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 ميقـدت
 

تعتبـر الـتعدادات من أهم مصادر البيانات، حيث قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعداد العام للسكان                  

صول من خالله على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية           ، وقد تم الح   2007والمساكن والمنشآت   

كما قام الجهاز بتنفيذ العديد من المسوح اإلحصائية، وخاصة سلسلة          .  واالجتماعـية واالقتـصادية للمجتمع الفلسطيني     

 . ك المصادرمسوح القوى العاملة، وجمع بيانات السجالت اإلدارية، حيث اعتمدت هذه الدراسة على تل
 

اً منه على االستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية من بيانات                    صوحر

ة، وتقارير تفصيلية للنتائج النهائية لكل من السكان والمساكن         هائيالتعداد والمسوحات المختلفة ومنها ملخصات النتائج الن      

 .تآشوالمني والمبان
 

ماال لعمليات نشر وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق االستخدام األمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء                كتواس

ا الفلسطيني بتنفيذ مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويشمل هذ                

اد المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات      رفنتائج التعداد، إلتاحة المجال أل    إعداد سلسلة من التقارير التحليلية ل       عوالمشر

 .التعداد والمسوحات
 

يـسرنا أن نقـدم هـذه الدراسة التحليلية كأحد مخرجات المشروع كي تكون مرجعا للمخططين ومتخذي القرارات في                   

 .ينية على أسس علمية سليمةالقطاعين العام والخاص وجميع فئات المستخدمين من اجل بناء الدولة الفلسط
 
   
 

 نسأل اهللا أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
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 ه للمستخدمينيتنو
 

الجهاز المركزي  راء واألفكار الواردة في هذه الدراسة تعبر عن رأي معدها، وال تعبر بالضرورة عن رأي                آلن ا إ 

 .يمسره القفلإلحصاء الفلسطيني أو مو
 

 الباحثان في هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصادر األخرى، وال يتحمل               دعتما 

 .الجهاز مسئولية أي خطأ في البيانات
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 ملخص تنفيذي
 

 أهداف الدراسة

الدوافع،   (DPSIRتهدف هذه الدراسة إلى تحليل األبعاد للظروف السكنية في األراضي الفلسطينية باستخدام منهج                

ة ، والذي يقوم على تحليل العالقة بين السبب والمسبب وربط الظروف السكني             )الضغوط، الحالة، التأثير، االستجابة   

 . السياسية، االقتصادية، االجتماعية، والبيئية في فلسطينباألوضاع
 

 توزيع السكان في األراضي الفلسطينية

 إلىحيث وصل عدد السكان     ,  2007-1997الفترة   خالل%  30.1بنسبة   رتفع عدد السكان في األراضي الفلسطينية     ا

.  أنثى 1,855,171 و ذكر  1,911,955م  منه ،2007  عام  3,767,126  إلى وارتفع    1997 عام  نسمة 2,895,683

 .  في قطاع غزة1,416,543و  في الضفة الغربية2,350,583 بواقع  حسب المنطقة،2007عام السكان  ويتوزع
 
يتركز نصف السكان ونصف       بالتوزيع غير المتوازن للسكان في منطقته الجغرافية، حيث        األراضي الفلسطينية تصف  ت

من مساحة األراضي   %  33.5  إلىي الخليل وغزة والقدس ونابلس وتصل مساحتها         عدد األسر في أربع محافظات ه     

وتبلغ نسبة توزيع السكان في األربع محافظات       ,  األراضي الفلسطينية من مجمل سكان    %  46وتضم ما نسبته    ,  الفلسطينية

في محافظة    %8.5,  القدسفي محافظة   %  9.6,   غزة في محافظة %  13.2,   الخليل  في محافظة  %14.7على التوالي   

 .نابلس
 

 التركيب العمري للسكان

 الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد في الفئة يظهـر التـركيب العمري للسكان  

% 48.3الغربية و الضفة في% 40.0من مجمل السكان، بواقع % 43.4 حوالي 1/12/2007 سنة في 14-0العمـرية  

, من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية %3.1  سنة فاكثر65بلغت نسبة األفراد ,  جهة أخرىمن. فـي قطاع غزة 

 .في قطاع غزة% 2.7في الضفة الغربية و% 3.3بواقع 
 

 األوضاع االجتماعية واالقتصادية

الفقيرة في   وكانت نسبة األسر الفقيرة في قطاع غزة ضعف األسر           ،%)20.3(  1998الفقيرة في عام      األسربلغت نسبة   

 في األراضي   أما نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع          .  على التوالي %  14.5و  %33 بلغت   إذالضفة الغربية   

 فقد  2007أما في العام    ,  في الضفة الغربية  %  8.4قطاع غزة و  في  %  21.6   بواقع وتتوزع النسبة %  12.5  الفلسطينية

% 51.8في الضفة الغربية و   %  19.1   بواقع         وتتوزع النسبة %  30.0  إلىوصلت نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية       

9.7  إلىوتتوزع النسبة   %  18.3   في األراضي الفلسطينية    أما نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع          .في قطاع غزة  

 .في قطاع غزة% 35.0في الضفة الغربية و% 
 

، كما بلغت   2000 عام   %14.1، في حين كانت     2008م  في العا %  26.0  بلغت نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية     

ويرجع هذا االرتفاع في معدالت البطالة المزمنة نتيجة         ،  2002عام  %  31.3، وارتفعت إلى    2001عام  %  25.2

 .االحتالل وممارساته ضد العمالة الفلسطينية المتمثلة باالغالقات المتكررة
 
 



 ارتفاع مستوى الطلب على المساكن

 أسرة منها   646,317  إلىوارتفع عددها   )   أسرة 407,265  (1997 عام    في األراضي الفلسطينية   ر عدد األس  بلغ

أي أن الزيادة في عدد األسر في األراضي الفلسطينية         ,   أسرة في القطاع   219,220 أسرة في الضفة الغربية و     427,097

  %. 5.9أسرة بما يعادل  23,905أي أن هناك زيادة سنوية في عدد األسر تقدر بنحو , %58.7 إلىوصلت 
 

منها ,  2007 مسكنًا عام    701,937إلى    1997 مسكنًا عام    466,651من  المساكن في األراضي الفلسطينية      عدد   ارتفع

ويتضح من النتائج أن هناك زيادة مقدارها       ,   مسكنا في قطاع غزة    245,623و,   الضفة الغربية   مسكنا في  456,314

 % 5.04 مسكنا بما يعادل 23,528وزيادة سنوية قدرها , 1997عداد  مقارنة مع ت2007حسب تعداد % 50.4
 

 )الطاقة(توفر الخدمات في المسكن 

سنة % 99.2 إلى 1997سنة  % 99.9 انخفاض نسبة األسر المربوطة منازلها بشبكة كهرباء من          إلى اإلحصاءاتتشير  

استهالك األسرة من الكهرباء    معدل  .  غربيةفي الضفة ال  % 97.7 فقد بلغت النسبة     2007 وبحسب نتائج التعداد     ,2006

 الكهرباء لألسر في المخيمات عن معدل       في حين يرتفع استهالك   , ساعة/ كيلو واط  282في األراضي الفلسطينية وصل     

يليه معدل استهالك األسر التي تقطن مناطق حضرية        , ساعة/ كيلو واط  375 إلىاألسرة في األراضي الفلسطينية ليصل      

/  كيلو واط  205 إلىفي حين ينخفض استهالك الكهرباء لدى األسر الريفية         ,  كـيلو واط في الساعة     293 إلـى ليـصل   

 كغم والغاز   15.0 كيلو واط والحطب     48.6معـدل استهالك الفرد من الكهرباء في األراضي الفلسطينية          بلـغ   . سـاعة 

 . لتر0.9 كغم والكاز 2.8المسيل 
 

 )المياه(توفر الخدمات في المسكن 

ـ  وأصبح  , 2006سنة  % 90.8 إلى 1997سنة  % 83.6ت نـسبة األسر المربوطة منازلها بشبكات المياه العامة          ارتفع

يوميا في  / فرد/ لتر 110.2 ، ليقدر بحوالي  2007يوميا في عام  /فرد/ لتر 135.8معدل نصيب الفرد من المياه من حوالي        

 .1997عن العام % 15، و2005عن العام % 8 أي بزياد, يوميا في قطاع غزة/فرد/ لتر174.1الضفة الغربية و 
 

 )النفايات(توفر الخدمات في المسكن 

 الفرد من النفايات الصلبة في األراضي       إنتاجحيث يقدر   ,  النفايات الصلبة   إدارة تعانـي األراضي الفلسطينية من مشكلة     

 مليون طن سنويا 847,238بـ قدر  تفلسطينكمية النفايات المنزلية في مما يعني أن    ,  غرام يوميا  600 بـالفلـسطينية   

 تزداد كمية النفايات المنزلية الصلبة مع الزيادة السكانية مما سيشكل ضغطا على             أنويتوقع   مسح البيئة المنزلي،  حسب  

 . النفايات البدائية والعشوائيةتابمك
 

 )الصرف الصحي(توفر الخدمات في المسكن 

 اإلسرائيلية في الضفة     المستعمرات في نصف مليون مستعمر يقطنون      بلغـت كمـية المياه العادمة التي تنتج عن حوالي         

 الفلسطينية األراضيفي حين تقدر كمية المياه العادمة الناتجة عن   ,  مليون متر مكعب   54 بما فيها القدس الشرقية      الغربية

 مليون  30ا سكان القطاع     التي ينتجه  ةالعادمأما في قطاع غزة فتبلغ كمية المياه        ،   مليون متر مكعب سنويا    52بحوالـي   

 .متر مكعب سنويا
 
 
 



 النمو السنوي ألعداد المباني والمساكن واألسر

 أن فترة   إلىويعود ذلك   , 2007في العام   % 2.8 إلى 1997في العام   % 3.2انخفـض معدل النمو الطبيعي للسكان من        

في نفس  . ع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية    أواسط التسعينات استوعبت األراضي الفلسطينية آالف العائدين الفلسطينيين م        

في الفترة % 5.04والبالغ  معدل النمو السنوي للمساكن% 6.5فاق معدل النمو السنوي في أعداد األسر والبالغ الـوقت  

1997 – 2007. 
 

 خصائص المباني

 مبنى  466,707دد المباني   حيث بلغ ع  , 1997مقارنة بتعداد   % 29.8ارتفع عدد المباني في األراضي الفلسطينية بنسبة        

 عدد  كانفي حين   ,  مبنى في قطاع غزة    147,437 مبنـى فـي الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس و          319,270مـنها   

 .) مبنى359,562 (1997 تعداد عام حسبالمباني 
 

 خصائص المساكن

لت األسر التي تقيم في المساكن      ، وشك 2007 مسكناً للعام    701,937 في األراضي الفلسطينية     الوحدات السكنية بلغ عدد   

 ما نسبته  2007لنفس العام، وقد بلغت نسبة األسر التي تقيم في شقة عام            % 98.7ما نسبتـه   ) دار، شقة، فيال  (التقليدية  

من % 8.1، شكلت ما نسبته     2007 مسكناً عام    57,031بلـغ عدد المساكن الخالية في األراضي الفلسطينية          و ،52.1%

، وهي  2007عام  % 7.3بلغت نسبة المساكن المستأجرة     ، و 1997 مسكنا عام    35,155 كانتفي حين   إجمالي المساكن،   

بسبب الزيادة في وتيرة االتجاه نحو التملك، والحراك السريع الذي          % 9.7 والبالغة   1997نـسبة تقـل عن مثيلتها عام        

 .ظهر في قطاع التأجير
 

 مخيمات الالجئين

 مخيمات في قطاع    8 مخيما في الضفة الغربية و     19 مخيما، منها    27 الفلسطينية   ضياألرابلغ عدد مخيمات اللجوء في      

، يتوزعون  2007 وذلك في نهاية عام      1,793,901 الفلسطينية   األراضيبلغ عدد الالجئون المسجلون داخل          .غزة

 في المخيمات    في قطاع غزة، وقد بلغ عدد الالجئون المسجلون         1,048,125 في الضفة الغربية، و    745,776بواقع  

في قطاع  الجئاً    491,636 في الضفة الغربية و     الجئاً 189,787  بواقع، يتوزعون   423,681 الفلسطينية   األراضيداخل  

 مسكنا، حيث تتوزع بواقع     58,169 الفلسطينية   األراضيبلغ عدد المساكن في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في           .  غزة

 . مسكنا في مخيمات قطاع غزة35,889ة و الغربيالضفة مسكنا في مخيمات 22,280
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

  مقدمة 1.1
ن أول عمل قام به اإلنسان هو       أيعد المسكن من أهم األولويات التي تشغل بال اإلنسان أن لم تكن أهمها، فكما هو معروف                 

البحث عن مأوى يقيه برد الشتاء وحر الصيف ويوفر احتياجاته األساسية، وفي وقتنا الحالي أصبح الحصول على مسكن                   

ي احتياجات األسرة من الصعوبة بمكان، نظراً لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة من السكان، وللظروف االقتصادية               مناسب يلب 

كهرباء، (الضغط الهائل على الخدمات العامة   المتقلبة، واالرتفاع المتسارع في تكاليف البناء، وأسعار األراضي، عالوة على           

 .)الصلبة، وإدارة النفايات وماء، واتصاالت، وصرف صحي
 

تكمن معظم مشكالت المستوطنات البشرية في الدول النامية في عدم مطابقة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الهيئات                  

وكذلك فان معظم الحكومات المحلية في الدول النامية تفتقد         ,  الحكومية الحضرية المسؤولة عن ادارة وتنمية هذه المستوطنات       

 .1كاني السريع وزيادة العجز في البنية التحتيةلالستثمارات رغم النمو الس
 

من أهم جوانب هذا الحق     .  الحق في الحصول على المسكن المالئم هو أحد الحقوق األساسية لإلنسان كالمأكل والملبس              

ي، ملك، أيجار، إسكان تعاون   :  الحيازة اآلمنة والتي تتحقق من خالل الضمان القانوني في توفير المسكن في كافة أشكاله               

 والحصول على السكن المالئم     ةيرافق عملية التمكين في الحيازة اآلمن     .    وحتى في مناطق اإلسكان غير الرسمي والعشوائي      

بحيث تكون متناسبة   ,  توفير األراضي السكنية المناسبة وخدمات البنية التحتية األساسية والمرافق العامة والهياكل األساسية            

 .عم للفقراء والفئات المعدومةمع المقدرة المالية وتوجيه الد
 

لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان        :  " ما يلي  1 فقرة   25في المادة    وجاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     

والخدمات االجتماعية   والرفاهية له وألسرته خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية               الصحة

حق كل  :  "االقتصادية واالجتماعية والثقافية على    ، من العهد الدولي للحقوق    1 فقرة   11المادة  فيما نصت   ".  الضرورية

يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين              شخص في مستوى معيشي كاٍف له وألسرته،       

باألهمية السياسية للتعاون    عترفة في هذا الصدد   م  لمعيشية، وتتخذ الدول التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق،        ا متواصل لظروفه 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهتماماً كبيراً بهذه المادة،         قوقد أولت لجنة الحقو   ".  الدولي القائم على االرتضاء الحر    

 .عالقتها بحق اإلنسان في السكن المالئم بخاصة من زاوية
 

مما يؤدي للتردي الشديد لمستوى سكن األسرة وبخاصة في دول  على المسكن يؤدي انخفاض الدخل إلى تقلص إنفاق األسرة        

 . التحتية وبخاصة مياه الشرب والصرف الصحي األولوية الالزمةتالجنوب الفقيرة التي ال تعطي قضية السكن والخدما

                                                 
1-United Nation Development Program: Governance for sustainable human developme3nt. UN Plaza NY 1997.   pp 16- 27. 
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شون في منتصف    مليون من سكان الريف يعي     1,000 مليون نسمة من سكان الحضر و      600وتشير التقارير الى أن نحو      

, التسعينات في مساكن تزيد فيها معدالت التزاحم لدرجة تكاد تكون غير آدمية في كل من أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا                    

 .2وجمع القمامة مما يضاعف من المخاطر البيئية والصحية, ومياه الشرب النظيفة, وتفتقد مساكنهم للصرف الصحي
 

واتصاله بالصرف الصحي مما يقلل المخاطر البيئية        ,  ة في تمتعه بمياه الشرب النقية      ويختلف السكن في الدول المتقدم     

 الذي يزيد احتمال اصابة الفرد بالنزالت المعوية واالسهال في دول أفريقيا جنوب الصحراء               ءوالصحية عن السكن الردي   

, واألمراض الطفيلية ,  لتهاب الرئوي الحاد  واال,  كما يرتبط انتشار أمرأض السل    ,  بمائتي مرة عن نظيره في الدول المتقدمة      

 .3والجروح والحروق بارتفاع معدالت التزاحم بالمسكن الرديء بالدول والمجتمعات الفقيرة والمتخلفة
 

فان تحسين  ,  ونظرا الرتباط المخاطر الصحية بمستويات السكن الرديء المزدحم غير المتصل بشبكات الصرف الصحي             

ويمكن تقليل المخاطر الصحية الناجمة عن السكن الرديء         .    المستوى الصحي للسكان  مستوى السكن يحسن بال شك       

 .بالتعاون بين السلطة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واالدارات المحلية
 

يتعرض الماليين في الدول النامية للطرد من مساكنهم أو أراضيهم التي ينتفعون بها أو يمتلكونها بسبب تنفيذ الحكومة                     

كما يتعرضون للطرد من المسكن الحكومي أو هدم        .  بعض مشروعات التنمية أو البنية التحتية بدون تعويضهم عما يفقدونه         ل

 .مساكنهم أو وقف بنائها بسبب تطبيق قوانين طارئة أو تطبيق سياسات االصالح االقتصادي واعادة الهيكلة
 

أو لعدم قانونية االنتفاع باألرض أو      ,  انين فجأة بسبب االصالحات   وتعود معظم أسباب هذه المشكلة في األصل اما لتغير القو         

وتوضح الدراسات أن النسبة العالية من مباني السكن ومباني العمل اليوم هي غير             .  لعدم الترخيص الرسمي بالبناء السكني    

أو في األنماط العديدة    ,  ولم تخضع للرقابة الحكومية الحقيقية سواء في المدن أو على أطرافها          ,  مرخصة رسميا في األصل   

ومدن األكواخ والعمران غير اآلمن بيئيا في دول الجنوب كالذي يبنى في مناطق معرضة              ,  للسكن غير الرسمي والعشوائي   

 .لخطر الفيضان واالنزالقات األرضية
 

الحكومي وقد تحسنت كثير من مناطق السكن غير الرسمي والعشوائي في المدن الكبرى بوجه الخصوص بسبب التدخل                   

 .ومساهمات السكان في حين أهملت مراكز العمران الريفي والمناطق النائية
ويعيش هؤالء  ,   مليون نسمة في بداية التسعينات     100يتزايد عدد السكان الذين ال يملكون المأوى والذين يقدر عددهم بنحو            

 مليون نسمة بمن فيهم من أطفال ونساء يعيشون         ويقدر نحو ربع  .    اما في األماكن العامة أو ينامون في مكان غير دائم ليال          

وال تقتصر هذه الظاهرة على الدول الفقيرة بل توجد في مدن العالم المتقدم أيضا يمكن                  ,   وحدها مبنيفي الشارع في    

ويكمن دور الحكومة في المعاونة على      .  لحكومات الدول الغنية التغلب على مشكلة السكن بمستوى أعلى من الدول الفقيرة            

بل تكمن المعاونة من خالل تحسين      ,  صناعة السكن منخفض التكلفة وليس من خالل تقديمه مجانا وبطريقة مباشرة للسكان           

, ظروف سوق األراضي ومواد البناء وسن القوانين المنظمة للعمل العقاري وتحسين اإلجراءات البنكية والتمويل العقاري               

 .وتحسين أوضاع محدودي الدخل
 

                                                 
 .68. ص, بدون سنة النشر, منشأة المعارف باإلسكندرية, الدراسات العمرانية بتطبيقات النظم الجغرافية, إسماعيل يوسف إسماعيل- 2
 .69. ص,  نفس المرجع السابق- 3
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 اسة منطقة الدر2.1

 محافظة، وتعتبر المحافظة اعلى مستوى في الهيكل االداري         16تناولت الدراسة األراضي الفلسطينية التي تنقسم ادرايا الى         

من التقسيمات االدارية في االراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة عدد من التجمعات السكانية، يبلغ عدد المحافظات في                 

