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 ب عمى المساكن وقمة المعروض منياالفجوة المستمرة بيت زيادة الطمواقع صورة عامة عن ورقة الحقائق ىذه،  تعطي
مؤشرات سكانية  في ظل استمرار الحصار وضعف االمكانات. عميو ستتناول الورقةوضعف الخدمات المرتبطة بيا، 

الوحدات توفير عامة، وأوضاع المساكن من حيث التوافر والمالئمة، وذلك بيدف الوقوف عند التحديات التي تعّوق 
ع حمول تمكن الجيات وضمالئم، والخروج بتوصيات من شأنيا تساىم بالتمتع سكان القطاع بالحق في السكن السكنية، و 

  المعنية وفي مقدمتيا المعنيين بقطاع اإلسكان بالتغمب عمى تمك التحديات.

 1السكان.... مؤشرات عامة

( ألف أنثى بنسبة جنس 873( ألف ذكر و)864( مميون نسمة، منيم )1.7يقدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي ) .1
 ( أنثى.100( ذكر لكل )103.2مقدارىا )

 .2( فرد/ كم4.661) إلى ،2( كم365الكثافة السكانية في قطاع غزة التي ال تتجاوز مساحتو ) وصمت .2
%(، ونسبة األفراد 16.5يعتبر المجتمع الغزي مجتمعًا فتيًا، حيث ُيشكل صغار السن دون الخامسة ما نسبتو ) .3

سنة فأكثر(  65مارىم )، بينما نسبة األفراد الذين تبمغ أع%(43.3( سنة )14-0في الفئة العمرية من )
(2.4.)% 

 ( مولود.5.2بمغ معدل الخصوبة الكمية في قطاع غزة ) .4
 %(.3.44بمغ معدل النمو السنوي لمسكان في قطاع غزة ) .5

  اكتظاظ وضعف في الخدمات ...مساكنال

 2.( ألف وحدة سكنية261)حوالي بقطاع غزة  يقدر عدد الوحدات السكنية فت .1
%( 7) %(، في حين أنو تعيش83التي تعود ممكية المسكن فييا ألحد أفراد األسرة )بمغت نسبة األسر الغزية  .2

 %( من األسر دون مقابل، مقابل عمل، وأخرى. 10، بينما تعيش )من األسر في مساكن مستأجرة
%( من سكان القطاع 9.6%( فرد لمغرفة، بينما يعيش ما نسبتو )1.6) متوسط كثافة السكن في قطاع غزة تبمغ .3

 أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة. (3في مساكن ذات كثافة مرتفعة بواقع )

                                                           
 فمسطين. -. رام اهلل2013. أحوال السكان المقيمين في فمسطين، 2013الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني، 1
كما ورد في إحصائيات الجياز المركزي لإلحصاء  وحدة سكنية، (245.623)بـ  2007عام قطاع غزة عدد الوحدات السكنية القائمة في قدر 2 

وبناء عمى البيانات الواردة من اإلدارة العامة لألمن الجمركي عن كميات مواد البناء التي دخمت إلى قطاع غزة منذ  .2007الفمسطيني لمعام 
( ألف وحدة سكنية 11)قرابة ( آالف وحدة سكنية )إعادة إعمار( و 5)حوالي( ألف وحدة سكنية منيا 15)حوالي ن تقدير أنو تم إنشاء ؛ فيمك2007

( 261وعميو فإن  عدد الوحدات السكنية  الحالي  في قطاع غزة يقدر بحوالي  ) ،2013مايو - 2011نفذت بواسطة القطاع الخاص في الفترة من
 .10/9/2013وزارة األشغال العامة واإلسكان، معمومات بناء عمى طمب الباحث،  ألف وحدة سكنية.
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 في أسر من%( 37.1) ، في حين تسكنمساكن عمى شكل شقة قطاع غزة في %( من األسر في59.5تسكن ) .4
األسر في مساكن عمى شكل فيال، أما باقية األسر ونسبتيا  %( من2.3دار، بينما تسكن ) شكل عمى مساكن

 %( تسكن عمى شكل غرفة مستقمة، خيمة، براكية، وأخرى.1.1)
%(  بشبكة 75%( بشبكة الكيرباء العامة، و)99.9%( من األسر الغزية بشبكة المياه العامة، و)90.2تتصل ) .5

 أنو بحاجة لتوضيح عدد من الحقائق التالية:اإلشارة لتمك االحصائيات رغم أىميتو إال 3.الصرف الصحي
في ظل السحب  %(، مع نقص حاد في المياه95يصل تموث مياه الشرب في قطاع غزة إلى ما نسبتو) . أ

عطل وال كما أن انقطاع التيار الكيربائي المتكرر  الجائر من الخزان الجوفي وىو المصدر الوحيد لممياه.
 .المياه خدمات توفيرمن  يزل

