
 

 
ــول    ــراً ح ــصدر تقري ــسطيني ي ــصاء الفل ــسحاإلح ــةم ــي   ي الطاق ــئة المنزل  2009والبي

 

  عن طريق سخانات المياه الشمسية ة استغلت الطاقة الشمسيمن األسر في األراضي الفلسطينية% 67.6 •

 المياه العامةمن األسر في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة % 88.4 •
 

 في األراضي   2009بتنفيذ مسحين حول البيئة والطاقة المنزلي خالل العام         طيني الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس  قام 

الكهرباء ومشتقات  (عن استهالك أشكال الطاقة المختلفة     مختلفة  بيانات إحصائيةالفلسطينية، وتم في هذين المسحين جمع 

 ، المنزلية الصلبة  النفاياتعن وك المياه،   وبيانات عن استهال ، في األنشطة المنزلية المختلفة  ،)النفط وأشكال الطاقة األخرى   

 باإلضافة إلى بيانات عن تلوث ،عن المياه العادمة المنزلية وطرق التخلص منها ت، كما يوفر بيانات النفايا لهذه الرئيسية  والمكونات

مل على جمع البيـانات في       هذا وقد بدأ الع     .  أو الدخان، وبيانات عن الضجيج    ر  في محيط المنزل وذلك بالروائح أو الغبا     الهواء

 01/10/2009  وتم االنتـهاء في 23/08/2009
    

من األسر في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل       % 99.9 أن   الطاقة المنزلي الى   نتائج مسحأشارت

 .   1999لعام في ا % 97.2، و2008لنفس الفترة من العام   % 99.8، بينما كانت هذه النسبة   2009تموز شهر 
 

 فأشارت النتائج إلى    2009تموز  األراضي الفلسطينية خالل شهر     أما بالنسبة لنوع عداد الكهرباء المستخدم في المساكن في          

من األسر تستخدم عداد مسبق الدفع، حيث وصلت نسبة األسر          % 26.0مـن األسـر تستخدم العداد العادي، و       % 74.0أن  

% 8.5في جنوب الضفـة الغربيـة و    % 30.5في شمال الضفة الغربية، و    % 69.2ى  التـي تستخدم عداد مسـبق الدفع إل      

من األسر في األراضي الفلسطينية استغلت الطاقة       % 67.6 نتائج المسح إلى أن      كما أظهرت .  فـي وسـط الضفة الغربية     

فس الفترة         من األسر لن  % 68.2مقارنه مع   ، 2009تموز  الشمـسية عـن طـريق سـخانات المـياه الشمسية خالل شهر              

 .  2008للعام 
 

لألسر التي تستخدم    إلى أن معدل استهالك األسرة من الكهرباء في األراضي الفلسطينية             مسح الطاقة المنزلي   نتائجبيـنت   

، فـي المقابـل بلغ معدل استـهالك األسرة                       سـاعة . كـيلوواط  247 قـد بلـغ      2009تمـوز   خـالل شـهر     الكهـرباء   

 .  2008 خالل نفس الفترة من العام ساعة.كيلوواط 271ء من الكهربا
 

 اتلتر 9 قد بلغ     في األراضي الفلسطينية   إلى أن معدل استهالك األسرة من البنزين      أظهـرت نـتائج مسح الطاقة المنزلي        

             أن معدل استهالك البنزين هو األعلى في وسط الضفة الغربية حيث           أظهـرت النتائج  كمـا     2009تمـوز خـالل شـهر     

معدل  لترات في قطاع غزة، كما بلغ        4شمال الضفة الغربية، و    في   ات لتر 7لم يتجاوز هذا المعدل     في المقابل    ، لتر 18بلغ  

،                 2009تموز   كيلو غرام خالل شهر      16 اسـتهالك األسـرة مـن غـاز البتـرول المـسيل فـي األراضـي الفلسطينية                

 .  2008فس الفترة للعام  خالل نم كيلو غرا14مقـابل 
 

أن  في حيـن .  للتبريدسي  ـ كمصدر رئي  الكهرباءمن األسر اعتمدت على     % 83.7 أن الطاقة المنزلي     نتائج مسح  بيـنت 

أما بالنسبة لوسيلة التبريد    .  2009تموز   خالل شهر    مـن األسـر في األراضي الفلسطينية لم تقم بتبريد المسكن          % 16.3

ة ـ في عملي  ئي كهربا مكيفمن األسر في األراضي الفلسطينية استخدمت       % 5.2 إلى أن    ر النتائج المستخدمة تشي ) التكييف(

  من األسر في األراضي الفلسطينية     %62.6مقابل   مروحة ثابتة، استخدمت  مـن األسـر     % 42.8، و )التكيـيف (التبـريد   

 .مروحة متحركةاستخدمت 



 

 

متصلة تقيم في مساكن    من األسر في األراضي الفلسطينية      % 88.4أن   الى   2009مسح البيئة المنزلي عام        بيـنت نـتائج   

في قطاع غزة، وهذا يشير     % 95.9  مقابل الضفة الغربية في  % 84.5حيث تتوزع هذه النسبة بواقع       العامة،   بـشبكة المياه  

في         من األسر   % 84.8إلـى  ان هـناك ازديـاد فـي نـسبة عدد األسر التي تقيم في مساكن متصلة بالشبكة مقارنة مع                       

 .1999عام 
  

  الضفة الغربيةفي % 35.5 (من األسر في األراضي الفلسطينية  % 52.1 أن 2009 مسح البيئة المنزلي عام   نتائجأظهرت 

                      1999تتخلص من مياهها العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي، وبالمقارنة مع عامي    ) في قطاع غزة% 83.8و

كوسيلة للتخلص من المياه     شبكة الصرف الصحي   تستخدم رتفاع مستمر في نسبة األسر التي     نالحظ ان هناك ا  2008و

الحفر االمتصاصية    تستخدم من األسر  % 45.5نجد ان    بينما  . على التوالي  %   45.5و% 39.3 حيث كانت النسبة  العادمة

 .2009هذه المياه وذلك في العام       من األسر تستخدم حفر صماء للتخلص من   % 1.7، وكوسيلة للتخلص من المياه العادمة     
 

تتباين هذه  وتعتبر المياه جيدة،    في األراضي الفلسطينية     من األسر    %48.1  أن 2009 مسح البيئة المنزلي لعام       نتائج بيـنت 

، وتدني هذه النسبة في غزة يعزى إلى ارتفاع         %)6.8(وقطاع غزة    ،%)72.2 (ما بين الضفة الغربية   بشكل كبير   النـسبة   

 .لوحة في المياه وبسبب المياه العادمة وعدم وجود ضبط لمياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزةنسبة الم


