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 شكــر وتـقديـــر
 

يـتقدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع    

 .ما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهمبيانات المسح، وإلى جميع العاملين في هذا المسح ل
 

، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم          2010لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح ظروف السكن        

 وأعضاء مجموعة التمويل الرئيسيـة للجهاز               ) PNA(مالـي مـشترك بـين كـل من السلطة الوطنية الفلسطينية             

)(CFG    ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والوكالة السويسرية للتنمية            2010 لعـام 

 .SDC)(والتعاون 
 

يـتقدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز               

(CFG) المشروع على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 تقديـم
 

 
نظـراً لالهـتمام المتـزايد بتوفيـر بيانات حول المساكن وظروف السكن وذلك لما يشكله من أهمية في حياة المجتمع                     

مرة كل  (فلـسطيني فقـد ارتأى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تنفيذ مسح خاص بظروف السكن بشكل دوري                 ال

 .2010القوى العاملة خالل الربع الرابع،  ، وقد تم تنفيذ المسح هذا العام كمرفق مع مسح)ثالث سنوات
 

، والتي يعمل الجهاز    ظروف السكن أحـد سلسلة تقارير إحصاءات المساكن حول أهم مؤشرات           هـذا التقريـر   يعتبـر   

 توفير البيانات اإلحصائية الخاصة بالمساكن في       إلىوتهدف هذه السلسلة    .  المركـزي لإلحصاء الفلسطيني على نشرها     

بحـيث يتم تغطية مؤشرات ظروف السكن مثل نوع المسكن، وحيازته، وقيمة األجرة الشهرية               ،المجـتمع الفلـسطيني   

وكثافة السكن وأوضاع المسكن من حيث نظام توفير المياه والكهرباء والصرف الصحي،            للمـسكن، وعدد الغرف فيه،      

 . ومعرفة السلع المعمرة التي تمتلكها األسرة، وغيرها من المؤشرات
         
 هذا التقرير مرجع أساسي لجميع المخططين ومتخذي القرارات في           يكون  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن     يأمل

 .   عين العام والخاص، وجميع فئات المستفيدين والمستخدمين لبيانات المساكن وظروف السكنالقطا
 
 
 

 لتوفيق،،،اواهللا ولي 
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 ملخص تنفيذي
 

 خالل الفترة          في األراضي الفلسطينية  مسحاً حول ظروف السكن     الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني        نفـذ   

 . مختلفة عن ظروف السكن وأوضاع وخصائص المساكن بيانات إحصائية، حيث تم جمع31/12/2010 -1/10
 

 في األراضي الفلسطينية    2007ن والمنشات،   بلـغ عـدد المـساكن حـسب بيانات التعداد العام للسكان والمساك            

  وحدة سكنية في قطاع غزة، 245,623 وحدة سكنية في الضفة الغربية و456,314 وحدة سكنية، منها 701,937

  حوالي 2010 الفلسطينية في العام     األراضي في   الوحدات السكنية المقدر  عدد   نوتـشير بـيانات الجهـاز إلـى أ        

 .2007عن العام % 23.0ادة حوالي  أي بزي،وحدة سكنية 850,563
 

 إلى أن نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تعيش في مساكن على             2010تشير بيانات مسح ظروف السكن،      

، واألسر التي تسكن فيال بلغت      دارمن األسر تسكن في مساكن على شكل        % 47.8، في حين    %50.2شـكل شقة    

من األسر كانت تسكن في شقة وذلك في العام    % 40.8سكن دار و  من األسر كانت ت   % 55.6، مقارنـة مع     0.9%

 يةـبلغـت نـسبة األسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة في األراضي الفلسطين                و.  2006

 .   قطاع غزةفي قطاع غزة% 86.9الضفة الغربية مقابل  في %81.8، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 83.6%
 

ج مسوح ظروف السكن أن متوسط األجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في األراضي الفلسطينية كان                    بيـنت نـتائ   

وقد واصل هذا المتوسط .  2006 ديناراً أردنياً في العام 115، وارتفع إلى 2000 ديـناراً أردنـياً فـي العام      86

 ديناراً  109ناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل        دي 165، بواقع   2010 ديناراً أردنياً في العام      153االرتفـاع ليبلغ    

من أسر الضفة الغربية التي تسكن في مساكن مستأجرة         % 43.3وتشير البيانات إلى أن     .  أردنـياً في قطاع غزة    

 .في قطاع غزة % 6.8 ديناراً أردنياً فأكثر، مقابل 150تدفع أجرة شهرية تبلغ 
 

بواقع  غرفة، 3.6 في األراضي الفلسطينية 2010 عام غرف في المسكن  لا إلى أن متوسط عدد      المسحتـشير نتائج    

األسر في  من  % 15.4 أن   قد تبين من النتائج   و.   غرفة في قطاع غزة    3.7 غـرفة فـي الـضفة الغـربية و         3.6

، ويالحظ انخفاض هذه النسبة مقارنةً مع العامين        غرفة 2-1مساكن تحتوي على    تسكن في   األراضـي الفلسطينية    

 %.23.9 حيث كانت 2006 و2000
 
 غرفة/ فرد 1.8 بواقع   توسط، حيث يتوزع هذا الم    غرفة/ فرد 1.6  متوسط كثافة السكن في األراضي الفلسطينية      بلغ

 . في الضفة الغربيةغرفة/ فرد1.5في قطاع غزة، مقابل 
 

لحضر والريف  أعلى منها في ا   مخيمات  ال، بينت النتائج أن متوسط كثافة السكن في         وحـسب نوع التجمع السكاني    

 إلىتشير النتائج   كما  .  الحضر والريف لكل من    فرد للغرفة    1.6  فرد للغرفة في المخيمات مقابل     1.7حيث بلغت   

 . أو أكثر للغرفةأفراد 3من أسر المخيمات تسكن في مساكن ذات كثافة سكنية % 13.1أن 



لى بناء وحدات سكنية جديدة خالل من األسر في األراضي الفلسطينية تحتاج إ% 71.6تفـيد معطـيات المسح أن       

من األسر في األراضي الفلسطينية     % 37.2، كما أظهرت النتائج أن      )وحدة سكنية واحدة أو أكثر    (العقـد القـادم     

تستطيع بناء وحدة سكنية    % 33.8لديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خالل العشر سنوات القادمة، بواقع             

وعلى صعيد المنطقة بلغت نسبة األسر التي تحتاج إلى وحدات          .  بناء وحدتين فأكثر  تستطيع  % 3.4واحـدة فقط و   

 .من أسر قطاع غزة% 71.0، و %72.1سكنية جديدة خالل العقد القادم من أسر الضفة الغربية 
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 الفصل األول
 
 مقدمةال

 

  مقدمة1.1

تعتبـر حاجة اإلنسان إلى المسكن من أهم الحاجات الحياتية التي يسعى أي إنسان لتلبيتها وخاصة المواطن الفلسطيني،                  

الـذي يعانـي مـن مشاكل عدة في توفير المسكن المالئم ألفراد أسرته، في ظل االحتالل اإلسرائيلي الذي يعمل على                     

 وبناء وتوسيع المستعمرات وبناء جدار الضم والتوسع، وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء             مـصادرة األراضـي،   

خـارج حـدود التجمعات وهدم البيوت كعقوبة أمنية أو بحجة عدم الترخيص، ووجود المخيمات الفلسطينية وأوضاعها                 

 .السكنية والصحية والبيئية المتردية وارتباط وضعها بالوضع السياسي العام
 

 الضروريات الحياتية المهمة والتي منها الهدوء والصحة والخصوصية مهما كان نوع المسكن              إلى المسكن يحتاج فير  وتو

        أو شـاغله، والمـسكن الـصحي هـو الـذي تتوفـر فيه مساحة كافية لكل أفراد األسـرة، للمنام والمأكل والمعيشة                      

        ة تزويده بالمياه النقية، والصرف الصحي، وشبك      إلىافة  والمـنافع، وتتوفـر فـيه إضـاءة وتهـوية طبيعيتان، باإلض           

 .الكهرباء، والهاتف
 

وعدد ، ومادة البناء الداخلة في بناء المسكن، وسنة التأسيس،          الحيازة نوع المسكن، و   تشملإن إحـصاءات المساكن التي      

تعتبر ذات أهمية كبيرة    ،  ن المؤشرات  وغيرها م  وكثافة السكن، والخدمات والسلع المعمرة المتوفرة فيه      غـرف المسكن،    

 . الوضع المعيشي لسكان األراضي الفلسطينيةلبيان
 

كمرفق مع   والذي نفذ  في األراضي الفلسطينية،     2010النتائج األساسية لمسح ظروف السكن       هذا التقرير على     يحـتوي 

 .2010القوى العاملة خالل الربع الرابع مسح 
   

  أهداف المسح2.1

ف السكن إلى توفير بيانات حديثة وموثوقة حول المؤشرات األساسية لظروف السكن على مستوى              يهـدف مـسح ظرو    

حضر، (وعلى مستوى نوع التجمع السكاني      ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (األراضـي الفلسطينية وعلى مستوى المنطقة       

  ). كل ثالث سنوات(، ويتم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري )ريف، مخيمات
 

 ية التقرير هيكل3.1

 فصول تشكل مجمل مادة التقرير، حيث تم تنظيمها بصورة تسهل عملية استخدامها             عـدة يـتألف هـذا التقريـر مـن         

يستعرض الفصل األول خلفية عامة حول مسح ظروف السكن وأهدافه وهيكلية           .  واالسـتفادة مـنها بالـصورة المثلى      

