

Table 15:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by 
 the Component of Separated Solid Waste and Economic Activity, 2003 

  

Economic activity 

 نفايات كيميائية
Chemical 

Waste 

 نفايات طبية
Medical 
Waste 

مخلفات 
 طعام

Food 
Waste 

تراب 
 وحجارة
Soil & 
stones 

 ƚزجا
 ومعادن
Glass 

& 
metal 

بالستيك 
 ومطاط

Plastic 
& 

rubber 

ورق 
 وكرتون

Paper & 
cartons 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 1.9 14.9 22.4 19.7 14.8 10.0 16.3 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 0.0 0.0 17.2 38.6 10.5 2.0 31.7 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 0.0 0.0 38.0 28.5 14.4 14.3 4.8 اإلنشاءات 
Whole sale, retail & 
repairs 0.0 0.0 46.4 0.0 3.2 4.0 46.4 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.0 0.0 17.8 17.7 0.0 5.5 59.0 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & 
communications 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 

 والتخزين النقل
 واالتصاالت

Real estate, renting & 
business activities 0.0 1.4 48.6 1.4 0.0 0.0 48.6 

 العقارية األنشطة
 وااليجارية

Education 4.4 60.0 3.7 1.6 6.0 3.4 20.9 التعليم 
Community, social & 
personal services 48.8 0.0 49.6 0.8 0.0 0.0 0.8 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 
 2003والمنطقة، المفصولة كونات النفايات الصلبة  م الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :16 جدول

Table 16:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the 
Component of Separated Solid Waste and Region, 2003 

 

Solid Waste 
component 

 قطاع Ʒزة
Gaza 
Strip 

جنوب الضفة 
 ةالƸربي

West Bank 
South 

وسط الضفة 
 الƸربية

West Bank 
Middle 

شمال الضفة 
 الƸربية

West Bank 
North 

 الضفة الƸربية
West 
Bank 

 األراضي
 الفلسطينية

Palestinian 
Territory 

مكونات النفايات 
 الصلبة

Paper & Cartons 10.1 28.2 23.6 19.4 23.4 16.3 ورق وكرتون 

Plastic & rubber 7.8 14.6 11.5 12.7 12.6 10.0 بالستيك ومطاط 

Glass & Metal 12.1 7.3 24.1 17.2 17.9 14.8 زجاج ومعادن 

Soil & Stones 27.8 0.2 14.5 12.5 10.4 19.7 تراب وحجارة 

Food Waste 32.2 14.4 8.4 12.6 11.1 22.4 مخلفات طعام 

Medical Waste 8.2 33.8 14.5 25.5 22.6 14.9 بيةنفايات ط 

Chemical Waste 1.8 1.5 3.4 0.1 2.0 1.9 نفايات كيميائية 
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  الوسائل المستخدمة لوضع النفايات المفصولة فيها  الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :17 جدول
 2003،  االقتصاديوالنشاط

Table 17:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by the Means 
Where Separated Solid Waste Put in and Economic Activity, 2003 

 

Economic activity أخرى 
Others 

صناديق 
 بالستيك

Plastic 
boxes 

صناديق 
 معدنية

Metal 
boxes 

صناديق 
 كرتونية

Carton 
boxes 

أكياس 
 خاصة

Special 
bags 

س أكيا
 عادية

Nylon 
bags 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 15.3 22.7 15.9 7.1 14.2  الفلسطينية األراضي 24.8

Industrial activities 21.9 16.2 15.3 13.6 16.7   الصناعيةاألنشطة 16.3

Constructions 13.1 4.1 30.2 4.4 0.0  اإلنشاءات 48.2
Whole sale, retail & 
repairs 21.0 31.6 26.3 5.3 0.0   الجملة والتجزئة تجارة 15.8

Hotels & restaurants 0.0 0.0 0.8 1.1 1.1  والمطاعم الفنادق 97.0
Transport, storage & 
communications 13.9 13.9 7.2 7.7 0.0   واالتصاالتوالتخزين النقل 57.3

Real estate, renting & 
business activities 0.0 0.0 60.0 0.0 40.0   وااليجاريةالعقارية األنشطة 0.0

Education 0.0 49.1 1.8 0.0 1.4  التعليم 47.7

Health & social work 0.7 19.5 2.9 2.4 34.6  الصحة والضمان االجتماعي  39.9
Community, social & 
personal services 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0   المجتمعيةالخدمة أنشطة 99.2

 

 
 الوسائل المستخدمة لوضع النفايات المفصولة فيها  الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع : 18 جدول

 2003والمنطقة، 
Table 18:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by  

the Means Where Separated Solid Waste Put in and Region, 2003 
 

Region أخرى 
Others 

صناديق 
 بالستيك

Plastic 
boxes 

صناديق 
 معدنية

Metal 
boxes 

صناديق 
 كرتونية

Carton 
boxes 

 أكياس خاصة
Special 

bags 

 أكياس عادية
Nylon 
bags 

 المنطقة

Palestinian Territory 15.3 22.7 15.9 7.1 14.2 24.8 لسطينية الفاألراضي 

West Bank 14.6 12.9 10.4 14.4 15.9 31.8 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 24.8 5.9 5.3 13.7 6.0 44.3 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 14.7 11.3 19.1 14.3 7.3 33.3 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 1.1 25.2 0.5 15.6 44.9 12.7 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 15.9 32.0 21.2 0.0 12.7 18.2 زةقطاعƷ  
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،  االقتصاديوالنشاط دورية جمع النفايات المفصولة فيها  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :19 جدول
2003 

Table 19:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by the 
Periodicity of Separated Solid Waste Collection and Economic Activity, 2003 

 

Periodicity (weekly)  أسبوعيا (الدورية( 
Economic activity 7مرات فأكثر  

7 times and more 
  مرات 3 إلى 1من  6 -4

From 1 to 3 times 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 29.6 44.0 26.4 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 13.4 47.4 39.2 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 0.0 53.4 46.6 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 57.1 33.3 9.6 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 4.3 94.9 0.8 عموالمطا الفنادق 
Transport, storage & 
communications 21.7 41.8 36.5 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & 
business activities 0.0 20.0 80.0 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 1.8 96.9 1.3 التعليم 

Health & social work 9.0 55.1 35.9 عي الصحة والضمان االجتما 
Community, social & 
personal services 0.0 2.4 97.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 

 
 2003 دورية جمع النفايات المفصولة فيها والمنطقة،  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :20 جدول

Table 20:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by the 
Periodicity of Separated Solid Waste Collection and Region, 2003 

 

Periodicity (weekly)  أسبوعيا (الدورية( 
Region 7مرات فأكثر  

7 times and more 
  مرات 3 إلى 1من  6 -4

From 1 to 3 times 

 المنطقة

Palestinian Territory 29.6 44.0 26.4 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 12.2 38.9 48.9 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 0.1 57.7 42.2 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 1.1 27.4 71.5 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 48.5 35.7 15.8 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 44.9 48.5 6.6 زةعقطاƷ  
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  طريقة نقل النفايات المفصولة داخل الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :21 جدول
 2003،  االقتصاديوالنشاطالمنشأة 

