
 مسح ظروف جيعلن نتائاإلحصاء الفلسطيني 

 2010السكن، 
 

الشقة هي نوع المسكن السائد في بناء الوحدات السكنية 

 في األراضي الفلسطينية
 

مسحاً حول الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني       نفـذ   

 خالل الربع الرابع    في األراضي الفلسطينية  ظروف السكن   

 .2010من العام 

وتـشير بـيانات المسح إلى أن نسبة األسر في األراضي           

، %50الفلـسطينية التي تعيش في مساكن على شكل شقة          

، دارمن األسر تسكن في مساكن على شكل        % 48في حين   

ت نسبة األسر   بلغ،  و  %0.9واألسر التي تسكن فيال بلغت      

التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة في          

، حيث تتوزع هذه النسبة     %84 يةـاألراضـي الفلـسطين   

في قطاع  % 87فـي الضفة الغربية مقابل      % 82بواقـع   

 .غزة
التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن ونوع التجمع      

 2010السكاني، 

غرفة  *أخرى

 مستقلة

 نوع المسكن يالف دار شقة

0.3 0.8 50.2 47.8 0.9 
ــي  األراضـــ

 الفلسطينية

 حضر 0.9 41.9 56.0 1.0 0.2

 ريف 1.0 74.3 23.7 0.3 0.7
0.2 
 مخيمات 0.3 45.5 53.7 0.3 

 )خيمة، براكية، أخرى(أخرى تشمل *   
 

انخفاض نسبة األسر التي تعيش في وحدات سكنية تتكون 

  غرفة2-1من 
 

في ) عدد األفراد في الغرفة   (فة السكن   بلـغ متوسـط كـثا     

، 2010 فرداً للغرفة في العام      1.6األراضـي الفلـسطينية     

 1.8غـرفة في الضفة الغربية، مقابل       / فـرد  1.5بواقـع   

غـرفة في قطاع غزة، وتشير البيانات أيضا إلى أن           /فـرد 

 في  نمـن األسـر فـي األراضي الفلسطينية تسك        % 10

 أفراد أو اكثر    3بلغ  وحـدات سـكنية ذات كـثافة سكنية ت        

 . للغرفة

 غرف في المسكن  ال إلى أن متوسط عدد      المسحتشير نتائج   

بواقع  غرفة،   3.6  بلغ  في األراضي الفلسطينية   2010عام  

.   غرفة في قطاع غزة    3.7 غرفة في الضفة الغربية و     3.6

األراضي األسر في   من  % 15 أن   قـد تبـين من النتائج     و

،  غرفة 2-1ي على   مساكن تحتو تـسكن في    الفلـسطينية   

 حيث  2006ويالحظ انخفاض هذه النسبة مقارنةً مع العام        

 %.24كانت 
التوزيع النسبي لألسر حسب عدد الغرف في المسكن    

 2010المنطقة، 
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ارتفاع متوسط اإليجار الشهري للمساكن المستأجرة في 

 األراضي الفلسطينية
 

 متوسط األجرة الشهرية للمساكن المستأجرة      بّينت النتائج أن  

 ديناراً أردنياً في    115فـي األراضي الفلسطينية ارتفع من       

، بواقع  2010 ديناراً أردنياً في العام      153 الى 2006العام  

 ديناراً  109 ديـناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل         165

من % 43وتشير البيانات إلى أن     . أردنـياً في قطاع غزة    

ـ  ر الضفة الغربية التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع         أس

في % 7 ديناراً أردنياً فأكثر، مقابل      150أجرة شهرية تبلغ    

 .قطاع غزة
 

توفر معظم السلع المعمرة األساسية لدى األسر 

 الفلسطينية 
 

مـن األسـر في األراضي      % 22أن  أظهـرت النـتائج     

في % 30الفلسطينية يتوفر لديها سيارة خصوصية، بواقع       

 إن ويمكن القول .  في قطاع غزة  % 7الـضفة الغـربية و    

يتوفر لديها صحن   ي األراضي الفلسطينية    ـ األسر ف  غالبية

 . %47وحاسوب ، %94 القط
 
 
 



 
هو مادة البناء الغالبة للجدران الخارجية الطوب اإلسمنتي 

 في األراضي الفلسطينية
 

ن في  أشـارت بيانات المسح إلى أن نسبة األسر التي تسك         

مبنـية بمـادة الطـوب اإلسمنتي في األراضي         مـساكن   

 اً كبير اًوهناك فرق   ،%53بلغت  قد   2010للعام  الفلسطينية  

بين نسبة األسر التي تسكن في مساكن مبنية بمادة الطوب          

 قطاع غزة  على مستوى المنطقة ففي      2010األسمنتي عام   

في يشيع و.   الغربيةةفي الضف% 29مقابل ،  %99بلغـت   

39 هناكفة الغربية استخدام الحجر كمادة بناء، حيث        الض

مبنية تسكن في مساكن     في الضفة الغربية     األسرمـن  % 

 . في قطاع غزة% 0.4، مقابل بمادة حجر نظيف
 

 120 عن ثلث المساكن المأهولة مساحتها من دما يزي

  2 م159إلى 

مـن أسـر األراضي الفلسطينية تسكن في مساكن         % 14

نسبة األسر  وبلغت  ،  )متراً مربعاً  (80ن  مـساحتها أقـل م    

فأكثر ) متر مربع  (200التـي تعيش في مساكن مساحتها       

من األسر مساحة   % 35و،  %9 فـي األراضي الفلسطينية   

 ).متر مربع(159الى 120مساكنها من 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

اكثر من ثلثي األسر في األراضي الفلسطينية بحاجة إلى 

  العقد القادم وحدات سكنية خالل

مـن األسر في األراضي الفلسطينية تحتاج إلى بناء         % 72

وحدة سكنية واحدة   (وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم       

من األسر في األراضي الفلسطينية     % 37، وأن   )أو أكثـر  

لـديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خالل العشر          

لغت نسبة األسر   وعلى صعيد المنطقة ب   . سـنوات القادمـة   

التـي تحـتاج إلى وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم           

 .في قطاع غزة% 71، و%72فـي الضفة الغربية 
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