ي ـف.  ي هذا التقرير  ـ التي اعتمدت ف   ظروف السكن ؤشرات  ويشمل الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات لم     .  التقرير

 أما الفصل   المسح،يعرض الفصل الرابع منهجية وشمولية        و  .للمسححـين يـستعرض الفـصل الثالث النتائج الرئيسية          

 . المسح جودة بيانات  فيستعرضالخامس
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

إلى أحدث التعاريف الدولية المتعلقة بإحصاءات المساكن وظروف السكن في عرض وشرح هذه المفاهيم              لقد تم الرجوع    

 متوافقة مع باقي المواضيع     المفاهيم والمصطلحات  كما أن هذه     والمصطلحات وذلك لتتناسب مع توصيات األمم المتحدة،      

 .المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 :فاهيم والمصطلحات المذكورة في هذا التقرير على ما يليوتشتمل أهم الم
 

 : التجمع السكاني

من سطح  ) مكان(من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة               ) مكان(مساحة  

 وليس لها سلطة    األرض مأهـولة بالـسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا                

 .إدارية مستقلة
 

 : نوع التجمع

 حضر، ريف، مخيمات:  صنفت التجمعات السكانية إلى ثالثة أصناف وهي

 نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها،           10,000 هـو كل تجمع يبلغ عدد سكانه         :الحـضر 

 نسمة شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من         9,999 –  4,000وجمـيع الـتجمعات التـي يبلغ عدد سكانها ما بين            

 ومركز صحي بدوام كامل لطبيب      ، ومكتب بريد  ، وشبكة مياه عامة   ،شبكة كهرباء عامة  : ( العناصـر التالية على األقل    

 ). ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة،طيلة أيام األسبوع

  نسمة  9,999 -4,000، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين         نسمة 4,000وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن        :  الـريف 

 .دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعاله

 .وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية: المخيم
 

 ):المسكن(الوحدة السكنية 

كن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى              هـي مبنـى أو جـزء من مبنى معد أصالً لس           

الطـريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها                     

 أو  ه أو خالية  وجـدت مـسكونة وقـت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلق                  

 .  مهجورة
 

 :األسرة

تعـرف األسـرة بأنهـا فـرد أو مجمـوعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،  ويقيمون عادة في مسكن واحد،                         

 .ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى
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  :نوع المسكن

 مستقلة، أو   غرفةالذي قد يكون فيال، أو دار، أو شقة، أو           و . الهندسي أو المعماري للمسكن    الشكل يقـصد بنوع المسكن   

 ).الخ…براكية أو خيمة( مثل.  أي شكل آخر

 من طابق واحد    ويتكون قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة،               مبنى :فـيال . 1

 األجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق        حدأبجناحـين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص             

 األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب           الطابقالثانـي للنوم، والجناح اآلخر أو       

 وكراج للسيارة كما يغطى     الخارج، حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من               للفـيال 

 أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من            ويمكنسطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب،        ال

 .مكوناتها

 الدار من طابق واحد أو      تتكون معـد أصالً لسكن أسرة واحدة، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد              مبنـى : دار. 2

 .  طابقين تستغلهما أسرة واحدة

 ويقفل عليها   ،و أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض       أتكون من غرفة    تو عمارة   أهي جزء من دار     : ةشـق . 3

و ممر يؤدي إلى الطريق     أ ويمكن الوصول إليها عن طريق درج        ،جمـيعاً بـاب خارجي وهي معدة لسكن أسرة واحدة         

 .العام

، مطبخ( عادة مع غيرها من الغرف في المرافق          هي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك         :غـرفة مستقلة  . 4

و فوق  أ من دار    اًو بالفناء، وتكون جزء   أ وتوجد عادة على أسطح المباني       .وهي معدة أصالً للسكن   )  مـرحاض  ،حمـام 

 .أسطح العمارات

 .      في التجمعات البدويةتوجدأو الشعر وعادة ما  الوبر  مصنوع من القماش أومبنى قائم بذاته :خيمة. 5

هـي مبنى قائم بذاته، تتكون من غرفة واحدة أو اكثر وتكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من          :بـراكية . 6

 .أو التنك أو االسبست وال يتم حصرها إال إذا كانت مشغولة) الصاج(الزنك 

 بشرط أنوالمغارات واألكشاك مثل األكواخ والكهوف     أحد األنواع السابقة،  ك ال يمكن تصنيفها     وحدات سكنية : أخرى. 7

 .تكون مشغولة بسكن أو عمل وقت التعداد
 

 :مادة البناء للجدران الخارجية

حجر نظيف،  : (وهـي مـادة البناء األساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد المواد اآلتية                

وتجدر المالحظة أن المادة األساسية     .  )، أخرى حجـر وإسـمنت، إسمنت مسلح، طوب إسمنتي، لبن طيني، حجر قديم           

والدهان وغيرها التي يمكن أن تكسو مادة الطوب        ) القصارة(المـستخدمة تحدد دون اعتبار لمادة التشطيب مثل الكساء          

 .اإلسمنتي مثال
 

 :الغرفة

هل عزل المستخدمين   محاطة بجدران وسقف يس   ) أربعة أمتار مربعة فأكثر    (2م) 4(هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن        

المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة            ) الفرندات(لها عن اآلخرين، وتعتبر الشرفات      

ومـستخدمة ألي غـرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ                   

عتبـر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف          كمـا ال ي   .  والحمـام والمـرحاض والممـرات     

 .المستخدمة للعمل فقط
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 :غرفة النوم

، محاطة بجدران وسقف ويسهل عزل      )أربعة أمتار مربعة فأكثر    (2م) 4(هـي أي مـساحة تـساوي أو تـزيد عـن             

 )رنداتفال(الشرفات  وتعتبر  . المـستخدمين لهـا عـن اآلخرين، مستخدمة لنوم شخص واحد أو أكثر من أفراد األسرة               

 .  المقززة غرف نوم إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة، ومستخدمة لغرض النوم
 

 :المصدر الرئيسي للمياه

 : وهو المصدر األكثر استخداماً من قبل األسرة لألغراض المختلفة، وتكون إحدى الحاالت اآلتية

 من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع           شبكة هي: شـبكة مـياه عامـة محلـية       . 1

 .   ، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية الصالحة للشرب إلى التجمعالمياهوتوصيل 

 من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع         شبكة  هي ):ميكروت(شركة مياه إسرائيلية    . 2

 .   ، وتشرف عليها سلطة إسرائيلية الصالحة للشرب إلى التجمعالمياهتوصيل و

 .هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها :آبار جمع مياه األمطار. 3

، األرضاء مع سطح     مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للم        أحد الينـبوع هو ماء متدفق من        :ينابـيع . 4

  . موسمية حيث تنفجر في فصل الشتاء فقطوأخرىوهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة، 

 . استخدام المياه من خالل سيارات نقل المياه):تنكات(صهاريج . 5

 .إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعاله: أخرى. 6
 

  :الكهرباءاالتصال ب

 :ضح مدى اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو اآلتييو

وهي عبارة عن التمديدات والتوصيالت الكهربائية والتي تنتشر في التجمعات السكانية وتغطي كل أو              : شـبكة عامة  . 1

 ).البلدية أو القروية(غالبية مساكن التجمع وهي خاصة بشركات الكهرباء أو السلطات المحلية 

 جهاز يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد المساكن بها ويكون مملوك لصاحب المسكن أو مجموعة               :صمولد خا . 2

  .من األفراد

 .في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للكهرباء: ال يوجد. 3
 

 :االتصال بالصرف الصحي

 :الت اآلتيةيوضح مدى اتصال المسكن بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويكون إحدى الحا

 أجهزة الجمع   من نظامأخرى وهو    أي هيئة    أو البلدياتالشبكة العامة للصرف الصحي التابعة لمجالس        :شـبكة عامـة   

مياه األمطار، المياه المنزلية، وغيرها من       (المستعملةوخطـوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه         

 تصريفتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم              مواقع إن  منونقلها  ) المـياه المـستعملة   

 .  المياه المستعملة إلى مياه سطحية

أو ) حفر صماء ( بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران محكمة            يخزن أو حفرة    بئر: مجـاري  حفـرة 

 ).حفر ترابية(مسامية 

 .ائل السابقة الذكر للصرف الصحيفي حالة عدم توفر الوس :ال يوجد
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 :مطبخال

 :إلىالمطبخ هو غرفة مخصصة إلعداد الطعام ولها أربعة جدران وسقف ويصنف 

 . وذلك في حالة وجود حنفية للمياه داخل المطبخ:مطبخ متصل بالمياه

 . وذلك في حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل المطبخ: مطبخ غير متصل بالمياه

 .لك في حالة عدم وجود مطبخ مستقل في المسكن وذ: ال يوجد
 
 :حمامال

 :االتيةالحمام هو غرفة مخصصة لالستحمام، ولها باب يمكن إغالقه ويكون إحدى الحاالت 

 .  وذلك في حالة وجود حمام متصل بالمياه، أو وجود حنفية للمياه داخل الحمام:حمام متصل بالمياه

 .ة وجود حمام، إال أنه غير متصل بالمياهوذلك في حال: حمام غير متصل بالمياه

 وذلك في حالة عدم وجود حمام مستقل بالمسكن: ال يوجد
 

 :المرحاض

 :المرحاض هو مكان مخصص لقضاء الحاجة وله باب يمكن إغالقه  ويكون إحدى الحاالت التالية