Table 21  : Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory 
by the Transportation Method of Separated Solid Waste and Economic Activity, 2003 

 

Economic activity  بالطريقتين معا 
Both methods 

  خاصةƆالت 
Special tools 

 يدويا 
Manually 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 0.3 10.3 89.4 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 0.7 19.9 79.4 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 4.4 36.6 59.0 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 0.1 9.5 90.4 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 3.2 0.0 96.8 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 0.0 13.9 86.1 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business 
activities 40.0 40.0 20.0 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 0.0 1.8 98.2 التعليم 

Health & social work 0.2 0.1 99.7  الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 0.0 0.0 100.0 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 

 
  طريقة نقل النفايات المفصولة داخل المنشأة الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :22 جدول

 2003والمنطقة، 
Table 22:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory 

 by the Transportation Method of Separated Solid Waste and Region, 2003 
 

Region  بالطريقتين معا 
Both methods 

  خاصةƆالت 
Special tools 

 يدويا 
Manually 

 المنطقة

Palestinian Territory 0.3 10.3 89.4 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 0.5 12.9 86.6 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 0.3 13.1 86.6 ة الغربية الضفشمال 

West Bank Middle 0.6 19.5 79.9 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 0.7 0.2 99.1 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 0.2 8.0 91.8 زةقطاعƷ  
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 صولة الوسائل المستخدمة لوضع النفايات Ʒير المف الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :23 جدول
 2003،  االقتصاديوالنشاطفيها 

Table 23:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the  
Means Where Non -Separated Solid Waste Put in and Economic Activity, 2003 

 

Economic activity أخرى 
Others 

صناديق 
 بالستيك

Plastic 
boxes 

صناديق 
 معدنية

Metal 
boxes 

صناديق 
 كرتونية

Carton 
boxes 

أكياس 
 خاصة

Special 
bags 

أكياس 
 عادية

Nylon 
bags 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 2.2 14.0 3.5 7.4 6.1 66.8 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 9.0 22.0 9.1 4.4 7.9 47.6 صناعية الاألنشطة 

Constructions 1.4 11.5 3.5 2.5 5.9 75.2 اإلنشاءات 
Whole sale, retail & 
repairs 0.7 14.1 2.4 11.2 3.6 68.0 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.1 15.3 0.0 4.4 4.7 75.5 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 1.0 6.5 2.8 1.7 4.1 83.9 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & 
business activities 0.0 7.2 2.2 2.2 7.6 80.8 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 0.0 5.5 0.0 0.0 6.3 88.2 التعليم 

Health & social work 0.0 4.4 0.0 0.0 18.0 77.6  الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & 
personal services 0.0 2.2 2.2 0.0 8.3 87.3 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 

 
 Ʒير المفصولة النفاياتللمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب الوسائل المستخدمة لوضع  النسبي التوزيع  :24 جدول

 2003والمنطقة،  فيها 
Table 24:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the 

 Means Where Non -Separated Solid Waste Put in and Region, 2003 
 

Region أخرى 
Others 

صناديق 
 بالستيك

Plastic 
boxes 

صناديق 
 معدنية

Metal 
boxes 

صناديق 
 كرتونية

Carton 
boxes 

أكياس 
 خاصة

Special 
bags 

س أكيا
 عادية

Nylon 
bags 

 المنطقة

Palestinian Territory 2.2 14.0 3.5 7.4 6.1 66.8 األراضي الفلسطينية 

West Bank 3.2 12.1 3.1 8.3 4.2 69.1 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 2.0 7.1 2.3 2.8 4.7 81.1 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 3.7 12.1 3.6 0.1 1.2 79.3 لضفة الغربية اوسط 

West Bank South 4.1 18.8 3.8 22.1 6.0 45.2 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 0.1 18.7 4.6 5.1 10.7 60.8 زةƷ قطاع 
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  طريقة نقل النفايات Ʒير المفصولة داخل المنشأة الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :25 جدول
 2003، صادي االقتوالنشاط 

Table 25:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the 
Transportation Method of  Non-Separated Solid Waste and Economic Activity, 2003 

 

Economic activity  بالطريقتين معا 
Both methods 

  خاصةƆالت 
Special tools 

 يدويا 
Manually 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 1.3 1.8 96.9 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 3.1 4.4 92.5 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 1.7 3.1 95.2 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 1.2 1.1 97.7 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.0 0.2 99.8 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 0.7 1.1 98.2 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business 
activities 0.0 0.0 100.0 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 0.2 0.0 99.8 التعليم 

Health & social work 0.0 2.5 97.5  الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 0.1 0.0 99.9 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 

 
  طريقة نقل النفايات Ʒير المفصولة داخل المنشأة الفلسطينية حسباألراضي للمنشآت االقتصادية في النسبي التوزيع  :26 جدول

 2003 والمنطقة، 
Table 26:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the 

Transportation Method of Non-Separated Solid Waste and Region, 2003 
 

Region  بالطريقتين معا 
Both methods 

  خاصةƆالت 
Special tools 

 يدويا 
Manually 

 المنطقة

Palestinian Territory 1.3 1.8 96.9 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 1.8 1.0 97.2 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 0.1 0.3 99.6 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 1.0 0.5 98.5 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 4.8 2.2 93.0 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 0.1 3.7 96.2 زةقطاعƷ  
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 والنشاط دورية جمع النفايات Ʒير المفصولة فيها  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :27 جدول
 2003، االقتصادي

Table 27:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by the 
Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Economic Activity, 2003 

 

Periodicity (weekly)   أسبوعيا (الدورية(  
Economic activity 7مرات فأكثر  

7 times and more 
  مرات3 إلى 1 من 6 -4

From 1 to 3 times 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 18.4 50.0 31.6 الفلسطينية راضياأل 

Industrial activities 7.2 56.8 36.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 1.8 56.3 41.9 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 25.2 43.5 31.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 36.0 51.7 12.3 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 20.3 44.2 35.5 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business 
activities 6.0 41.7 52.3 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 6.5 77.9 15.6 التعليم 

Health & social work 5.0 69.1 26.0  الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 14.7 58.1 27.2 المجتمعيةالخدمة أنشطة  

 

 
  دورية جمع النفايات Ʒير المفصولة  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :28 جدول

 2003فيها والمنطقة، 
Table 28:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory  

by the Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Region, 2003 
 

Periodicity (weekly)  أسبوعيا (الدورية( 
Region 7مرات فأكثر  

7 times and more 
  مرات 3 إلى 1 من 6 -4

From 1 to 3 times 

 المنطقة

Palestinian Territory 18.4 50.0 31.6 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 15.3 48.6 36.1 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 9.3 41.5 49.2 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 21.2 63.8 15.0 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 19.0 46.5 34.5 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 26.1 53.8 20.1 زةقطاعƷ  
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 والنشاطوجود معالجة للنفايات الصلبة ونوع المعالجة  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :29 لجدو
 2003، االقتصادي

Table 29:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by Presence  
of  Solid Waste Treatment, Type of Treatment and Economic Activity, 2003 

 