 :افظات في قطاع غزة موزعة كما يلي مح5و محافظة 11الضفة الغربية 
وتشمل محافظات جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام اهللا والبيرة، أريحا واألغوار،              :  الضفة الغربية  .1

 .القدس، بيت لحم، والخليل

 .ويشمل محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيوس، ورفح: قطاع غزة .2
 

  أهداف الدراسة3.1
الدوافع،   (DPSIR الدراسة إلى تحليل األبعاد للظروف السكنية في التجمعات الفلسطينية باستخدام منهج                 تهدف هذه 

، والذي يقوم على تحليل العالقة بين السبب والمسبب وربط الظروف السكنية                )الضغوط، الحالة والتأثير واالستجابة    

 :طين، ومن أهم أهداف الدراسة ما يليباألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية في فلس
النمو الديمغرافي والظروف االجتماعية واالقتصادية ودورها في الضغط على الظروف السكنية وستتم معالجة هذا                  .1

 ).Driversالدوافع (المحور من 

المحور من  تنظيم األراضي السكنية واستنزاف األراضي الزراعية وارتفاع الطلب على المساكن، وستتم معالجة هذا                .2

 ).Pressuresالضغوط (خالل 

) عمارة، دار، فيال  (المخزون السكني والنمو السنوي العداد المباني والمساكن واألسر، وخصائص المباني التقليدية               .3

، وخصائص المساكن واالتجاه المتزايد في إنتاج الشقق للتوفير في كلفة           )براكية، خيمة، كهف أو مغارة    (وغير التقليدية   

واالستغالل األمثل لألراضي السكنية نتيجة االرتفاع المستمر في أسعارها وأسعار مستلزمات البناء والتحول في               البناء  

ثقافة المواطن اتجاه المسكن، واستعراض المساكن الخالية والمملوكة والمؤجرة وحالة العرض والطلب في السوق                 

الكهرباء، والماء،  (راد في الغرفة ونسبة توفر خدمات       اإلسكاني، ومساحة المسكن وحالة االكتظاظ ومتوسط عدد األف        

والمرافق األخرى مثل المطابخ والمراحيض، وكذلك حالة       )  والهاتف، والصرف الصحي، والتخلص من النفايات الصلبة      

 ).Statusالحالة (مخيمات الالجئين، وستتم المعالجة هنا من خالل 

جمة عن االحتالل اإلسرائيلي والفجوة الكبيرة بين الموارد والسكان،           األوضاع االقتصادية واالختالالت الهيكلية النا      .4

إضافة إلى المعدالت المرتفعة للفقر والبطالة وأثرها على الظروف السكنية، وظاهرة االستقطاب السكاني والتركز في                

ألراضي الحضرية  المدن الرئيسية واالنتشار السكاني الضعيف في تجمعات سكانية صغيرة ومتناثرة، ومشكلة توفر ا             

وطبغرافية األرض التي تشكل عائقا رئيسياً أمام تنفيذ مشاريع اإلسكان والتوسع العمراني وارتفاع أسعار األراضي،                 

 ).Impactsالتأثيرات (وتوجه التوسع العمراني نحو األراضي الزراعية المحيطة بالمدن، وستتم المعالجة هنا من خالل 
 

 أهمية الدراسة 4.1

راسة أهمية كبيرة باعتبارها محاولة علمية لدراسة ظروف المسكن في فلسطين بعد انشاء السلطة الوطنية                   كتسب الد ت

في حين أن نحو    ,  وخاصة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على جزء من األراضي الفلسطينية          ,  1993الفلسطينية عام   

ي تشكل عائق أساسي أمام تلبية احتياجات المواطنين          والت,  من األراضي الفلسطينية تحت السيطرة االسرائيلية      %  70
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مما أدى الى خلق فجوة كبيرة بين عدد المساكن والسكان من جهة وهجرة أعداد كبيرة من السكان                 ,  الفلسطينيين من المساكن  

 .الى المناطق الحضرية والمدن التي أصبحت تكتظ بالسكان على حساب ظهيرها الريفي
 
 لدراسةفرضيات ا 5.1 

مشكلة وكذلك فان   ,  تند فرضيات الدراسة إلى المعطيات والتغيرات السياسية والديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية          تس

 :الدراسة واألسئلة التي تثيرها تنعكس على طبيعة الفرضيات وتبعاً ألسئلة الدراسة فإنَّ فرضياتها تتحدد فيما يلي

 .بكبر حجمهاتتميز األسرة في األراضي الفلسطينية  .1

 .تتميز معظم القرى والمدن والتجمعات السكانية بأنها محدودة المساحة نتيجة ظروف سياسية وجيومورفولوجية .2

 .في األراضي الفلسطينية من قلة الخدمات المقدمة لها) حضر، ريف، مخيمات(تعاني التجمعات السكانية  .3

 .المتزايدة من األسر والسكان بصفة عامةالسكن في األراضي الفلسطينية ال يلبي احتياجات األعداد  .4
 

  مشكلة الدراسة6.1

 ، لكل منها ترتيبات   )ج(و)  ب(و)  أ(الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثالث مناطق وهي          1995عام   في   4أوسلوقسمت اتفاقية   

سم األراضي الخاضعة   وتنق ،الضفة الغربية تستمر اآلثار التنموية لهذا التقسيم       في حالة   و ،وسلطات أمنية وإدارية مختلفة   

 : الى ثالث مناطقلسيطرة الفلسطينيين

 .السكانية الرئيسية  والتي تقابل كافة المراكز:)أ(المنطقة  •

الجيوب الخاضعة لنظام من القيود على الحركة        إلى العديد من  وتنقسم  التي تشمل معظم المناطق الريفية      )  ب(المنطقة   •

 .فيما بينها

، وهي تغطي المنطقة المتبقية كاملة وهي المنطقة الوحيدة المتالصقة           )ب(بالمنطقة  )  ج( وتحيط المنطقة    )ج(المنطقة   •

التامة بالنسبة للشؤون    لسيطرة القوات العسكرية اإلسرائيلية   )  ج(وتخضع المنطقة     .  المتقطعة في الضفة الغربية    وغير

ويعتبر عدد سكانها ضئيال ومدى        .  األراضي والتخطيط  األمنية والمدنية المتعلقة باألراضي، بما في ذلك إدارة         

 ولم  %).  59تقريبا  (، وهي تشكل غالبية األراضي      ) والمحميات اإلسرائيلية  المستعمرات إال من قبل  (  متدن استخدامها

من المقرر حل وضعها في      في اتفاقية أوسلو المرحلية وكان    )  ج(أو  )  ب(أو  )  أ(تصنف القدس الشرقية ضمن المنطقة      

 .هائيمفاوضات الوضع الن
 

تمت خاللها السيطرة المشروطة والمحدودة     ,  ان تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية ادارة وتطوير أجزاء من األراضي الفلسطية          

وفي ,  خلقت فرصة للفلسطينيين من أجل تنظيم وتطوير حيزهم على مراحل         ,  على موارد األرض والمياه واألمن والتشريع     

طة الوطنية الفلسطينية بحيث أنها ال تستطيع ادارة شؤونها بحرية حسب االحتياجات            نفس الوقت شكلت عبئا على كاهل السل      

هذا الواقع السياسي واإلداري كان له أثر مباشر على صياغة الظروف االقتصادية واالجتماعية              .    والطموحات الفلسطينية 

ر مباشر على الظروف السكنية في األراضي       وأيضا كان له أث   ,  للمجتمع الفلسطيني والحد من حرية حركته الحيزية والتنموية       

حيث ,  التي تشكل حوالي ثلثي األراضي الفلسطينية     )  ج(وخاصة أن إسرائيل تسيطر سيطرة تامة على المنطقة         ,  الفلسطينية

مما يعني وقوع   ,  أصبح جزءا كبيرا من األراضي الفلسطينية يواجه مسائل دون السيطرة السياسية واإلدارية الفلسطينية              

                                                 
 .11مادة ، ال)1995 أيلول 28(العاصمة  االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، واشنطن- 4
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والتي أصبحت تعني القدرة المحدودة     ,  5لة السكنية في األراضي الفلسطينية ضمن ما أصبح معروفا بالظرفية المشروطة          الحا

تجلت بعدة مظاهر   ,  مما أفضى إلى ظروف سكنية صعبة في األراضي الفلسطينية        ,  لدى الفلسطينيين لتلبية احتياجاتهم السكنية    

وكذلك تركز المباني السكنية في     ,  امي للسكان واألسر وبين عدد المساكن المحدود      من أبرزها الفجوة الكبيرة بين العدد المتن      

عالوة على الضغط المتزايد على الخدمات      )  ب(وظهور البناء العمودي في المناطق الريفية التي تقع في المنطقة           )  أ(مناطق  

تتمثل ولفلسطينيين وخاصة في القدس الشرقية،      وال ننسى اإلجراءات اإلسرائيلية من تدمير منازل السكان ا        ,  والبنية التحتية 

 :مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة اآلتية

 ما هو حجم األسرة في األراضي الفلسطينية؟ .1

 ما هو حجم المسكن في األراضي الفلسطينية؟ .2

 ما هو مستوى الخدمات المقدمة للتجمعات السكانية الفلسطينية؟ .3

 لسطينية؟ما هي طبيعة المسكن في األراضي الف .4
 

  مصادر الدراسة7.1

، حيث انهما يوفرا الكثير     2007،  1997اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت            

من المؤشرات واالرقام والمعدالت والنسب المتعلقة بالمسكن والخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية               

يئته، كما تم االعتماد على بعض المسوحات التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المتعلقة                  للمسكن وب 

بخصائص المسكن وبيئته، كما شملت المصادر بعض الكتب والتقارير واألبحاث التي صدرت عن الجامعات والمنظمات                 

 .والمؤسسات
 

  منهجية الدراسة وطرق تحليل المعلومات8.1

األساليب اإلحصائية في الدراسة للحصول على إجابات اكثر دقة ونتائج تكتسب الثقة، وقد تنوعت األساليب                 تم استخدام   

المستخدمة، فاستخدمت التكرارات والنسب المئوية للتبويب الكمي للمعلومات ولوصف العديد من المتغيرات والمقارنة بينهما،              

فانها ستعتمد على منهج    ,  ية في التجمعات البشرية الفلسطينية     نظرا لطبيعة الدراسة والتي تبحث في الظروف السكن         و

DPSIR)  والذي يقوم على العالقة بين السبب والمسبب وربط الظروف          )  والحالة والتأثير واالستجابة  ,  والضغوط,  الدوافع

 .ةالسكنية باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والبيئية في األراضي الفلسطيني
 

  مراحل إجراء الدراسة9.1

مرحلة جمع المعلومات والبيانات من المصادر والمراجع في المكتبات العامة والخاصة ومن المؤسسات والهيئات                .1

 .واألجهزة الحكومية

 .تحليل البيانات واعداد الجداول واألشكال البيانية وتمثيل الظاهرات عليها .2

 . لتوصيات المتعلقة بهاكتابة محتوى الدراسة واستخالص النتائج وا .3

                                                 
الترابط بين الريف   "  ,  المؤتمر العربي اإلقليمي  ,  هل التنمية الريفية المتعددة الوظائف تشكل اقتراحا له فرص النجاح في الظرفية المشروطة؟            ,  الدكتور فايز فريجات  - 5

تدامة المدن العربية وضمان حيازة المسكن واألرض واإلدارة        حول اس )  اسكوا(واالجتماع العربي رفيع المستوى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا          "  والحضر  

 . 2006 ديسمبر 18-15القاهرة , الحضرية
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 الفصل الثاني
 

 النمو الديمغرافي والظروف االجتماعية واالقتصادية ودورها في الضغط على الظروف السكنية 
 )Driversالدوافع (

 
ياة صحية  ويعتبر اإلسكان إحدى الضمانات لح    ,  اإلسكان هو إحدى البنى األساسية المستمرة التطور في المستوطنات البشرية         

وتحقيق الهدف العام للمستوطنات البشرية والذي يتمثل في تحسين النوعية االجتماعية واالقتصادية             ,  مالئمة ألفراد المجتمع  

 .  والبيئية للمستوطنات البشرية
 

أعلن في مقر     14/04/2008ففي  ,  تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ترقية وتطوير السكن لذوي الدخل المحدود             

عن إطالق البرنامج الوطني للسكن المالئم لذوي الدخل المحدود والمتوسط بحجم استثمار كلي يقدر               لمقاطعة في رام اهللا     ا

عالوة على ذلك   و,   مليون دوالر  500بملياري دوالر، ومشروع إنشاء شركة جديدة للتمويل العقاري بتمويل تصل قيمته إلى             

 التي تبنتها العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بتطوير         تراقرا العالم بكافة ال   تلتزم فلسطين شأنها شأن الدول األخرى في      

 والذي ركز على محورين     1996مؤتمر الموئل الثاني الذي عقد في اسطنبول تركيا          قطاع اإلسكان ومن بينها مقررات      

 .البشرية المستدامة في عالم آخذ في التحضراعتبرهما أهدافًا عالمية وهما توفير المأوى المالئم للجميع وتنمية المستوطنات 
 

لمجاالت البرنامجية في ميدان    وا بالبيئة والتنمية    ةاألمم المتحدة المعني  كما أن فلسطين تلتزم بكافة القرارات الدولية وقرارات         

لبشرية وتعزيز   توفير المسكن للجميع وتحسين إدارة المستوطنات ا        التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية والتي تشتمل      

 .التخطيط واإلدارة على نحو مستدام
 

 في  المستوطنات البشرية المسكن في      وظروف ستسهم هذه الدراسة في تحديد ابرز الدوافع والضغوط التي تؤثر على بيئة            

 .لهادفة إلى تحقيق ظروف سكنية مالئمة في المجتمع الفلسطينيجهات المعنية ا وتقييم استجابات الفلسطين
 

 زيع السكان في االراضي الفلسطينية تو1.2

األراضي تلعب العوامل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية دورا مهما في الضغط على بيئة وظروف المسكن في                  

عدد   حيث وصل ,  2007-1997الفترة   خالل%  30.1بنسبة   ، فقد ارتفع عدد السكان في األراضي الفلسطينية        الفلسطينية

 1,855,171 و ذكر  1,911,955منهم   ،2007   عام 3,767,126  إلى وارتفع    1997 عام  نسمة 2,895,683   إلى السكان

 .  في قطاع غزة1,416,543و  في الضفة الغربية2,350,583 بواقع حسب المنطقة، 2007عام السكان  ويتوزع. أنثى
 

شير التقديرات السكانية أن عدد      كما ت    .الغربية في الضفة %  25.5في قطاع غزة مقارنة مع      %  38.6تتوزع الزيادة بواقع    

الضفة الغربية مقابل      في 2,513,283 بواقع   4,048,403 حوالي   2010عام   السكان في األراضي الفلسطينية سيبلغ     

 .قطاع غزة  في1,535,120
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 2007، 1997السكان في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة والجنس، : 1جدول 
 

 الجنس

 كال الجنسين ذكور إناث
 السنة/المنطقة

   1997* 
 ةاألراضي الفلسطيني 2,895,683 1,470,506 1,425,177

 الضفة الغربية 1,873,476 951,693 921,783

 قطاع غزة 1,022,207 518,813 503,394
   2007** 

 ةاألراضي الفلسطيني 3,767,126 1,911,955 1,855,171

 الضفة الغربية 2,350,583 1,193,244 1,157339

 قطاع غزة 1,416,543 718,711 697,832

 . نتائج نهائية. 1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت . 1997 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، *

السكان (ملخص  -ضفة الغربية النتائج النهائية للتعداد في ال    .  2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       .  2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،     **  

 ).السكان والمساكن(ملخص -، والنتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة)والمساكن
 

 2006عام  %  3.3الزيادة الطبيعية إلى     يشار إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع عدد السكان رغم االنخفاض في معدل              

  1997.6في العام % 3.8مقارنة بـ
 

يتركز نصف السكان ونصف عدد        الجغرافية، حيث  اطقها بالتوزيع غير المتوازن للسكان في من      طينيةاألراضي الفلس تصف  ت

, من مساحة األراضي الفلسطينية   %  33.5  إلىاألسر في أربع محافظات هي الخليل وغزة والقدس ونابلس وتصل مساحتها            

يع السكان في األربع محافظات على التوالي       وتبلغ نسبة توز  ,  األراضي الفلسطينية من مجمل سكان    %  46وتضم ما نسبته    

تعتبر     .نابلسفي محافظة   %  8.5,  القدسفي محافظة   %  9.6,  غزةفي محافظة   %  13.2,  الخليلفي محافظة   %  14.7

 وذلك عام    نسمة 552,164عدد سكانها   بلغ  محافظة الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان، حيث              

 تصل  كانيةبكثافة س ,  من مساحة أراضي الضفة الغربية    %  16.6 أي   2كم997   إلى الخليل  افظة وتصل مساحة مح   ،2007

عددهم حوالي  بلغ  حيث عدد السكان، إذ       في حين تعتبر محافظة غزة أكبر محافظات القطاع من          ,  2كم/ فرد 554  إلى

 مستوى لها في األراضي الفلسطينية       أعلى إلىوتصل فيها الكثافة السكانية     ,  2كم74  ةظوتبلغ مساحة المحاف  ,   نسمة 496,411

 .2كم/ فرد6,708
 

 فرداً  1,567,903  الضفة الغربية  عدد السكان الحضر في      بلغحيث  ,  ارتفاعا في نسبة سكان الحضر    الضفة الغربية   شهد  ت

ة سنة  وال يختلف توزيع األسر الفلسطيني    ,   لنفس العام   فرداً 796,417نحو    الريف في حين بلغ عدد سكان       ،2007وذلك عام   

حيث بلغت نسبة األسر في التجمعات       ,  2007 كثيرا عن توزيع السكان على المستويين الريفي والحضري سنة             1997

 النمو  تتستمر اتجاها ويتوقع بأن     .  7للمخيمات%  15.5للريف و %  31.4مقابل  %  53.1الحضرية في األراضي الفلسطينية     

 ففي حين   , المراكز الحضرية على استقطاب المزيد من سكان الريف        المتزايد للسكان في المناطق الحضرية مستقبال لقدرة      

فان األسر الحضرية   ،  %6.6والمخيمات  %  45.6  إلىوالريفية  %  47.8  إلىتصل نسبة األسر الحضرية في الضفة الغربية        

 .%31.6والمخيمات % 5.6والريفية % 62.7إلى في قطاع غزة وصلت 

                                                 
 .فلسطين-رام اهللا. 9رقم .  كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 6-

 . الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي , 2005يونيو / حزيران ) 08(ات التحليلية المعمقة سلسلة الدراس, التركيب األسري في األراضي الفلسطينية, رائد صالحة. د-7
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 2007، 1997ة الغربية حسب نوع التجمع، التوزيع النسبي للسكان في الضف: 1شكل 
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  التركيب العمري للسكان2.2

العمرية  الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نسبة األفراد في الفئة             يظهر التركيب العمري للسكان   

في قطاع  %  48.3الضفة الغربية و   في%  40.0ان، بواقع   من مجمل السك  %  43.4 حوالي   01/12/2007   سنة في  0-14

% 3.3بواقع  ,  من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية      %3.1  سنة فاكثر  65بلغت نسبة األفراد    ,   من جهة أخرى     .غزة

 .في قطاع غزة% 2.7في الضفة الغربية و
 

  األوضاع االجتماعية واالقتصادية3.2

 أو تتأثر بها، حيث يعمل تطور الناتج المحلي         الظروف السكنية  سلبا أو إيجابا على      عيةاالقتصادية واالجتما تؤثـر األوضاع    

 في تخصيص استثمارات مناسبة لقطاع اإلسكان والهياكل األساسية والخدمات       سلطة الوطنية اإلجمالـي علـى زيادة مقدرة ال      

  .االجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل لمواطنيها
 

فاإلجراءات , ئيلية وعلى مدار العشر سنوات الماضية قد أحدثت خلال كبيرا في االقتصاد الفلسطيني            إال أن اإلجراءات اإلسرا   

اإلسرائيلية لم تفشل فقط المحاوالت الفلسطينية التي هدفت إلى إعادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني وتصحيح االختالالت الهيكلية                

ل تعدته أيضا إلى إرباك األنشطة اإلنتاجية واالستثمار العام والخاص          ب, التـي شابت هذا االقتصاد زمن االحتالل اإلسرائيلي       

