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

30/9/2008 
 

 مجلسر  ا قر  يوم اإلسكان العربي والذي جاء بناء على         عشيةسـتعرض اإلحـصاء الفلـسطيني واقع المساكن الفلسطينية          ا

كل عام من  األول من شهر تشرين أول اإلثنين  يوم باعتبارة  وزراء اإلسـكان والتعمير العرب في إطار جامعة الدول العربي         

  . العربيلإلسكان يوماً
 

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

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

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

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

حـيث الحصار وانتشار البطالة وارتفاع نسبة األسر الفقيرة، ووجود المخيمات الفلسطينية وأوضاعها             . لـسيئ االقتـصادي ا  

الـسكنية والـصحية والبيئـية المتردية وارتباط وضعها بالوضع السياسي العام، وسيادة البناء الخاص أو من خالل شركات                   

 إليواء أسرته وبات يدخر     ةني يفكر كيف يوفر األموال الالزم     عقاريـة هدفها المضاربة والربح، حيث بات المواطن الفلسطي        

 .لسنوات طويلة من اجل تلبية هذا الحلم والذي اصبح تحقيقه صعبا لدى كثير من أرباب األسر الفلسطينية
 

سـتعرض اإلحصاء الفلسطيني أهم مؤشرات المساكن في األراضي الفلسطينية، وذلك ألحدث اإلحصاءات المتوفرة حول               ا و

 :طاع اإلسكان على النحو التاليق
 

  مسكن في األراضي الفلسطينية701,937
 

 أن عدد المساكن المستخدمة        2007أظهرت النتائج النهائية لتقرير المباني حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات           

  حيث تتوزع ما  701,937 بلغ    ةينيللسكن وللعمل وللسكن والعمل معا والمغلقة والخالية والمهجورة  في األراضي الفلسط             

 .   في قطاع غزة245,623و)   من محافظة القدسJ1باستثناء المنطقة ( في باقي الضفة الغربية   456,314بين 
     

في األراضي الفلسطينية   ) المستخدمة للسكن وللسكن والعمل        (في حين أظهرت النتائج أن عدد الوحدات السكنية المأهولة         

 .   في قطاع غزة217,086 مقابل 376,343نية تتوزع في باقي الضفة الغربية    وحدة سك  593,429
  

 على مستوى  ة من المساكن مغلقة ومهجورة وخالية بسبب التهجير واإلجراءات اإلسرائيلي     2,398وتبين من النتائج أن    

 .األراضي الفلسطينية  
 

  1988للسكن أو للسكن وللعمل تم تأسيسها خالل الفترة من          وأظهرت النتائج أن العدد األكبر من المباني المكتملة المستخدمة         

 . مبنى في األراضي الفلسطينية 91,363 حيث بلغت  1997إلى 
 

ويشكل الطوب األسمنتي مادة البناء األساسية للجدران الخارجية األكثر استخداما للمساكن في األراضي الفلسطينية حيث      

 . مسكن45,785 مسكن والحجر واإلسمنت بلغت    66,204ف حيث بلغت   مسكن تليها مادة الحجر النظي   234,123بلغت
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  عدد الوحدات السكنية المرخصة 7,631
 

 رخصة 5,576 حيث بلغ 2006، مقارنة بالعام 6,059 إلى2007ارتفع عدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة للعام      

 رخصة، وبلغ متوسط المساحة للوحدة السكنية المرخصة         1,572جديدة، في حين بلغ عدد رخص الوحدات السكنية القائمة     

 .2007 للعام 2م140.0
 

 غرفة متوسط كثافة السكن في األراضي الفلسطينية /  فرد1.7
 

، حيث يتوزع  2007 فرداً للغرفة في العام   1.7الفلسطينية  في األراضي ) عدد األفراد في الغرفة    (بلغ متوسط كثافة السكن   

غرفة في قطاع غزة، وتشير البيانات أيضا إلى أن        / فرد1.8غرفة في الضفة الغربية، مقابل   / فرد1.6هذا المتوسط بواقع     

 .  أفراد أو اكثر للغرفة    3 في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تبلغ  نمن األسر في األراضي الفلسطينية تسك   % 11.3
 

األسر من % 16.9إلى أن  بياناتال كما أشارت.  في األراضي الفلسطينيةغرفة  3.6غرف في المسكن ال  متوسط عدد   وبلغ

في الضفة   % 13.7 غرفة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع     2-1مساكن تحتوي على  تسكن في  األراضي الفلسطينية   في 

   .في قطاع غزة% 11.5الغربية مقابل 
 

 )الدار(من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في نمط البيت التقليدي % 53.3
 

  على شكل   التي تسكن فـي مساكن   ة إلى أن نسبة األسر في األراضي الفلسطيني     2007ئج التقرير السنوي للمساكن   تشير نتا

ومن الواضح أن نسبة األسر        % .  45.0شقة بلغت  على شكل  ونسبة األسر التي تسكن فـي مساكن    % 53.3 قد بلغت  دار

من   % 42.5مقابل .  على التوالي   49.2و% 55.4بلغت التي تسكن دار في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة حيث     

 . من اسر قطاع غزة تسكن شقة   % 50.0اسر الضفة الغربية و  
 

 في حين بلغت نسبة األسر التي تعيش في       %87.6 نسبة األسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة          وبلغت

 %.7.3مساكن مستأجرة 
 

 نذ اندالع انتفاضة األقصى عدد المباني المتضررة م77,433
 

، إلى أن عدد المباني المتضررة في األراضي الفلسطينية منذ اندالع 2007وزارة األشغال العامة واإلسكان وأظهرت بيانات 

 مبنى 69,330 مبنى، منها 77,433 بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية  قد بلغ حوالي 30/4/2007انتفاضة األقصى حتى تاريخ 

. هدمت أو تضررت بشكل كبير مبنى  8,103ئي، وتضرر بشكل جز  
 
 