Type of treatment نوع المعالجة  

Economic activity أخرى 
Others 

المعالجة 
 الميكانيكية

Mechanical 
treatment 

المعالجة 
 ويةالكيما

Chemical 
treatment 

 الدفن
Buried 

الحرق 
 المفتوح
Open 

burning 

وجود معالجة 
 للنفايات الصلبة
Presence of 
solid waste 
treatment 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 1.9 24.3 5.4 0.4 68.0 1.4 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 0.0 50.2 0.8 0.3 48.7 2.9 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 16.4 0.0 0.0 0.0 83.6 2.0 اإلنشاءات 
Whole sale, retail & 
repairs 0.0 0.0 0.0 0.6 99.4 0.6 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 18.2 0.0 0.0 18.2 63.6 1.1 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & 
business activities 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 وااليجارية العقارية األنشطة

Education 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2.6 التعليم 

Health & social work 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4.8 الصحة والضمان االجتماعي
 

 
 وجود معالجة للنفايات الصلبة ونوع المعالجةسب  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حالنسبي التوزيع  :30 جدول

 2003والمنطقة، 
Table 30:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by  

Presence of Solid Waste Treatment, Type of Treatment and Region, 2003 
 

Type of treatment المعالجة نوع  

Region 
 أخرى

Others 
 المعالجة
 الميكانيكية

Mechanical 
treatment 

 المعالجة
 الكيماوية

Chemical 
treatment 

 الدفن
Buried 

 الحرق
 المفتوح
Open 

burning 

وجود معالجة 
 للنفايات الصلبة
Presence of 
solid waste 
treatment 

 المنطقة

Palestinian 
Territory 1.9 24.3 5.4 0.4 68.0 1.4 األراضي الفلسطينية 

West Bank 2.0 27.0 5.7 0.1 65.2 1.7 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 4.7 0.8 9.8 0.0 84.7 1.6 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 0.0 46.9 0.0 0.3 52.8 4.0 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 0.0 5.3 64.3 0.0 30.4 0.1  الغربيةجنوب الضفة
Gaza Strip 1.7 8.7 3.4 1.7 84.5 0.7 زةƷ قطاع 
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 وجود معالجة للنفايات الصلبة والجهة التي تقوم  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :31 جدول
 2003بالمعالجة والمنطقة، 

Table 31:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by Presence 
of Solid Waste Treatment, Doer of  Treatment and Region, 2003 

 

Doer of  treatment الجهة التي تقوم بالمعالجة 
Economic activity أخرى مؤسسة 

Other establishment 
 المنشأة بنفسها

The establishment 

 وجود معالجة للنفايات الصلبة
Presence of solid waste 

treatment 
  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 24.8 75.2 1.4 األراضي الفلسطينية 

West Bank 28.9 71.1 1.7 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 0.0 100.0 1.6 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 48.0 52.0 4.0 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 62.0 38.0 0.1 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 1.6 98.4 0.7 زةƷ قطاع 

 

 
،  االقتصاديوالنشاط وسيلة جمع النفايات داخل المنشأة للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :32 جدول

2003 
Table 32:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the Solid 

Waste Collection Mean Inside the Establishment and Economic Activity, 2003 
 

Economic activity 
 بدون حاوية
Without 

container 

حاوية مƸلقة خاصة 
 بالبلدية

Establishment 
closed 

container 

حاوية مكشوفة 
 صة بالمنشأةخا

Establishment 
open 

container 

حاوية مƸلقة 
 خاصة بالبلدية

Municipality 
closed 

container 

حاوية مكشوفة 
 خاصة بالبلدية

Municipality 
open 

container 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 39.2 0.4 3.4 4.8 52.2 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 46.9 0.0 6.3 0.9 45.9 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 32.4 2.1 1.9 6.8 56.8 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 41.6 0.0 2.9 4.9 50.6 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 24.6 0.1 0.0 11.1 64.2 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 25.1 0.8 2.7 6.0 65.4 واالتصاالتوالتخزين النقل 
Real estate, renting & 
business activities 20.6 4.1 2.5 6.6 66.2 وااليجاريةالعقارية األنشطة 

Education 25.4 7.4 9.2 3.3 54.7 التعليم 

Health & social work 24.6 1.6 1.0 7.5 65.3 الصحة والضمان االجتماعي
Community, social & 
personal services 35.0 0.0 0.0 10.4 54.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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  وسيلة جمع النفايات داخل المنشأة للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب النسبي التوزيع  :33 جدول
 2003والمنطقة، 

Table 33:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by  
the Solid Waste Collection Mean Inside the Establishment and Region, 2003 

 

Region 
 بدون حاوية
Without 

container 

حاوية مƸلقة 
 خاصة بالمنشأة

Establishment 
closed 

container 

حاوية مكشوفة 
 خاصة بالمنشأة

Establishment 
open 

container 

حاوية مƸلقة خاصة 
 بالبلدية

Municipality 
closed 

container 

حاوية مكشوفة 
 خاصة بالبلدية

Municipality 
open 

container 

 المنطقة

Palestinian Territory 39.2 0.4 3.4 4.8 52.2 األراضي الفلسطينية 

West Bank 34.8 0.2 3.3 5.5 56.2 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 53.5 0.0 4.4 5.1 37.0 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 18.7 0.5 1.9 2.8 76.1 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 21.4 0.3 2.7 8.2 67.4 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 50.1 1.0 3.6 2.9 42.4 زةƷ قطاع 

 
  حسب طبيعة المادة المصنوعة منها الحاوية المستخدمة اضي الفلسطينية للمنشآت االقتصادية في األرالنسبي التوزيع  :34 جدول

 2003،  االقتصاديوالنشاط
Table 34:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the  

Used Container Material Construction and Economic Activity, 2003 
 

Economic activity بالستيك 
Plastic 

 معدن
Metal 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 6.3 93.7 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 4.2 95.8 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 7.1 92.9 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 7.1 92.9 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 2.2 97.8 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 6.5 93.5 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business activities 5.9 94.1 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 18.6 81.4 التعليم 

Health & social work 6.5 93.5 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 2.7 97.3 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 حسب طبيعة المادة المصنوعة منها الحاوية المستخدمة  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينيةالنسبي التوزيع  :35 جدول
 2003والمنطقة، 

Table 35:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the  
Used Container Material Construction and Region, 2003 

 

Region بالستيك 
Plastic 

 معدن
Metal 

 المنطقة

Palestinian Territory 6.3 93.7 األراضي الفلسطينية 

West Bank 7.1 92.9 ربيƸةالضفة ال 

West Bank North 2.9 97.1 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 4.5 95.5 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 12.6 87.4 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 3.8 96.2 زةƷ قطاع 

 
 ،االقتصادي والنشاطتخدمة المس حسب حجم الحاوية للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :36 جدول

2003 
Table 36:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by 

The Used Container Volume and Economic Activity, 2003 
 

Container volume (m3)  )متر مكعب(حجم الحاوية 
Economic activity 12أكثر ف 

12 and more 
12 -7 6 - 4 1-3 

 دي االقتصاالنشاط

Palestinian Territory 2.4 11.6 17.3 68.7 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 0.2 6.6 19.4 73.8 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 2.9 5.9 24.6 66.6 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 3.2 15.9 17.5 63.4 الجملة والتجزئة رةتجا  

