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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يصدر بيان 

واقع   :بعنوانصحفي عشية يوم اإلسكان العربي 

     ، األراضي الفلسطينيةفي  الظروف السكنية

  2010للعام 
  

 من كل عام يوم شهر تشرين أولاألول من  االثنينيوم  يعتبر

على قرار مجلس وزراء اإلسكان  اًبناءوذلك  اإلسكان العربي

وتقوم اللجنة الفنية العلمية االستشارية بناء   .العرب ميروالتع

الدول العربية باختيار شعار كل عام  على مقترحات من

التصاميم المقدمة من  واختيار الملصق المعبر عنه من بين

 وتتولى األمانـة الفنية طباعة هذه الملصقات  .الدول العربية

رى أعلنت من جهة أخو  .العربيةالستخدامها في الدول 

أن   HABITAT  للمستوطنات البشرية منظمة األمم المتحدة

 االثنين األول من شهر تشرين أول من كل عام هو يومها

على حق السكن للجميع وأن  فيهالعالمي الذي يتم التركيز 

  .اإلنساني لرفاهامن أجل  العالم مسؤولية مشتركة

  

وبهذه المناسبة يستعرض الجهاز المركزي لإلحصاء 

 األراضي الفلسطينيةفي  يةظروف السكنالواقع الفلسطيني 

المتحدة  األمم إلىتوجه القيادة الفلسطينية  ، وخاصة مع2010

دولة فلسطين على  من اجل انتزاع اعتراف دولي بشرعية قيام

  .1967 عام حدود

  

  نسبة الزيادة المتوقعة في عدد الوحدات السكنية% 26

في  ات السكنية المتوقعالوحدعدد  نأ التقديرات أشارت

وحدة  884,385 سيبلغ 2011الفلسطينية في العام  األراضي

   .2007 مقارنة بالعام% 26أي بزيادة حوالي  ،سكنية

  

الشقة هي نوع المسكن السائد في بناء الوحدات السكنية في 

  األراضي الفلسطينية
 إلى أن نسبة األسر في األراضي 2010تشير بيانات 

 تشكل  ي تعيش في مساكن على شكل شقةالفلسطينية الت

 حين، في من إجمالي األسر في األراضي الفلسطينية 50%

واألسر  ،دارمن األسر تسكن في مساكن على شكل % 48 أن

بلغت نسبة األسر التي تعيش و.  %0.9التي تسكن فيال بلغت 

في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة في األراضي 

في الضفة الغربية مقابل % 82بواقع (، %84 يةـالفلسطين

  .)في قطاع غزة% 87

  
  2010التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن ونوع التجمع السكاني،   

نوع

 المسكن

غرفة  شقة  دار  فيال

 مستقلة

 المجموع *أخرى

األراضــي

 الفلسطينية
0.9  47.8 50.2 0.8 0.3 100 

 100 0.2 1.0 56.0 41.9  0.9 حضر

 100 0.7 0.3 23.7 74.3  1.0 ريف

 100 0.2 0.3 53.7  45.5  0.3 مخيمات
 )خيمة، براكية، أخرى(أخرى تشمل *

  
  األراضي الفلسطينية  مساكن فرد للغرفة الواحدة في 1.6

فـي  ) عدد األفـراد فـي الغرفـة   (بلغ متوسط كثافة السكن 

بواقع (، 2010فرداً للغرفة في العام  1.6األراضي الفلسطينية 

غرفة في /فرد 1.8رفة في الضفة الغربية، مقابل غ/فرد 1.5

من األسـر  % 10، وتشير البيانات أيضا إلى أن  )قطاع غزة

في وحدات سكنية ذات كثافـة   نفي األراضي الفلسطينية تسك

  . الواحدة للغرفة أكثرأفراد أو  3سكنية تبلغ 

  

عـام   غرف في المسـكن الإلى أن متوسط عدد  البياناتتشير 

 3.6بواقـع  (غرفة،  3.6 بلغ اضي الفلسطينيةفي األر 2010

  .)غرفة في قطاع غزة 3.7غرفة في الضفة الغربية و

  

األراضـي  األسـر فـي   من % 15أن  وأشارت البيانات إلى

بواقع (، غرفة 2-1مساكن تحتوي على تسكن في الفلسطينية 

  ).في قطاع غزة% 13في الضفة الغربية و األسرمن % 17

   
  2010المنطقة، و التوزيع النسبي لألسر حسب عدد الغرف في المسكن
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ديناراً أردنياً متوسط اإليجار الشهري للمساكن  153

  المستأجرة في األراضي الفلسطينية

متوسط األجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في األراضي بلغ 

 165بواقـع  (، 2010في العام ديناراً أردنياً  153الفلسطينية 

ديناراً أردنياً فـي   109ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 

من أسر الضـفة  % 43وتشير البيانات إلى أن . )قطاع غزة

الغربية التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع أجـرة شـهرية   

  .في قطاع غزة% 7ديناراً أردنياً فأكثر، مقابل  150تبلغ 

  

هو مادة البناء الغالبة للجدران الخارجية تي الطوب اإلسمن

  في األراضي الفلسطينية

مبنية بمادة الطـوب  نسبة األسر التي تسكن في مساكن  بلغت

 اًكبير تبايناًوهناك   ،%53اإلسمنتي في األراضي الفلسطينية 

عـام  في المساكن من حيث مادة البناء على مستوى المنطقة 

األسر التي تسكن مساكن  نسبة بلغت قطاع غزةففي ، 2010

، الغربيـة  ةفي الضـف % 29مقابل ، %99مبنية من الطوب 

، في الضـفة الغربيـة   استخدام الحجر كمادة بناءيشيع بينما 

تسكن فـي  في الضفة الغربية  األسرمـن % 39 هناكحيث 

  .في قطاع غزة% 0.4، مقابل مبنية بمادة حجر نظيفمساكن 
  

   120لة مساحتها من عن ثلث المساكن المأهو دما يزي 

  2م 159إلى 

 2010في األراضي الفلسطينية في العام  من األسر% 35

من % 14، و)متر مربع( 159 إلى 120مساحة مساكنها من 

، )متراً مربعاً( 80سر تسكن في مساكن مساحتها أقل من األ

نسبة األسر التي تعيش في مساكن مساحتها  في حين بلغت

   .%9فأكثر ) متر مربع( 200

  

أكثر من ثلثي األسر في األراضي الفلسطينية بحاجة إلى 

  وحدات سكنية خالل العقد القادم

من األسر في األراضي الفلسطينية % 72خالل العقد القادم 

من % 37واحدة أو أكثر، وأن  جديدة تحتاج وحدة سكنية

في  التي بحاجة إلى وحدة سكنية جديدة على األقل ألسرا

لديها القدرة المادية على بناء وحدات  األراضي الفلسطينية

وعلى صعيد المنطقة . سكنية خالل العشر سنوات القادمة

بلغت نسبة األسر التي تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة خالل 

في قطاع % 71، و%72العقد القادم فـي الضفة الغربية 

% 79حوالي وترتفع هذه النسبة في محافظة القدس إلى   .غزة

 ،وحدة سكنية واحدة على األقل إلىبحاجة  قدسيةمن األسر الم

وذلك خالل العشر سنوات القادمة لتلبية حاجاتهم وسد النقص 

   .واستيعاب األعداد المتزايدة من السكان المقدسيينفي المساكن 

  

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
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