وقد أدى ذلك بالنتيجة إلى نشوء وضع اقتصادي        .  وإحداث تشوهات في سوق العمل الفلسطيني     , فـي األراضـي الفلسطينية    

 خالل من وذلك السابقة، ترةالف خالل السلطة إيرادات على طرأ انخفاًضا أن.   جديـد يشوبه العديد من الفجوات واالختالالت 

 بسبب المقاصة إيرادات انخفاض إلى باإلضافة الفلسطيني، االقتصادي النشاط بسبب انخفاض الضريبية اإليـرادات  انخفـاض 

ضعف الموارد المادية ، أدى ذلك إلى 8للسلطة العامة اإليرادات من% 60 حوالي والتي شكّلت إسرائيل، مع التجارة انخفـاض 

 وارتفاع اإلنفاق الحكومي على المستوردات      اإلنتاجية معدالت التنمية االقتصادية وضعف توسيع القاعدة        ضفاأو انخ وتباطؤ  

 خالل العقود الماضية، وقد سببت      فلسطيني ابرز مميزات االقتصاد ال    والتي أصبحت تشكل  من السلع االستهالكية والرأسمالية     

                                                 
ورقة عمل مقدمة في اللقاء التشاوري الفلسطيني حول الوضع         , خلفية عامة عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية        , نـصر عـبد الكريم    . د-8

 . 15/4/2004-14رام اهللا , التنميةاالقتصادي الفلسطيني الراهن وفرص 
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 ترتب  ،9)2001عام  % 21 وانخفض إلى    1999عام  % 66ارتفع إلى    (عجزا مستمرا للموازنة وعجزا في الميزان التجاري      

 انخفاضا  اإلجمالييشهد الناتج المحلي     بنفس الوقت    .  إلى االعتماد على مصادر تمويل خارجية      سلطة الوطنية علـيه لجوء ال   

ع التجول الذي    بسبب تصعيد العمليات العسكرية ضد القرى والمدن الفلسطينية ومن         2003عام  % 3.75ملحوظا وصل بنسبة    

 الحدود بين   وإغالق استمر الناتج المحلي باالنخفاض نتيجة لألوضاع السياسية         2004شـل االقتصاد الفلسطيني وبحلول عام       

 .الضفة الغربية وقطاع غزة عالوة على االغالقات والحواجز والجدار العنصري
 

ملة مما يؤدي إلى تفشي البطالة والفقر، وكلما كان          انخفاض الطلب على األيدي العا     إلى االقتصادية   األوضاعويساهم ضعف   

بلغت نسبة   هـامش الفقـر أوسع كلما زادت التأثيرات السلبية لذلك على اإلنتاج واإلنتاجية وعلى الصحة العامة والبيئة، فقد                 

ام ع% 25.2، كما بلغت    2000 عام   %14.1، في حين كانت     2008في العام   % 26.0 الـبطالة فـي األراضي الفلسطينية     

ويرجع هذا االرتفاع في معدالت البطالة المزمنة نتيجة االحتالل وممارساته ضد ، 2002عام % 31.3، وارتفعت إلى  2001

العمالـة الفلـسطينية المتمثلة باالغالقات المتكررة وال سيما منذ بداية االنتفاضة الثانية وتقليص العمالة داخل الخط األخضر                 

 الشأن ذاهب الدراسات تشير إذ الفلسطيني، االقتصاد في العمل خلق فرص تكلفة سوءاً ارتفاع راألمو يزيد ومما  . حد كبيرإلـى 

 وهبوطًا صعوًدا الرقم هذا ويختلف دوالر، ألف 20 حوالي بلغت واحدة عمل لخلق فرصة المطلوبة االستثمارات حجم أن إلـى 

 وكانت نسبة األسر الفقيرة ،%)20.3( 1998ة في عام الفقير األسرفي حين بلغت نسبة    .10االقتصادية القطاعات باختالف

أما نسبة األسر التي تعاني      . على التوالي % 14.5و %33 بلغت   إذفـي قطاع غزة ضعف األسر الفقيرة في الضفة الغربية           

قد  ف 2007أما في العام    , 11في الضفة الغربية  % 8.4لقطاع غزة و  % 21.6وتتوزع النسبة   % 12.5مـن الفقر المدقع فبلغت      

في قطاع  % 51.8في الضفة الغربية و   % 19.1وتتوزع النسبة   % 30.0 إلىوصـلت نـسبة الفقر في األراضي الفلسطينية         

% 35.0في الضفة الغربية و     % 9.7 إلىوتتوزع النسبة   % 18.3 أما نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع فبلغت            .غزة

 .في قطاع غزة
 

 2008-1995ي الفلسطينية، معدالت البطالة في األراض: 2شكل 
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ورقة عمل مقدمة في اللقاء التشاوري الفلسطيني حول الوضع         , خلفية عامة عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية        , نـصر عـبد الكريم    . 10-

 . 15/4/2004-14اهللا رام , االقتصادي الفلسطيني الراهن وفرص التنمية
 .31ص , فلسطين, رام اهللا,  )1998,كانون أول-كانون ثاني( الفقر في األراضي الفلسطينية , 2000,الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-11
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 الفصل الثالث
 

 تنظيم االراضي السكنية واستنزاف االراضي الزراعية وارتفاع الطلب على المساكن
 )Pressuresالضغوط (

 
 الضغط على الحاجة  لألراضي السكنية 1.3

 لتطوير األراضي   اإلسرائيلية قوات االحتالل     إهمالوأدى ضعف السيطرة الفلسطينية على عملية التخطيط العمراني           

 تدني توصيل   اثرفقد  ,   تدهور المناطق العمرانية والتجمعات السكنية الفلسطينية       إلى عاما   35الفلسطينية ما يزيد عن      

وصاحب هذه  .   والقيود المفروضة من قبل االحتالل بشكل سلبي على عملية التطوير الحضري            ، وسوء التخطيط  ،الخدمات

 استخدام األراضي   إساءة تمدد عمراني غير منظم والى        إلى أبنية غير مرخصة وغير مخطط لها مما أدى           إقامةالقيود  

 التعدي على األراضي الزراعية     إلىلذلك فقد أدى التوسع العمراني الغير مدروس أو غير المخطط له                 .الزراعية القيمة 

التوسع في تنظيم األراضي السكنية في منتصف        و  ،تدامتها وتطورها  اس إمكانية وحد من    ،والمراعي والموارد الطبيعية  

وازدادت معه طلبات تنظيم األراضي       زاد من الّضغط على الحاجة لألراضي السكنية      التسعينات، مدفوعا بالعوامل السابقة قد      

اب األراضي الزراعية   كانت أغلب هذه التوسعات على حس      المنظمة، حيث    األراضيمّما أّدى إلى توّسع كبير وعشوائي في        

لقد أكدت دراسة أثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام األرض             .  المتفق عليها في أوسلو   )  ب(و)  أ(في مناطق   

 على اتساع المساحات المنظمة والى عدم كفاءة         2005والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية التي أجرتها أريج في           

أشارت إلى وجود نقص في قطع األراضي السكنية المنظمة التي تالئم األسر ذات الدخل المنخفض             توزيع فئات التنظيم حيث     

ونستطيع القول أن النمط الحالي     ,   بروز أنماط عمرانية غير محددة الشكل      إلىمما أدى   ,  مع االعتداء على األراضي الزراعية    

 تطوير  ةإستراتيجيفلم يكن هناك    ,   والوطني اإلقليميى  ي على المستو  نهو نتاج لعدة سنوات امتازت بندرة التخطيط العمرا       

نسبة النمو السنوية والحاجة لتخصيص األراضي حسب نوع االستخدام من أجل استيعاب              ,   توزيع السكان  نتأخذ بالحسبا 

 أو سياسة   وكانت النتيجة هي التطور العشوائي للمناطق العمرانية في ظل عدم وجود أية مراقبة            ,  التوسع العمراني المستقبلي  

 خلق مشاكل   إلىاألمر الذي أدى    ,   البنية التحتية الالزمة لتطوير مناطق عمرانية حديثة       إلىوقد افتقرت هذه التكتالت     ,  معنية

 .12 كثيرة وإقليميةحضرية 
 

 ارتفاع مستوى الطلب على المساكن 2.3

 شهدت الضفة الغربية    2000تى أيلول عام     وح 1993منذ توقيع وثيقة اعالن المباديء بين االسرائليين والفلسطينيين عام           

وفي نفس الوقت كان للطموح الفلسطيني للسالم واالستقرار        ,  تزايدا ضخما في النمو والتوسع العمراني كنتيجة لعملية السالم        

 .السياسي دافعا في تشجيع العديد من األشخاص لالستثمار في العمران
 

من سكان الضفة الغربية يعتقدون بأن التوسع العمراني        %  89.4 أن   ،2005م   عا وقد أظهر المسح الميداني الذي أجرته أريج      

وقد ,   وقد ساهم االستثمار في قطاع البناء لحد ما في تقليص المساكن في الضفة الغربية                .1993قد تزايد في تجمعاتهم بعد      

دات السكنية قد أصبح متوفرا ما      من سكان الضفة الغربية يعتقدون أن عدد كاف من الوح         %  51.1أظهر المسح الميداني أن     

                                                 
 .2005ي الضفة الغربية، أثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام األرض والمجتمعات الفلسطينية ف2005): أريج(معهد األبحاث التطبيقية -12
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وبالرغم من أن أكثر من نصف المستجوبين يعتقدون أن المساكن أصبحت متوفرة خالل تلك               ,  2000 و 1993ألعوام  ابين  

 .13اال أنه كان هناك تفاوت في توفر المساكن ما بين المحافظات, الفترة
 

منها ,  2007 مسكنًا عام    701,937إلى    1997 عام    مسكنًا 466,651من  المساكن في األراضي الفلسطينية      عدد   ارتفع

% 50.4ويتضح من النتائج أن هناك زيادة مقدارها        ,   مسكنا في قطاع غزة    245,623و,  الضفة الغربية    مسكنا في  456,314

في حين كان عدد    %  5.04 مسكنا بما يعادل     23,528وزيادة سنوية قدرها    ,  1997 مقارنة مع تعداد     2007حسب تعداد   

 أسرة في   427,097 أسرة منها    646,317  إلىوارتفع عددها   )   أسرة 407,265  (1997عام  ي األراضي الفلسطينية    فاألسر  

, %58.7  إلىأي أن الزيادة في عدد األسر في األراضي الفلسطينية وصلت            ,   أسرة في القطاع   219,220الضفة الغربية و  

من خالل هذه األرقام نجد أن الزيادة         %.  5.9ة بما يعادل     أسر 23,905أي أن هناك زيادة سنوية في عدد األسر تقدر بنحو           

ألن ,  وبالرغم من ذلك ال تطفو على السطح أزمة سكن كظاهرة         ,  في عدد األسر هي أعلى بكثير من الزيادة في عدد المساكن          

ية الحاجة  وعجزا في تلب  بمعنى أن العرض اإلسكاني يسجل عجزا مقابل الطلب         .  العديد من األسر تشترك في مسكن واحد      

التي وقد ترتب على ذلك العديد من المشاكل            .السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، فيها الفقراء أكثر المتضررين         

 :أبرزهاتمثل مؤشرات على عدم التوازن بالقطاع اإلسكاني ومن 

في %  20.7,  2005في  %  22.7(اتجاه العديد من األسر إلى اإلنفاق على المسكن على حساب احتياجاتها األساسية               •

2007.( 

 من األسر إلى تلبية حاجتهم السكنية باالعتداء على أراضي الغير وإقامة مساكنهم عليها، كما حصل على                   عدداتجاه   •

 .أريحامحافظة أراضي الخزينة في 

 . و عموديا مخالفة ألحكام البناءأاتجاه العديد من األسر إلى التوسع أفقيا  •

 . واتجاه العديد من األسر إلى اإلقامة في مساكن مكتظةجمود الحراك السكني  •
 

 توفر الخدمات في المسكن 3.3
 

  الطاقة1.3.3

من مجمل احتياجاته، وال تساهم     %  95عتمد على االستيراد في توفيرها بنسبة       ت مصادر محلية للطاقة و    إلى  تفتقر فلسطين 

 .فلسطينلكة في  المستهاألولية بنسب ضئيلة من الطاقة إالالطاقة المتجددة 
 

 تجمعا وجميعها في الضفة الغربية      38يصل عدد التجمعات التي ال يوجد فيها شبكة كهرباء في األراضي الفلسطينية الى                

وقد تركزت هذه التجمعات في محافظتي الخليل       ,   نسمة 12,337من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ       %  7وتمثل ما نسبته    

 تجمعا سكانيا في األراضي الفلسطينية اتصلت بالشبكة        198ومن المالحظ أن هناك     .    معاتتج)  7(تجمعا وطوباس   )  18(

 تجمعا في الضفة    152أما مصادر الطاقة الكهربائية  فهناك        ,  1998العامة للكهرباء في عهد السلطة الوطنية بعد عام          

,    ن طريق الشركة القطرية اإلسرائيلية     تجمعا ع  268و,  الغربية تتزود بالكهرباء عن طريق شركة كهرباء محافظة القدس         

وفي قطاع غزة   ,   تجمعات تعتمد على مولدات خاصة للتزود بالكهرباء       8و,   تجمعا عن طريق مجالس الهيئات المحلية      24و

 تجمعا تعتمد على مصادر     26 تجمعات سكانية تعتمد على الشركة القطرية اإلسرائيلية كمصدر للكهرباء مقابل              4هناك  
                                                 

 .2005، أثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام األرض والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية2005): أريج(معهد األبحاث التطبيقية -13
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,  تجمعا لديها شبكات كهرباء عامة في األراضي الفلسطينية        499ومن بين   ).     كهرباء غزة والشركة المصرية    شركة(أخرى  

من التجمعات المتصلة بشبكة    %  90 تجمعا منها يتوفر لديها كهرباء على مدار الساعة أي ما نسبته               447نجد أن هناك    

 ساعات يوميا            5 التي تتوفر لديها خدمة الكهرباء صيفا أقل من          وبلغ عدد التجمعات في األراضي الفلسطينية     ,  الكهرباء العامة 

 ساعات  5 تجمعات سكانية في األراضي الفلسطينية تصلها الكهرباء بمعدل أقل من            6أما في فصل الشتاء فان      .   تجمعات 5

,    جد لديها شبكة كهرباء عامة     تجمعا ال يو   38ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها التجمعات في قطاع الكهرباء أن             ,  يوميا

 تجمعا يعاني من    201 تجمعا يعاني من مشكلة انقطاع الكهرباء و       145و,   تجمعا تعاني من وجود شبكة كهربائية قديمة       305و

 . 14وجود مناطق فيه غير مشمولة بخدمة الكهرباء
 

سنة %  99.2  إلى  1997سنة  %  99.9 انخفاض نسبة األسر المربوطة منازلها بشبكة كهرباء من           إلى  اإلحصاءاتوتشير  

 أما  في الضفة الغربية،  %  97.7،  فقد بلغت النسبة      2007 وبحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت         ,2006

في حين يرتفع استهالك الكهرباء     ,  ساعة/ كيلو واط  282معدل استهالك األسرة من الكهرباء في األراضي الفلسطينية وصل          

يليه معدل استهالك األسر    ,  ساعة/ كيلو واط  375  إلىمات عن معدل األسرة في األراضي الفلسطينية ليصل         لألسر في المخي  

 إلىفي حين ينخفض استهالك الكهرباء لدى األسر الريفية         ,   كيلو واط في الساعة    293  إلىالتي تقطن مناطق حضرية ليصل      

ساعة وهو أعلى من    / كيلو واط  342  إلىغزة فيرتفع   أما بالنسبة الستهالك األسرة في قطاع        ,  ساعة/   كيلو واط  205

 أن سكان   إلىهذا الفرق   يعزى  و  ساعة/   كيلو واط  243  إلىاستهالك األسرة في الضفة الغربية التي يصل معدل استهالكها          

 .قطاع غزة يعيشون في مناطق حضرية بنسبة أعلى من الضفة الغربية
 

و,     تجمعا في األراضي الفلسطينية يلزمها تركيب محوالت تقوية        168هناك  ,  بالنسبة للمشاريع التطويرية في مجال الكهرباء     

 تجمعا يلزمها تغيير    33و,   تجمعا يلزمها تحسين شبكة الكهرباء      184كما أن   ,   تجمعا سكانيا يلزمها توسيع الشبكة      174

 . مصدر الكهرباء وكلها ال يوجد لديها خطط تطويرية لتنفيذها
 

 كغم لألسرة على مستوى األراضي      87  إلىفوصل  ,  2008 شهر نيسان    فيك األسرة من الحطب     أما بالنسبة لمعدل استهال   

في حين أن معدل استهالك الفرد من الكهرباء        ,   لتر 3 والسوالر   ، لتر 10 والبنزين   ، لتر 6 والكاز   ، كغم 16الفلسطينية والغاز   

 أنويتوقع  ,   لتر 0.9 والكاز   ، كغم 2.8 المسيل    والغاز ، كغم 15.0 والحطب   ، كيلو واط  48.6   بلغ في األراضي الفلسطينية  

 األولية بلغ نصيب الفرد من استهالك الطاقة          .2020-2006  للفترة%  4.6  يصل معدل النمو في استهالك الطاقة الكهربائية      

ساعة لنفس  /كيلواط)  1585( في حين بلغ نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية           2005 نفط لعام    مكافئ طن   1.280

 .العام
 

                                                 
 .35-34. النتائج األساسية ص, 2008 -مسح التجمعات السكانية, الجهاز المركزي لإلحصاء-14
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 )باأللف (2007حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة * في الضفة الغربية عدد المساكن المأهولة: 3شكل 
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 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

 
 المياه 2.3.3

 على مصادر المياه    اإلسرائيليةنتيجة للسيطرة    المائية،   ا من اكثر دول العالم شحا في مصادره       األراضي الفلسطينية عتبر  ت

، فقد تزايد الطلب على المياه التي       األراضي الفلسطينية في   بسبب زيادة النمو السكاني والتطورات االقتصادية واالجتماعية      و

   ارتفعت نسبة األسر المربوطة منازلها بشبكات المياه العامة           األمطار المتذبذبة، حيث  تتسم بمحدوديتها واعتمادها على      

 يوميا في عام  /فرد/لتر  135.8 معدل نصيب الفرد من المياه حوالي       وبلغ,  2006سنة  %  90.8  إلى  1997سنة  %  83.6

عن %  8 أي بزيادة ,  في قطاع غزة  يوميا  /فرد/ لتر 174.1يوميا في الضفة الغربية و    /  فرد/ لتر 110.2   حوالي منها،  2007

 من مصادر المياه المتاحة يتم شراؤها من شركة المياه اإلسرائيلية %  51 مع العلم أن     1997عن العام   %  15، و 2005العام  

الذاتية التابعة لسلطة المياه وبعض      فتأتي من اآلبار  %  49، من خالل دائرة مياه الضفة، أما النسبة المتبقية وهي           "ميكوروت"

أما بالنسبة لمعدل حصة الفرد على  .  لديات ومصالح المياه، باإلضافة إلى كميات محدودة تأتي من الينابيع واآلبار الزراعية           الب

,  التي تعتمد بشكل شبه كلي على الينابيع       وأريحا واألغوار فان أعلى هذه المعدالت في محافظتي القدس        ,  مستوى المحافظات 

ويليهما محافظة قلقيلية التي وصل فيها      ,  يوم/فرد/ لترا 296.6  إلى المحافظتين    هاتين حيث وصل معدل نصيب الفرد في     

محافظة وبيت  والبيرة  ومحافظة رام اهللا    ,  يوم/فرد/ لتر 143.1يليها محافظة طولكرم    ,  يوم/فرد/ لتر 189.7  إلىنصيب الفرد   

علم أن نابلس تعتمد بشكل رئيسي على       مع ال (  يوم/  فرد/ لتر 93.8ونابلس  ,   على التوالي  134.3يوم  /فرد/   لتر 134.9لحم  

أما محافظة الخليل التي يقطنها أكبر      ,  يوم/فرد/ لتر 92.1سلفيت  محافظة  و)  اإلسرائيليةالمياه التي يتم شرائها من ميكوروت       

ويهبط معدل نصيب   ,  يوم/فرد/لتر  83.8  إلىعدد من السكان بين محافظات الضفة الغربية فيبلغ فيها معدل نصيب الفرد              

 .يوم على التوالي/فرد/ لتر46.6يوم و/فرد/ لتر56.8 إلىجنين وطوباس محافظتي رد في كل من الف
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 )باأللف (2007حسب المصدر الرئيسي للمياه، * عدد المساكن المأهولة في الضفة الغربية: 4شكل 
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 .1967 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل* 

