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 اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع قطاع اإلسكان في األراضي الفلسطينية عشية يوم اإلسكان العربي 

 2010 من شهر تشرين أول في أول يوم اثنين 
 

ر ا قر اسـتعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع المساكن في األراضي الفلسطينية في يوم اإلسكان العربي والذي جاء بناء على                  

كل  من   أول من شهر تشرين  باعتبار أول يوم اثنين       ن والتعمير العرب في إطار جامعة الدول العربية          وزراء اإلسكا  مجلس

 .  العربيلإلسكان عام يوماً
 

 إن حاجة اإلنسان إلى المسكن هي من أمس الحاجات الحياتية التي يسعى إليها أي إنسان وخاصة المواطن الفلسطيني، الذي                   

 المسكن المالئم ألفراد أسرته، في ظل االحتالل اإلسرائيلي الذي يعمل على مصادرة     يعانـي مـن مـشاكل عـدة في توفير         

األراضـي، وبـناء وتوسيع المستعمرات وبناء جدار الضم والتوسع، وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء خارج حدود                 

ة أو بحجة عدم الترخيص، والوضع وهدم البيوت كعقوبة أمني) التي ال يوجد تحديث وتوسيع لمخططاتها الهيكلية (الـتجمعات   

االقتـصادي الـسئ، حـيث الحصار وانتشار البطالة وارتفاع نسبة األسر الفقيرة، ووجود المخيمات الفلسطينية وأوضاعها                 

 .السكنية والصحية والبيئية المتردية وارتباط وضعها بالوضع السياسي العام
 

 بناء المساكن والذي يسهم في تطوير قطاع المقاوالت وتجارة وصناعة           يـشكل قطاع البناء والتشييد أحد الدعائم الرئيسية في        

من الناتج المحلي   % 7.4مـواد البناء التي توفر كثيرا من فرص العمل، حيث بلغت نسبة إسهام قطاع البناء والتشييد حوالي                  

 .2009اإلجمالي في األراضي الفلسطينية لعام 
 

مساكن في األراضي الفلسطينية، وذلك ألحدث اإلحصاءات المتوفرة حول         واسـتعرض اإلحصاء الفلسطيني أهم مؤشرات ال      

 :قطاع اإلسكان على النحو اآلتي
 

 غرفة متوسط كثافة السكن في األراضي الفلسطينية /  فرد1.6
 

          ،     2009 فرداً للغرفة في العام 1.6في األراضي الفلسطينية   ) عـدد األفـراد فـي الغـرفة       (بلـغ متوسـط كـثافة الـسكن         

من % 13.6غرفة في قطاع غزة، وتشير البيانات أيضا إلى أن       / فرد 1.8غرفة في الضفة الغربية، مقابل      / فـرد  1.6بواقـع   

 .  أفراد أو اكثر للغرفة3 في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تبلغ ناألسر في األراضي الفلسطينية تسك
 

% 15.4إلى أن    بياناتال وتشير.  2009 في العام    غرفة 3.6 سطينية   في األراضي الفل   غرف في المسكن  ال متوسط عدد    وبلغ

  في الضفة الغربية مقابل   % 16.6 غرفة، بواقع    2-1مساكن تحتوي على    تسكن في   األراضي الفلسطينية   األسـر فـي     مـن   

  . في قطاع غزة13.1%
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 2010 ومصادرة األراضي خالل العام  إطار العقاب الجماعيي مبنى في الضفة الغربية هدمتها إسرائيل  ف198

 
، ما أدى   2010 ًفي الضفة الغربية هذا العام      مبنى فلسطينيا  198، فقد ُهدم ما ال يقل عن        بيانات منظمة العفو الدولية      حسبو

 . شخص آخر600نصفهم من األطفال، بينما تضرر   من الفلسطينيين،300إلى النزوح القسري لنحو 
 

 هدم سواء أكان من قبل سلطات االحتالل أو هدم ليةعم 17 تم تنفيذ منذ بداية العام الحالي في القدس فبالنـسبة لهدم المساكن 

 نفذت سلطات                 ، حيث طفالً 26من بينهم   شخـصاً    50، والـذي أسـفر عـن تـشريد          )أي مـن قـبل المواطنـين      (ذاتـي   

 . مواطنين بهدم منازلهم بأيديهم4ما قام  عملية هدم في مناطق مختلفة في مدينة القدس بين13االحتالل 
 

الهدم للبيوت الفلسطينية    إصدار المزيد من أوامر    ب ،تهاتواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلية وبلدي    أمـا المباني المهددة بالهدم ف     

د  وحدة سكنية والتي سوف تسفر عن تشري1,030قرارات بهدم    2010 فـي مديـنة القـدس، حيث أصدرت منذ بداية العام          

 . أطفال1,208 شخص من بينهم 2,600
 

 2017 الفلسطينية في العام األراضي في الوحدات السكنية المتوقعيبلغ عدد وحدة سكنية س  ألف1,124
 

 
% 62.6 سوف يزيد حوالي     2017في العام    ةتـشير تقديـرات الجهاز إلى أن عدد الوحدات السكنية في األراضي الفلسطيني            

وحدة 728,881 إلىحسب المنطقة هذا العدد  ويتوزع وحدة سكنية،1,124,063 وقع أن يبلغ  حيث من المت2007عـن عام  

 .وحدة سكنية في قطاع غزة 395,182 مقابلي الضفة الغربية، سكنية ف
 

 ألف وحدة سكنية خالل العشر سنوات القادمة ليلبي حجم الطلب المتزايد على             470وقطـاع اإلسكان في فلسطين بحاجة إلى        

 . االستثمار الفلسطينيق وذلك حسب تقديرات صندوالمساكن
 
 
 