Hotels & restaurants 2.1 12.8 21.8 63.3 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 1.4 6.9 15.4 76.3 واالتصاالتوالتخزين النقل  
Real estate, renting & business 
activities 2.9 8.5 12.3 76.3 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 0.4 4.0 10.5 85.1 التعليم 

Health & social work 4.2 6.9 14.7 74.2 الصحة والضمان االجتماعي 

Community, social & personal services 0.0 2.7 16.7 80.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 2003والمنطقة،  ية المستخدمةحسب حجم الحاو للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :37 جدول
Table 37:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the Used 

Container Volume and Region, 2003 
 

Container volume (m3)  )متر مكعب(حجم الحاوية 
Region 12أكثر ف 

12 and more 
12 -7 6 -4 1- 3 

 المنطقة

Palestinian Territory 2.4 11.6 17.3 68.7 األراضي الفلسطينية 

West Bank 1.1 8.6 15.7 74.6 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 3.0 7.5 21.8 67.7 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 0.5 9.2 26.6 63.7 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 0.3 8.9 2.3 88.5 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 6.2 21.3 22.4 50.1 زةƷ قطاع 

 
المسافة بين حسب مكان تجميع النفايات قبل التخلص منها، و للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :38 جدول

 2003،  االقتصاديوالنشاط المنشأة ومكان تجميع النفايات
Table 38:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the Solid  

Waste Collection Place, Distance Between Establishment and Solid Waste Collection Place and Economic 
Activity, 2003 

 

 )م (اتالمسافة بين المنشأة ومكان تجميع النفاي
Distance between establishment and 
the solid waste collection place (m) Economic activity 

 أكثرف 151
151 and 

more 
 أقلف 50 150 - 51

50 and  Less

 خارƚ  المنشأة
Outside 

establishment

داخل ساحة 
 المنشأة

Inside 
establishment 

square 

  المنشأة بناءداخل
Inside 

establishment 
building 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 4.8 11.9 83.3 62.0 7.7 30.3 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 3.9 8.6 87.5 50.1 6.9 43.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 4.6 17.3 78.1 59.8 7.8 32.4 اإلنشاءات 
Whole sale, retail & 
repairs 5.2 12.1 82.7 67.8 7.7 24.5 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 8.1 18.6 73.3 66.9 3.5 29.6 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 3.8 6.2 90.0 66.1 7.4 26.5 واالتصاالتوالتخزين النقل 
Real estate, renting & 
business activities 0.0 25.3 74.7 61.9 5.9 32.2 وااليجاريةالعقارية األنشطة 

Education 6.5 10.8 82.7 60.9 20.7 18.4 التعليم 

Health & social work 4.9 11.1 84.0 59.0 6.9 34.1 الصحة والضمان االجتماعي
Community, social & 
personal services 3.3 7.6 89.1 51.1 11.3 37.6 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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المسافة بين حسب مكان تجميع النفايات قبل التخلص منها، و للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :39 جدول
 2003 والمنطقة، المنشأة ومكان تجميع النفايات

Table 39:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the Waste 
Collection Place, Distance Between Establishment and Waste Collection Place and Region, 2003 

 

المسافة بين المنشأة ومكان تجميع 
 )م (النفايات

Distance between 
establishment and the solid 
waste collection place (m) 

Region 

 أكثرف 151
151 and 

more 
51 - 150

 أقلف 50
50 and  
Less 

 خارƚ  المنشأة
Outside 

establishment 

داخل ساحة المنشأة
Inside 

establishment 
square 

 

  المنشأة بناءداخل
Inside 

establishment 
building 

 

 المنطقة

Palestinian Territory 4.8 11.9 83.3 62.0 7.7 30.3 األراضي الفلسطينية
West Bank 3.1 9.8 87.1 68.0 8.1 23.9 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 4.6 8.9 86.5 67.0 8.5 24.5 شمال الضفة الغربية
West Bank Middle 0.8 10.6 88.6 62.6 4.9 32.5 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 2.6 10.4 87.0 73.4 10.1 16.5 جنوب الضفة الغربية
Gaza Strip 10.9 19.4 69.7 47.3 6.8 45.9 زةƷ قطاع 

 
 والنشاطحسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :40 جدول

 2003، االقتصادي
Table 40:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the  

Doer of Solid Waste Disposal and Economic Activity, 2003 
 

Economic activity 
 أخرى

Others 
  خاصمتعهد

Private 
contractor 

  محليةسلطة
Local 

Authority 

  نفسهاالمنشأة
The 

establishment 
  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 3.6 0.9 76.1  األراضي الفلسطينية 19.4

Industrial activities 4.8 2.0 63.9   الصناعيةاألنشطة 29.3

Constructions 2.3 1.9 74.0  اإلنشاءات 21.8

Whole sale, retail & repairs 3.9 0.0 78.8   الجملة والتجزئة تجارة 17.3

Hotels & restaurants 2.5 0.0 79.3  والمطاعم الفنادق 18.2

Transport, storage & communications 3.5 0.6 79.7   واالتصاالتوالتخزين النقل 16.2

Real estate, renting & business activities 0.0 4.0 87.0   وااليجاريةالعقارية األنشطة 9.0

Education 2.0 1.8 84.0  التعليم 12.2

Health & social work 1.0 1.5 77.6  الصحة والضمان االجتماعي  19.9

Community, social & personal services 3.9 2.3 83.5   المجتمعيةالخدمة أنشطة 10.3
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 حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :41 جدول
 2003والمنطقة، 

Table 41:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory  
by the Doer of Solid Waste Disposal and Region, 2003 

 

Region أخرى 
Others 

  خاصمتعهد
Private 

contractor 

  محليةسلطة
Local 

Authority 

  نفسهاالمنشأة
The 

establishment 
 المنطقة

Palestinian Territory 3.6 0.9 76.1 19.4 يةاألراضي الفلسطين 

West Bank 2.3 0.9 82.4 14.4 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 1.2 0.0 89.0 9.8 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 0.5 0.7 88.6 10.2 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 5.1 2.4 68.8 23.7 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 6.8 0.7 60.8 31.7 زةƷ قطاع 

 
  والنشاطحسب مكان التخلص النهائي من النفايات  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :42 جدول

 2003، االقتصادي
Table 42:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the 

Solid Waste Final Disposal Place and Economic Activity, 2003 
  

Economic activity أخرى 
Others 

 بشكل عشوائيإلقاءها
Disposed 
randomly 

 مكب خاص
Private 

dumping site

 مكب للسلطة المحلية
Local authority 

dumping site 
  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 2.8 3.0 4.1 90.1 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 11.7 3.4 8.9 76.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 0.3 2.7 4.2 92.8 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 0.0 3.7 3.0 93.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 0.0 2.7 0.1 97.2 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 0.8 2.0 3.3 93.9 واالتصاالتوالتخزين النقل 
Real estate, renting & business 
activities 4.0 0.0 0.0 96.0 وااليجاريةالعقارية األنشطة 

Education 0.0 1.8 4.9 93.3 التعليم 

Health & social work 1.4 0.0 1.5 97.1 الصحة والضمان االجتماعي
Community, social & personal 
services 0.0 2.0 2.3 95.7 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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 2003النفايات والمنطقة، التخلص النهائي من  مكانحسب  للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :43 جدول
Table 43:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by the Solid 