 
اليوم /للفرد/لترا 20 حيث تقدر نسبة السكان الذين يحصلون على أقل من,  أخرىإلىت معدل التزود بالمياه من منطقة ويـتفا 

         يحصلون على معدل% 44وهناك نسبة  اليوم،/للفرد/ لترا50 إلـى  20يحـصلون علـى   % 39، ونـسبة  %11بحوالـي  

اليوم، حيث تشمل هذه /للفرد/ لترا120فيحصلون على ما يزيد على % 4يوم، أما الباقي ونسبتهم حوالي /فرد/ لتر100- 50

تراجع معدل الفاقد من (وبذلك ومع األخذ بعين االعتبار لنسبة الفاقد  . وضواحي القدس الشرقية  واألغوارالفئة مدينتي أريحا

  لتر 66الستهالك المياه، أي للمياه التي تصل إلى داخل البيوت والمباني ال يتجاوز الفعلي   فإن المعدل،%)33 إلـى % 42

 تجمعا تعتمد على 32محافظة جنين، وفيها : اآلتيالنحو   وفيما يتعلق بخدمات التزود بالمياه فهي تتوزع على .فـي الـيوم  

يعتمد على  تجمع واحدوالذاتية من بينها مدينة جنين،  تجمعا تعتمد على اآلبار 16مياه الضفة،  التزود بالمياه من خالل دائرة

 تجمعا غير مخدومة، دون شبكات 39المحافظة ال تزال  اآلبار الزراعية، وثالثة تجمعات تعتمد على مياه الينابيع، وفي هذه

مياه  من خالل دائرةدائمة، محافظة طوباس، وفيها أربعة تجمعات تعتمد على التزود بالمياه  توزيع للمياه ودون مصادر مياه

واحد وهو مخيم الفارعة ويعتمد على مياه  الـضفة الغربية، وتجمعان على مياه اآلبار الذاتية من بينها مدينة طوباس وتجمع 

 .مخدومة بالمياه تجمعا غير 16ينابيع الفارعة، وفي محافظة طوباس يوجد 
 

 تجمعا تعتمد على اآلبار الذاتية      15 و ،ل دائرة مياه الضفة   بالمياه من خال   وفيها أربعة تجمعات تتزود   ,  أما محافظة طولكرم  

 تجمعا غير   13المحافظة   مدينة طولكرم، وسبعة تجمعات تحصل على المياه من اآلبار الزراعية، ويوجد في هذه              من بينها 

 تعتمد على   خالل دائرة مياه الضفة، وعشرة تجمعات       تجمعا تحصل على المياه من     19 ومحافظة نابلس، وفيها     .  مخدومة

وفي  تجمعان يعتمدان على اآلبار الزراعية، وستة تجمعات تعتمد على مياه الينابيع،          ونابلس،   اآلبار الذاتية من ضمنها مدينة    

على التزود بالمياه من خالل دائرة مياه         تجمعا غير مخدومة، ومحافظة قلقيلية، وفيها ثمانية تجمعات تعتمد         26هذه المحافظة   

 اآلبار الذاتية، بما في ذلك مدينة قلقيلية، ثالثة تجمعات تعتمد على اآلبار              سبعة تجمعات تعتمد على   والضفة الغربية،   

تجمعا تعتمد على التزود بالمياه  19 ومحافظة سلفيت، وفيها   .   تجمعا غير مخدومة   16الزراعية، وفي هذه المحافظة ال تزال       

الضفة،  تة تجمعات تعتمد على التزود بالمياه من خالل دائرة مياه           ومحافظة أريحا، وفيها س    .  من خالل دائرة مياه الضفة    

 .مخدومة وأربعة تجمعات غير, تجمعات تعتمد على اآلبار الزراعيةة وأربع
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 تجمعا تعتمد على    44التزود بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة، و         تجمعا تعتمد على   31أما محافظة رام اهللا والبيرة، وفيها       

من خالل دائرة مياه      تجمعا تعتمد على التزود بالمياه     17محافظة القدس، وفيها    .  وأربعة تجمعات غير مخدومة    ة،اآلبار الذاتي 

 تجمعا  43تجمعات غير مخدومة، ومحافظة بيت لحم، وفيها         ، وثالثة )آبار المصلحة ( تجمعا من اآلبار الذاتية      11الضفة، و 

 .   تجمعا غير مخدومة   12 تجمعا تعتمد على اآلبار الذاتية، و      11ولضفة،  خالل دائرة مياه ا    تعتمد على التزود بالمياه من    

 تجمعات تعتمد على    10ومياه الضفة،     تجمعا تعتمد على التزود بالمياه من خالل دائرة        52إضافة إلى محافظة الخليل، وفيها      

 لـ   دون مياه بهناك شبكات مياه    على ذلك     وعالوة  تجمعات صغيرة وخرب    تجمعا غير مخدومة غالبيتها    88واآلبار الذاتية،   

أجريت على تلك الشبكات عدم       ألف نسمة، حيث سجلت القياسات التي       180عدد سكانها إلى حوالي       تجمعا، يصل  40

اليوم، األمر الذي سيعرض أنظمة نقل      / لترات للفرد  10ال يتجاوز    وصول المياه إلى تلك الشبكات إال بالحد األدنى، وبمعدل        

وتدهور نوعية   األراضي الفلسطينية في حال استمرار هذا الوضع إلى التآكل والصدأ، والتلف السريع،             وتوزيع المياه في  

 .15المياه تدريجياً
 

تواجه   مليون متر مكعب، وأكثر المناطق التي69المائية في كافة المحافظات يقدر بحوالي  أمـا العجـز المائي في الموارد  

مليون متر مكعب، يليها محافظة جنين  11.5ث يقدر العجز المائي القائم بحوالي نقـصاً فـي المياه هي محافظة نابلس، حي  

 متر مكعب، وفي طولكرم ماليين 5 متر مكعب، وبيت لحم ماليين 7والبيرة   ملـيون متر مكعب، ثم محافظة رام اهللا 10.7

مكعب، وفي   مليون متر2.9 متر مكعب، وفي القدس مليون 2.2 ماليين متر مكعب، وفي طوباس 4حوالي  يقـدر العجـز  

وحول تعرفة المياه وأسعار التزود     .  مكعب حوالي المليون متر  واألغوار   مليون متر مكعب، وأخيراً في أريحا        1.9قلقيلـية   

 4.5، يقدر بحوالي )المزودة(المباعة   السعر للمياه متوسطفتوجد أنظمة متفاوتة لفئات التعرفة، وحسب التحليل لألسعار فإن

 متر مكعب وحتى    21سعر للمياه للفئة من      تر المكعب الواحد، وحسب التقرير الصادر عن سلطة المياه فان أدنى          ل للم كشـي 

ل في رام اهللا والبيرة، وأقلها في ك شي4.9ل في بلدية جنين، وك شي5.5و ل في بلدية نابلس،ك شي7.8 متـر مكعب بسعر  40

مصادر ذاتية (دائرة مياه الضفة  أن سعر التزود بالمياه المباعة من خاللل واحد لبلدية أريحا، علماً بكل، شيكشي 0.7قلقيلية 

من إجمالي المياه المنتجة والمشتراة والمزودة تأتي من % 51الواحد، وان  ل للمتر المكعبك شي2.5، يقدر بحوالي )ومشتراة

ياه هو العجز القائم بمصادر المياه ولهـذا يمكن القول أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التزود بالم            .مـيكوروت  شـركة 

التطويري لهذا القطاع، ويعود  نتـيجة لعـدم تمكن سلطة المياه من القيام بحفر اآلبار المقرر حفرها وفق المخطط   المـتاحة 

اإلسرائيلية في إطار لجنة المياه المشتركة، وعدم توفر األموال  الـسبب الرئيـسي فـي ذلـك إلى سياسة المماطلة والعرقلة    

علماً بأنه لدى سلطة  بتنفيذ المشاريع الخاصة بحفر اآلبار وإنشاء محطات الضخ وأنظمة النقل وما شابه ذلك، زمـة للقيام الال

مصادر المياه، إال أنها بحاجة إلى التمويل، أما التحدي الثاني  المـياه حالياً عدة مشاريع مرخصة تتعلق بحفر اآلبار وتطوير 

 السبب أن، الفتاً إلى %44كمعدل وسطي، تصل في بعض المحافظات إلى  %33 والبالغة فيتمـثل بنـسبة الفاقـد العالية،   

المنتجة والموزعة  هذا المعدل يعود إلى السرقات والتعديات على الخطوط، حيث يفقد من كميات المياه الرئيـسي في ارتفاع 

، وهذا هو أهم األسباب في مواجهة %33تصل إلى  ، ومن الشبكات الداخلية نسبة%26عبـر الـنظام الناقل نسبة تتجاوز   

والصيانة ألنظمة اآلبار ومحطات الضخ الرئيسة، بسبب عدم التزام  ضعف قدرات التشغيلباإلضـافة إلى  أزمـات المـياه،   

 .لكشي  مليون420 شهرياً، حيث تتجاوز قيمة الديون  عليهاالمياه بتسديد أثمان المياه المترتبة البلديات ومصالح

                                                 
15-Freijat F., Impact of Israeli Settlements on Palestinian Water Resources, chapter five, found in Daibes, F. (Editor) Water in 
Palestine, Problems-Politics-Prospects, PASSIA-Jerusalem, October 2003. 
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بالمياه من خالل شبكات المياه العامة وال يزالون   ألف نسمة محرومون من التزود400 الثالث فيتمثل بأكثر من وأما التحدي

زالت  الومثل جمع مياه األمطار أو شراء المياه بالصهاريج أو استخدام الينابيع المجاورة،  يتـزودون بالمياه بوسائل تقليدية، 

مكعب غالبيتها في محافظات      مليون متر  41اه المزودة وصلت إلى حوالي      الـضفة تعانـي مـن نقص كبير في كميات المي          

 مليون متر مكعب، فيما معدل التزويد في 65يتجاوز أكثر من  الخلـيل ونـابلس وجنين، وإذا ما احتسبنا الفاقد، فإن العجز  

والذي  ل منظمة الصحة العالميةللفرد في اليوم مقارنة مع الحد األدنى المقترح من قب  لترا99 يصل إلى  متدني حيثالـضفة 

 . لتر للفرد في اليوم150يصل إلى 
 

 النفايات  3.3.3

 الفرد من النفايات الصلبة في األراضي الفلسطينية        إنتاجحيث يقدر   ,  تعاني األراضي الفلسطينية من مشكلة النفايات الصلبة      

حسب مسح البيئة    مليون طن سنويا     847,238بـ     تقدر فلسطينكمية النفايات المنزلية في     مما يعني أن    ,   غرام 600  حوالي

 النفايات  تاب تزداد كمية النفايات المنزلية الصلبة مع الزيادة السكانية مما سيشكل ضغطا على مك             أنويتوقع  ،  2009المنزلي  

 من  12دة   الما  ال زالت لم تلتزم بما جاء في        إسرائيل ومما يضاعف في مشكلة النفايات الصلبة أن          ،البدائية والعشوائية 

كل طرف سيعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لضمان عدم إلحاق أضرار بيئية بالمناطق التي              (المحلق الخاص باتفاقية أوسلو     

كل طرف سيعمل على اعتماد المعايير البيئية المعترف بها دوليا فيما يخص درجة الملوثات               ،  يسيطر عليها الطرف الثاني   

فال زالت  ,  )الجة النفايات الصلبة والمياه العادمة وكيفية استخدام ونقل وتخزين النفايات الخطرة          المنبعثة إلى البيئة ودرجة مع    

 باستخدام بعض المكبات    اإلسرائيلي تتعامل مع األراضي الفلسطينية على أنها أراض محتلة وتقوم سلطات االحتالل             إسرائيل

      مستعمرة والتي يقطنها    144 البالغ عددها     رائيليةاإلسالمستعمرات  وكذلك تتخلص    ,  الواقعة داخل الضفة الغربية    

بل وتقوم  ,  سنويا من النفايات في المكبات الواقعة على األراضي الفلسطينية        / طن 176,460 مستعمرا يهوديا نحو     483,453

ر مناف   يعتب إسرائيلوبالرغم أن ما تقوم به       ,  إسرائيل بالتخلص من المواد السامة والخطرة في األراضي الفلسطينية          

 . تتذرع دوما بأن األراضي الفلسطينية لم يعترف بها كدولةإسرائيل أن إاللألعراف الدولية 
 

حيث ،  لقد ساهمت سياسية اإلغالق والحصار وجدار الفصل العنصري في زيادة عدد مكبات النفايات العشوائية المفتوحة                

، مع العلم أن هذه المكبات العشوائية       في الضفة الغربية    اً مكب 133 منها   اً عشوائي اً مكب 189وصل عدد هذه المكبات إلى      

متواجدة بالقرب من المناطق السكنية الفلسطينية وتستخدم تقنية حرق النفايات الصلبة، مما يجعل الدخان الناتج عن عملية                   

احة أمام الهيئات المحلية     التقنية هي التقنية الوحيدة المتوفرة أو المت        هوتعتبر هذ     .الحرق تغطي التجمعات السكنية القريبة    

، لهذا فإن الكثير من مكبات النفايات أصبحت غير مالئمة لمهمتها، هذا باإلضافة إلى أن سلطات االحتالل قامت                   ةالفلسطيني

 .بإغالق بعضا منها بحجة أنها تقع في أراضي خاضعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلية
 

  الصرف الصحي4.3.3

لية غير الشرعية المقامة على األراضي الفلسطينية من مياهها العادمة غير المعالجة في األودية             تتخلص المستعمرات االسرائي  

الواقعة في المناطق الفلسطينية دون التزام بالمعايير البيئية واالكتراث بصحة وحياة المواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون                 

 العادمة التي تنتج عن حوالي نصف مليون مستعمر يقطنون تلك           فقد بلغت كمية المياه   ,  مساكن على مقربة من تلك األودية     

في حين تقدر كمية المياه العادمة الناتجة عن التجمعات           ,   مليون متر مكعب   54المستعمرات بما فيها القدس الشرقية       
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 تفوق ما   اإلسرائيلية  مراتعوهكذا فان كمية المياه العادمة التي تنتجها المست       ,   مليون متر مكعب سنويا    52الفلسطينية بحوالي   

علما أن المستعمر االسرائيلي يستهلك من        , نسمة 2,355.589ينتجه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم         

 .المياه خمسة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني
 

يتم التخلص منها عبر    ,   متر مكعب سنويا    مليون 30 التي ينتجها سكان القطاع      العادمةأما في قطاع غزة فتبلغ كمية المياه        

 أجماليمن  %  16      الحفر االمتصاصية بنسبة  ,   األسر في قطاع غزة    أجماليمن  %  83.8شبكات الصرف الصحي بنسبة     

وتشير , من األسر الفلسطينية في قطاع غزة ال تتوفر لديها شبكات صرف صحي% 16وهذا يعني أن   ,   قطاع غزة  ياألسر ف 

 يتم تصريفها من المياه العادمة المنتجة     %  80و  , المياه العادمة هي مياه غير معالجة      أجماليمن  %  90 أن   إلى  اإلحصاءات

 . 16 مياه الخزان الجوفيإلىمنها %20 البحر في حين يتسرب إلى
 

 2007حسب االتصال بالصرف الصحي، *  النسبي للمساكن المأهولة في الضفة الغربيةالتوزيع: 5شكل 

ال يوجد
%1.2

غير مبين
%0.9

حفرة امتصاصية
%65.1

شبكة عامة
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 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

 

، فقد بلغت نسبة    2007ويبين الشكل توزيع األسر في الضفة الغربية حسب االتصال بشبكة الصرف الصحي خالل العام                

نسبة األسر التي تعتمد بشكل أساسي على الحفر االمتصاصية للتخلص          ، في حين بلغت     %32.8األسر المتصلة بشبكة عامة     

 . ، وهذا يعني حاجة العديد من التجمعات لمشاريع اتصال بشبكة عامة للصرف الصحي%65.1من المياه العادمة 
 
 

                                                 
 . أيلول2007مركز  المعلومات الوطني الفلسطيني -16
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 الفصل الرابع
 

 المخزون السكني والنمو السنوي ألعداد المباني والمساكن واألسر
 )Statusالحالة  (

 
 حالة المخزون السكني 1.4

 

 النمو السنوي ألعداد المباني والمساكن واألسر 1.1.4

 أن فترة أواسط    إلىويعود ذلك   , 2007في العام   % 2.8 إلى 1997في العام   % 3.2انخفـض معدل النمو الطبيعي للسكان من        

فاق في نفس الوقت     .  الوطنية الفلسطينية  التـسعينات استوعبت األراضي الفلسطينية آالف العائدين الفلسطينيين مع قيام السلطة          

مما , 2007–1997في الفترة   % 5.04والبالغ   معدل النمو السنوي للمساكن   % 6.5معدل النمو السنوي في أعداد األسر والبالغ        

كز المباني  ترومن الجدير بالمالحظة     .  ضرورة تلبية االحتياجات المستقبلية من المساكن لألعداد المتزايدة من األسر          إلىيشير  

من % 33.5 إلى واألسـر فـي أربـع محافظات رئيسية هي الخليل وغزة والقدس ونابلس وتصل مساحة المحافظات األربعة   

وتعتبر محافظة الخليل أكبر    األراضي الفلسطينية   من مجمل سكان    % 46وتـضم ما نسبته     , مـساحة األراضـي الفلـسطينية     

 .األسرمحافظات الضفة الغربية من حيث عدد المساكن و
 

 2007عدد األسر والمساكن والمباني ومتوسط حجم األسرة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة، : 2جدول 
 

 المحافظةاسم  األسر عدد األسرة حجم متوسط  المبانيعدد  المساآنعدد

 األراضي الفلسطينية    

 جنين 47,437 5.4 44,350 55,276

 طوباس 9,004 5.6 8,265 10,178

 طولكرم 29,938 5.3 26,092 35,101

 نابلس 59,663 5.4 42,884 72,199

 قلقيلية 16,483 5.5 13,591 18,128

 سلفيت 11,103 5.4 11,257 12,746

 رام اهللا والبيرة 52,834 5.3 40,568 66,704

 أريحا واألغوار 7,615 5.6 8,040 9,046

 القدس 70,434 5.2 18,211 35,593

 بيت لحم 32,667 5.4 25,564 38,257

 الخليل 89,919 6.1 80,448 103,086

 الضفة الغربية 427,097 5.5  319,270  456,314

 شمال غزة 40,262 6.7 26,368 43,322

 غزة 76,809 6.5 41,527 90,390

 دير البلح 32,082 6.4 24,901 34,633

 خانيونس 43,203 6.3 34,267 48,177

 رفح 26,864 6.5 20,374 29,101

 قطاع غزة 219,220 6.5 147,437 245,623



 40

 خصائص المباني 2.1.4

 مبنى منها   466,707حيث بلغ عدد المباني     ,  1997مقارنة بتعداد   %  29.8ارتفع عدد المباني في األراضي الفلسطينية بنسبة        

         1997في تعداد عام    في حين بلغ عدد المباني       ,   مبنى في قطاع غزة    147,437و   مبنى في الضفة الغربية    319,270

وذلك بسبب ندرة   ,   البناء العمودي على حساب البناء األفقي       إلىوأظهرت البيانات أن هناك توجها       ,  ) مبنى 359,562(

ولذا شهدت  ,  )ج( في المنطقة    اإلسرائيليةوخاصة أن معظم األراضي السكنية تقع تحت السيطرة           ,  األراضي السكنية 

، حيث بلغت   ها الريف الفلسطيني ارتفاعا ملحوظا في عدد المباني المكونة من ثالث طوابق فأكثر            األراضي الفلسطينية بما في   

وهذا يعني تغيرا ملحوظا في ثقافة المواطن الفلسطيني اتجاه البناء          ،  1997عام  %  23.6، مقارنة   2007في العام   ,  87.0%

% 9.9السكنية في المباني كان هناك تراجعا بنسبة        العمودي تحت ضغط ندرة األرض السكنية وأما بالنسبة لعدد الوحدات            

وارتفعت ,  %7.3كما لوحظ تراجعا في نوع المبنى التقليدي وهو الدار بنسبة            ,  في المباني المكونة من وحدة سكنية واحدة      

 %.10.8 بنسبة اإلسمنتيالمباني من الطوب 
 

 )باأللف* (2007، 1997 األراضي الفلسطينية حسب السنة يعدد المباني والمساكن ف: 6 لكش
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 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