 .مياه داخل المرحاض وذلك في حالة وجود مرحاض متصل بالمياه، أو وجود حنفية لل:مرحاض متصل بالمياه

 . وذلك في حالة وجود مرحاض، إال أنه غير متصل بالمياه:مرحاض غير متصل بالمياه

 . وذلك في حالة عدم وجود مرحاض مستقل في المسكن:ال يوجد
 

 ):كثافة السكن(عدد األفراد في الغرفة 

 .دد الغرف التي يسكن فيها أفراد األسرةتحسب بتقسيم عدد األفراد في األسرة الذين يسكنون في الوحدة السكنية على ع
 

 :متوسط كثافة السكن

يمـثل متوسـط عـدد األفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مجموع األفراد لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التي                   

 .ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس الكثافة السكنية.  يشغلها األفراد في هذه األسر
 

 :حيازة المسكن

 : كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدى الحاالت التاليةويمثل

 . إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً أو كل مدة معينة:مستأجر

 . وذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة:ملك

فع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب األسرة أو                وذلك في حالة حيازة المسكن بدون د       :دون مقابل 

 .أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل

.  إذا كـان المسكن مقدماً لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمل دون دفع إيجار                  :مقابـل عمـل   

 . تملك المسكن أو تقوم هي بدفع اإليجار للمالك األصليوسواء أكانت هذه الجهة
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 :توفر السلع المعمرة لدى األسرة

  :مثلوهو توفر بعض السلع التي تدوم طويالً لدى األسرة 

 وتدفئة ، وسخان شمسي، وثالجة كهربائية،سـيارة خـصوصية وهـي السيارات المخصصة لالستخدام الخاص لألسرة          

 ،)الخ… كتب غير مدرسية على األقل تستخدم لتنمية الجوانب الثقافية أو الدينية             10توفر  ( ومكتـبة منزلية     ،مركـزية 

 .)ستاليت(، وصحن القط  وكمبيوتر، وفيديو، وتلفزيون، وغسالة مالبس،وطباخ غاز
 

 :األجرة

 .مقابل مكان تقيم فيه األسرة) الخ...أسبوعيا، شهريا(مبلغ يدفع بشكل دوري 
 

 :خط هاتف

 . أو الخلوي هاتف داخل الوحدة السكنية وال يشمل ذلك البلفونطخوهو توفر 
 

 :رموز مستخدمة في الجداول

 البيانات غير متوفرة(..):  

 ال يوجد):  -(
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 الفصل الثالث
 
 األساسيةالنتائج 

 
ينية من  إلى ارتفاع عدد المساكن في األراضي الفلسط  2007تـشير بـيانات الـتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات           

 وحدة سكنية في الضفة     456,314، منها   2007 وحدة سكنية عام     701,937 إلى   1997 وحـدة سـكنية عام       466,651

 . وحدة سكنية في قطاع غزة245,623الغربية و
 

 الفلسطينية في   األراضي في   الوحدات السكنية المقدر   عدد   نوتـشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الى أ        

 2007عن بيانات العام % 23.0 أي بزيادة حوالي ،وحدة سكنية 850,563  حوالي2010العام 

 
 عدد الوحدات السكنية المقدر في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والسنة: 1شكل 
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 من حيث   2010ف السكن   يعـرض هــذا الفـصل من التقرير أهم النتائج الرئيسية والمؤشرات الرئيسية لمسح ظرو              

 .خصائص المسكن، وأوضاع المسكن، إضافة إلى كثافة السكن
 

   خصائص المسكن1.3

 :نوع المسكن

من % 47.8 فيال، في حين     مساكن على شكل  تسكن في   األراضي الفلسطينية   أسر  من  % 0.9 أن   إلى المسحتشير نتائج   

من األسر كانت   % 55.6، مقارنة مع    شقة في   من األسر تسكن  % 50.2دار، و   األسـر تـسكن في مساكن على شكل         

 نوع  صعيدوعلى  .  2006تسكن فيال وذلك في العام      % 1.6من األسر كانت تسكن في شقة و      % 40.8تـسكن في دار و    

 عام   األراضي الفلسطينية  ريفمساكن على شكل دار في      األسر التي تسكن في      أن نسبة    إلىبيانات  الالـتجمع أشـارت     

ـ % 74.3بلغـت    2010 مساكن على شكل شقة في األسر التي تسكن في  الحضر، وقد بلغت نسبة     فـي% 41.9ل  مقاب

 .الريففي % 23.7مقابل % 56.0الحضر 
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بلغـت نـسبة األسـر في األراضي الفلسطينية والتي تسكن في مساكن على شكل دار من مجموع المساكن التي تعود                     

ر تعيش في مساكن على شكل دار من مجموع المساكن          من األس % 27.2مقابل  % 51.3ملكيـتها ألحـد أفراد األسرة       

 .المستأجرة
 

 2010التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب نوع المسكن ونوع التجمع، : 2شكل 
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 :مادة البناء للجدران الخارجية

عام مبنية بمادة الطوب اإلسمنتي في األراضي الفلسطينية نسبة األسر التي تسكن في مساكن    إلى أن    المسحتـشير نتائج    

بين نسبة االسر التي تسكن في مساكن        اً كبير اًوهناك فرق ،  2006عام  % 56.9في حين كانت     ،%52.9بلغت  قد   2010

الضفة في  % 28.8مقابل  ،  %99.3 بلغت   قطاع غزة  حسب المنطقة ففي     2010مبنـية بمـادة الطـوب االسمنتي عام         

مساكن مبنية بمادة الطوب اإلسمنتي في مخيمات       تسكن في    من األسر % 86.1هناك   وعلى صعيد نوع التجمع       .الغربية

 هناكوفي الضفة الغربية يشيع استخدام الحجر كمادة بناء، حيث            .الريففي  % 42.5مقابل  ،  األراضـي الفلـسطينية   

 . في قطاع غزة% 0.4، مقابل ر نظيفمبنية بمادة حجتسكن في مساكن  في الضفة الغربية األسرمـن % 39.4
  

  ):2م(مساحة مسطح المسكن 

، كما  )متراً مربعاً  (80من أسر األراضي الفلسطينية تسكن في مساكن مساحتها أقل من           % 14.1 نتائج المسح أن     تفـيد 

 قد  الفلسطينيةفأكثر في األراضي    ) متر مربع  (200 أن نسبة األسر التي تعيش في مساكن مساحتها          إلىوتشير البيانات   

  .الضفة الغربيةفي % 7.2مقابل  ،%12.2، وعلى مستوى المنطقة بلغت هذه النسبة في قطاع غزة %8.8 بلغت
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المصدر: الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، 2011
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

خريطة 1: نسبة الأسر الفلسطینیة التي تسكن دار و شقة حسب المنطقة، 2010
Map 1: Percentage of Palestinian Households Living in A House and Apartment

by Region, 2010
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 :سنة االنتهاء من إنشاء المسكن

 ما بين األعوام إلـى في مساكن يعود إنشاؤها تسكناألراضي الفلسطينية فـي سر األمـن   % 36.7 النـتائج أن     تبـين 

من االسر تسكن في مساكن     % 7.8، في حين هناك     2000تسكن في مساكن انشأت بعد العام       % 18.8و،  1995-2000

  .  1967انشأت قبل العام 
 

 2010التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب سنة االنتهاء من إنشاء المسكن ونوع التجمع، : 3شكل 
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 : من الخدمات العامةقرب المسكن

 كم عن أقرب 1تـشير البـيانات إلـى أن نـسبة األسـر في األراضي الفلسطينية التي تسكن في مساكن تبعد أقل من                      

، وعن أقرب   %50.7، وعن أقرب عيادة طبيب      %76.9، وعن أقرب مدرسة ابتدائية      %90.1مواصالت رئيسية بلغت    

، وعـن أقرب مستشفى حكومي عام أو خاص        %45.1، وعـن أقرب مركز أمومة وطفولة       %51.2مركـز صـحي     

 .، وتتباين هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير حيث كانت في قطاع غزة أكبر بشكل ملموس16.0%
 

 :المصدر الرئيسي للمياه

  فيها اه  المصدر الرئيسي للمي  مساكن  تسكن في   األراضي الفلسطينية   أسر  من  % 91.4 أن   إلى المـسح  معطـيات    تفـيد 

، وعلى صعيد نوع التجمع     %96.9 في قطاع غزة     عنها% 88.5 هذه النسبة في الضفة الغربية       تقل و ،شـبكة مياه عامة   

 . المخيماتفي% 99.8مقابل  ،في الحضر% 93.0 وفي ريف األراضي الفلسطينية% 79.6 بلغت هذه النسبة
 

2010لمصدر الرئيسي للمياه،  النسبي لالسر في االراضي الفلسطينية حسب االتوزيع: 4شكل 

اخرى*
%5.8

بئر منزلي
%2.8 شبكة عامة

%91.4

    
 أخرى تشمل شراء تنكات مياه واستخدام مياه النبع أو العين إضافة إلى أي مصدر آخر غير الخيارات المذكورة   * 
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من االسر   % 5.8من االسر الفلسطينية المصدر الرئيسي للمياه لمساكنها هو بئر منزلي، و          % 2.8وتشير النتائج إلى أن     

 .تعتمد على مصادر اخرى مثل شراء تنكات مياه واستخدام مياه النبع أو العين
 

 ):كهرباء وصرف صحي(الشبكات العامة االتصال ب

مساكن متصلة بالكهرباء من الشبكة العامة، حيث       تسكن في   األراضي الفلسطينية   األسر في   وأظهـرت النتائج أن غالبية      