 ( ساعة يوميًا.12-8يعاني سكان قطاع غزة من انقطاع متكرر لمتيار الكيربائي، يصل من ) . ب
كوسائل %( من المسكان في قطاع غزة، عمى الحفر االمتصاصية والقنوات المفتوحة 25تعتمد نسبة ) . ت

 عمى صحة اإلنسان والبيئة.حقيقية ، بما يحممو من مخاطر لمصرف الصحي

 متزايد ...عجز واحتياجالمساكن 

 معدل عمى وباالعتماد سكنية، وحدة (75.334) بـ 2011 منتصف حتى السكنية الوحدات في العجز يقدر
 تكون السنوية الزيادة فان الفمسطيني، لإلحصاء المركزي الجياز تقديرات حسب المتناقص%( 6) الطبيعية الزيادة
 4:التالي الجدول في كما

الوحدات االحتياجات السنوية من  السنة
 السكنية

االحتياجات التراكمية من 
 الوحدات السكنية

 

 75.334 75.334 2011منتصف

2012 14.913 90.247 

2013 15.779 106.026 

2014 16.643 122.669 

2015 17.541 140.210 

2016 18.470 158.680 

2017 19.425 178.105 

2018 20.500 198.605 

2019 21.400 220.005 

2020 22.500 242.505 

 

                                                           
 الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني، مرجع سابق. 3
4
 سابق.المرجع ال، (NRC) النرويجي لمجلس مع بالتعاون بإعدادها واإلسكان العامة األشغال وزارة قامت دراسة 
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 يوضح الجدول أعاله عدد من الحقائق أهمها ما يمي:

 ( وحدة سكنية سنويًا.1100-800) بـ االحتياجات من الوحدات السكنية تقدر  .1
 5( وحدة سكنية.91.026تصل االحتياجات الحالية من الوحدات السكنية إلى حوالي ) .2
 6( وحدة سكنية.227.505حوالي) 2020 من الوحدات السكنية عاماالحتياجات بمغ تيتوقع أن  .3

 7انجازات محدودةاحتياجات متزايدة و ...مشاريع اإلسكان 

( وبرنامج األمم المتحدة UNRWAقامت وزارة األشغال العامة واإلسكان وبالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية) .1
 .2008( وحدة لتعويض ذوي المنازل الميدمة قبل العام 1892(، ببناء )UNDPاإلنمائي )

( وحدة سكنية لتعويض متضرري العدوان اإلسرائيمي المتمثل 2600أنشأت الوزارة األشغال العامة واإلسكان ) .2
( وحدة سكنية لتعويض متضرري العدوان اإلسرائيمي المتمثل بعممية 212، وأنشأت )بعممية الرصاص المصبوب

 عامود السحاب.
 ( ألف وحدة سكنية.11قام المواطنون والمستثمرون ببناء ما يقارب ) .3
 ( مشروعًا سكنيًا قيد التخطيط واالعتماد.13( وحدة سكنية قيد النفيذ، وىناك )17.950يوجد ) .4
وبرنامج األمم المتحدة  (UNRWA)ارة األشغال العامة واإلسكان ووكالة الغوث الدوليةما تم بناؤه عن طريق وز  .5

 وحدات سكنية في قطاع غزة.%( من إجمالي ما ُبني من 30، يشكل )(UNDP)اإلنمائي
 %( من حاجة سكان قطاع غزة.14مجموع ما تم بنائو من وحدات سكنية في قطاع غزة ال يغطي سوى ) .6

 8مشاريع اإلسكان... تحديات التنفيذ

عمى قطاع غزة  لو تداعيات السمبية الخطيرة عمى تنفيذ مشاريع اإلسكان، سيما  المفروضالحصار اإلسرائيمي  .1
بعد قيام الجانب المصري باإلغالق المتكرر و ، في مواد البناء الواردة عبر معبر كرم أبو سالم مع ضعف الشديد

 .إلدخاليا تستخدم كانت والتي لمعبر رفح وىدم األنفاق
طمب موافقة سمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى مشاريع اإلسكان التي تنفذىا المؤسسات الدولية ومنيا وكالة  .2

 ( شيور، وفي بعض األحيان تتعدى السنة. 6الغوث الدولية، يأخر التنفيذ لفترات طويمة في المتوسط تصل إلى )

                                                           
5
 بما سكنية وحدة( ألف 15) حوالي إنشاء تم نهأ بتقدير و سكنية، وحدة (116.126)  حوالي( 2113) في العام الحالي غزة قطاع احتياج يبلغ 

 دخول بعد غزة قطاع شهدها التي العمرانية االنفراجة خالل ،2111مايو - 2111من  الفترة في  الخاص والقطاع اإلعمار إعادة مشاريع فيها