 

ة مع  وهو البناء التقليدي في فلسطين مقارن     ,   عدد المباني المكتملة هو من نوع الدار       إجماليمن  %  71.0يتضح من النتائج أن     

 وعدد المباني غير    438,708كما تبين أن عدد المباني المكتملة في األراضي الفلسطينية بلغ            ,  1997في تعداد   %  76.6

 ويوضح الجدول التالي  ,  466,707  2007، حيث بلغ مجموع المباني في األراضي الفلسطينية عام           مبنى 27,999المكتملة  

 80,417,   دار 311,304,   فيال 6,754:  على النحو التالي  والتي توزعت   بنى   حسب نوع الم    في الضفة الغربية   أعداد المباني 

 .  مباني غير مبين نوعها212و,  أخرى732و,  منشأة34,499 براكية و3,338خيمة و 1,452عمارة و
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 2007, عدد المباني حسب المحافظة ونوع المبنى: 3جدول 
 

  المبنىنوع
 المجموع 

أخرى مبينغير  فيال دار عمارة خيمة براكية منشأة  التشطيبتحت التشييد تحت
  المحافظة

466,707 212 732 14,210 13,789 34,499 3,338 1,452 80,417 الفلسطينية األراضي 6,754 311,304

319,270 197 665 11,500 12,268 23,641 2,537 1,290 47,740  الضفة الغربية 5,666 213,766

44,350 18 103 1,507 1,705 3,549 236 51 3,992  جنين 590 32,599

8,265 4 6 245 284 434 158 263 830  طوباس 79 5,962

26,092 5 23 877 971 2,337 103 4 3,285  طولكرم 321 18,166

42,884 63 72 1,411 1,508 3,008 329 108 8,497  نابلس 587 27,301

13,591 2 31 410 395 1,544 132 13 1,794  لقيليةق 274 8,996

11,257 2 16 491 389 780 14 14 808  سلفيت 142 8,601

40,568 38 39 1,660 1,702 2,595 202 210 7,457   اهللا والبيرةرام 1,536 25,129

8,040 9 86 434 247 667 387 201 347   واألغوارأريحا 192 5,470

18,211 21 23 480 514 1,202 357 108 4,987  *القدس 300 10,219

25,564 16 44 1,115 800 1,761 94 10 4,883   لحمبيت 359 16,482

80,448 19 222 2,870 3,753 5,764 525 308 10,860  الخليل 1,286 54,841

147,437 15 67 2,710 1,521 10,858 801 162 32,677   غزةقطاع 1,088 97,538

26,368 2 5 429 243 1,604 350 20 5,405  ة غزشمال 203 18,107

41,527 9 22 530 272 3,150 89 33 14,869  غزة 363 22,190

24,901 3 12 364 240 2,034 52 14 3,614   البلحدير 155 18,413

34,267 0 16 887 550 2,850 107 78 5,626  خانيونس 233 23,920

20,374 1 12 500 216 1,220 203 17 3,163  رفح 134 14,908

 .1967 محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ال تشمل ذلك الجزء من  * 
 

المباني المكتملة في األراضي    مجموع  من     %73.5   ما نسبته  2007 حسب تعداد    شكلت المباني المستخدمة ألغراض السكن    

 كتملة، كما بلغت نسبة المباني    المباني الم مجموع  من    1997في تعداد عام    %  75.4نسبتها   الفلسطينية، في حين كانت   

في حين شكلت نسبة المباني الخالية     ,  .%10.0)  للسكن والعمل (المكتملة التي تستخدم ألغراض سكنية واقتصادية مختلطة        

% 85.2نسبة المساكن المستخدمة للسكن فقط، انخفضت بشكل طفيف من           ويالحظ أن  ،من إجمالي المباني المكتملة   %   7.6

وألغراض سكنية   للعمل فقط ( المستخدمة ألغراض اقتصادية     المبانيفي التعداد الثاني، أما     %  84.1لتصبح   في التعداد األول  

 المباني، أما   المباني المكتملة إجمالي عدد    على التوالي من  %  0.5و%  1.5  ، فقد بلغت نسبتها   ))للسكن والعمل (واقتصادية  

 أما  .المباني المكتملة  من إجمالي عدد  %  13.9مهجورة فقد بلغت نسبتها     وال  المغلقة والخالية  المبانيالمتبقية األخرى وهي تلك     

% 16.3 و اإلسرائيلية  واإلجراءاتمنها كان بسبب التهجير     %  2.4أظهرت النتائج أن    ,  عن سبب المغلق والخالي والمهجور    

 المبنىبب عرض   منها بس %  2.0و,  لإليجار  المبنىمنها بسبب عرض    %  15.0منها بسبب تواجد األسرة خارج البالد و       

تعود ألسباب أخرى مثل امتالك الفرد أو األسرة لمسكن آخر من أجل االحتفاظ به ألحد أفراد                  %  43.3وما نسبته   ,  للبيع

 .األسرة
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2007المباني المكتملة في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة واالستخدام الحالي للمبنى، : 4جدول   
 

       المبنىاستخدام      
 المجموع

 للسكن والعمل للسكن للعمل مغلق خالي مهجور  مبينغير
  المحافظة

438,708 210 4,147 14,356 14,568 39,000 43,746  الفلسطينية األراضي 322,681

295,502 195 3,369 11,199 10,401 26,962 28,486  الضفة الغربية 214,890

41,138 18 477 1,425 1,225 4,054 4,446  ينجن 29,493

7,736 4 78 208 363 589 807  طوباس 5,687

24,244 5 356 849 715 2,437 2,327  طولكرم 17,555

39,965 63 615 1,380 1,153 3,806 4,739  نابلس 28,209

12,786 2 141 352 309 1,676 1,502  قلقيلية 8,804

10,377 2 76 263 598 903 963  سلفيت 7,572

37,206 38 390 1,306 1,909 3,185 3,204   اهللا والبيرةرام 27,174

7,359 9 96 202 679 725 206   واألغوارأريحا 5,442

17,217 21 301 1,220 1,126 1,331 1,480  *القدس 11,738

23,649 16 169 1,060 565 1,929 2,581   لحمبيت 17,329

73,825 17 670 2,934 1,759 6,327 6,231  الخليل 55,887

143,206 15 778 3,157 4,167 12,038 15,260   غزةقطاع 107,791

40,725 9 230 890 988 3,597 6,557   غزةشمال 28,454

24,297 3 101 516 564 2,094 1,952  غزة 19,067

32,830 0 231 738 1,469 3,172 2,569   البلحدير 24,651

19,658 1 110 576 718 1,274 1,468  خانيونس 15,511

19,658 1 110 576 718 1,274 1,468  رفح 15,511

 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 
 

والريفية والمخيمات بنسب     ، على المناطق الحضرية   1997 الفلسطينية في العام     األراضي الوحدات السكنية في     توزعت

 .على التوالي% 13.5و% 31.8و 54.7%
 

            في الفترة بين    إنشائهامن األسر في األراضي الفلسطينية تقيم في مساكن حديثة نسبيا تم االنتهاء من                    %  34.4

% 30.1  إلى في المناطق الحضرية والريفية والمخيمات       1995 بعد   اإلنشاء وتتوزع  نسبة المساكن الحديثة       2006  -1995

 . وان ما يعادل ثلثيها بنيت جدرانها من اللبن اإلسمنتيعلى التوالي% 45.0و% 37.2و

، فقد انخفضت   1997 بالمقارنة عما كان عليه عام       2006 في نوعية المخزون السكني في فلسطين عام         هناك تراجع واضح  

  سنة %16.4  إلى  1997سنة  %  19.8نسبة األسر التي تسكن مساكن مادة البناء لجدرانها الخارجية من الحجر النظيف من              

2006. 
  

 خصائص المساكن 3.1.4

، في حين بلغ عدد الوحدات      1997 وحدة سكنية في العام      419,134بلغ عدد الوحدات السكنية في األراضي الفلسطينية         

 وحدة سكنية خالل الفترة ما      239,741، وهذا يعني أن هناك زيادة مقدارها        2007 وحدة سكنية في العام      646,317السكنية  
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 وحدة سكنية، حيث يعبر هذا الرقم عن        23,974، أي أن هناك عجز سنوي في الوحدات السكنية مقداره           2007 و 1997بين  

 .االحتياجات السنوية المستقبلية من الوحدات السكنية في األراضي الفلسطينية
 

 3,725فقط و  للسكن   589,677 منها   ،2007 مسكناً للعام    701,937في األراضي الفلسطينية     الوحدات السكنية    بلغ عدد 

 وشكلت األسر التي تقيم في المساكن       ,للسكن والعمل في حين أن الباقي مهجور أو مغلق أو خالي أو أنه يستخدم للعمل فقط               

عام وذلك  %  52.1  لنفس العام، وقد بلغت نسبة األسر التي تقيم في شقة          %  98.7ما نسبتـه   )  دار، شقة، فيال  (التقليدية  

 فياالتجاه المتزايد   وهذا يعكس   ,  %45.2 بلغت   1997نسبة األسر التي تقيم في شقق عام        ، ويجـدر اإلشارة إلى أن      2007

 ها وأسعار االستغالل األمثل لألراضي السكنية نتيجة االرتفاع المستمر في أسعار          للتوفير في كلفة البناء و     إنتاج الشقق   

 . باإلضافة إلى التحول في ثقافة المواطن تجاه المسكنمستلزمات البناء
 

من إجمالي المساكن،   %  8.1، شكلت ما نسبته     2007 مسكناً عام    57,031بلغ عدد المساكن الخالية في األراضي الفلسطينية        

، وقد  1997عما كانت عليه عام     %62.2 بما نسبته    2007 عام   ارتفعت، وقد   1997 مسكنا عام    35,155في حين بلغت    

ساكن المعروضة في السوق ومساكن المغتربين الفلسطينيين، وعلى        يعزى ذلك إلى عدم تمييز تعريف المسكن الخالي بين الم         

مواءمة بين العرض والطلب في السوق اإلسكاني       الافتراض أن اغلب هذه المساكن معروضة في السوق، فإن ذلك يعني عدم             

 .مما يستدعي حفز المستثمرين للدخول في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني
 

 )باأللف (2007، 1997حسب السنة، *  الضفة الغربيةي واألفراد فعدد المساكن المأهولة: 7 لكش
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 .1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

 
بسبب الزيادة في   %  9.7 والبالغة   1997م  ، وهي نسبة تقل عن مثيلتها عا      2007عام  %  7.3بلغت نسبة المساكن المستأجرة     

 .وتيرة االتجاه نحو التملك، والحراك السريع الذي ظهر في قطاع التأجير
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 2007حسب حيازة المسكن، *  النسبي للمساكن المأهولة في الضفة الغربيةالتوزيع: 8شكل 
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 .1967لذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس وا •

 

غرفة / فرداً 1.9لقد حصل تحسن طفيف على مؤشرات االكتظاظ في المساكن، فقد انخفض متوسط عدد األفراد للغرفة من                  

 .2007غرفة عام / فردا1.7ً إلى 1997عام 
 

             انخفاض متوسط ووسيط مساحة المسـكن من       اتجهت مساحة المسكن إلى االنخفاض، ومن أبرز مؤشرات ذلك              

، وقد يعزى ذلك إلى تلمس جيد للحاجة الفعلية لألسرة          2007عام  )  2م100،  2م115.6( إلى   1997عام  )  2م109،  2م118(

عام   2م20.6 مقابل   2007 عام   2م20وقد بلغ مؤشر االكتظاظ ممثالً بنصيب الفرد من المساحة المنزلية           .  من مساحة المسكن  

                   وما نسبته   1997عام  %  1.5  مقارنة مع   2007 عام   في من المساكن على التدفئة المركزية     %  1.7يعتمد      .1997

من المساكن تعتمد على الحطب أو ال يوجد        %  4.4 في حين ما زالت      ،على الكاز والغاز على التوالي    %)  21.2  ،63.2%(

 .لديها تدفئة
 

والمساكن التي يتوافر فيها    %  96.0 متصل بالمياه في األراضي الفلسطينية        تي يتوافر فيها مطبخ   بلغت نسبة المساكن ال   

 . مما يعكس وضعا صحيا في المساكن المأهولة،2006 وذلك في العام ،%95.5  متصل بالمياهمرحاض
 

 بيئة المسكن واالتصال بالشبكات العامة 2.4
 

  االتصال بشبكة المياه 1.2.4

حيث تبلغ كمية المياه    ,   في األراضي الفلسطينية   اإلسكاننقص المياه من أبرز التحديات التي تواجه قطاع          تعتبر مشكلة   

أي ,   نسمة 3,776,062 مليون متر مكعب للسكان البالغ عددهم        175,63المزودة للقطاع المنزلي في األراضي الفلسطينية       

 ما قورنت بعملية التوزيع     إذاتعتبر هذه الكمية غير كافية       و 2007 وذلك عام    يوم/  فرد/   لتر 135,8  إلىيصل نصيب الفرد    

فحصة الفرد في محافظات طوباس وجنين      ,  حيث أن حصة بعض المناطق تفوق عدة أضعاف مناطق أخرى         ,    لهذه المياه 

س وتصل حصة الفرد في نابل    ,  يوم/  فرد/   لتر 83,8يوم على التوالي وفي بيت لحم       /   لتر للفرد  56,6 و   46,6  و  إلىتصل  

محافظة وواألغوار  في حين تفوق حصة الفرد في محافظتي أريحا          ,  يوم على التوالي  /فرد/ لتر 92,1  93,8  إلىوسلفيت  
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 والقدس عالوة   أريحايوم في كل من     /فرد/ لتر 296,6  إلىالقدس حصة الفرد في باقي المحافظات عدة أضعاف وهي تصل           

عام %  43لتصل إلى   الرتفاع في نسبة الفاقد في شبكات المياه         على ذلك فان ابرز مشكلة تواجهها المياه في األراضي ا          

وعلى الرغم من شح الموارد     .   والتزويد المائي المتقطع لألحياء السكنية وذلك لضمان وصول الماء إلى كافة السكان            ،2006

ب المتزايـد، حيث ارتفعت    المائيـة والماليـة، فقد نمـا قطاع المياه نمواً متسارعاً خـالل السنوات األخيرة لمواكبة الطل            

من المنازل  %  4.5وبنسبة  ,  2006سنة  %  90.8  إلى  1997سنة  %  83.6نسبة األسر المربوطة بشبكة المياه العامة من        

 .ينابيع وتنكاتيعتمدون على اآلبار المنزلية والباقي 
 

  االتصال بالصرف الصحي 2.2.4

  في حين أن     ،2007سنة  %  54.0  إلى  1997سنة  %  33.7ارتفعت نسبة األسر المخدومة بشبكة الصرف الصحي من          

وتتعرض الشبكات لمشاكل فنية مختلفة نتيجة تقادم عمر         .  من األسر ال زالت تعتمد على الحفر االمتصاصية        %  45.0

 .  االستخدام من قبل المواطنينءأو سو االعتداء عليها أو سوء التصميم وقلة أعمال الصيانة الوقائية أوالشبكات 
 

 أنظمة وهي المعالجة بالحمأة     ةثالث اإلشارة إلى انه تتم معالجة المياه العادمة في بعض محطات المعالجة من خالل                  ويجدر

 ونظام التنقية الطبيعية، كما أن كميات المياه العادمة القادمة إلى معظم المحطات              ، ونظام المرشحات البيولوجية   ،المنشطة

 . مما يؤثر على نوعية المياه المعالجة الخارجة منهاتتجاوز  قدرة هذه المحطات عن المعالجة
 

 التخلص من النفايات طريقة 3.2.4

 النفايات في األراضي    تابيبلغ عدد مك  و%  61.6تصل نسبة األسر التي تتلقى خدمة جمع النفايات من السلطة المحلية              

قاء النفايات فيها بطرق عشوائية والعمل جار        ويتم إل  ،ويعتبر بعض هذه المواقع غير معتمد رسمياً      .  ت مكبا 132الفلسطينية  

 من قبل مجالس الخدمات المشتركة، ومن أهم         تابوتدار بعض هذه المك   .  على وقف تشغيلها واستبدالها بمواقع جديدة      

لية السلبيات في عملية إدارة النفايات الصلبة عدم اختيار المواقع المناسبة واآلمنة بيئياً رغم اشتراك الجهات المعنية بعم                   

 رغم حاجة بعض المواقع     تاباالختيار والنقص الكبير في اآلليات الثقيلة الضرورية لعمليات الطمر النهائي وعدم تبطين المك            

إلى تبطين لقربها من المياه الجوفية وبسبب النفاذية العالية للتربة إضافة إلى عدم وضع أنظمة لجمع العصارة المتولدة من                    

 للتخلص من النفايات السائلة المنزلية      تاب النفايات الصلبة تتمثل في استخدام هذه المك        تابمكوهناك مشكلة في    .  النفايات

باإلضافة إلى عدم وجود أنظمة فعالة لفرز النفايات        .  األمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية      )  المياه العادمة (والصناعية  

ولوجية المتبعة في الدول المتقدمة لتقليل حجم النفايات وإطالة عمر          وإعادة تدويرها وعدم وجود المعالجات الميكانيكية والبي      

د أشخاص يجمعون النفايات بشكل      وناهيك عن وج  )  الكومبوست( وإنتاج مواد يمكن االستفادة منها مثل الدبال           تابالمك

 .عشوائي
  

 الكهرباء االتصال بشبكة 4.2.4

من المساكن متصلة بمولدات    %  0.5وأن نسبة   ,  2007عام  %  99.2  وصلت نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء      

 .غير موصولة بخدمة الكهرباء% 0.3خاصة في حين أن 
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 )باأللف (2007حسب االتصال بالكهرباء، * عدد المساكن المأهولة في الضفة الغربية: 9شكل 
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 .1967ي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ* 

 
 مخيمات الالجئين 3.4

 مخيمات في قطاع    8 مخيما في الضفة الغربية و     19 مخيما، منها    27 الفلسطينية   األراضي بلغ عدد مخيمات اللجوء في      

 .غزة
 

، يتوزعون بواقع   2007 نهاية عام     وذلك في   1,793,901 الفلسطينية   األراضيبلغ عدد الالجئون المسجلون داخل       

في قطاع غزة، وقد بلغ عدد الالجئون المسجلون في المخيمات           الجئاً    1,048,125في الضفة الغربية، و   الجئاً    745,776

في قطاع  الجئاً    491,636و  في الضفة الغربية  الجئاً    189,787  إلى، يتوزعون    الجئاً 681,423 الفلسطينية   األراضيداخل  

 . غزة
 

 2007عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في المخيمات في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة، : 10شكل 
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 22,280 مسكنا، حيث تتوزع بواقع      58,169بلغ عدد المساكن في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية            

 . مسكنا في مخيمات قطاع غزة35,889ية و الغربالضفة في مخيمات مسكناً
 

 2007عدد المساكن في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة، : 11شكل 
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 الفصل الخامس
 

 األوضاع االقتصادية واالختالالت الهيكلية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي
 )Impactsالتأثيرات  (

 
 آثار األوضاع االقتصادية 1.5

يعاني االقتصاد الفلسطيني من اختالالت هيكلية ناجمة عن الفجوة الكبيرة بين الموارد والسكان، والتي أدت إلى اختالالت                  

اد على التمويل مزمنة في الموازنة العامة والحساب الجاري وتجاوز حجم االستهالك الكلي للدخل الوطني، وكبر حجم االعتم         

 إضافة إلى المعدالت  ،  الخارجي الذي استنزفت أعباء خدماتها جانباً كبيراً من الموارد المحدودة لألراضي الفلسطينية              

 المادية ال يسمح اإلمكانياتالبطالة، لقد كانت لهذه االختالالت آثار على تنمية قطاع المساكن، الن عدم وفرة            و المرتفعة للفقر 

ت مالية مناسبة للتصدي لتحديات المسكن وخاصة اشتداد الطلب على السكن والخدمات العامة والبنى                بتخصيص اعتمادا 

ولقد كانت محدوديتها وراء تدهور بيئة السكن في العديد من التجمعات السكنية               .  التحتية واألراضي الالزمة لبناء المساكن    

 .التي شكلت جيوبا للفقر
 

 دم التوازن التنمويظاهرة االستقطاب السكاني وع 2.5

سكانية صغيرة   في المدن الرئيسة واالنتشار السكاني الضعيف في تجمعات          يالتركز السكان من ابرز مالمح التوزيع السكاني      