 أما  ،%99.8بلغت  الضفة الغربية    على مستوى االراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وفي         %99.9 النـسبة     هـذه  بلغـت 

 من اسر المخيمات والحضر في االراضي الفلسطينية متصلة         %99.9 اظهرت النتائج ان   فقدى صعيد نوع التجمع     ـعل

 .في الريف% 99.7 مقابل مساكنهم بالشبكة العامة للكهرباء،
  

متصلة بالشبكة العامة للصرف    تسكن في مساكن     األراضي الفلسطينية    أسرمن  % 54.4 أن   إلى المسحوتـشير نـتائج     

وعلى مستوى نوع   %.  81.9  الى قطاع غزة في   وترتفعالضفة الغربية   في  % 40.1، وتـتوزع النسبة بواقع      الـصحي 

الريف في  أسر   فقط من % 8.4  هناك  أن  نجد  الريف الفلسطيني محروم من هذه الخدمة، حيث       أنالتجمع نستطيع القول    

        ي المخيمات ـف% 90.7تتصل بالشبكة العامة للصرف الصحي، مقابل       تـسكن فــي مساكن      األراضـي الفلـسطينية     

 .في الحضر% 60.6و
 

 ):مطبخ وحمام ومرحاض(توفر 

 متصل   فيها مطبخ  تسكن في مساكن يتوفر   في األراضي الفلسطينية    األسر   من %98.2 أن   المـسح إلى  تـشير بـيانات     

 %96.4نتائج أن   الوعلى صعيد نوع التجمع تبين      .  قطاع غزة في  % 99.5في الضفة الغربية و   % 97.5لمياه، بواقع   با

في % 99.4حضر و في ال % 98.5ي الريف مقابل    ـفمتصل بالمياه    فيها مطبخ    مـن األسـر تسكن فـي مساكن يتوفر       

 .المخيمات
 

 يتوفر فيها حمام  تسكن في مساكن    راضي الفلسطينية   األاألسر في   من  % 98.0 أن   إلى المسحتـشير معطـيات     وكمـا   

األراضي من األسر في    % 97.8 في قطاع غزة، وأن   % 99.4في الضفة الغربية و   % 97.3 بواقـع    متـصل بالمـياه،   

األسر التي  وعلى مستوى نوع التجمع بلغت نسبة       .   متصل بالمياه  يتوفر فيها مرحاض  تـسكن في مساكن     الفلـسطينية   

 .المخيماتفي % 99.8، مقابل %95.6في الريف الفلسطيني متصل بالمياه  مرحاض فيها فرتسكن في مساكن يتو
 

  أوضاع المسكن2.3

 :حيازة المسكن

، حيث تتوزع   %83.6بلغت نسبة األسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة في األراضي الفلسطينية                

 نسبة األسر التي تعيش في      ويالحظ أن .   قطاع غزة  في% 86.9قابل   الضفة الغربية م   في% 81.8هـذه النـسبة بواقع      

 على  2010عام  تتوزع هذه النسبة     و ،2010عام  % 8.7 الى   2006عام  % 11.5 فقد انخفضت من     مـساكن مستأجرة    

وعلى صعيد نوع التجمع تشير النتائج      .  في قطاع غزة  % 5.5في الضفة الغربية مقابل     % 10.3بواقع  مستوى المنطقة   

   أن نـسبة األسـر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة في ريف األراضي الفلسطينية قد بلغت                    لـى إ

 .من االسر% 91.6مخيمات االراضي الفلسطينية الى  في ترتفع هذه النسبة في الحضر، و%80.9، مقابل 90.6%
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 2010زة المسكن ونوع التجمع، التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب حيا: 5شكل 
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 :اإليجار

 أن متوسط األجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في        2006،  2000بّيـنت نـتائج مسوح ظروف السكن لألعوام السابقة          

 152.8كل ملحوظ ليبلغ    في حين ارتفع هذا المتوسط بش     .   ديناراً أردنياً  115، و 86المجتمع الفلسطيني كان على التوالي      

 ديناراً أردنياً في قطاع غزة،      108.5 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل        164.8، بواقع   2010ديناراً أردنياً في العام     

 150من أسر الضفة الغربية التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع أجرة شهرية تبلغ     % 43.3وتـشير البـيانات إلى أن       

 %.6.8أكثر، أمـا فـي قطاع غزة فقد بلغت هذه النسبة ديناراً أردنياً ف
 

 :توفر السلع المعمرة

في الضفة  % 29.6مـن األسر في األراضي الفلسطينية تمتلك سيارة خصوصية، بواقع           % 21.9ان  أظهـرت النـتائج     

في % 97.1بواقع  % 96.7في حين تبلغ نسبة األسر التي تمتلك ثالجة كهربائية          .  فـي قطـاع غزة    % 7.0الغـربية و  

يتوفر لديها صحن   ي األراضي الفلسطينية    ـ األسر ف  غالبية إن ويمكن القول .  في قطاع غزة  % 95.9الـضفة الغربية و   

 . من االسر في االراضي الفلسطينية% 46.9ويتوفر الحاسوب لدى ، %94.3حيث بلغت  القط
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 2010ع المعمرة، توفر السل حسب لألسر في األراضي الفلسطينية النسبة المئوية: 6شكل 
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 :توفر خط هاتف ثابت وهاتف نقال

من أسر األراضي الفلسطينية يتوفر لديها خط هاتف ثابت، % 44.0مـن خـالل ما تشير إليه بيانات المسح  نالحظ أن    

ت أن نسبة األسر التي يتوفر لديها هاتف        وتفيد المعطيا .  في قطاع غزة  % 38.2في الضفة الغربية و   % 47.0بواقـع     

في قطاع غزة،   % 94.5في الضفة الغربية مقابل     % 83.3، بواقع   %87.1نقال فلسطيني في األراضي الفلسطينية بلغت       

في األراضي الفلسطينية، وتبلغ النسبة االكبر      % 19.5وتـنخفض نسبة االسر التي يتوفر لديها هاتف نقال اسرائيلي الى            

 .   في قطاع غزة% 0.3مقابل % 29.5واقع في الضفة ب
 

% 45.5على صعيد نوع التجمع فان نسبة األسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت في حضر األراضي الفلسطينية بلغت                   

في كل من الريف والمخيمات على التوالي، في حين بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها نقال                % 37.2و% 41.5مقابـل   

  .في الحضر% 86.1في الريف و% 89.3مقابل % 91.3مخيمات فلسطيني في ال
 

 إسرائيلي
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المصدر: الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، 2011
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

خريطة 2: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطینیة حسب حیازة المسكن والمنطقة، 2010
Map 2: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Tenure 

of Housing Unit and Region,  2010
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  كثافة السكن3.3

 :عدد الغرف في المسكن

 بالمقارنة   غرفة، 3.6 قد ارتفع الى  غرف في المسكن في األراضي الفلسطينية       ال إلى أن متوسط عدد      المسحتـشير نتائج    

على مستوى المنطقة بلغ متوسط عدد الغرف في العام         و.   غرفة 3.3 حيث كان متوسط عدد الغرف       2006مـع العـام     

األراضي األسر في من % 15.4بيانات إلى أن الوتشير .  3.7 وفـي قطـاع غزة   3.6 فـي الـضفة الغـربية     2010

في الضفة الغربية مقابل    % 16.5 غرفة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع        2-1مساكن تحتوي على    تسكن في   الفلـسطينية   

 .زةفي قطاع غ% 13.3
 

 2010التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب عدد الغرف في المسكن والمنطقة، : 7شكل 
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 :كثافة السكن

، غرفة/ فرد 1.6 بلغ    قد في األراضي الفلسطينية  ) عدد األفراد في الغرفة   ( أن متوسط كثافة السكن      تفـيد معطيات المسح   

وتشير .   في قطاع غزة   غرفة/ فرد 1.8 في الضفة الغربية، مقابل      غرفة/ فرد 1.5  بواقع توسطهـذا الم  حـيث يـتوزع     

  تبلغ من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية           % 9.5 حوالي   أن إلى  أيضا بـيانات ال

 .في الضفة الغربية %8.1 ل مقاب%12.2هذه النسبة في قطاع غزة  تبلغ  أفراد أو اكثر للغرفة، و3
 

أعلى منها في الحضر والريف حيث      مخيمات  ال، بينت النتائج أن متوسط كثافة السكن في         وحـسب نوع التجمع السكاني    

% 13.1 أن   إلىتشير النتائج   كما  .  الحضر والريف لكل من    فرد للغرفة    1.6  فرد للغرفة في المخيمات مقابل     1.7بلغت  

 . أو أكثر للغرفةأفراد 3مساكن ذات كثافة سكنية من أسر المخيمات تسكن في 
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 2010التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب كثافة المسكن ونوع التجمع، : 8شكل 
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 :حاجة األسر من الوحدات السكنية وقدرتها على البناء

راضي الفلسطينية تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خالل العقد          من األسر في األ   % 71.6تفـيد معطـيات المسح أن       

من األسر في األراضي الفلسطينية لديها القدرة       % 37.2، كما أظهرت النتائج أن      )وحـدة سكنية واحدة أو أكثر     (القـادم   

واحدة فقط        تستطيع بناء وحدة سكنية     % 33.8الماديـة علـى بـناء وحدات سكنية خالل العشر سنوات القادمة، بواقع              

وعلى صعيد المنطقة بلغت نسبة األسر التي تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة            .  تـستطيع بـناء وحدتين فأكثر     % 3.4و

