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اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم 
   :اإلسكان العربي بعنوان

 جل سكن الئقالتكافل اإلجتماعي من أ
 

 من كل عام يوم شهر تشرين أولمن  يعتبر يوم االثنين األول
 على قرار مجلس وزراء اإلسكان والتعمير بناء  وذلك  اإلسكان العربي

في  الثانية والثمانوناجتماعات دورته  في المجلسأقر و ، كما العرب
 8102ان يكون شعار يوم االسكان العربي للعام   المملكة المغربية،

 ."التكافل االجتماعي من اجل سكن الئق"
 

تنفيذ الخطة الحضرية ل الثالث حسب وثيقة الموئل الالئقوالسكن 
: المسكنالمناسبة في  من الخصائص والظروف عدد توفر هوالجديدة 

 االتصال بالشبكات ،ع المسكن، كثافة السكننو  منها حيازة المسكن،
وبهذه المناسبة يستعرض الجهاز ، البنية التحتيةوخدمات  العامة

 ظروف السكنالمساكن و  أهم مؤشراتالمركزي لإلحصاء الفلسطيني 
ن كمن واقع بيانات التعداد العام للسكان والمسافلسطين،  في
 .8102ت،آنشوالم

 

 2017 في العامنسبة سكان الحضر في فلسطين % 77
ون ملي 4.781في فلسطين حوالي  2017عدد السكان عام بلغ 

، ونسبة السكان المقيمين %77 رنسمة، وبلغت نسبة السكان الحض
، %8، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات %15في الريف 

 .في فلسطين 8كم/فردا   794وبلغت الكثافة السكانية نحو 
 

ارتفاع في نسبة األسر التي تسكن مساكن ملك خالل العقدين 
 الماضيين

اشارت  8102-0992السابقة خالل الفترة  تبالمقارنة مع التعدادا
 ألحد أفراد األسرةالبيانات أن نسبة االسر التي تسكن مساكن ملك 

في % 78، حيث ارتفعت من قد شهدت ارتفاعا  واضحا  المقيم فيها 
في  %86 ، الى ان بلغت8112في تعداد % 81الى  0992تعداد 
في العام  تتوزع هذه النسبةوعلى مستوى نوع التجمع  ،8102تعداد 
 في% 29الريف، و في% 93و الحضر في% 84بواقع  8102

وعلى مستوى المنطقة بلغت نسبة المساكن المأهولة ملك  ،المخيمات
 .في قطاع غزة% 83في الضفة الغربية مقابل % 87
  

% 10)، %8كما بلغت نسبة األسر التي تسكن مساكن مستأجرة 
وعلى  ،(في المخيمات% 7في الريف و% 3في الحضر، مقابل 

في الضفة % 10نسبة المساكن المستأجرة مستوى المنطقة بلغت 
   .قطاع غزة يف% 7الغربية و

 

 2017للعام متوسط مساحة المسكن في فلسطين  2م130
إلدددددى أن متوسدددددط مسددددداحة المسدددددكن فدددددي ، 8102تعدددددداد نتدددددائ   تفيدددددد

تسددكن فددي مسدداكن  فلسددطينمددن أسددر % 16أن ، و 8م 130فلسددطين 
تعددددي  فددددي مسدددداكن مددددن االسددددر % 9و ،8م 80مسدددداحتها أقددددل مددددن 

 بلدغنوع التجمدع وعلى مستوى  ،فلسطينفأكثر في  8م 200مساحتها 
فدددددي  8م 133و ، الحضدددددرفدددددي  8م 132متوسدددددط مسددددداحة المسدددددكن 

كمدا  . متوسدط مسداحة المسدكن فدي المخيمدات 8م 106الريف مقابدل 
فدددي  8م 133 علدددى مسدددتوى المنطقدددة  متوسدددط مسددداحة المسدددكنبلدددغ 

 .في قطاع غزة 8م 125والضفة الغربية 
 

أكثر من نصف األسر في فلسطين تعيش في وحدات سكنية على 
 شكل شقة 
التي  فلسطينإلى أن نسبة األسر في  2017 تعداد تشير بيانات

 من إجمالي األسر %62 تشكل تعي  في مساكن على شكل شقة
 ،(في المخيمات %68والريف في % 38و الحضرفي % 66)

في سر االمن % 54أظهرت البيانات أن وعلى مستوى المنطقة 
 أن حينفي .  في قطاع غزة% 77الضفة الغربية تسكن شقة مقابل 

 ،دارتسكن في مساكن على شكل  في فلسطين من األسر% 36
أما .  (في المخيمات% 31الريف وفي % 58و الحضرفي % 32)