حيث ال تشكل التجمعات الصغيرة بؤر تساعد على          مة،نس  100 من أقل إلى من األحيان  كثير في تعدادها يصل ومتناثرة

 العمالة على استيعاب  قادرة مجدية  فرص استثمارية  توفير إلى النتيجة  في يوال تؤد  واجتماعية،استقطاب أنشطة اقتصادية    

 وبالمقابل يشتد التمركز في المدن        .المتوفرة، مما عّمق من مشكلة الفقر وغيرها من المشاكل االجتماعية في هذه التجمعات            

لنواحي االجتماعية واالقتصادية واألمنية ويترتب على ذلك        إذ يترتب على ذلك آثار سلبية على صحة البيئة من ا            ،الرئيسة

 .ضغط على مرافق المدن وتناقص عمرها اإلنتاجي
 

 فر األراضي لبناء المساكنامشكلة تو 3.5

ى ارتفاع   تنفيذ مشاريع اإلسكان والتوسع العمراني ولقد أدّ        مأما  فر األراضي المتاحة للسكن عائقا رئيساً      ا مشكلة تو  دُّتع

 وتوجه التوسع   ، إلى ارتفاع كبير في أسعار األراضي       17لسكاني وارتفاع الكثافة السكانية وطبوغرافية المدن      الضغط ا 

ففي العديد من مدن    .  العمراني نحو األراضي الزراعية المحيطة بالمدن، حيث كان لذلك آثار سلبية على اإلنتاج الزراعي              

 على أراضيهم   ممن سكان مدينة أريحا أقاموا مساكنه      %  13.9 زراعية،   الضفة الغربية أقيمت المساكن على أراضٍ      

 ويظهر أن المدن الرئيسة تستجيب للطلب على األراضي السكنية بتوسيع مساحتها رغم الكلفة االقتصادية                   18الزراعية

راعية الخسارة الناجمة عن تآكل األراضي الز       الباهظة لهذا التوسع سواء من حيث كلفة األرض أو شبكة البنية التحتية أو             

 .وتأتي هذه االستجابات في غياب سياسة طويلة األمد للتخطيط الحضري

                                                 
 .2005، أثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام األرض والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية2005): جأري(معهد األبحاث التطبيقية -17
 . بحث بعنوان تهميش الزراعة الحضرية في فلسطين2006, المؤتمر األول للتخطيط الحضري , فايز فريجات-18
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ة المشكلة ويعيق تطوير واستغالل األراضي ألغراض اإلسكان هو التوسع في المساحة المنظمة في مناطق               ومما يزيد من حدّ   

 مما أدى إلى حدوث خلل      )ج، د (  ، ونقص كبير في مساحة المناطق المنظمة الستعمال سكن         )أ، ب (ذات استعمال مسكن    

وارتفاع أسعارها بصورة   )  د  ج،(  واضح في العرض والطلب، وقد ترتب عليه زيادة الطلب على األراضي ذات استعمال             

نسبية، مما انعكس سلباً على قدرات فئة كبيرة من المجتمع الفلسطيني في الحصول على السكن المناسب مما ساهم في تعميق             

لى بقاء قسم كبير من األراضي المنظمة والمخدومة خالية نتيجة لعدم المواءمة بين التنظيم                  مشكلة الفقر، باإلضافة إ    

 .19وإمكانيات السكان من جهة والمضاربة في سوق األراضي وتعزيز ثقافة االحتفاظ باألرض كادخار
 
  تردي الوضع السكني في بعض التجمعات السكنية4.5

سطيني على العديد من المؤشرات الدولية، إال أن مشكلة تلبية الحاجة السكنية             ز المخزون السكني الفل   على الرغم من تميّ   

ن فشل السوق في تلبية حاجتها سيدفعها إلى السكن بظروف          إني والفقراء تظل تلقي بظاللها، حيث       لشريحة ذوي الدخل المتدّ   

 .)المخيمات(صعبة وفي مساكن مكتظة أو السكن في مناطق السكن العشوائي 
 

 في مراكز المدن الرئيسة وزحف        السريع تدهور المستوى العمراني للرصيد السكنيّ       ّرالتحضار السلبية لعملية    من اآلث 

وألسباب تتعلق بما يجري في المركز من تداخل في االستعمال التجاري والصناعي والترفيهي نتيجة                .  النشاط التجاري 

ن األسر التي تسكن تلك األحياء تتركها وتتجه إلى أطراف           إ ف ؛رللتغيرات االقتصادية واالجتماعية المرافقة لعملية التحض     

وتؤدي عملية الترشيح هذه بمرور     .  المدينة تاركة المجال لألسر ذات الدخول المنخفضة للسكن فيها لقربها من مواقع العمل            

 مما يؤدي   ،الكتظاظ السكني ر وظيفتها، أو بسبب ا    الزمن إلى اإلضرار بالمكونات العمرانية لألحياء السكنية إما بسبب تغيّ         

إلى تدهور النسيج العمراني الحضري بشكل يصعب إعادته إلى مستواه السابق نتيجة الرتفاع القيمة العقارية لتلك الوحدات                 

ت العوامل السياسية والحروب في األراضي       سهمأ كما     .نها تقع في المركز التجاري للمدينة      السكنية رغم تدهورها أل   

 إلى  آثارهاالعديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية تجاوزت         المخيمات التي أفرزت    ور   في ظه  الفلسطينية

حيث تعتبر هذه المناطق من أكثر التجمعات تدهورا للبيئة العامة بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ فيها                  .  األحياء المجاورة 

حيث االفتقار للساحات العامة ومواقف السيارات والحدائق العامة،        فر الحد األدنى من متطلبات السكن المالئم من         اوعدم تو 

 أفقياً وعمودياً بأسلوب غير منظم، مما أدى        التجمعاتفقد توسعت بعض مباني هذه        ،)قلندية ومخيمات غزة  ,  مخيم الجلزون (

خدمات البنية التحتية،   باإلضافة إلى تدني مستوى       ،إلى اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع والطرق في بعض الحاالت         

 ما زال عدد منها غير مرتبط بشبكة        إذالخدمات،    فمعظمها يفتقر إلى الحد األدنى من شبكات الطرق والممرات وشبكات          

ع التربة بالمياه العادمة، وينعكس ذلك       على تشبّ  المجاري العامة، ويتم الصرف من خالل الخزانات األرضية، مما يؤثر سلباً          

خطار أن وقوع معظمها على المنحدرات ساهم في زيادة األ          كما  .  ة في الشبكات الرئيسة   مياه الشرب المارّ   على نوعية    سلباً

 مباشر بشكل يؤثر مما صناعية، الغير منظمة أنشطة   المناطق بعض  في تنتشر باإلضافة إلى ما تقدم   .  التي يواجهها السكان  

 من مقدرة   أضعفتكثافة السكانية العالية في هذه التجمعات          ال أنكما    .  الخطورة  بالغ بشكل الضوضاء نسب ارتفاع على

مما ترتب على ذلك تراكم المخلفات بالقرب من المساكن            خدمات النظافة وجمع النفايات    إدامةالبلديات والجهات الخدمية في     

 .تنتشر بعض األمراض المصاحبة لظروف المعيشة الصعبة بيئياً حيث الجئينلخصوصا في مخيمات ا
  

                                                 
 .تهميش الزراعة الحضرية في فلسطين بحث بعنوان 2006, المؤتمر األول للتخطيط الحضري , فريجات-19
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 الصحة العامة 2.5
 

 تلوث الماء 1.2.5

 سابقا إلى انخفاض مستوى سطح مياه األحواض المائية         إليها الجائر لألحواض المائية مدفوعا بالعوامل المشار         الضخّ أدى

 بئر غير مرخص، كما     4,000 إلى عدم جودتها ومثال على ذلك قطاع غزة هناك نحو            أدىوالى ارتفاع نسبة ملوحتها مما      

 نتيجة التخلص من المياه العادمة في       فوق المعدل الطبيعي  يانات إلى ارتفاع في نسبة النترات في الحوض الساحلي          وتشير الب 

 . واالكتظاظ السكاني وخاصة في قطاع غزة وكذلك استعمال األسمدة في الزراعةةاالمتصاصيالبحر والحفر 
 

زيع المياه على األحياء بنظام دوري، ولفترات محدودة مما          سلطة المياه إلى تو    أعلى الرغم من ذلك ونتيجة لشح المياه تلج       

يؤثر على نصيب الفرد من المياه وخصوصا في فصل الصيف، مما يدفع المواطنين الغير ميسورين إلى البحث عن موارد                    

 أنو  أخرى بسبب النقص العام في موارد المياه وعدم استمرار عملية الضخ وقد تكون المصادر األخرى غير مأمونة، أ                   

 .نقلها للمواطن بواسطة صهاريج ووسائل أخرى قد ال تكون مأمونة ومراقبة صحية
 

 الصحّي الصرف 2.2.5

 تجمعا سكانيا في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة        85يصل عدد التجمعات السكانية المتصلة بشبكة الصرف الصحي إلى          

 تجمعا تم إيصالها بشبكة الصرف الصحي بعد عام         33 منها   ,من التجمعات السكانية  %  16وتمثل ما نسبته    ,  الصرف الصحي 

 تجمعا من األراضي الفلسطينية تستخدم الحفر االمتصاصية للتخلص من مياهها العادمة موزعة             511إال أن هناك    .    1998

 .          20 تجمعا في قطاع غزة33 تجمعا في الضفة الغربية و478بواقع 
 

 حسب نتائج التعداد العام للسكان      من إجمالي المساكن  %  54ما نسبته   كة الصرف الصحي    بلغت نسبة المساكن المرتبطة بشب    

،  من مياه الصرف الصحّي  باستخدام الحفر االمتصاصية        من المساكن تتخلص  %  46مازال  ، بمعنى أنه    2007والمساكن  

 وهذا  ،ة في الشبكات الرئيسة   اه الشرب المارّ   على نوعية مي   ع التربة بالمياه العادمة، وينعكس ذلك سلباً       على تشبّ  مما يؤثر سلباً  

 . الصحي بمياه الصرف الجوفية المياه ثتلّو احتمال على عالوة ،سهالاإل أو التسمم يجعل السكان أكثر عرضة لحاالت
 

 تجمعا في األراضي     273فمواقع التخلص من مياه الصرف الصحي تشكل مصدر تلوث للمياه الجوفية بالنسبة لـ                  

 395في حين تشكل مصدرا للروائح الكريهة لـ        ,   تجمعا 291 وتشكل مصدرا لتلويث المزروعات بالنسبة لـ        ,الفلسطينية

 .  تجمعا في األراضي الفلسطينية359ومصدرا لألوبئة لـ , تجمعا

 تجمعات في األراضي الفلسطينية بحاجة إلى       307يوجد  ,  أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية في قطاع الصرف الصحي         

 تجمعا يلزمها وجود محطة     136وهناك  ,   تجمعا يلزمها تحسين شبكة الصرف الصحي       42مقابل  ,  شبكة صرف صحي  

 . 21وكلها ال يوجد لديها خطط تطويرية لتنفيذها,  تجمعا من المجاري المكشوفة التي يلزمها تغطية43ويعاني , معالجة
 

                                                 
 .36ص, النتائج األساسية, 2008مسح التجمعات السكانية , الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-20
 .36ص, النتائج األساسية, 2008مسح التجمعات السكانية , الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-21
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 الفصل السادس
 

 Responsesاالستجابات 
 

 انيةالسياسة اإلسك 1.6

نظرا الرتباطها الوثيق بحياة السكان      ,  تعتبر مشكلة اإلسكان من أهم المشاكل التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية             

يحتل قطاع اإلسكان   من هنا   .  واألوضاع االقتصادية واالجتماعية لهم، وانعكاس ذلك على الحياة الصحية للمجتمع الفلسطيني          

توفير سكن لذوي الدخل     ما يستدعي م تدني مستوى الدخل الفردي للمواطن،       ولهاات، أ أهمية كبرى لعدة اعتبار    في فلسطين 

 توفر عرض من الوحدات السكنية من طرف        ,وثانيا,  االحتياجات المحدود ضمن سياسة إسكانية واضحة المعالم تلبي هذه       

 السكن ردي مقابل ارتفاع حاد بكلفة    الطلب، ليس النعدام الحاجة، بل لتدني مستوى الدخل الف         القطاع الخاص مقابل انخفاض   

وخاصة في مدينة القدس    في عدة مواقع،      نتيجة لسياسة هدم وتدمير البيوت     -السكن- فقدان أعداد كبيرة جداً للمأوى       ,وثالث

عدد وحدات    الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، ما يتطلب تلبية         ,ورابعا,  وقطاع غزة أثناء الحرب األخيرة على القطاع       

 على أولويات األجندة الفلسطينية،     اإلسكانقطاع   هذه االعتبارات وضعت  ،  ية تتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان       سكن

 .22 واقع يتناسب مع اإلمكانيات الفلسطينيةإلىاألولوية  ما يتطلب سياسة إسكانية تنقل هذه
 

حيث تعمل السلطة على إعادة بناء المدن والقرى         اآلن وفي ظل السلطة الوطنية هناك سياسة وطنية للتخطيط العمراني            

كذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن فلسطيني للحصول على ترخيص  للبناء وتسهيل            .  وتطوير وتأهيل خدمات البنية التحتية فيها     

 . 23الشروط الالزمة للبناء الزراعي في القرى والريف الفلسطيني الواقع ضمن السيادة الفلسطينية
 

وأخرى ,   الخطط والبرامج  سياسات لتحقيق   ة األشغال العامة واإلسكان عددا من السياسات اإلسكانية وهي         وقد حددت وزار  

 والخامسة,  بينما تختص السياسة الرابعة بمشاركة القطاع الخاص      ,  تختص بسياسة االنتفاع   وثالثة,  تتعلق بالتمكين والمشاركة  

 .العشوائي  فتتعلق بالتخلص من السكنالسادسة السياسة أما, بالجمعيات اإلسكانية التعاونية
 

 إنشاء المؤسسات الحكومية  سواء من خاللقطاع اإلسكانب عنىاألولى لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية وهي ت مـنذ اللحظة 

 ،ي وإنشاء مؤسسات التمويل اإلسكان    ، التي تعنى باإلنتاج اإلسكاني    )وزارة األشـغال العامة واإلسكان ووزارة الحكم المحلي       (

خالل  المشاريع التي نفذت بشكل مباشر من خالل وزارة األشغال العامة واإلسكان أو من أو من خالل وسـن التـشريعات  

برنامج إعادة بناء  اإلسكان، أو من خالل تخصيص األراضي الحكومية لمشاريع وأالـدعم لجمعـيات اإلسـكان التعاونية    

 . بفعل االجتياحات اإلسرائيليةر والهدم والتدمير  للضررضتعوإصالح المباني العامة والخاصة التي ت
 

من المساكن بشكل الكيفية التي ستقوم بها الحكومة بتلبية احتياجات األسر  الفلسطينية في   اإلسكانيةيكمـن جوهـر الـسياسة       

األرض امة يضمن استدوطني  يتم تنفيذها في إطارالتي مختلفة البرامج المشاريع والمجموعة مـتوازن وفـي كيفـية تنفيذ    

 . والتقنية والتمويل وأعمال البناء وتوفير اإلسكان مواد البناءتوفير وتنميتها و

                                                 
 .2/10/2007 أولوية األولويات: بمناسبة يوم اإلسكان العربي قطاع اإلسكان , ل العامة واإلسكانمدير العالقات العامة في وزارة األشغا, صالح هنية-22
 .42. ص, )بكدار(المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار , البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين, )2004(, أسامة حباس, محمد اشتية. د-23
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بقطاع اإلسكان، ووضعت عدداً من االستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع،         ) 2003 -1999(اهـتمت خطة التنمية الفلسطينية      

 : 24وأهم ما ورد فيها

 .  لذوي الدخل المحدودمشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع اإلسكان .1

 . توفير الخدمات العامة والبنية التحتية لمشاريع اإلسكان .2

 . اعتماد نظام القروض طويلة األجل ألغراض اإلسكان من خالل مؤسسة الرهن العقاري وغيرها من المؤسسات .3

 . وضع مقاييس وأسس لمشاريع اإلسكان .4

 . وتزويدها بكافة الخدمات الالزمةتركيز مشاريع اإلسكان في المناطق الريفية والحدودية  .5
 

 : اإلسكان استراتيجيات أخرى أهمها األشغال العامة ووباإلضافة إلى هذه االستراتيجيات أضافت وزارة

إنجـاز مـشروعات مسح وإدارة وتسجيل األراضي الحكومية، وكذلك استكمال تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية                 .1

 . للمشاريع التابعة للوزارة

تطويـر البـرامج والـسياسات اإلسـكانية، واستكمال إعداد قاعدة قانونية وتشريعية لقوانين ومعايير التنمية العمرانية                  .2

 . واإلسكان
 

 :25 ومن أبرزهابعدة عوامل  الفلسطينيةتتأثر السياسة اإلسكانية

 إدارة القطاع اإلسكاني .1

وزارة األشغال العامة واإلسكان ووزارة الحكم       تنـسيق الجهود الحكومية في معالجة قضايا اإلسكان، حيث تعتبر          -

 . المظلة الحكومية لقطاع اإلسكانالمحلي 

ـ     -  بهدف تأهيل البلديات للقيام      اإلسكاني بلديات فـي عمليات التنظيم وتقديم الخدمات الرافدة للقطاع        تعزيـز دور ال

 . اإلسكانيي القطاعف بدورها

 والتأكد من أن األسواق تنتج مساكن مالئمة وضمن المقدرة ،نإدارة قطاع اإلسكافعـيل دور القطـاع العـام في        ت -

 . وسد الفجوة الحاصلة في السوق اإلسكاني،الشرائية للجميع
 

 السكانية  توفير البنية التحتية والخدمات للتجمعات .2

 .اإلسكان  الخدمات العامة والبنية التحتية لمشاريعتوفير -

 .طق السكن العشوائي والمناطق المتدنية الخدماتاهتمام مستمر لتطوير البنية التحتية في منا -

    التركيـز علـى مـراقبة الطلـب على األراضي الحضرية والمساكن والتأكد من أن تنظيم األراضي يتوافق مع                   -

 .التنميةمتطلبات 

ريفية وإيالء التنمية ال, اإلسكان في المناطق الريفية والحدودية وتزويدها بكافة الخدمات الالزمة تركيـز مـشاريع   -

 .د من الهجرة الريفية الحضريةأهمية كبيرة للح

 .  التوازن في التنمية بين محافظات الوطن -

                                                 
 االحتياجات والمصادر المالية ) 7-1 ( 2003-1999خطة التنمية الفلسطينية -24
             البناء منخفض التكاليف يوم األربعاء المتخصـصة التـي عقـدتها دائـرة العالقات العامة في وزارة األشغال العامة واإلسكان حول     توصـيات حلقـة الـنقاش   -25

06 /07 /2005. 
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   س في مواجهة  ألبناء القد  عوامل الصمود    إليجاد عـناية خاصـة لقطاع اإلسكان في القدس كونه عنوان            توجـيه  -

 .  المدينةتهويدمخطط 
 

 تمكين القطاع الخاص .3

 .ه وتحفيزه للقيام بدور فعال في تلبية الحاجة السكنيةتعزيز دور القطاع الخاص وتمكين -

 .تعميق دور الشراكة مع القطاع الخاص للوصول إلى الفئات المستهدفة -

 .اإلسكان لذوي الدخل المحدود مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع -

 .يز وتشجيع القطاع الخاص لزيادة االستثمار في قطاع اإلسكان مع خفض التكاليفتحف -
 

 التمويل اإلسكاني .4

 .المؤسسات العقاري وغيرها من  الرهنمؤسساتماد نظام القروض طويلة األجل ألغراض اإلسكان من خالل اعت -

ضمن  بنكية واضحة تحـديث نظام اإلقراض للمساكن من خالل خفض نسبة الفائدة على هذه القروض مع ضمانا  -

 .الفردي ى الدخل وتتناسب مع مستو-البنك أو الرهن العقاري-حقوق المقرض 

 .وضع مقاييس وأسس لمشاريع اإلسكان -

 . صندوق لدعم اإلسكان في فلسطين بتمويل عربي وإسالمي إنشاء -

 .بنك إسكان حكوميهمية إلنشاء ايالء األ -
 

 توجيه الدعم للشرائح غير القادرة على حيازة المسكن المالئم .5

 .قراء ومحدودي الدخل في فلسطينمنخفض التكاليف من أجل خدمة الف لى برامج السكنالتركيز ع -