 .في قطاع غزة% 71.0، و%72.1خالل العقد القادم فـي الضفة الغربية 
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المصدر: الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، 2011
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011

خريطة 3: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطینیة حسب كثافة المسكن والمنطقة، 2010
Map 3: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by

 Housing Density and Region, 2010
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 الفصل الرابع
 

 المنهجيــــة
 

 بما في ذلك تصميم أدوات البحث   ظروف السكن لمنهجية العلمية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح         يعرض هذا الفصل ا   

 .المسحاألساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بموضوع 
 

 ة المسحرامتسا: 1.4

 لمرحلة العمل الميداني، كما     تمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك ال بد أن تحقق المواصفات الفنية             

يـتوجب أن تحقـق متطلـبات معالجة البيانات وتحليلها، لقد تم تصميم استمارة المسح بعد االطالع على تجارب الدول                    

المساكن وظروف السكن باإلضافة إلى االستفادة من استمارة المساكن الخاصة بالتعداد           األخرى في موضوع إحصاءات     

 خصائص واوضاع المسكن وكثافة السكن       االستمارة أهم مؤشرات   شملت وقد،  2007المنشآت  العام للسكان والمساكن و   

 .حسب توصيات األمم المتحدة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب
 

 االطار والعينة: 2.4

 :الشمول

               المقيمة بصورة اعتيادية في   لفلسطينية  امن جميع األسر    ظروف المسكن   لمـسح   ) الهـدف (يـتألف مجـتمع الدراسـة       

    .2010 لعام األراضي الفلسطينية
 
  :إطار المعاينة 

 وتتألف العينة الشاملة    2007يـتكون إطار المعاينة من عينة شاملة تم اختيارها من تعداد السكان والمساكن والمنشآت                

، وهي عبارة عن مناطق العد  أسرة في المنطقة150حوالي  فيها بمعدل  عدد األسر يبلغ  هـذه مـن مـناطق جغـرافية         

 في المرحلة األولى من عملية  (PSUs)المـستخدمة فـي الـتعداد، وقد تم استخدام هذه الوحدات كوحدات معاينة أولية   

 .لثانيةوتم استخدام إطار أسر مناطق العد المختارة في المرحلة األولى في اختيار األسر في المرحلة ا، اختيار العينة
 

 حجم العينة

  أسرة7820 و يساوي 59حجم العينة هو نفس حجم عينة القوى العاملة لدورة 
 

 :تصميم العينة

 : عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على مرحلتينتصميم العينة هو

، واستثنيت مناطق   502تقل عن   عدد مناطق عد ال      اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة تكونت من         يتم :المرحلة األولى 

 . أسرة40عد يقل فيها عدد األسر عن 

اختيار عينة عشوائية منتظمة من األسر ضمن كل منطقة عد مختارة، وقد تم في كل دورة اختيار                 يتم   :المـرحلة الثانية  

، وأما  . فأكثر 80سر   أسرة من كل منطقة عد فيها عدد األ        16، فقد تم اختيار      أسرة في منطقة العد الواحدة     16ما معدله   

 . أسر8 فقد تم اختيار 80مناطق العد التي يقل فيها عدد األسر عن 
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 :طبقات العينة

 :تم تصميم طبقات العينة حسب مستويين

 .) محافظة16(حسب المحافظة.  1

 ).مخيم، ريف ، حضر ( حسب نوع التجمع السكاني .  2
 

 وحدة المعاينة

ر العينة، تكونت وحدات المعاينة من مناطق العد، أما في المرحلة الثانية واألخيرة       فـي المرحلة األولى من مراحل اختيا      

 .فقد تكونت وحدات المعاينة من األسر
 

  والتباين حساب األوزان 3.4

 :حساب االوزان

نة مسح   وعي في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة ،        )  وحدة المعاينة (  يعرف وزن الوحدة اإلحصائية     

بالتالي يتم حساب وزن كل مرحلة لعملية       ،  ظروف المسكن هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين          

 .اختيار الوحدة اإلحصائية ووزن األسرة األولي هو حاصل ضرب وزن المرحلتين

م االستجابة و ذلك باستخراج     يتم تعديل الوزن األولي لألسر لتتوافق أوزان األسر مع حجم المجتمع و للتعويض عن عد               

باستخدام تقديرات األسر حسب فئات التعديل ) المحافظة و نوع التجمع  ( معامل تعديل الوزان األسر حسب فئات التعديل        

 . 2010لسنة إسناد المسح  و هي تقديرات األسر لسنة 
 

  :اب التباينحس

 ةقدعرف على   لرئيسي حتى يتسنى للمستخدم الت    تقديرات المسح ا  ية ل عيار الم طاءخساب األ حن يتم   ري أ لضرومن ا 

 طتبتر.    ةائيصر إح يغ  ءاأخطو  ،ةيئصاإحء  اطخأ:   إلى نوعين  يصنفمسح  ي لل الجماإل  لخطأإن ا قيتها،  ثووموت  ارتقديلا

 دموعستمارة،   اال سئلةير أ  تفس ق في خفال اإل  مث ةفلراحله المخت  م ي ف ائيحصإل ا مللع بإجراءات ا  ئيةاحصإلير ا غاء  خطاأل

 األخطاء على نوعية    هذه  دمعتوت.    خال…ةيحصائإلا  طيةغتلء ا و، وس اهيلع  دم القدرة  أو ع  حةحيلص ا بةجاإل ا فية  غبلرا

من فعاليات مختلفة لضبط جودة العمل         تبط بها رالتنفيذ وما ي   و يمصمتل ا اءةوكف  فراب واإلش يالعمل ونوعية التدر  

 طأخبال  باًل غا ةصائياإلحطاء  األختقاس  و.    ئياحصا إ اسهاكن قي ميه  نفا  ةيئاصحاإل  ءاطخاأل  أماوالسيطرة النوعية،   

 ةمحزخدام ال  باست سحمذا ال هلن  ياب الت حسابم  لقد ت .    ين للتبا جبي المو يع الجذر الترب  نه أ  على رفيعي  لذي وا ارعيالم

             في بنـد          نايبتلاب  سا ح يف)  Ultimate Clusters(اة  لمسمقة ا لطريام ا ستخدتم ا ، حيث    SPSS  يةلبرمجا

)Complex Sample.( 
 

  العمليات الميدانية4.4

كل فريق تكون من        .فريق في قطاع غزة   و فرق في الضفة الغربية      3 فرق ميدانية،    4تكون فريق العمل الميداني من      

تلقى فريق العمل الميداني دورة تدريب شملت على            .تم توزيع الفرق حسب مكان سكناهم     .    ة باحث 20-10مشرف و 

 .حاضرات صفية باإلضافة إلى تدريب عملي في الميدانم
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 :لتدريب والتعيينا

لقـد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام ضمن التدريب الشامل لمسح القوى العاملة                  

مع البيانات وأدبيات العمل الميداني،     لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين على عمليات ج       .  وذلـك قبل بداية تنفيذ المسح     

بمـا فـي ذلـك طـرح األسـئلة وتسجيل اإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت، باإلضافة إلى تدريب خاص تركز على                    

 والمصطلحات والمفاهيم   بالمساكن بما في ذلك استمارة المسح واألسئلة الخاصة         ظـروف السكن  خـصوصيات مـسح     

 .  المستخدمة في المسح
 

 : مل برنامج التدريب على القضايا األساسية اآلتيةوقد اشت

 . وأهدافهظروف السكنمسح بالتعريف  •

 . االستمارة تعريف المصطلحات المستخدمة في •

 .آلية استيفاء االستمارة •
 

وقد اشتمل التدريب على محاضرات نظرية باإلضافة إلى تطبيق تمارين عملية بهدف إكساب الباحثين المهارات الالزمة                

 . البياناتلجمع
 

  وجدولتها معالجة البيانات5.4

 4  وقد جرى تنظيم عملية إدخال البيانات في          .SPSSو،  ACCESSتمت حوسبة ومعالجة البيانات باستخدام حزمتي       

 والتي تمثل األجزاء الرئيسية لالستمارة، وقد روعي عند تصميم برنامج اإلدخال المستخدم وضع عالقات لبيانات                ملفات

، حيث يتم من خالل هذا البرنامج ربط كافة أجزاء االستمارة           وذلك للسيطرة على البيانات واكتشاف األخطاء     االستمارة  

 .ويتم مراعاة المنطقية في اإلجابة
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 الخامس لصفلا
 

 بياناتلا ةدوج
 

بيانات واالستفادة  يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم ال               

 . والموثوقية والمصداقية،المالءمة، ومدى التوفر في البيانات: وهناك ثالثة مكونات أو عناصر للجودة اإلحصائية  .منها
 

   الدقة 1.5

 أخطاء بسبب استخدام عينة، وكذلك      اإلحصائية األخطاء أبرزها متعددة في المسح من      بدقة البيانات جوان  فحص   شملي

، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على           المسح وأدوات العمل   طاقم إلى تـرجع    إحـصائية غيـر   

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي. التقديرات
 

 :األخطاء اإلحصائية

إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة،                   

 التباين  حساب تم   وقد.     من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات              ولذلك

 في مستويات النشر للتقديرات     إشكاليةيوجد    الو التقرير،   مع  ةن مرفق ايالتبحسابات    جداول  ، حيث أن  الهم المؤشرات 

ألهم المؤشرات  )  SPSS(وتم حساب التباين باستخدام برنامج      ،   على مستوى األراضي الفلسطينية     في التقرير  المذكورة