Waste Final Disposal Place and Region, 2003 
 

Region أخرى 
Others 

 بشكل عشوائيإلقاءها
Disposed 
randomly 

 مكب خاص
Private dumping 

site 

 مكب للسلطة المحلية
Local Authority 

dumping site 
 المنطقة

Palestinian Territory 2.8 3.0 4.1 90.1 لسطينيةاألراضي الف 

West Bank 2.3 3.2 3.7 90.8 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 1.2 3.0 4.2 91.6 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 1.0 3.3 0.2 95.5 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 4.6 3.4 5.7 86.3 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 4.4 2.5 4.7 88.4 زةƷ قطاع 

 
  والنشاط دورية جمع النفايات Ʒير المفصولة فيها  الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :44 جدول

 2003، االقتصادي
Table 44:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by the 

Periodicity of  Non-Separated Solid Waste Collection and Economic Activity, 2003 
 

Periodicity (weekly)  أسبوعيا (الدورية( 

Economic activity 7مرات فأكثر  
7 times and 

more 
 4 - 6 

  مرات 3 إلى 1 من
From 1 to 3 

times 

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 18.4 50.0 31.6 الفلسطينية األراضي 

Industrial activities 7.1 56.9 36.0 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 1.9 56.2 41.9 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 25.2 43.5 31.3 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 36.0 51.7 12.3 والمطاعم الفنادق 
Transport, storage & 
communications 20.3 44.2 35.5 واالتصاالتوالتخزين النقل  

Real estate, renting & business 
activities 6.0 41.7 52.3 وااليجاريةالعقارية األنشطة  

Education 6.5 77.9 15.6 التعليم 

Health & social work 5.0 69.0 26.0  الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 14.7 58.1 27.2 المجتمعيةالخدمة أنشطة  
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  دورية جمع النفايات Ʒير المفصولة الفلسطينية حسباألراضيفي   للمنشآت االقتصاديةالنسبي التوزيع  :45 جدول
 2003فيها والمنطقة، 

Table 45:  Percent Distribution of Economical Establishments in the Palestinian Territory by  
the Periodicity of Non-Separated Solid Waste Collection and Region, 2003 

 

Periodicity (weekly)  أسبوعيا (الدورية( 
Region 7مرات فأكثر  

7 times and more 
  مرات 3 إلى 1 من 6 -4

From 1 to 3 times 

 المنطقة

Palestinian Territory 18.4 50.0 31.6 ية الفلسطيناألراضي 

West Bank 15.4 48.5 36.1 ربيةالضفةƸال  

West Bank North 9.3 41.5 49.2 الضفة الغربيةشمال  

West Bank Middle 21.2 63.8 15.0 الضفة الغربيةوسط  

West Bank South 19.0 46.5 34.5 الضفة الغربيةجنوب  

Gaza Strip 26.1 53.8 20.1 زةقطاعƷ  

 

 
 وجود تأثير النتفاضة األقصى على كميات المياه للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب بيالنس التوزيع  :46 جدول

 2003،  االقتصاديوالنشاطالمستهلكة ونوع التأثير 
Table 46:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by The  

Effect of Al-Aqsa Intifada on the Economical Establishments and Economic Activity, 2003 
 

Type of effect نوع التأثير 

Economic activity  انخفضتكمية المياه 
Consumed water 

decrease 

 كمية المياه زادت
Consumed water 

increase 

وجود تأثير 
 لالنتفاضة

Presence of 
intifada effect

  االقتصاديالنشاط

Palestinian Territory 98.8 1.2 15.1 األراضي الفلسطينية 

Industrial activities 99.9 0.1 21.1 الصناعيةاألنشطة  

Constructions 94.3 5.7 20.5 اإلنشاءات 

Whole sale, retail & repairs 100.0 0.0 9.7 الجملة والتجزئة تجارة  

Hotels & restaurants 100.0 0.0 34.1 والمطاعم الفنادق 

Transport, storage & communications 89.5 10.5 17.0 واالتصاالتوالتخزين النقل  
Real estate, renting & business 
activities 100.0 0.0 9.0 العقارية وااليجاريةاألنشطة  

Education 90.7 9.3 26.7 التعليم 

Health & social work 94.8 5.2 21.3 الصحة والضمان االجتماعي 
Community, social & personal 
services 99.8 0.2 23.5 الخدمة العامة والمجتمعيةأنشطة  
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 كميات  على األقصى النتفاضةوجود تأثير  حسب للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :47 جدول
  2003، لمنطقةواالمياه المستهلكة ونوع التأثير 

Table 47:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by  
Effect of Al-Aqsa Intifada on the Consumed Water Quantity in the Economical Establishments  

and Region, 2003 
 

Type of effect نوع التأثير 

Region  انخفضتكمية المياه
Consumed water 

decrease 

 كمية المياه زادت
Consumed 

water increase

د تأثير لالنتفاضةوجو
Presence of 

intifada effect 
 المنطقة

Palestinian Territory 98.8 1.2 15.1 األراضي الفلسطينية 

West Bank 99.2 0.8 15.5 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 96.9 3.1 6.6 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 99.3 0.7 17.5 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 100.0 0.0 26.1 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 97.8 2.2 14.0 زةƷ قطاع 

 
 معالجة  على األقصى ةالنتفاضوجود تأثير  حسب للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع : 48 جدول

  2003، المنطقةو ونوع التأثير المياه العادمة

Table 48:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by Effect 
 of Al-Aqsa Intifada on the Wastewater Treatment in Economical Establishments and Region, 2003 

 

Type of effect التأثيرنوع 
Region توقفت عملية المعالجة 

Treatment process 
paused 

  الكمية المعالجةانخفاض
Treated quantity 

decrease 

 لالنتفاضة تأثير وجود
Presence of intifada 

effect 
 المنطقة

Palestinian Territory 34.5 65.5 0.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 34.8 65.2 0.6 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 0.0 100.0 0.9 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 96.4 3.6 1.0 وسط الضفة الغربية 

West Bank South 50.0 50.0 0 جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 0.0 100.0 0 زةƷ قطاع 
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 فصل النفايات  على األقصى النتفاضةوجود تأثير  حسبصادية في األراضي الفلسطينية  للمنشآت االقتالنسبي التوزيع  :49 جدول
  2003، والمنطقة ونوع التأثير الصلبة

Table 49:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by Effect  
of Al-Aqsa Intifada on the Solid Waste Separation in Economical Establishments and Region, 2003 

 

Type of effect  نوع التأثير
Region توقفت عملية الفصل 

Separation  process 
paused 

 المكونات المفصولةانخفاض
separated components 

decrease 

 تأثير وجود
 لالنتفاضة

Presence of 
intifada effect

 المنطقة

Palestinian Territory 0.5 99.5 1.7 األراضي الفلسطينية 

West Bank 0.8 99.2 1.4 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 0.9 99.1 1.9 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle 0.5 99.5 2.2 وسط الضفة الغربية 

West Bank South - - - جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip 0.0 100.0 2.4 زةقطƷ اع 