تقلـيص الفجـوة بـين العرض والطلب من خالل تمكين شريحة ذوي الدخل المتدني والفقراء من الحصول على                    -

المـسكن المالئـم، وخلـق تجمعـات حضرية جديدة متكاملة الخدمات بالتعاون مع البلديات بهدف تعزيز القدرة                  

 . قريبة من مراكز عملهم والمساهمة في محاربة الفقر وجيوبه مناطق سكنيةوذلك بتوفيراإلنتاجية للعمال 

متاحا السكن   حتى يصبح    )الخ  ...تخفيض تكاليف البناء وسعر األرض     ( قطاع اإلسكان ي  تخفيض تكلفة العرض ف    -

 . محدودة الدخلللطبقات
  

 اإلسكانياإلنتاج  .6

  .يه الدعم الحكومي إلى الجمعيات اإلسكانية التعاونيةتوج -

 .خالل التمويل الكامل أو الجزئي للمشروعات  من التكاليف السكن منخفضإنتاجعلى دور الحكومة في التركيز  -

 والدولية، أو من خالل توزيع أراضي الحكومة للبناء عليها بأسعار مـن مـوازنة الدولـة أو عبـر المنح العربية     -

 .رمزية

السكن منخفض التكاليف وصيانتها بحيث يتم  اءتنظـيم برامج تدريب إعادة تأهيل القطاعات الفنية المساهمة في بن  -

 .األسر محدودة الدخل والفقيرة اءة هذه المشروعات بأقل األعباء علىرفع كف

 منخفض التكاليف كون الكود يتضمن المواصفات الفنية والبعد االجتماعي واالقتصادي ضرورة اعتماد كود للبناء -

 .والبيئي
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واختيار أراضي مناسبة للسكن من حيث       العتبار حاجات التوسع السكاني   ضرورة أن تأخذ المخططات التنظيمية با      -

 .صالحيتها إلقامة مشاريع قليلة التكلفة
 

 القوانين والتشريعات .7

منة الناتجة عن اعتداء المواطنين على أراضى الخزينة إلقامة مساكنهم عليها           اآلتـصويب وضـع الملكيات غير        -

 .والحد من اعتداءات مستقبلية

 .يل األراضي وحق التملكآليات تسج -
 

 )26( في مجال السياسة اإلسكانية اإلنجازات2.6

 إلى رسم استراتيجية إسكانية تستند على الحق في           التي تهدف  الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطاع اإلسكان       .1

 وذلك من خالل    السكن المناسب والمالئم واآلمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات العالقة بالحق في السكن،              

محاولة تحديد مفهوم فلسطيني للحق في السكن، يعتمد بشكل أساسي على طبيعة الظروف االقتصادية واالجتماعية               

 .26والثقافية والسياسية، واإلمكانيات والموارد المتوفرة

 أو مسكن   ، بحيث يمنع من لديه أرض      األشغال العامة واإلسكان    وزارة أقامتهاتعديل نظام تسويق المساكن التي       .2

آخر من شراء مسكن جديد من الوزارة، وذلك لتحقيق التوازن والعدالة في شراء المسكن بين الدخل الشهري                    

 .والقسط الشهري، باإلضافة إلى توفير الحماية القانونية لكل من يتعرض لهدم أو إزالة مسكنه

والعام واألجنبي، كما أن طواقم     وضع إستراتيجية لقطاع اإلسكان على صعيد وطني بحيث تشمل القطاع الخاص             .3

وزارة األشغال العامة واإلسكان وصلت إلى مراحل متقدمة من وضع سياسات لقطاع اإلسكان ألصحاب الدخل                

 .المحدود

إطالق البرنامج الوطني للسكن المالئم لذوي الدخل المحدود والمتوسط بحجم استثمار كلي يقدر بملياري دوالر،                 .4

  مليون دوالر500ة للتمويل العقاري بتمويل تصل قيمته إلى ومشروع إنشاء شركة جديد

 5/7/2005  المنعقدة بتاريخ )  20(األسبوعية رقم    قرر مجلس الوزراء في جلسته    حيث  ,  الدعم الحكومي لإلسكان   .5

 :ما يلي

ن  للمستفيدين الذين يدفعو   %20المملوكة لوزارة األشغال العامة واإلسكان بنسبة        تخفيض ثمن الشقق السكنية    •

  .31/12/2005بالكامل حتى نهاية العام  ثمنها

 في نهاية العام العاشر من      %8الذي قبله وصوال لتخفيض بنسبة        عن العام  %2تدرج التخفيضات بنسبة     •

 . للمستفيدين الذين يدفعون ثمنها بالكامل تاريخ توقيع االتفاقية

صادرة بحق    آليات وقوانين  من خالل   يظاهرة السكن العشوائ   لمشروع وقف انتشار     ات الحكومية  السلط تبني .6

 .المخالفين

  . تراخيص بناء لهمبإعطاءقبل الشروع أرض  بعمل مشاريع إفراز األراضي لمالك ات البلديإلزام .7
 
 

                                                 
 .األوليات) 8-1 (2003-1999خطة التنمية الفلسطينية -26
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  في مجال توفير السكن لذوي الدخل المتدني والفقراء اإلنجازات3.6

اتجهت و لهذه الشرائح اإلنتاجالقطاع الخاص في  وتدني مساهمة ،ذوي الدخل المتدني  لفـي ظـل ضـعف المقدرة الشرائية         

 وزارة األشغال العامة واإلسكان بالشراكة مع        سد الفجوة الحاصلة عن العرض والحاجة السكنية، فقد نفذت         إلـى الحكـومة   

دخل  عدة مشاريع لصالح الفقراء وذوي ال      Habitat)( األمم المتحدة للمستوطنات البشرية      ةالـدول الشقيقة والصديقة ومنظم    

  :المحدود ومن أبرز هذه المشاريع اإلسكانية
  

 حانون  عزبة بيت  تقع المدينة في شمال مدينة غزة في الجزء الشرقي من مدينة بيت الهيا بجوار              :  مدينة الشيخ زايد   •

أبو ظبي للتنمية كمنحة من الراحل        دونم وتم تمويل المشروع من قبل صندوق       527على مساحة أرض تقدر بحوالي      

 .زايد بن سلطان آل نهيانالشيخ 
 

عملت وزارة األشغال    المشروع من أنجح المشاريع التي نفذت في فلسطين عملياً من حيث طريقة التنفيذ حيث                هذا

المفاتيح ألصحاب الشقق من األسر المستورة وفق آلية        العامة واإلسكان على توفير متطلباته األساسية حتى مرحلة تسليم        

 ووكالة  اإلماراتيعليها جمعية أصدقاء اإلمارات بتكليف من الهالل األحمر           اإلشرافوشروط واضحة اشتركت في     

خالل طواقم عمل ميدانية      وزارتي األشغال العامة واإلسكان والعمل والشؤون االجتماعية من        إلىالدولية إضافة    الغوث

 وحدة  736فهذا المشروع يشمل    ,  ر مليون دوال  60حدود   بلغت قيمته في  .  لبحث وضع الحاالت المستفيدة من المشروع       

، شبكات المياه والصرف الصحي     الشوارع(خدماتها من حيث البنية التحتية         نسمة، بكامل  3,000سكنية لتستوعب   

 الستمرار,   تكون لها بلدية خاصة بها     أنضاحية حديثة متكاملة تستحق فعالً       فهو,  ) واألسواق ، والمدارس والكهرباء،

 . وغيرها االجتماعية المحافظة على هذا المشروع إضافة إلى متابعة الترتيبات واستمرارالصيانة  نشاطات
 

مباني سكنية   ، وهو عبارة عن أربعة    )الجبل األحمر (يقع في مدينة نابلس في بيت وزن        ):  النمساوي(الكرامة    إسكان •

 .  أسرة، جاء بتبرع من الحكومة النمساوية136 شقة، عدد األسر المستفيدة 136تحتوي 
 

 وحدة  400 وحدة سكنية في محافظة رفح، منها        638العربية المتحدة سيتم بناء      اإلمارات بتمويل من    :اإلماراتيالحي   •

وتشغيل الالجئين    وحدة سيتم بنائها من خالل وكالة غوث         238ووزارة األشغال العامة واإلسكان ببنائها،         ستقوم

تستهدف توفير الوحدات السكنية ألصحاب البيوت       اريع إسكان وهذا المشروع يعد جزءاً من مش     ".  أونروا"الفلسطينيين  

 رفح، أن كالً من المملكة العربية السعودية والحكومة اليابانية ستمول بناء مئات             التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في    

ن قبل الجهات   السكنية الممولة م   الوحدات السكنية، إضافة إلى التمويل اإلماراتي ليصبح بذلك إجمالي عدد الوحدات           

 .وحدة سكنية 1,600الثالث المذكورة 
  

 التابعة  مستوطنات البشرية منظمة ال    UN-habitat  من قبل  تم تنفيذها    : وحدة سكنية في قلقيلية وجنين     ةالمائمشروع   •

 .لألمم المتحدة
 

 ن البنية التحتية للمخيماتيتحس 4.6

ضي الفلسطينية دفع باتجاه التفكير بحلول قد تساهم في التخفيف من           إن االزدحام السكاني الذي تعاني منه المخيمات في األرا        

شدة االزدحام، أبرزها توصية المجلس التشريعي بتوسيع حدود المخيمات، باإلضافة إلى نشاطات، وورش عمل نظمتها                 



 58

ع ضمن حدود   تحصل بعض المخيمات التي تق    .  اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات حول إنشاء مخيمات جديدة لالجئين          

إن صعوبة األوضاع التي تعيشها     .  بعض البلديات على بعض الخدمات من السلطة المحلية مثل جمع النفايات وشبكات المياه            

البنية التحتية في مخيمات الالجئين أولوية      مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة تستدعي الجهات المعنية أن تولي             

 .والظروف السيئة في البيئة والصحة العامة، وقلة المساحات الترفيهية االكتظاظ،أكبر بهدف معالجة مشاكل 
 

 االستجابات في مجال توفير األرض المناسبة للسكن 5.6
  

 27في مجال األراضي السياسات اإلسكانية 1.5.6

 توقعات النمو السكاني    إن مـساحة األراضـي المالئمـة للتطور العمراني والمتوقع أن تفي بمتطلبات هذا التطور بناء على                

إن محافظات  , على سبيل المثال  ,  هي متعذرة على الفلسطينيين وتقع تحت السيطرة اإلسرائيلية        2020والعمرانـي حتى عام     

8.1,%1.6وبيت لحم وطوباس تمتلك نسب مقدارها       , القدس, رام اهللا والبيرة، أريحا واألغوار    , نابلس, الخليل, سلفيت, جنين

على التوالي تعتبر مناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة       % 52.5و% 38.2, 26.3%, 23,2%, 14.9% ,11.6%, 10.8%, %

 :، وفي استمرار هذه األوضاع ال بد من28ال يسمح للفلسطينيين باستعمالها بأية طريقة

 .تنظيمتوجيه الجهات التنظيمية لزيادة قسائم األراضي الصغيرة زيادة جوهرية من خالل التنظيم أو إعادة اليجب  -

الحد من التوسع الكبير وغير المدروس في المساحات المنظمة على حساب األراضي الزراعية، وتوجيه النمو               يجـب    -

 .العمراني للحد من التوسع العشوائي

 .الحد من االعتداءات على أراضي الخزينة وظهور مناطق السكن العشوائي -

خاصة موضوع تعديل قانون التنظيم واألنظمة       و كم عملية البناء  تحديث التشريعات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتي تح       -

 .المنبثقة عنه
 

 اإلنجازات 2.5.6

 المناطق الفلسطينية من خالل بناء      أوصال والمتمثلة باالغالقات والحواجز وتقطيع      ةاإلسرائيلي اإلجـراءات رغـم    .1

 بشكل  وإنما على الصعيد السياسي فحسب      تمثل العقبه الرئيسية ليس   التي   اإلسرائيلية المستوطنات   وإقامـة الجـدار   

 إنجاز وتطوير   1998استطاعت وزارة الحكم المحلي ومنذ      ,  التخطيط والتطوير العمراني الفلسطيني    أمـام معـيق   

ومن بينها المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية الذي أنجزته وزارة الحكم          , بعـض المخططات اإلقليمية الجهوية    

ـ   , 1998المحلـي سـنة      وال زالت تسعى الوزارة إلى إنجاز      , 2015 -2005م قامت بتطويره للفترة بين      ومـن ث

المحافظة على األراضي الزراعية     أجل   الستعماالت األراضي من  المخطـط اإلقليمي الشامل للمحافظات الشمالية       

لتجمعات وضـمان اسـتدامة اسـتغاللها للـزراعة وتنميتها، ووقف االنتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى وا               

الـسكانية، تحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية، وتوزيع األنشطة االقتصادية               

، وحماية البيئة من التلوث، وتحديد حجم المدن        المدن الرئيسية  وتخفيف تركيز األنشطة في      المـناطق علـى كافـة     

                                                 
 .قانون التنظيم الفلسطيني-27
, 154-153. ص,  أثر النشاطات العمرانية المختلفة على استخدام األرض والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية           , )أريج( القدس   -معهـد األبحـاث التطبيقية    -28

 .2005عام 
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لوضع مخطط هيكلي شامل من خالل دراسة متعمقة لخطة تنموية شاملة           والقرى وتحديد الدور الوظيفي لها تمهيدا       

لكـل بلديـة وحسب األوليات، وتحديد مواقع المشاريع التنموية الرائدة والتوجيه بشأن تنفيذها إلعطاء دفعات قوية                 

 .للتنمية في بعض المحافظات األقل حظا
 

وبقي ضعف المواءمة بين التنظيم     دون المستوى،   التنظيمية في زيادة القسائم الصغيرة ما زالت        جهـود الجهـات      .2

 .معالم في سوق األراضيال أحدوإمكانيات السكان 
 

 التحديات 3.5.6

اإلسكانية  التنميةت  وعدم التوازن بين مقوما   , الواقـع الـسياسي للـشعب الفلسطيني المرتبط باالحتالل        تتمـثل الـتحديات ب    

, لقطاع اإلسكان قلة موارد التمويلو, المحددة للواقع الجغرافي ديموغرافية الطاقة االستيعابية العـالوة على , واالحتـياجات 

وغـياب التخطيط الحضري واإلقليمي الذي يحقق أهداف المصلحة الوطنية والنقص الكبير في شبكات البنية التحتية بشقيها                 

 . الفني واالجتماعي
 

 :أما المعيقات التنظيمية فيمكن إجمالها كما يلي 

 .االت األراضي والبناء يجب أن تسمح للقسائم الصغيرة وتضبط الكثافاتأنظمة استعم .1

 .تحديث األنظمة والقوانين بما تقلل من كلفة الروتين وتبسيط في اإلجراءات .2

 .استجابة األنظمة لموضوع االعتداءات على أراضي الغير بحيث تحمي الملكيات الخاصة والعامة .3

تكارات لألراضي السكنية المخدومة من خالل فرض ضرائب على هذه          يجـب أن تـسمح القوانـين من الحد من االح           .4

 .األراضي تحفيزا لدخولها السوق، مما لذلك من انعكاسات على خفض أسعار األراضي
 

 االستجابات في مجال التخلص من النفايات 4.5.6

فايات التي تقوم على تقليل النفايات وإعادة       يجب تطبيق األنظمة المتعلقة بسياسة إدارة النفايات الصلبة وفقاً لهرمية إدارة الن            

وباإلضافة إلى ذلك، يجب توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية         .  اسـتخدامها وإعـادة تدويرها وتصريفها النهائي اآلمن       

 في  لتمكـين الجهـات المختصة من توسيع عملية جمع النفايات والتخلص منها، وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه لالستثمار                

إعـادة التدويـر، ووضع برامج وطنية إلعادة معالجة واستخدام النفايات الصلبة، وفرز أنواع النفايات الصلبة المختلفة في                  

  .مرحلة اإلنتاج لتسهيل معالجتها وإعادة استخدامها
 

فة إلى عدم وجود    وبالـرغم مـن وجـود تعليمات حول النفايات الخطرة، إال أنها ال ترقى إلى مستوى التطبيق الفعال، إضا                  

.  برامج رقابية لتحديد مدى التلوث الحاصل ومراقبة أثره على الصحة العامة لتثقيف المواطنين حول النفايات الخطرة وأثرها                

ومـن أجـل مـواجهة هـذه التحديات، يجب تنفيذ وتطبيق المبادرات الخاصة بتخزين النفايات الخطرة والكيماوية وجمعها                   

 جمع هذه النفايات عند المصدر مع استخدام محطات الجمع والنقل كمرافق تخزين للنفايات،              والـتخلص مـنها، بحـيث يتم      

 . ووضع خطط طوارئ لمعالجة أية حوادث
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 الفصل السابع
 

 النتائج والتوصيات
 

  نتائجال 1.7

لضفة ا(حيث أن األراضي الفلسطينية     ,  يعاني قطاع اإلسكان في األراضي الفلسطينية من حالة العجز والضعف           .1

 . وحدة سكنية لسد العجز في الوضع الحالي23,974بحاجة إلى ) الغربية وقطاع غزة

ما زالت العديد من األسر تعاني من االكتظاظ في المساكن وكبر حجم األسرة وهناك أكثر من أسرة تقيم في نفس                      .2

 العشر سنوات   المسكن ورغم ذلك هناك تحسن واضح طرأ على عدد الغرف في المسكن وكثافة المسكن خالل                

 إلى  1997عام  %  90.1حيث ارتفعت نسبة األسر التي تقيم في غرفتين فأكثر من            ,  2007-1997الممتدة بين   

أي أن هناك ارتفاع في متوسط عدد الغرف في المسكن على مستوى األراضي الفلسطينية               ,  2007عام  %  96.6

 عام  2.0فة المسكن التي تراجعت من      ، مما انعكس مباشرة على كثا     2007 عام   3.6 إلى   1997 عام   3.4من  

 عام  32,685حيث بلغ عدد عقود الزواج      ,  وهذا يعني أيضا ارتفاع عدد األسر الشابة      ,  2007 عام   1.7 إلى   1997

 .2007عام % 5أي أن نسبة األسر الشابة في فلسطين بلغت , 2007

لسكنية وكانت النسبة في قطاع غزة      من الوحدات ا  %  3.5تشكل الوحدات السكنية التي تقطنها أسرتان فأكثر نحو          .3

تعاني من المشكالت المتعلقة بعدم توفر      ,  ومخيمات الالجئين بشكل أكبر وعليه فان جزءا من األسر الفلسطينية          

أي عدد  ,  وتعاني من درجة االزدحام     ,  الخصوصية والراحة داخل المسكن وتشكل حوالي نصف األسر الفلسطينية        

 .الحد المطلوباألفراد داخل الغرفة يزيد عن 

في األراضي الفلسطينية   %  11.5ونسبة األسر التي تستأجر مسكناً      %  81.5ارتفعت نسبة األسر التي تمتلك مسكنا        .4

في حين  ,  1997على التوالي عام    %  9.7و%  78.1 عن نسبة األسر التي تمتلك أو تستأجر مسكنا           2006عام  

حيث تصل في الريف    ,  ة عن نظيرتها في المناطق الحضرية     ترتفع نسبة األسر التي تمتلك مسكنا في المناطق الريفي        

إال أن المالحظ أن نسبة األسر التي تستأجر مسكنا في          ,  %76.3وفي المناطق الحضرية تصل إلى      %  89.6إلى  

وهذه النسب ليست قليلة ولها داللة إذا ما قورنت بنسبة          %  6.1وفي المخيمات تصل إلى     %  4.2الريف تصل إلى    

وتشير هذه النسب إلى انتقال ظاهرة تأجير المساكن        %  16.6أجر مسكنا في المدينة والتي تصل إلى        األسر التي تست  

وكذلك انتشار ظاهرة الشقق خارج المدن       ,  إلى خارج المدينة ألسباب تتعلق بارتفاع أسعار اإليجار في المدن           

 .المجتمع الفلسطينيوتعكس تغيرا ملحوظا في ثقافة المسكن في , وخاصة المجاورة للمناطق الحضرية

في حين ارتفعت نسبة    ,  2007عام  %  45.4 إلى   1997عام  %  52.0تراجع نسبة األسر التي تقيم في دار من           .5

وهذا يعكس األوضاع السياسية    ,  2007عام  %  52.1 إلى   1997عام  %  45.2األسر التي تقيم في شقة من        