حيث توجد بعض القيم    ،  الرئيسية على مستوى األراضي الفلسطينية والمنطقة ونوع التجمع وعلى مستوى المحافظة            

وحسابات وهذا الجدول التالي يبين أهم مؤشرات األسر        ،  التباين فيها عالي وتم اإلشارة إلى هذه القيم في جداول النشر           

 :التباين

 جدول حساب التباين والتقديرات
 %95فئة الثقة 

 الحد األدنى الحد األعلى

 الخطأ النسبي

% 

 الخطأ

 المعياري
 المتغير قيمة التقدير

50.7 41.3 5.2 2.4 46.0 
 نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في مخيمات 

 قطاع غزة

77.1 66.4 3.8 2.7 72.1 
 ر التي تسكن شقة و نوع حيازة مسكنها هو نسبة األس

 مستأجر في الضفة الغربية

8.2 6.3 7.0 0.5 7.2 
 نسبة األسر التي مساحة مسطح مسكنها 

  متر مربع في الضفة الغربية200أكثر من 

189.46 140.14 7.6 12.49 164.8 
  متوسط األجرة الشهرية بالديناراألردني لألسر التي

 أجرة في الضفة الغربية  تسكن في مساكن مست

17.3 9.1 18.6 2.1 12.6 
  نسبة األسر التي كثافة مسكنها أكثر من ثالثة  أشخاص في

   مخيمات قطاع غزة

27.4 23.4 4.0 1.0 25.3 
نسبة األسر التي تستطيع بناء وحدة سكنية واحدة خالل العشر سنوات           

 القادمة في األراضي الفلسطينية

11.6 6.5 15 1.3 8.7 
  كيلومترات عن اقرب5نسبة األسر التي تبعد أكثر من  

  عيادة طبيب في الضفة الغربية
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  :اإلحصائية غير األخطاء

 بخصوصية نتيجة لطبيعة هذا الموضوع، إذ أن عملية استجواب          بالمساكنتتميـز عملـية جمـع البـيانات المـتعلقة           

ي اللعديد من األسئلة موضوعية وتعتمد تقدير الشخص وبالت       المبحوثيـن محفوفة باحتماالت اكبر للخطأ، كون اإلجابات ل       

 .  تتأثر بالمستجوب ودرجة وعيه ساعة االستجواب وغير ذلك من الظروف المؤثرة
 

 :ويمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء غير اإلحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي

 بسبب حاالت عدم وجود أحد في البيت أو تكون الوحدة            في بعض االستمارات  عـدم القدرة على استيفاء البيانات        .1

 .السكنية غير موجودة أو غير مأهولة وهناك اسر لم تستطيع توفير بعض البيانات أو رفضت ذلك

 .بعض األسر لم تأخذ موضوع االستمارة بجدية تامة مما يؤثر على نوعية البيانات التي قدمتها .2

 .قبل الباحث الميدانيأخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من  .3

 .فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلك .4

 .بقيمة االيجار الشهري إجراء بعض التقديرات المتعلقة  في بعض الحاالت إلىلجوء المبحوث .5
 

 :قيم معدالت اإلجابة

 5284 أسرة، منها) 7772(تها  وبلغ عدد األسر التي تم استيفاء بيانا       لألراضي الفلسطينية أسرة ممثلة   ) 7820(تم اختيار   

 طبقات التصميم لتعديل وقد جرى تعديل األوزان على مستوىأسرة في قطاع غزة   2488 وأسـرة في الضفة الغربية، 

وفي قطاع غزة    % 93.85تأثيـر نـسـب حـاالت الرفض وعدم التجاوب، وبلغت نسبة االستجابة في الضفة الغربية                

86.2.% 
 

 حجم العينة الكلي 7820

 العدد الحقيقي لألسر المكتملة 6749 رفض التعاون 84

 عدد األسر المسافرة 74 وحدة غير مأهولة 243

 وحدة غير موجودة 43 لم يتوفر معلومات 54

 ال أحد في البيت 333 أخرى 92

 . أسرة48اسر لم يتم إدخال بيانات استماراتها في قطاع غزة 

 
 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب 

 x100%   مجموع حاالت زيادة الشمول= طاء زيادة الشمول نسبة أخ

                               عدد حاالت العينة األصلية

 %1.96= وتساوي 

 x   100% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

                              العينة الصافية

 %8.63= وتساوي 

 )حاالت زيادة الشمول  ( –عينة األصلية ال= العينة الصافية 

 .نسبة عدم االستجابة -%100= نسبة االستجابة 

 %91.37= وتساوي 
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 :معالجة حاالت عدة االستجابة باستخدام فئات التعديل

∑
∑ ∑−

=
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 حيث أن

∑ng
wi    :     مجموع األوزان في الفئةg  

 
∑ cgo

wi
.

 مجموع األوزان التي تعتبر زيادة شمول    :   

∑rg
wi     :    مجموع األوزان المستجيبة في المسح 

                        :  باستخدام المعادلة االَتية'iw للفئة التي تقع فيها وفي النهاية نحصل على  fgيتم إعطاء كل وحدة قيمة 
fgiwigiw *' = 

  المقارنات 2.5

لقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح والمسوح السابقة، وكذلك مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن                     

) 1رقم  ( خاصة بيانات الضفة الغربية، وقد تمت المقارنات على مستوى االسرة وقد تم إدراج جدول                2007والمنشات،  

 . التقريرضمن جداول
 

  إجراءات ضبط الجودة 3.5 

تـم تقلـيص أثر األخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية واألداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره                    

 .وتدريبه بعناية فائقة
 

 :من أبرزهاولقد حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، و

، وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم        فترة جمع البيانات   لألسر خالل     ميدانية وضـع برنامج زيارات    •

 .جمعها في كل زيارة

قبل االنتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع       وذلك  الميدانية  والمعالجة  وضـع مجموعة من قواعد المراجعة        •

 .لبياناتفترة جمع اإلى األسرة خالل 

أمـا فـيما يـتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آلياً، كما تم وضع آلية لتنقية                      •

 .البيانات ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال
 

   مالحظات فنية أخرى 4.5

ى هذا التقرير، وهي على     هـناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند االطالع عل              

 : اآلتيوالنح

حجـم العينة كاف ليكون هناك إمكانية للنشر على مستوى المحافظة لبعض المؤشرات الرئيسية مثل نوع المسكن                  •

 .و مساحة مسطح المسكن الرئيسية

عمالت عـند مقارنة البيانات مع بيانات السنوات السابقة يجب أن نأخذ بعين االعتبار انخفاض أسعار الصرف لل                 •

 ).الدينار والدوالر األمريكي(مقابل الشيكل اإلسرائيلي 
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النتائج : 2007 -التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    .  2009الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،        •
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 مؤشرات مختارة لظروف السكن في األراضي الفلسطينية، لسنوات مختارة: 1 دولج
Table 1:  Selected Main Indicators for Housing Conditions in the Palestinian Territory, Selected Years 

 

Indicator 2010 2006 2000 1997 المؤشر 

  Percentage of Households Living in A House 47.8 55.6 58.0 52.0 األسر التي تسكن في دار سبة ن 

  Percentage of Households Living in Apartment 50.2 40.8 39.9 45.2 تسكن في شقة لتيااألسر  سبة ن 

  Percentage of Households Living in Villa 0.9 1.6 0.4 0.8 تسكن في فيال لتيااألسر  سبة ن 
Percentage of Households Living in Housing Units the Construction                
Material of External Walls is Cleaned Stone  26.0 16.4 17.8 19.8 التي تسكن مساكن مادة البناء لجدرانها الخارجية حجر نظيف ألسرة اسب ن 

  Percentage of Households Living in Owned Housing Units  83.6 81.5 85.6 78.1 األسر التي تسكن في مساكن ملك سبة ن 

  Percentage of Households Living in Rented Housing Units  8.7 11.5 8.5 9.7 تسكن في مساكن مستأجرة لتيا راألس سبة ن 

  Average Monthly Rent (in Jordanian Dinar) 152.8 115 85.6 .. بالدينار األردني(الشهرية ألجرة اتوسط م( 

  Average Number of Rooms in the Housing Unit 3.6 3.3 3.4 3.4 في المسكن لغرفاعدد  توسط م 

  Percentage of Households Living in Housing Unit with 1-2 Room   15.4 23.9 23.9 31.2 غرفة2-1التي تعيش في مساكن حجمها  ألسر اسبة ن  

  Average Housing Density (Number of Persons Per Room) 1.6 1.8 1.9 2.0 السكن ثافة كتوسط م 
Percentage of Households Living in Housing Unit with 3+ Housing           
Density 9.5 18.7 20.6 25.3 3تعيش في مساكن كثافة السكن فيها  لتيااألسر  سبة ن+ 

  Percentage of Households who have A kitchen which is Connecting with 
Water 98.2 96.0 93.1 97.4 لديها مطبخ متصل بالمياه لتيااألسر  سبة ن 

Percentage of Households who have A Bathroom which is Connecting with  
Water 98.0 95.5 93.1 95.9 التي لديها حمام متصل بالمياه ألسر اسبة ن 

 Percentage of Households Living in Housing Unit Connected to Public    
Electricity Network 99.9 99.2 98.6 94.6 بشبكة الكهرباء العامة اكنهالمتصلة مسااألسر  سبة ن 

 Percentage of Households Living in Housing Unit Connected to Public 
Sewage Network 54.4 54.0 42.8 33.7 شبكة الصرف الصحي بلمتصلة مساكنها ااألسر  سبة ن 