 السكني العجز لتغطية  سكنية وحدة( 11.126)  حوالي إلنشاء بحاجة ال يزل القطاع أن يعني فهذا والمعابر، األنفاق عبر البناء مواد من كميات

 .سابقال مرجعال .الحالي
6
 من الفترة في إنشاؤه تم ما بطرحو  سكنية وحدة (242.515) حوالي 2121 العام في السكنية الوحدات من احتياج قطاع غزة يتوقع أن يصل 

 .سكنية وحدة(227.515) حوالي السكنية الوحدات من االحتياج يصبح  ،سكنية وحدة ( ألف15حوالي) يقارب ماهوو 2113 منتصف – 2111

 سابق.المرجع ال
 .4/9/2013، مرجع سابق. ووكالة الغوث الدولية، معمومات بناء عمى طمب الباحث، وزارة األشغال العامة واإلسكان 7
 المرجع السابق. 8
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 ومرافقيا الفمسطينيينلمساكن  بالغالب تدمير ينتج عنيااعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيمي المستمرة، والتي  .3
 .التحتية وبناىا

 غياب المصادر التمويمية الكافية. .4
 ندرة األراضي السكنية وارتفاع أسعارىا، ما يضاعف من تحديات بناء مزيدًا من الوحدات السكنية. .5
المواطنين وحدات سكنية سوء األوضاع االقتصادية وتفشي ظاىرتي البطالة والفقر يحول دون القدرة عمى بناء  .6

 جديدة.

أزمة متفاقمة في السكن في قطاع غزة وضعف في الخدمات المرتبطة بو، في ظل  وجودتشير ورقة الحقائق ىذه، إلى 
محد لزيادة مطردة ومرتفعة في تعداد السكان، مقابل نقص كبير في عدد الوحدات السكنية، وعدم تمبية مشاريع اإلسكان 

لذي يرجع بشكل أساسي لمحصار وضعف االمكانات. وقد تسبب ىذا الواقع بارتفاع األمر ا ،السكاناألدنى من احتياجات 
نسبة األفراد الذين يعيشون في المسكن الواحد، كما أن واقع الخدمات المرتبطة بالسكن من مياه ومياه صرف صحي 

 المالئم السكن في الحقو  غزة قطاع في السكن قعوا بين كبيرة فجوة جودو  يعني ما ،وكيرباء، تعزوىا العديد من اإلشكاليات
 .العالقة ذات الدولية لممعاير وفقا

 دور من وانطالقاً  ،حقائق تشير إلى غياب الحق في السكن المالئم في قطاع غزة من الورقة ىذه وردتوأ ما ضوء عمى
 ذيال والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق مقدمتيا وفي اإلنسان حقوق عن الدفاع في اإلنسان لحقوق الميزان مركز
 السكن في بحقيم التمتع من قطاعال سكان تمكين في المساىمة وبيدف ركائزىا، أىم أحد المالئم السكن في الحق يشكل

 :التالية بالتوصيات يتقدم فإنو المالئم،

 :يمي بما بالقيام وذلك الدولي القانون لقواعد وفقاً  واألخالقية القانونية بواجباتو الدولي المجتمع يوفي أن .1
 مواردىم في وتحكميم أراضييم في تمكينيم خالل من ،المالئم السكن في بحقيم التمتع من الفمسطينيين تمكين . أ

 .حركتيم وحرية
 وذلك ،الفمسطيني الشعب عن وانيادع يد ورفع الجماعي العقاب سياسة بوقف االحتالل قوات عمى الضغط . ب

 عمى المفروض الحصار ورفع غزة، قطاع في السكنية المدنيين السكان أوضاع عن لممسئوليات تحمميا بضمان
 .احتياجات من يمزميا ما بإدخال اإلسكان بقطاع المعنية لمجيات والسماح ،فوراً  القطاع

قوات  قبل من عدوان من لو يتعرضون مام ولممتمكاتيم المحتمة األرض في المدنيين لمسكان الحماية توفير . ت
 النقص ومفاقمة السكن في الحق والسيما االنسان حقوق حالة تدىور استمرار في يزل ولم ساىم والذي ،اللتاالح

 .غزة قطاع في السكنية الوحدات في الكبير
 .المجتمع الحتياجات وفقاً  غزة قطاع في اإلسكان مشاريع في فاعمية أكثر بمساىمة المانحة الدول قيام .2
 خاص وقطاع حكومية وغير حكومية مؤسسات منكافة  االسكان قطاع في العاممة المحمية جيود الجيات تكاثف .3

 في تساىم التي المناسبة والتسييالت الدعم توفيربما يساىم بشكل أكثر فاعمية في  بينيا، فيما الفاعل والتنسيق
 .غزة قطاع في السكن أزمة تخفيف
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دارة الدعم تجنيد عمى سمبيا أثرا لو كان الذي االنقسام، إنياء سرعة  .المناسب بالشكل اإلسكان مشاريع وا 

 

 