رة اإلسرائيلية وبناء المستعمرات اإلسرائيلية      حيث أن السيط  ,  واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع الفلسطيني     

أدت إلى تركيز البناء السكني في المناطق التي تقع تحت السيادة الفلسطينية وخاصة               )  ج(وخاصة في المنطق    

مما دفع باتجاه البناء العمودي     ,  والتي أصبحت تعاني من ندرة األرض إلقامة المباني السكنية عليها          ,  )أ(المنطقة  

إن هذا التوجه نحو بناء الشقق السكنية يعني تخفيض نسبة تكاليف           .    رتفاع نسبة الشقق على حساب الدور     وبالتالي ا 
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حيث أن تكاليف بناء الشقق هو أقل بكثير من تكاليف بناء الدور المستقلة، إال أن هذا التوجه المتصاعد نحو                   ,  البناء

 .طيني وموقفه من السكن واإلقامة العمارات السكنيةالسكن في الشقق يعني تحوال جذريا في ثقافة المواطن الفلس

, تشير نتائج الدراسة إلى ضعف المرافق والخدمات والبنية التحتية رغم أن هناك تحسن طفيف في مجال الخدمات                  .6

لكن ,  2006عام  %  90.8 إلى   1997عام  %  83.6حيث ارتفعت نسبة األسر الموصولة مساكنها بشبكة المياه من          

وهي تعتمد على   ,  %9.2معتبرة من األسر ال زالت محرومة من هذه الخدمة وتصل نسبتها إلى              تبقى هناك نسبة    

, %92.8وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن نسبة األسر التي تمتلك غسالة تصل إلى                ,  آبار الجمع أو مصادر أخرى    

بين النسبتين إلى اعتماد    ويدل هذا الفرق    ,  %90.8وهي نسبة أعلى من األسر المربوطة بشبكة المياه التي تشكل            

ويعكس بنفس الوقت مدى تطلع األسرة الفلسطينية إلى        ,  بعض األسر على آبار الجمع في توفير المياه لغساالتهم         

 .امتالك مقتنيات العصر الحديث

% 99.2الى  1997عام  %  99.9تشير نتائج إلى تراجع نسبة األسر التي تقطن مساكن مربوطة بشبكة الكهرباء من               .7

وهذا يعكس امتداد بناء المساكن إلى خارج نطاق المناطق الغير منظمة وغير المخدومة بشبكة                 ,  2006عام  

 . الكهرباء

عام  %  54.0 إلى   1997عام  %  33.7ارتفاع نسبة األسر الموصولة مساكنها بشبكات الصرف الصحي من             .8

 تصريف المياه العادمة على     ال زالت تعتمد في   %  46.0إال أن هناك نسبة معتبرة جدا تصل إلى حوالي           ,  2007

 .الحفر االمتصاصية غير المبطنة بطبقة إسمنتية مما يؤدي إلى تهديد خطير للمياه الجوفية

%) 18( تجمعا سكانيا في األراضي الفلسطينية ال يوجد فيها خدمة جمع النفايات              99تشير النتائج إلى أن هناك       .9

 مسكن ال يوجد بها     10,000أي أن هناك نحو     ,   نسمة 59,444وجميعها تقع في الضفة الغربية بعدد سكان يبلغ          

مع العلم أن عملية جمع النفايات ليست يومية في كافة التجمعات وتقتصر عملية جمع النفايات               ,  خدمة جمع النفايات  

ويصل عدد مكبات النفايات في     ,  والباقي أما أسبوعيا أو كل أسبوعين مرة       ,   تجمعا فقط  125بشكل يومي على    

أما عملية التخلص   .     في الضفة الغربية وثالث مكبات في قطاع غزة        119 مكبات منها    122الفلسطينية  األراضي  

من النفايات فتتم بواسطة األسلوب التقليدي وهو الحرق في أغلب المواقع في مكبات بدائية جزء منها أصبح قريب                  

 تجمعا  223يات تشكل مصدر أوبئة لـ      بحيث أصبحت مكبات النفا   ,  من المواقع السكنية نتيجة التمدد العمراني     

 .سكانيا

وتمثل ,   تجمعا سكانيا في األراضي الفلسطينية متصلة بشبكة الصرف الصحي         85تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك        .10

 تجمعا من األراضي الفلسطينية تستخدم الحفر        511في حين هناك    ,  من التجمعات السكانية  %  16ما نسبته   

 .وهذا بطبيعة الحال يشكل تهديدا مباشرا للمياه الجوفية, اهها العادمةاالمتصاصية للتخلص من مي

مما ,  2007عام  %  20.7 إلى   1997عام  %  22.7تراجع إنفاق األسرة من االستهالك الشهري على المسكن من           .11

ي ومع ذلك تظل هذه النسبة مرتفعة مقارنة باإلنفاق االستهالك         ,  يعكس التردي في األوضاع االقتصادية للسكان      

وهي تلي مباشرة نسبة إنفاق األسرة على الطعام التي ارتفعت          ,  الشهري لألسرة على مجموعات السلع والخدمات     

 .2007عام % 34.5 إلى 1997عام % 32.6من 
 



 63

إن عملية التخطيط وإعادة البناء تواجه عراقيل وصعوبات وتحديات ما زالت تفرضها سلطات االحتالل                     .12

وهي المنطقة التي لم تنتقل بعد لصالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية حسب           )  ج(قة  اإلسرائيلية خصوصا في المنط   

حيث تقتصر صالحيات السلطة    )   أوسلو تاتفاقا(والتي تم االتفاق عليها      ,  التقسيمات الجغرافية والسلطة عليها   

ة عليها من حيث    حيث يوجد لها صالحيات كامل    )  ب,  أ(الوطنية الفلسطينية التنظيمية حتى اآلن على منطقتي         

 ).ب, أ(مما أدى إلى استهالك معظم األراضي المتوفرة في المنطقتين , التخطيط الهيكلي ومنح تراخيص البناء فيها

وكذلك ,  2006عام  %  96.0 إلى   1997عام  %  97.4انخفضت نسبة األسر التي لديها مطبخ متصل بالمياه من            .13

 أي أن هناك    2006عام  %  95.5 إلى   1997عام  %  95.9 من   انخفضت نسبة األسر التي لديها حمام متصل بالمياه       

عدد من األسر ال يتوفر في مساكنها بعض المرافق األساسية مثل المطبخ والحمام وبعض األسر يتوفر لديها مطبخ                  

 .وحمام ومرحاض ولكنها غير موصولة بشبكات المياه

نين الفلسطينيين يتقبلون فكرة السكن في       جعلت المواط ,  ندرة األرض بسبب السيطرة اإلسرائيلية والمستعمرات       .14

 .الشقق والبناء العمودي

السكن الجماعي الناتج عن النقص في مشاريع اإلسكان للفقراء وذوي الدخل المحدود وارتفاع أسعار األراضي                  .15

 .ومواد البناء مما يؤدي إلى العديد من المشاكل االجتماعية

 .ة ومن الفقر وتردي البنية التحتية ومن االكتظاظيعاني سكان المخيمات من تردي األوضاع السكني .16
 

  التوصيات2.7

نقف كفلسطينيين أمام خيارين إما أن نقوم على تطوير وتوسيع ما هو             ,  في ضوء ما تقدم من نتائج توصلت إليها الدراسة        

معات سكنية جديدة ذات نمط     وإما القيام بإنشاء مج   ,  وهذا الخيار له نتائج مستقبلية سيئة     ,  قائم والعمل على زيادة التركيز    

مميز ومخطط مسبقا وقائم على توفير جميع متطلبات الحياة الجديدة وإنشاء جميع عناصر البنية التحتية والمرافق العامة                   

على شرط أن تقوم هذه المجمعات على أساس السكن قليل التكلفة عن طريق األقساط المريحة أو أمام خيار ثالث يعمل على                     

مما سبق يتضح أن هناك حاجة ماسة لتوفير عدد كبير من           .  29ائم والعمل على إقامة مجمعات سكنية جديدة      تطوير ما هو ق   

 :من هنا توصي الدراسة بما يلي.  وحدة سكنية23,974الوحدات السكنية بلغ إجمالها 

زل واقتالع السكان   تركيز مشاريع اإلسكان على مدينة القدس التي تعاني من اإلجراءات اإلسرائيلية وخاصة هدم المنا              .1

, وسكان القدس بحاجة ماسة إلى المشاريع اإلسكانية خاصة أن كثافة األسرة مرتفع جدا في مدينة القدس                ,  من المدينة 

 .وفي معظم الحاالت تشترك أكثر من أسرة في مسكن واحد

وتركت ,  لسكنيةال زالت محافظات قطاع غزة تعاني من آثار الحرب األخيرة والتي دمرت اآلالف من الوحدات ا                   .2

لذا ال بد من العمل المتواصل والدؤوب وبذل كافة الجهود من الجهات المعنية من أجل                ,  المئات من األسر في العراء    

 .إعادة بناء المساكن التي دمرت في قطاع غزة

 .ستيطانيجب تركيز مشاريع اإلسكان في المناطق الحدودية وخاصة الحدود الشرقية والمناطق المهددة بالتهويد واال .3

 .وضع خطط إسكان بناء على احتياجات األسرة وبالتالي ال بد من مراعاة الحجم والنوع والمستوى االقتصادي لألسرة .4

                                                 
)    10(سلسلة الدراسات التحليلية    , انية وأهميتها في التخطيط الوطني    السياسات السك  ,يوسف كامل إبراهيم  . د, )2005(الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني        -29

 .125. ص
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وضع خطة عاجلة للتخلص من الحفر االمتصاصية التي تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية واإلسراع في تنفيذ مشاريع                    .5

 .شبكات الصرف الصحي

ي مشاريع اإلسكان والخدمات والمرافق مع االهتمام بالمناطق األكثر فقرا وتضررا جراء             المساواة بين المحافظات ف    .6

 .أفعال االحتالل اإلسرائيلي

ال بد من تخفيض درجة التزاحم مع االهتمام بالمناطق التي تعاني من درجة تزاحم كبير خاصة المخيمات واألحياء                     .7

 .الفقيرة

 مثل  تلوث البيئة الداخلية والخارجية للمساكن    ت للباحثين والمخططين تتعلق ب    على الجهاز المركزي لإلحصاء توفير بيانا      .8

المساكن التي تعاني من الرطوبة الداخلية والمساكن التي تعاني من البرودة وصعوبة التدفئة في الشتاء والتهوية                    

اني من الروائح المنبعثة    وضعف التهوية والمساكن التي تتعرض للتلوث الناجم عن عوادم السيارات والمساكن التي تع            

 .من الحيوانات وروائح المجاري ومحطات التنقية والروائح المنبعثة من النفايات

ال بد من تشجيع القطاعين العام والخاص إلى االستثمار في المساكن قليلة التكلفة من أجل تمكين الفقراء وذوي الدخل                     .9

 .ة إلسكان ذوي الدخل المحدود واألزواج الشابةالمحدود من السكن بشكل إنساني وتوفير ميزانيات مناسب

العمل على االرتقاء بالمخيمات وتأهيلها على وجه السرعة حيث أنها تعاني مساكنها بشكل كبير من نقص المرافق                    .10

 .والخدمات

يجب مراعاة شح األراضي وعلى السلطة الوطنية تشجيع المواطنين على السكن العمودي وإيقاف السكن والبناء                    .11

 .وائيالعش

إعادة توزيع السكان بين المناطق الجغرافية وبين المدن والريف وذلك للوصول إلى توازن أفضل بين التوزيعات                    .12

السكانية والموارد المحلية وخاصة بين قطاع غزة والضفة الغربية من خالل حوافز تشجع عملية االنتقال من قطاع                   

 .غزة إلى الضفة الغربية

 .ف معدل نمو المدن الكبيرة على المستوى األفقي وخاصة مدن قطاع غزةإنماء المدن الصغيرة وتخفي .13

 .والحفاظ على البيئة السكنية وصحة المنزل, توفير الخدمات الضرورية لإلسكان من مياه وكهرباء وصرف صحي .14
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Preface 
 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 1997 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Statistical surveys such as 
Labour force surveys and data from administrative records are important data sources. 
 
PCBS is conducting Dissemination and Analysis of Census Finding to enhance awareness of 
available statistical data in general, and Census finding in particular, as well as their potential 
utilization and inter linkages with various socioeconomic conditions. 
 
The outputs of the project cover areas of dissemination and analysis of Census findings.  This 
includes producing a series of user-oriented reports at different levels of concern, including 
analytical, in-depth analysis, and summary reports, of which this report comes as on of the 
products in the regard. 
 
We hope that this project will contribute to improving the living standards of the Palestinian 
society through strengthening the development planning process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas presented in this document do not necessarily express PCBS official position. 
 
- The Researcher worked this study depending on data derived from the PCBS databases 

and other resources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 



 

 



 

 

Executive Summary 
 
Objectives of the Study: 
This study aims to analyze the dimensions of housing conditions in the Palestinian Territory 
using the method of DPSIR (motives, stress or pressures, status, impact, response), which is 
based on analyzing the cause and effect relationship, linking housing conditions with political 
situations, and economic, social, and environmental conditions in Palestine. 
 
Distribution of Population in the Palestinian Territory: 
The population in the Palestinian Territory increased by 30.1% during the period 1997-2007; 
the population was 2,895,683 in 1997 and increased to 3,767,126 in 2007, of which 1,911,955 
were males and 1,855,171 females. Population distribution in 2007 by Regions was 2,350,583 
in West Bank and 1,416,543 in Gaza Strip.  
 
Palestinian Territory is characterized by uneven distribution of the population in their 
respective geographical areas. Half of the population and half of the total number of 
households are concentrated in four governorates: Hebron, Gaza, Jerusalem and Nablus 
representing a total area of up to 33.5% of the Palestinian Territory which, as a group, 
comprise 46% of the total population of the Palestinian Territory. The proportion of 
distribution of the population in these four mentioned governorates are as follows: 14.7% in 
Hebron governorate, 13.2% in Gaza governorate, 9.6% in Jerusalem Governorate and 8.5% in 
Nablus governorate.  
 
The Age Structure of the Population: 
Age structure of the Palestinian population in the Palestinian Territory shows that it is a young 
society; the percentage of persons in the age group between 0-14 years as of December 1st, 
2007, is 43.4% of the total population with 40.0% in West Bank and 48.3% in Gaza Strip. On 
the other hand, the percentage of individuals 65 years old and over is 3.1% of the total 
population in the Palestinian Territory and distributed by region as 3.3% in West Bank and 
2.7% in Gaza Strip. 
 
Social and Economic Conditions: 
The percentage of poor households in the Palestinian Territory in 1998 was 20.3%, the 
percentage of poor households in Gaza Strip was almost double that in West Bank, reaching 
33% and 14.5% respectively. 
 
The proportion of households suffering from extreme poverty in the Palestinian Territory was 
12.5%, of which 21.6% were in Gaza Strip and 8.4% in West Bank.  
 
In 2007, the percentage of poverty in the Palestinian Territory increased to 30.0%; 19.1% in 
West Bank and 51.8% in Gaza Strip. The proportion of households suffering from extreme 
poverty in the Palestinian Territory reached 18.3%; 9.7% in West Bank and 35.0% in Gaza 
Strip. 
 
Unemployment in the Palestinian Territory reached 26.0% in 2008, while it was 14.1% in 
2000, and 25.2% in 2001, and increased to 31.3% in 2002. The high rates of chronic 
unemployment were mainly due to and a result of the Israeli occupation and its hostile 
massive measures and practices against the Palestinian labor force such as: repeatedly 
imposed blockades, incursions and military checkpoints restricting the movement of goods 
and people’s mobility between and in towns, villages and cities of the Palestinian Territory. 



 

 

 
High Level of Demand for Housing: 
The number of households in the Palestinian Territory in 1997 was 407,265 households and 
their number increased to 646,317 households in 2007, of which 427,097 households were in 
West Bank and 219,220 households were in Gaza strip.  This increase in the number of 
households in the Palestinian Territory reached 58.7% and could indicate that an increase in 
the annual number of households could be estimated at 23,905, representing 5.9%. 
 
The number of housing units in the Palestinian Territory was 466,651 units according to 
Census 1997 and increased to 701,937 housing units in Census 2007, of which 456,314 homes 
were in West Bank and 245,623 housing units were in Gaza Strip, an increase of 50.4% in 
housing units from Census 2007 to Census 1997, and indicating an annual increase of 23,528 
housing units, representing 5.04%. 
 
Availability of Services for Houses (Energy): 
Statistics indicated a decrease of household units connected to a public power supply of 
electricity, from 99.9% in 1997 to 99.2% in 2006; in accordance with the findings of Census 
2007, the percentage of housing units connected to a source of electric power supply was 
97.7% in West Bank. The average household consumption of electrical energy in the 
Palestinian Territory reached 282 KWh, while the consumption of electricity by households in 
the camps at 375 KWh surpassed the total average of electricity consumption of households in 
the Palestinian Territories, followed by consumption by households in urban areas at 293 
KWh; the lowest electricity consumption was by rural households and reached 205 KWh. The 
average per capita energy consumption in the Palestinian Territory was 48.6 KWh of 
electricity, 15.0 kg of firewood, 2.8 kg of LPG, and 0.9 liters of diesel. 
 
Availability of Services for Houses (Water Supply): 
An increase was revealed in the percentage of housing units connected to the public water 
supply network from 83.6% in 1997 to 90.8% in 2006.  The per capita share of water was 
about 135.8 liters/person/day in 2007, with an estimated 110.2 liters/person/day in West Bank 
and 174.1 liters/person/day in Gaza Strip, an increase of 8% compared to year 2005, and 15% 
compared to year 1997. 
 
Availability of Services for Houses (Waste): 
The Palestinian Territory suffers from the problem of solid waste management. The estimated 
per capita production of solid waste in the Palestinian Territory was 600 grams per day, which 
means that the amount of household waste in Palestine is estimated at 847,238 million tons 
annually according to the Household Environmental Survey 2009, and it is expected to 
increase in parallel with the increase of the population, resulting in pressure on the landfills in 
Palestine. 
 
Availability of Services for Houses (Sewage): 
The volume of wastewater produced by the half million settlers who live in the Israeli 
settlements in West Bank including East Jerusalem, is about 54 million cubic meters, while 
the quantity of wastewater generated by the Palestinian Territory is about 52 million cubic 
meters annually; in Gaza Strip the amount of wastewater produced is 30 million cubic meters 
annually.  
 



 

 

Annual Growth of Numbers of Buildings, Housing and Households: 
The rate of natural population growth in the Palestinian Territory decreased from 3.2% in 
1997 to 2.8% in 2007 due to the fact that the mid-nineties witnessed the absorption of 
thousands of Palestinian returnees who returned to the Palestinian Territory along with the 
establishment of the Palestinian National Authority. At the same time, the annual growth    
rate of households was 6.5%, and the annual growth rate of houses was 5.04% in the period 
1997 - 2007. 
 
Characteristics of the Buildings: 
The number of buildings in the Palestinian Territory increased by 29.8% since 1997 mainly 
due to the fact that the mid-nineties witnessed the absorption of thousands of Palestinian 
returnees. The number of buildings was 466,707 in the Palestinian Territory of which 319,270 
buildings were in West Bank, excluding the city of Jerusalem, and 147,437 buildings were in 
Gaza Strip, while the number of buildings according to the Census 1997 was 359,562 
buildings. 
 
Characteristics of Housing Units: 
The number of housing units in the Palestinian Territory was 701,937 houses in 2007, of 
which 98.7% of houses are traditional houses (house, apartment, villa). The percentage of 
households living in an apartment in 2007 was 52.1%, and the number of empty houses in the 
Palestinian Territory was 57,031 houses in 2007 (8.1% of total houses), while empty houses 
were 35,155 houses in 1997. The percentage of rented houses reached 7.3% in 2007, while it 
was 9.7% in 1997.   
 
Refugee Camps: 
There are 27 refugee camps in the Palestinian Territory, of which 19 camps are in West Bank 
and 8 camps are in Gaza Strip. The number of registered refugees in the Palestinian Territory 
was 1,793,901 at the end of 2007, of which 745,776 refugees were in West Bank and 
1,048,125 refugees in Gaza Strip. The number of registered refugees in camps in the 
Palestinian Territory was 681,423 of which 189,787 refugees were in West Bank and 491,636 
refugees were in Gaza Strip. The number of houses in Palestinian refugee camps in the 
Palestinian Territory was 58,169 houses of which 22,280 houses are in the camps of West 
Bank and 35,889 houses in the camps of Gaza Strip. 
 
 