% 0.1)  %0.0 بلغت تسكن فيالنسبة األسر في فلسطين التي 
 .(في قطاع غزة %1.0في الضفة الغربية و

 

 2102، والمنطقةالتوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن 
 المنطقة

 نوع المسكن
 المجموع

 *أخرى شقة دار فيال

 022 2.0 30.7 3..7 0.0  فلسطين

الضفة 

 الغربية
4.1 1..4 01.5 5.4 022 

 022 ..4 7..7 54.0 5.0 قطاع غزة

 (كهفغرفة مستقلة، خيمة، براكية، : )تشمل أخرى*
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أفراد  3) من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة% 5
 في قطاع غزة %12مقابل  (للغرفة الواحدةفأكثر 

في  نمن األسر في فلسطين تسك% 7الى أن  تشير البيانات
أفراد فأكثر للغرفة  3وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية  تبلغ 

في الضفة الغربية وترتفع الى % 5الواحدة، حيث تنخفض الى 
كل في % 7 في قطاع غزة، وعلى مستوى نوع التجمع تبلغ% 12
متوسط اما ، في المخيمات% 13 إلىالريف وترتفع و الحضر من 

في الضفة غرفة / فرد 0.3على مستوى المنطقة فبلغ كثافة السكن 
إلى أن  البياناتتشير و .  في قطاع غزةغرفة / فرد 0.1الغربية و

في  2017عام  غرفة  3,6 في المسكن غرفالمتوسط عدد 
في  3,2الريف مقابل في  3,7و في الحضر 3,6) فلسطين

غرفة  3,7 في الضفة الغربية وبلغ متوسط عدد الغرف ،(المخيمات
 .غرفة في قطاع غزة3,4 مقابلفي الضفة الغربية 

 

فجوة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في نسبة األسر التي لديها 
 مصادر مياه شرب آمنة

تسكن في فلسطين أسر من % 62أن  الى 2017بيانات العام  تفيد
صدر موتشمل  ،مصادر آمنه)من  مياه الشربتحصل على مساكن 

 شبكة المياه العامة الموصولة بالمنزل، حنفية عامة، بئر ارتوازي
 حيث بلغت ،(، مياه جمع امطار ومياه معدنيةمحمي، ينبوع محمي

في  %44 مقابل% 94الريف  فيو % 58 حضرالهذه النسبة في 
   .المخيمات

 

 لمياه الشرب آمنن نسبة االسر التي لديها مصدر أالنتائ   وأظهرت
من االسر في الضفة % 95مقابل % 11بلغت  في قطاع غزة

 .الغربية
 

 متصلة بالشبكة العامة للكهرباء غالبية األسر الفلسطينية 
فلسطين جميع األسر تقريبا  في أن  2017البيانات للعام أظهرت 

 %100مايقارب  لكهرباءلالشبكة العامة بمساكن متصلة تسكن في 
( حضر، ريف، مخيمات) من األسر وكذلك على مستوى نوع التجمع

علما  بأنها كانت ، (الضفة غربية وقطاع غزة)وعلى مستوى المنطقة 
   .في فلسطين 1997في العام % 95

 
 
 

 الصرف الصحي في فلسطين هو صرف صحي محسن 
الذي و من االسر الفلسطينية لديها صرف صحي محسن % 99.2
مرحاض متصل بشبكة مجاري عامة، مرحاض متصل بحفرة ) يشمل

وعلى مستوى نوع ، (حفرة صماءمرحاض متصل بامتصاصية أو 
في من االسر لديها صرف صحي محسن % 100ما يقارب التجمع 
من %100وما يقارب ، في الريف% 99والمخيمات مقابل  الحضر
 . في قطاع غزةو  في الضفة الغربية االسر

 

القاء النفايات المنزلية في أقرب حاوية من المنزل هي الطريقة 
 المستخدمة لدى غالبية االسر الفلسطينية 

تتخلص من األسر الفلسطينية  %98أن  2017للعام تشير البيانات 
في  %99) لقاءها في اقرب حاويةإة عن طريق من نفاياتها المنزلي

 ان مقابل، (في المخيمات% 98و ،في الريف% 92، والحضر
لقاءها بشكل إالى حرق النفايات المنزلية او  أمن االسر تلج% 3

الضفة  أسرمن % 97انات أن ، وأظهرت البيوطرق اخرى عشوائي
من % 99الغربية تلقي نفاياتها المنزلية في أقرب حاوية مقابل 

 .االسر في قطاع غزة
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
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