  Percentage of Households by Availability of Private Car 21.9 18.2 21.6 20.4 سب توفر سيارة خاصة حألسراسبة ن 

  Percentage of Households by Availability of Home Library 17.0 16.3 13.4 13.9 حسب توفر مكتبة منزلية ألسراسبة ن 
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 2010لألسر في األراضي الفلسطينية حسب نوع المسكن والمنطقة ونوع التجمع،  لنسبياالتوزيع : 2 ولجد
Table 2: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Type of Housing Unit, Region and Type of Locality, 2010 

 

 Type of Housing Unit كنسالم وعن 

Region and Type of Locality  المجموع 
Total خرىأ* 

Other* 
 رفة مستقلةغ

Independent Room 
 قةش

Apartment 
 ارد

House 
 يالف

Villa 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 0.3 0.8 50.2 47.8 0.9 لفلسطينية األراضيا 

 Urban 100 0.2 1.0 56.0 41.9 0.9 ضرح 

 Rural 100 0.7 0.3 23.7 74.3 1.0 يفر 

 Camps 100 0.2 0.3 53.7 45.5 0.3 خيماتم 

 West Bank 100 0.3 0.8 41.9 55.8 1.2 الغربية لضفةا 

 Urban 100 0.2 1.0 47.5 50.0 1.3 ضرح 

 Rural 100 0.7 0.4 22.3 75.6 1.0 يفر 

 Camps 100 0.0 0.5 57.1 41.7 0.7 خيماتم 

 Gaza Strip 100 0.1 0.7 66.4 32.5 0.3 غزة طاعق 

 Urban/  Rural 100 0.1 0.8 69.2 29.6 0.3 يفر/ ضرح 

 Camps 100 0.3 0.2 51.1 48.4 - خيماتم 

*Other include( Tent, Marginal and Other)     * خيمة، براكية، أخرى(أخرى تشمل( 
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 2010، اضي الفلسطينية حسب نوع المسكن وحيازة المسكنرلألسر في األ لنسبياالتوزيع : 3 دولج
Table 3: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Type of Housing Unit and Tenure of Housing Unit, 2010 

 

Type of Housing Unit    المسكن وعن 

Tenure of Housing Unit لمجموعا 
Total خرىأ* 

Other* 
 رفة مستقلةغ

Independent Room 
 شقة

Apartment 
 ارد

House 
 فيال

Villa 
 المسكن يازةح

 Palestinian Territory 100 0.3 0.8 50.2 47.8 0.9 الفلسطينية ألراضيا 

 Owned 100 0.2 0.4 47.1 51.3 1.0 لكم 

 Rented 100 0.2 0.4 71.9 27.2 0.3 ستأجرم  

 Other** 100 0.3 5.5 60.2 33.5 0.5 ىرخأ** 

 West Bank 100 0.3 0.8 41.9 55.8 1.2 بيةالغر لضفةا 

 Owned 100 0.3 0.4 36.5 61.5 1.3 لكم 

 Rented 100 0.3 0.5 72.1 27.0 0.1 ستأجرم  

 Other* 100 - 5.2 58.4 35.7 0.7 خرىأ* 

 Gaza Strip 100 0.1 0.7 66.4 32.5 0.3 غزة طاعق 

 Owned 100 0.1 0.3 66.3 33.1 0.2 لكم 

 Rented 100 - - 71.2 27.9 0.9 ستأجرم  

 Other* 100 0.9 6.3 63.5 29.3 - خرىأ* 

*Other include( Tent, Marginal and Other)  * خيمة، براكية، اخرى(أخرى تشمل(  

**Other includes Without Payment and, For Work and Other  **دون مقابل، مقابل عمل وأخرى: أخرى تشمل  
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 2010، والمنطقة ونوع التجمع للمسكن لخارجيةاينية حسب مادة البناء للجدران التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسط: 4 دولج
Table 4: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Construction Material of External Walls of the Housing Unit, 

Region and Type of Locality, 2010  
    

 Construction Material of External Walls   البناء للجدران الخارجية ادةم 
Region and Type of 

Locality  
 المجموع
Total خرىأ 

Other 
 قديم جرح

Old Stone 
 طيني بنل

Adobe Clay 
 سمنتيإوب ط

Cement Block
 مسلح سمنتإ

Concrete 
 إسمنت وجرح

Stone and Concrete
 نظيف جرح

Cleaned Stone

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 0.3 5.1 0.1 52.9 11.0 4.6 26.0 الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 0.2 5.5 0.1 51.1 8.6 4.6 29.9 ضرح 

 Rural 100 0.6 6.4 0.5 42.5 22.5 5.1 22.4 يفر 

 Camps 100 0.2 0.1 0.1 86.1 8.5 3.0 2.0 خيماتم 

 West Bank 100 0.3 7.8 0.2 28.8 16.7 6.8 39.4 الغربية لضفةا 

 Urban 100 0.3 8.9 0.1 21.6 13.9 7.3 47.9 ضرح 

 Rural 100 0.6 6.7 0.5 39.1 23.9 5.4 23.8 يفر 

 Camps 100 0.0 0.2 0.2 68.1 19.9 7.0 4.6 خيماتم 

 Gaza Strip 100 0.1 - - 99.3 - 0.2 0.4 غزة طاعق 

 Urban and Rural* 100 0.1 - - 99.2 - 0.2 0.5 ضر وريفح 

 Camps 100 0.3 - - 99.7 - - - خيماتم 
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 2010، والمنطقة ونوع التجمع لمسكنالتوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب مساحة مسطح ا: 5 دولج
Table 5: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Area of Housing Unit, Region and Type of Locality, 2010  

    

  Area of Housing Unit (m2) 2م(مسطح المسكن  ساحة م( 
Region and Type of 

Locality  
 المجموع
Total 200+ 199-160 159-120 119-81 80 قل منأ  

Less Than 80 

 وع التجمع نو لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 8.8 14.7 35.1 27.3 14.1 الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 9.8 16.2 35.9 25.4 12.7 ضرح 

 Rural 100 6.9 11.9 36.6 29.7 14.9 يفر 

 Camps 100 5.9 8.2 25.4 37.2 23.3 خيماتم 

 West Bank 100 7.2 13.2 35.6 28.7 15.3 الغربية لضفةا 

 Urban 100 7.7 14.3 36.5 27.4 14.1 ضرح 

 Rural 100 6.7 12.0 36.2 29.6 15.5 يفر 

 Camps 100 3.4 5.9 23.1 40.0 27.6 خيماتم 

 Gaza Strip 100 12.2 17.6 34.0 24.4 11.8 غزة طاعق 

 Urban and Rural 100 13.0 19.0 35.3 22.5 10.2 ضر وريفح 

 Camps 100 7.6 10.0 27.2 35.1 20.1 خيماتم 
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 2010، التجمع نوعوالمسكن والمنطقة  نشاءإهاء من تلألسر في األراضي الفلسطينية حسب سنة االن لنسبيالتوزيع ا: 6 دولج
Table 6: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Year of Completing Housing Unit Construction, Region and Type 

of Locality, 2010 
 

  Year of Completing Housing Unit Construction  المسكن نشاءإاالنتهاء من  نةس
Region and Type of 

Locality 
 المجموع
Total +2001 2000 - 1995 1994 - 1985 1984 - 1976 1975 - 1967  1967  عام بلق

Before 1967 

 التجمع نوع ولمنطقةا

 Palestinian Territory 100 18.8 36.7 20.1 10.1 6.5 7.8 لفلسطينية األراضي ا 

 Urban 100 19.1 37.4 19.6 10.1 6.0 7.8 ضر ح 

 Rural 100 18.5 30.6 20.6 11.3 8.8 10.2 يف ر 

 Camps 100 17.8 43.0 22.9 7.0 6.1 3.2 خيمات م 

 West Bank 100 19.9 27.5 21.9 11.4 8.4 10.9 الغربية لضفة ا 

 Urban 100 20.2 26.8 21.8 11.5 8.0 11.7 ضر ح 

 Rural 100 18.9 29.0 20.8 11.4 9.1 10.8 يف ر 

 Camps 100 20.2 29.2 28.1 8.9 10.5 3.1 خيمات م 

 Gaza Strip 100 16.9 54.4 16.6 7.6 2.8 1.7 غزة طاع ق 

 Urban and Rural 100 17.0 54.6 16.1 8.0 2.8 1.5 ضر وريف ح 

 Camps 100 15.9 53.5 18.9 5.6 2.8 3.3 خيمات م 
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 2010، والمنطقة ونوع المسكن المسكن نشاءإلألسر في األراضي الفلسطينية حسب سنة االنتهاء من  لنسبياالتوزيع : 7 دولج
Table 7: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Year of Completing Housing Unit Construction,  Type of Housing  

Unit, and Region, 2010 
 

 Year of Completing Housing Unit Construction  المسكن نشاءإاالنتهاء من  نةس 
Region and Type of 

Housing Unit    
 المجموع
Total +2001 2000 - 1995 1994 - 1985 1984 - 1976 1975 - 1967  1967عام   بلق