 
 معالجة النفايات على األقصى النتفاضةوجود تأثير  حسب للمنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية النسبي التوزيع  :50 جدول

  2003، المنطقةو ونوع التأثير الصلبة

Table 50:  Percent Distribution of Economical Establishments  in the Palestinian Territory by Effect  
of Al-Aqsa Intifada on the Solid Waste Treatment in Economical Establishments and Region, 2003 

 

Type of effect  نوع التأثير 

Region تغيرت طريقة المعالجة 
Treatment  method  

changed 

 ة المعالجةتوقفت عملي
Treatment process 

paused 

 المكونات المعالجةانخفاض
Treated components 

decrease 

 تأثير وجود
 لالنتفاضة

Presence of 
intifada effect 

 المنطقة

Palestinian Territory 0.4 0.4 99.2 0.5 األراضي الفلسطينية 

West Bank 0.4 0.4 99.2 0.7 ربيةƸالضفة ال 

West Bank North 0.6 0.7 98.7 0.9 شمال الضفة الغربية 

West Bank Middle  0.0  0.0 100.0 1.1 وسط الضفة الغربية 

West Bank South - - - - جنوب الضفة الغربية 

Gaza Strip  0.0  0.0 100.0 0 زةƷ قطاع 
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Note to the Users 
 

A set of special symbols were used in the tables of this report. The representation of these 
symbols are: 
 
(..) Data not available 
(0) less than half of the unit 
 
 





Preface 
 
The world attention increased to provide environmental statistical data on the economical 
sector. Providing such data will participate in policy making and legislation that will reduce 
the pressure on the environment.  As in the rest of the world, the attention has greatly 
increased in Palestine to provide such data after many years of environment negligence and 
the absence of standards and rules during the period of the Israeli occupation.  
 
This report is one of a series of expected reports to be published by the PCBS on the 
environment according to the sub master plan for the Environment Statistical Department, as a 
tool for describing the status of environment in the Palestinian Territory. 
 
This report handles the main results of the economic environmental survey that has been 
conducted in parallel with the economic survey series during the period from 10/06/2003 to 
10/07/2003, knowing that this survey is implemented for the first time in 2001. 
 
The main objective of this survey is to provide reliable data of environmental reality on the 
economic establishments in the Palestinian Territory, including the methods used to handle 
the solid waste and wastewater.  It includes also the role of the local authority in providing the 
suitable environment that will reduce the negative effect of the different types of pollution on 
the household sector.  
 
This report presents statistical data of water consumption at the economic establishments by 
water source, the methods of solid waste disposal and their main components, and the disposal 
of wastewater.  
 
PCBS hopes that the main findings of this survey will contribute to improve the 
environmental status and stopping the random depletion of natural resources, in addition to 
providing reliable and useful statistics for Palestinian planners and decision-makers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November, 2003  Hasan Abu-Libdeh, Ph.D. 

President 
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Executive Summary 
 

Results of Economical Environmental Survey 2003 show that The quantity of consumed water 
was 938 thousands m3/month  in the economical establishments, of which 413.4 thousand 
cubic meters consumed in the Industrial sector establishments.  Also data show that Water 
network is the main sources of obtaining water for activity uses in 84.3% of the 
establishments in the Palestinian Territory. 
 
Results show that Wastewater network is the main method of disposing wastewater for 72.7% 
of the establishments.  Concerning the wastewater treatment, data show that More than 94% 
of establishments do not treat the produced wastewater in their establishments. 
 
Data show that More than 42 thousand tons of solid waste produced monthly in the 
establishments, and More than 90% of the establishments do not separate solid waste, in 
addition to that food waste is the common separated component and most of the produced 
solid waste collected in normal bags. 
 
Concerning solid waste disposal, data show that more than two-third of the economical 
establishments dispose its solid waste 4 times a week, and the common solid waste 
transportation method is the manual one.  Also, data show that 98.6% of the establishments do 
not treat solid waste, and more than 75% of the establishments that used the treatment process 
treat its solid waste by itself. 
  
Data show that, More than 50% of the establishments use municipality open container, and 
the  common type of these containers is the Metal one.  The common solid waste disposal 
places are the local authority dumping sites. 
 
The establishments faced many problems due to the Israeli destruction of the infrastructure of 
the Palestinian community during Al-Aqsa intifada, the most important problem was the 
decrease in the number of separated solid waste components which represents a problem for 
98.8% of the establishments. The most affected sector from the reduction of consumed water 
quantities was the hotels and restaurants sector (34.1%). 
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Summary 
 
1. Introduction: 
This survey is based on an economic establishments sample survey, covering the whole 
economic sectors.  It provides data on the main indicators of environment in the economic 
establishments, including water, management of solid waste and wastewater, beside the 
effects of the Israeli measures on the establishments during the Al-Aqsa Intifada. 
 
2. Concepts and Definitions: 

Activity Uses of Water: 
 

Using water for industrial and production operations in the 
establishment 

Activity Wastewater: The produced wastewater from activity uses of water. 

Biological Treatment: Wastewater treatment employing aerobic and anaerobic 
microorganisms that result in decanted effluents and separate 
sludge containing microbial mass together with pollutants. 
Biological treatment processes are also used in combination or 
in conjunction with mechanical and advanced unit operations. 

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

Chemical Treatment: Treatment methods that are used to effect the complete 
breakdown of hazardous waste in to non-toxic gases or, more 
frequently, to modify the chemical properties of the waste, for 
example, through reduction of water solubility or neutralization 
of acidity or alkalinity. 

Mechanical Treatment: Wastewater treatment of physical and mechanical nature that 
results in decanted effluents and Separate Sludge. Mechanical 
treatment processes are also used in combination with biological 
and advanced unit operations. Mechanical treatment includes 
Processes such as sedimentation and flotation. 

Normal Uses of Water: Using water for cleaning, cooking, washing, etc…in the 
establishment 

Normal Wastewater: The produced wastewater from normal uses of water. 

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. 

Solid Waste Disposal: Ultimate deposition or placement of refuse that is not salvaged 
or recycled. 
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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 
is to say carried out for a specific type of product, or 
undifferentiated, in other words, covering all kinds of waste at the 
same time. 

Wastewater Treatment: Process to render wastewater fit to meet environmental standards or 
other quality norms.  Three broad types of treatment may be 
distinguished: mechanical, biological, and advanced. 

Wastewater: Used water, typically discharged into the sewage system.  It 
contains matter and bacteria in solution or suspension. 

 
3.  Main Findings: 

This section presents the main findings of the report, including main environmnetal indicators 
of the economic establishments in the Palestinian Territory. 
 
3.1 Water 
 
The economical establishments consumed around 938 thousands m3/month 
Results show that the consumed water quantities by the establishments in the Palestinian 
Territory in 2003 was 937.8 thousand cubic meters per month, distributed into different types 
of activities. The water quantity consumed by the Industrial sector establishments was 413.4 
thousand cubic meters per month comparing with 6.3 thousand cubic meters per month for 
transport, storage and communication establishments, and the remaining amount was 
distributed among the other activities.  The consumed water quantities is distributed into 
448.0 thousand cubic meters per month for normal uses, and 489.8 thousand cubic meters per 
month for industrial activity uses.  Geographically, the consumed water quantities by the 
establishments in the West Bank was 677.2 thousand cubic meters per month, and 260.6 
thousand cubic meters per month in Gaza Strip.  
 
