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 )2008(نيسان   المنزلي الطاقة يصدر نتائج مسحاإلحصاء الفلسطيني
 

 أكثر من ثلثي األسر الفلسطينية تستغل الطاقة الشمسية عن طريق سخانات المياه الشمسية
 

 في األراضي الفلسطينية  ) 2008نيسان  ( تقرير نتائج مسح الطاقة المنزلي       الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   أصدر  

 ومشتقات النفط وأشكال الطاقة     ،الكهرباء( أشكال استهالك الطاقة      حول  بيانات إحصائية  ي هذا المسح جمع   حـيث تـم ف    

، حيث كان اإلسناد    )والتكييف  والتدفئة، اإلنارة،وتسخين المياه،   و  والخبيز، الطبخ،( فـي األنـشطة المنزلية       ،)األخـرى 

 . الزمني لهذا المسح شهر نيسان
 

من األسر في األراضي الفلسطينية استغلت الطاقة الشمسية عن طريق سخانات المياه            % 69.8نتائج المسح أن    وتظهـر   

وقد بلغت نسبة   .  2006خالل شهر نيسان من العام      % 66.9، بينما كانت هذه النسبة      2008نيسان  الشمسية خالل شهر    

 .من األسر في قطاع غزة% 73.5، مقابل %67.9األسر في الضفة الغربية التي استخدمت سخانات المياه الشمسية 
 

 األراضي في )الكهرباءمن األسر التي تستخدم      (الكهرباء من األسرة استهالك معدل أشـارت نـتائج المـسح إلـى أن        

 2006، وقد كان هذا المعدل خالل شهر نيسان من العام           2008نيسان  ساعة خالل شهر    . كيلوواط 282  بلغ الفلـسطينية 

ا المعدل بشكل واضح بين المناطق الفلسطينية وحسب نوع التجمع السكاني خالل            ويتفاوت هذ .  سـاعة . كـيلوواط  211

ساعة في وسط الضفة الغربية ولم      . كيلوواط 367 النتائج إلى أن هذا المعدل قد بلغ         أشارت حيث،  2008نيـسان   شـهر   

 التجمع في   في حين أظهرت نتائج المسح على مستوى نوع       .  جنوب الضفة الغربية  سـاعة في    . كـيلوواط  217يـتعد   

 205الحضرية، مقابل     التجمعات ساعة في . كيلوواط 293 األراضـي الفلـسطينية أن معـدل اسـتهالك األسـرة بلغ           

 معدل  كما أظهرت النتائج أن   .   في المخيمات  ساعة. كيلوواط 357تجمعات الريف، بينما وصل إلى      ساعة في   .كـيلوواط 

 .ساعة.كيلوواط  48.6  بلغ2008نيسان استهالك الفرد من الكهرباء خالل شهر 
 

ا    غ آم  خالل  اتلتر 10 في األراضي الفلسطينية  ) من األسر التي تستخدم البنزين     ( من البنزين  ةمعـدل استهالك األسر    بل

ويتفاوت هذا المعدل   ،  ) لترات 9 حوالي   2006وقد كان هذا المعدل خالل شهر نيسان من العام          (،  2008نيـسان   شـهر   

 أن معدل استهالك    تظهر النتائج كما  .   لتر في المخيمات   2 في الريف و   ات لتر 9 و ةالحضري  التجمعات  لتر في  12بـين   

 في  ات لتر 8لم يتجاوز هذا المعدل     في المقابل   ر  ـ لت 24البنـزين هو األعلى في منطقة وسط الضفة الغربية حيث بلغ            

 .شمال الضفة الغربية، ولتر واحد في قطاع غزةمنطقة 
 

 في  )من األسر التي تستخدم غاز البترول المسيل       ( من غاز البترول المسيل    ةك األسر  النـتائج أن معدل استهال     وتظهـر 

، وقد كان هذا المعدل خالل شهر نيسان من العام  كيلوغرام16 قد بلغ    2008نيسان  األراضـي الفلـسطينية خالل شهر       

الضفة  جنوب    كيلوغرام في  20 قطاع غزة، و    كيلوغرام في  13 هذا المعدل ما بين      راوحويت.  م كيلوغرا 18 يبلغ   2006

 .الغربية
 
نيسان من األسر في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل شهر            % 99.7أن   إلى المسحتشير نتائج   و

 لم تتوفر لديها خدمة      من األسر  %0.3أن  ، كما   2006خالل شهر نيسان    % 99.3، بيـنما كانـت هـذه النسبة         2008

  أقل نسبة من األسر المتصلة بشبكة      لديها جنوب الضفة الغربية  ه النتائج، يالحظ أن منطقة      ومـن خـالل هذ    ،  الكهـرباء 

 .%99.0  حيث بلغت العامةالكهرباء
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التكييف، موزعة إلـى    ت وسائل  استخدم األراضي الفلسطينية من األسر في    % 21.1 أن    المسح أيضا  نـتائج أشـارت   

قامت  األراضي الفلسطينية من األسر في    % 9.0.  ي قطاع غزة  ف% 8.7مـن األسر في الضفة الغربية مقابل        % 27.6

    . في قطاع غزة% 8.2من األسر في الضفة الغربية مقابل % 9.3 موزعة إلى 2008التدفئة خالل شهر نيسان  بعملية
 

 المسح إلى أن    ، تشير نتائج  2008نيسان   في األنشطة المنزلية المختلفة خالل شهر        ة المستخدم المواقد بأنواع   وفيما يتعلق 

نيسان خالل شهر   ) الطبخ(مـن األسـر في األراضي الفلسطينية استخدمت موقد غاز في عملية تجهيز الطعام               % 95.9

 .استخدمت فرنا كهربائيا% 10.8 و،استخدمت موقد حطب% 11.9في حين أن .  2008
 