Results show that the consumed water quantities by the establishments in the Palestinian 
Territory in 2001 was 2,549.0 thousand cubic meters per month. 
 
Certain establishments show major increase in water consumption quantities between the 
years 2003 and 2001due to the extending of  their economic activities and adding of new 
production lines, while other establishments show a reduction in the consumed water 
quantities which is related to the deterioration of the economic situation, also due to the 
closure and curfew.  
 
Water network is the sources of water 
Results show that the main source of obtaining water for normal uses in the establishments in 
the Palestinian Territory  in 2003 was the public water network, which amount 93.2% 
comparing with 4.1% of the establishments use collection water wells.  The percent of 
establishment that obtain water from the public water network in the industrial activities’ 
establishments was 91.3% comparing with 100.0% of the establishment in the real estate, 
renting and business sector. 
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Figure 1:  Percent of Establishments in the Palestinian Territory by Means of Obtaining 
Water for Normal Uses and Economic Activity, 2003 
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Geographically, The percent of establishments that obtain water from public water network 
for the normal uses in the West Bank was 92.6% of the establishments, comparing with 94.6% 
in Gaza Strip.  The Middle of West Bank ranked as the first region that obtain water for 
normal uses from the public water network and amount to 99.9% comparing with 86.4% of 
establishments in the North of West Bank. 
 
Figure 2:  Percent of Establishments in the Palestinian Territory by Means of Obtaining 

Water for Normal Uses and Region, 2003 
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The percent of establishments that obtain water from public water network for activity uses in 
the Palestinian Territory was 84.3%, of which 81.0% of the establishments in the West Bank 
(79.4% in the North of West Bank, and 76.4% in the South of West Bank), and 96.9% in Gaza 
Strip.   
 
3.2 Wastewater 
 
Wastewater network is the main method of disposing wastewater 
Results show that the percent of establishments in the Palestinian Territory in 2003 year that 
use wastewater network to dispose normal wastewater was 72.7%, comparing with 23.6% use 
porous cesspits.  The percent of establishment that use wastewater network was distributed in 
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the economical activities as 90.1% for the hotels and restaurants establishments and 63.4% for 
education establishments.   
 

Figure 3:  Percent of Establishments in the Palestinian Territory by Their Normal 
Wastewater Disposal Method and Economic Activity, 2003 
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Geographically, the percent of establishments that use wastewater network to dispose normal 
wastewater in the West Bank was 66.2% of the total establishments and 87.1% of the total 
establishments in Gaza strip.  Also, the percent of establishments that use wastewater network 
to dispose its activity wastewater in the Palestinian Territory was 64.0% of which 62.8% of 
the total establishments in the West Bank and 69.0% of the total establishments in Gaza strip.  
In the West Bank region,  the percent of establishments that use wastewater network to 
dispose its activity wastewater was 69.7% of the total establishments in West Bank North, 
comparing with 50.5% of the total establishments in West Bank Middle and 46.0% of the total 
establishments in West Bank South.  
 
Figure 4:  Percent of Establishments in the Palestinian Territory by Activity Wastewater 

Disposal Method and Region, 2003 
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More than 94% of establishments do not treat wastewater 
The results show that 5.7% of the establishments treat the wastewater produced by it’s activity 
in the Palestinian Territory in 2003, of which 7.1% of the total establishments in the West 
Bank and 0.3% of the total establishments in Gaza Strip. The highest percent of 
establishments that treat its wastewater was in the South of West Bank and amount 21.0% of 
the total establishments comparing with 12.7% of the total establishments in the Middle of 
West Bank. 
 
3.3 Solid Waste 
 
3.3.1 Solid Waste Produced Quantities 
 
More than 42 thousand ton of solid waste produced monthly in the establishments 
Results show that the monthly produced solid waste quantities from the establishments in the 
Palestinian Territory in 2003 was 42.0 thousand ton, most of this quantity was produced from 
Industrial activities establishments which amount 33.5 thousand ton comparing with 5.1 
thousand ton in the construction sectors.  These quantities distributed into 34.2 thousand ton 
in the West Bank and 7.8 thousand ton in Gaza Strip. 
 
3.3.2 Solid Waste Separation 
 
More than 90% of the establishments do not separate solid waste 
The percent of establishments that separate solid waste in the Palestinian Territory in 2003 
was 9.6% of the establishments, distributed into 16.8% for industrial activities establishments, 
and 0.1% for real estate, renting and business activities establishments. Geographically, these 
percents distributed into 6.4% of these establishments were in the West Bank and 17.5% in 
Gaza Strip. 
 

Figure 5:  Percent of Establishments in the Palestinian Territory by Presence of Solid 
Waste Separation for Some Economic Activities, 2003 
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Food waste is the common separated component. 
Results show that the food waste ranked as the first among the separated solid waste 
components, with a percent of 22.4% of the economical establishments in the Palestinian 
Territory in 2003, followed by the soil and stones (19.7%) and paper and cartoon (16.3%).  
Geographically, separation of paper and cartoon rank as the first among the separated solid 
waste components of the total establishments in the West Bank (23.4%), whereas food waste 
rank as the same in Gaza Strip (32.2%). 
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Plastic bags are widely used in solid waste collection  
The percent of the establishments in the Palestinian Territory in 2003 that use plastic bags to 
put the collected separated solid waste in was 24.8%, comparing with 22.7% of the 
establishments use plastic boxes.  Concerning the non-separated solid waste, the percent of the 
establishments that use plastic bags to put these wastes in was 66.8%, comparing with 14.0% 
of the establishments use plastic boxes. 

 
Figure 6: Percent of Establishments in the Palestinian Territory by Separated Solid 

Waste Collection Means and Economic Activity, 2003 
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More than two-third of the economical establishments dispose its solid waste 4 times a 
week. 
Data show that 26.4% of establishments in the Palestinian Territory in 2003 dispose separated 
solid waste less than or equal 3 times a week, comparing with 29.6% of the establishments 
dispose solid waste  more than 7 times a week.  Concerning the non-separated solid waste, the 
percent of the establishments that dispose these wastes less than or equal 3 times a week was 
31.6%, comparing with 18.4% of the establishments dispose solid waste  more than 7 times a 
week. 
 
The manual transportation of the solid waste is the common method 
Data show that 89.4% of the percent of establishments transport separated solid waste 
manually in the Palestinian Territory in 2003, comparing with 10.3% of the establishments 
transport separated solid waste by special tools.  While 96.9% of establishment transport the 
non-separated solid waste manually, comparing with 1.8% of the establishments transport 
solid waste by special tools. 
 
3.3.3 Solid Waste Treatment 
 
More than 98% of the establishments do not treat solid waste  
The results show that the percent of establishments that treat solid waste in the Palestinian 
Territory in 2003 was 1.4%, from which 2.9% industrial establishments.  This percents is 
distributed into 1.7% in the West Bank and 0.7% in Gaza Strip.  Data show that 68.0% of the 
establishments in the Palestinian Territory in 2003 use the open burning method in treating the 
solid waste, where 24.3% of the establishments use the mechanical treatment.  



 
  [25] 

 
  
 

More than 75% of the establishments treat its solid waste by itself 
Data show that 75.2% of the establishments that treat solid waste in the Palestinian Territory  
in 2003 do the treatment by itself, comparing with 24.8% of the establishments say that the 
treatment process is done by another party.  Geographically, these percents are distributed into 
71.1% in the West Bank treat its solid waste by it self and 98.4% in Gaza Strip. 
 
3.3.4 Solid Waste Disposal 
 
More than 50% of the establishments use municipality open container 
Data show that 52.2% of the establishments in the Palestinian Territory in 2003 use 
municipality open container for solid waste collection comparing with 39.2% of the 
establishments do not use containers.  The percent of the establishments that use municipality 
open container for solid waste collection was 56.2% of the total establishments in the West 
Bank (76.1% of the total establishments in West Bank Middle, and 67.4% of the total 
establishments in West Bank South) comparing with 42.4% of the total establishments in 
Gaza Strip. 
 

Figure 7: Percent Distribution of Establishments in the Palestinian Territory by the 
Solid Waste Collection Mean and Region, 2003 
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Metal containers is the common type in solid waste collection 
Data show that 93.7% of the establishments in the Palestinian Territory in 2003 use metal 
containers for solid waste collection, of which 92.9% of the total establishments in the West 
Bank and 96.2% of the total establishments in Gaza Strip.  
 
More than 75% of the establishments served by local authority solid waste disposal 
services 
The percent of the establishments in the Palestinian Territory in 2003 that dispose its solid 
waste by itself was 19.4%, of which 29.3% in the industrial activities establishments, whereas 
the percent of the establishments which is  served by local authority disposal services was 
76.1% of which 63.9% in the industrial activities establishments. Also, data reveal that, 14.4% 
of the total establishments in the West Bank dispose its solid waste by itself (23.7% of the 
total establishments in West Bank South, and 10.2% of the total establishments in West Bank 
Middle) comparing with 31.7% of the total establishments in Gaza Strip. 
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Common solid waste disposal places are the local authority dumping sites 
Data show that 90.1% of the establishments in the Palestinian Territory in 2003 dispose its 
solid waste in a local authority dumping sites, of which 97.2% hotels and restaurants 
establishments.   

 
Figure 8: Percent of Establishments in the Palestinian Territory by the Responsible 

Party for Solid Waste Disposal and Region, 2003 
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3.4 The Establishments Problems During Al –Aqsa Intifada 
Establishments faced many problems due to Israeli destruction of the infrastructure of the 
Palestinian community during Al–Aqsa intifada, the most important problem was the 
reduction  in the number of separated solid waste components which considered as a problem 
for 98.8% of the establishments. 
 
Figure 9: Percent of Establishments in the Palestinian Territory by the Most Important 

Problems During Al-Aqsa Intifada, 2003 
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4.  Methodology 
 
4.1 Reference Period 
The data was collected between 10/6/2003 and 10/7/2003, the reference period during the data 
collection process was the last month of the fieldworker existence in the establishment for all the 
data except the periodicity of the solid waste collection, the reference period was the last week of 
the fieldworker existence in the establishment. 
 
4.2 Questionnaire 
The environmental questionnaire was designed according to international standards and 
recommendations for the most important indicators, taking into account the special situation 
of Palestine.  Many visits for economical establishments were made in order to improve the 
survey tools and to test the questionnaire before implementing the survey; consequently some 
modifications were made on the questionnaire and on the instructions following the visits. 
 
4.3 Sample Design 
The sample is a single-stage stratified cluster random sample. It was 2,548 Palestinian 
economic establishments distributed according to the economic activities and governorates. 
   
4.3.1 Target Population 
All the Palestinian economic establishments, which included in the Economic Series Survey 
sample  in the Palestinian Territory. 
 
4.3.2 Sample Frame 
The sampling frame was based on the Census-1997 conducted by PCBS, which was updated 
by frame modification survey 2002. 
 
4.3.3 Stratification 
Three levels of stratification were followed in designing the sample of the economic Survey 
including: 

1. Stratification by Region: the establishments were classified to regions: West Bank and 
Gaza Strip 

2. Stratification by economic activity. 
3. Stratification by employers group. 

 
4.4 Fieldwork 
 
4.4.1 Training Fieldworkers 
The field workers were trained on the main skills before the start of data collection. The 
interviewers were trained on the environmental survey by implementing training courses in 
three locations in the West Bank and one location in Gaza Strip.  Instructions for filling the 
questionnaire were made available for the interviewers.  The trainers provided the participants 
with aims and definitions of the different indicators of the survey and how to fill in the 
questionnaire. 
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4.4.2   Data Collection 
Field operations started on 10/6/2003 and lasted until  10/7/2003. The fieldwork team 
consisted of coordinator and the directors of the fieldwork offices and field workers, and each 
team consisted of supervisors and five field workers. 
 
4.5 Data Processing 
The data processing stage contain of the following operations: 
1. Editing before data entry: all questionnaires were edited again in the office using the same 

instructions adopted for editing in the fields. 
2. Data entry: In this stage data were entered into the computer, using Access database.   The 

data entry program was prepared to satisfy a number of requirements such as: 
• Duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Logical and consistency check of data entered. 
• Possibility for internal editing of questions answers. 
• Maintaining a minimum of digital data entry and fieldwork errors. 
• User-Friendly handling. 
• Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed using other 

 statistical analytical systems such as SAS and SPSS. 
 

5. Data Quality 
Two types of errors affect the quality of survey data; sampling and non sampling errors.  The 
sampling errors are measurable, however the non-sampling errors could not be determined 
easily due to the diversity of sources (e.g. the interviewers, respondent, editor, data entry 
operator... etc). 
 
However, several measures were adopted to minimize the effects of these errors.  The 
interviewers, editors and coders had undergone intensive training and were provided with 
fieldwork manuals to consult when facing any problem. 
 
The data entry program was designed in a way that allows error detection and correction. This 
applies particularly to logical errors that might not be discovered before data entry operations.  
A consistency check was also performed to assure accuracy after data entry. 
 
Responding rates: 
 

The results of responding were divided into the following: 
Interview result Frequency Percent, % 

Completed questionnaires 1950 76.53 
Totally closed 273 10.72 
partially closed 91 3.57 
Not found unit 37 1.45 
Didn’t work this year 32 1.26 
Reject to cooperate 40 1.57 
Duplicated 23 0.90 
Closed because of Al-Aqsa intifada 54 2.12 
Others 48 1.88 
Total 2548 100.0 
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Estimations Procedure: 
It is necessary, when calculating the estimations of the survey indicators, to calculate the 
weights of the establishments.  The weight of an establishment is the mathematical inverse of 
choosing it. 
 
Calculation of Variances: 
Variance is change from a variable to another, it depends on: 

1. The sample size 
2. The actual variance for all the population units 
3. the sample design 

The variance for a number of variables was calculated using CENVAR 
The variables that calculated are:  

1. standard error 
2. Coefficient of variance = standard error*100% / estimation 
3. Effect of sample design 
4. 95% confidence interval 
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