Before 1967 

 لمسكن انوع ولمنطقةا

 Palestinian Territory 100 18.8 36.7 20.1 10.1 6.5 7.8 لفلسطينية األراضي ا 

 Villa 100 42.0 30.7 18.1 0.0 1.4 7.8  فيال 

 House 100 18.8 31.6 20.2 10.4 8.7 10.3  دار 

 Apartment 100 18.4 41.8 20.1 10.0 4.5 5.2  شقة 

  ndependent Room 100 15.5 32.0 13.4 3.1 13.5 22.5   غرفة مستقلة 

 Other* 100 50.5 17.6 14.7 0.0 3.7 13.5  أخرى* 

 West Bank 100 19.9 27.5 21.9 11.4 8.4 10.9 الغربية لضفة ا 

 Villa 100 45.8 27.7 16.2 0.0 1.6 8.7  فيال 

 House 100 19.4 26.5 21.2 10.8 9.6 12.5  ردا 

 Apartment 100 19.6 29.2 23.3 12.6 6.8 8.5  شقة 

 Independent Room 100 12.0 25.0 10.1 0.0 19.8 33.1  غرفة مستقلة 

 Other* 100 52.3 9.5 17.6 - 4.4 16.2  أخرى* 

 Gaza Strip 100 16.9 54.4 16.6 7.6 2.8 1.7 غزة طاع ق 

 Villa 100 9.6 56.1 34.3 - - -  فيال 

 House 100 16.9 48.7 17.0 9.0 5.4 3.0  دار 

 Apartment 100 16.8 57.3 16.2 7.0 1.6 1.1  شقة 

 Independent Room 100 22.8 46.8 20.7 9.7 - -  غرفة مستقلة 

 Other* 100 41.7 58.3 - - - - أخرى* 

*Other include( Tent, Marginal and Other)       *ية، اخرىخيمة، براك( تشمل أخرى( 
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 2010، لتجمعالألسر في األراضي الفلسطينية حسب أقرب مواصالت رئيسية والمنطقة ونوع ي لنسبالتوزيع ا:  8 دولج
Table 8:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Nearest  Main Transportations, Region and Type of Locality, 2010 

      

 Nearest Main Transportations  مواصالت رئيسية قربأ

Region and Type of Locality  لمجموعا 
Total كيلومتر5من  كثرأ  

More Than 5 Km 
 كيلومتر 5 -1 

1-5 Km 
  كيلومتر1من  قلا

Less Than 1 Km 

 تجمع لونوع ا لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 0.3 9.6 90.1 الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 0.2 10.2 89.6 ضرح 

 Rural 100 0.8 11.6 87.6 يفر 

 Camps 100 - 1.5 98.5 خيماتم 

 West Bank 100 0.4 12.1 87.5 الغربية لضفةا 

 Urban 100 0.3 13.2 86.5 ضرح 

 Rural 100 0.9 11.3 87.8 يفر 

 Camps 100 - 3.5 96.5 خيماتم 

 Gaza Strip 100 0.0 4.9 95.1 غزة طاعق 

 Urban and Rural 100 - 5.8 94.2 ضر وريفح 

 Camps 100 - - 100 خيماتم 
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 2010، لتجمعالألسر في األراضي الفلسطينية حسب أقرب مدرسة ابتدائية والمنطقة ونوع  لنسبياالتوزيع :  9 دولج
Table 9:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Nearest  Elementary School, Region and Type of Locality, 2010 

 

 Nearest Elementary School بتدائيةامدرسة  قربأ 

Region and Type of Locality المجموع 
Total كيلومتر5 نم كثرأ  

More Than 5 Km 
 تر كيلوم5 -1 

1-5 Km 
  كيلومتر1من  قلا

Less Than 1 Km 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 0.6 22.5 76.9  الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 0.3 23.9 75.8  ضرح 

 Rural 100 2.3 25.8 71.9  يفر 

 Camps 100 - 5.3 94.7  خيماتم 

 West Bank 100 1.0 25.5 73.5 الغربية لضفةا 

 Urban 100 0.6 26.9 72.5  ضرح 

 Rural 100 2.4 25.9 71.7  يفر 

 Camps 100 - 7.3 92.7  خيماتم 

 Gaza Strip 100 - 16.7 83.3  غزة طاعق 

 Urban and Rural 100 - 19.0 81.0 ضر وريفح 

 Camps 100 - 3.8 96.2  خيماتم 
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 2010، دة طبيب والمنطقة ونوع التجمعاسب أقرب عيلألسر في األراضي الفلسطينية ح لنسبياالتوزيع :  10 دولج
Table 10:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Nearest Doctor Clinic, Region and Type of Locality, 2010 

 

 Nearest Doctor Clinic  عيادة طبيب خاص ب قر 
Region and Type of Locality 

 
 لمجموعا

Total كيلومتر5من  كثرأ  
More Than 5 Km 

 كيلومتر 5 -1 
1-5 Km 

  كيلومتر1من  قلا
Less Than 1 Km 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 5.8 43.5 50.7 الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 3.0 45.9 51.1 ضرح 

 Rural 100 20.8 41.4 37.8 يفر 

 Camps 100 0.2 28.7 71.1 خيماتم 

 West Bank 100 8.6 45.8 45.6 الغربية لضفةا 

 Urban 100 4.5 50.5 45.0 ضرح 

 Rural 100 22.0 39.2 38.8 يفر 

 Camps 100 0.4 19.6 80.0 خيماتم 

 Gaza Strip 100 0.4 39.1 60.5 غزة طاعق 

 Urban and Rural 100 0.5 39.7 59.8 ضر وريفح 

 Camps 100 - 35.6 64.4 خيماتم 
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 2010، لألسر في األراضي الفلسطينية حسب أقرب مركز صحي والمنطقة ونوع التجمع لنسبيالتوزيع ا:  11 دولج
Table 11:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Nearest  Health Center, Region and Type of Locality, 2010 

 

 

 Nearest Health Center   مركز صحي قرب أ 

Region and Type of Locality  المجموع 
Total كيلومتر5من  كثرأ  

More Than 5 Km 
 كيلومتر 5 -1 

1-5 Km 
  كيلومتر1من  قلا

Less Than 1 Km 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 3.0 45.8 51.2 الفلسطينية ألراضي ا 

 Urban 100 2.0 50.3 47.7 ضر ح 

 Rural 100 8.6 37.3 54.1 يف ر 

 Camps 100 - 26.4 73.6 خيمات م 

 West Bank 100 4.3 49.9 45.8 الغربية لضفة ا 

 Urban 100 2.9 56.7 40.4 ضر ح 

 Rural 100 9.0 35.6 55.4 يف ر 

 Camps 100 - 31.1 68.9 اتخيم م 

 Gaza Strip 100 0.5 37.9 61.6 غزة طاع ق 

 Urban and Rural 100 0.6 40.7 58.7 ضر وريفح 

 Camps 100 - 22.9 77.1 خيمات م 



 

 66

 2010، لتجمعالألسر في األراضي الفلسطينية حسب أقرب مركز أمومة وطفولة والمنطقة ونوع  لنسبي التوزيع ا: 12 دولج
Table 12:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Nearest  Maternal and Child Health Center, Region and Type of 

Locality, 2010 
 

 Nearest Maternal and Child Health Center   طفولةومركز أمومة  قرب أ 

Region and Type of Locality لمجموعا 
Total كيلومتر5من  كثرأ  

More Than 5 Km 
 كيلومتر 5 -1 

1-5 Km 
  كيلومتر1من  قلا

Less Than 1 Km 

  التجمع ونوع لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 8.7 46.2 45.1 الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 9.4 49.1 41.5 ضرح 

 Rural 100 9.5 38.7 51.8 يفر 

 Camps 100 1.5 36.8 61.7 ماتخيم 

 West Bank 100 12.3 43.7 44.0 الغربية لضفةا 

 Urban 100 14.3 47.5 38.2 ضرح 

 Rural 100 9.2 36.4 54.4 يفر 

 Camps 100 2.6 29.3 68.1 خيماتم 

 Gaza Strip 100 1.7 51.0 47.3 غزة طاعق 

 Urban and Rural 100 1.8 52.6 45.6 ضر وريفح 

 Camps 100 0.6 42.6 56.8 يماتخم 
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   2010، لألسر في األراضي الفلسطينية حسب أقرب مستشفى والمنطقة ونوع التجمع لنسبيالتوزيع ا:  13 دولج
Table 13:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Nearest Hospital, Region and Type of Locality, 2010 

 

 Nearest Hospital مستشفى قرب أ 

Region and Type of Locality لمجموعا 
Total كيلومتر5من  كثرأ  

More Than 5 Km 
 كيلومتر 5 -1 

1-5 Km 
  كيلومتر1من  قلا

Less Than 1 Km 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 45.3 38.7 16.0 الفلسطينية ألراضي ا 

 Urban 100 38.1 43.3 18.6 ضر ح 

 Rural 100 86.4 12.8 0.8 يف ر 

 Camps 100 26.5 49.9 23.6 خيمات م 

 West Bank 100 65.2 24.1 10.7 الغربية لضفة ا 

 Urban 100 58.5 27.9 13.6 ضر ح 

 Rural 100 89.2 10.0 0.8 يف ر 

 Camps 100 43.9 37.8 18.3 خيمات م 

 Gaza Strip 100 6.5 67.2 26.3 غزة طاع ق 

 Urban and Rural 100 5.8 68.2 26.0 ضر وريفح 

 Camps 100 10.8 61.5 27.7 خيمات م 
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 2010، والمنطقة ونوع التجمع حيصلارف صوال هرباءك واالتصال بال،ياهملمصدر الرئيسي للاالنسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب  لتوزيعا: 14 دولج
Table 14: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Main Source of  Water and Connected to Electricity and Sewage, 

Region and Type of Locality, 2010 
 

 لمصدر الرئيسي للمياها بالكهرباء التصالا االتصال بالصرف الصحي

Connection to Sewage System Connection to Electricity Main Source of Water Region and Type of 
Locality   المجموع 

Total 
 يوجد ال

No Sewage
System 

 مجاري فرةح
Cesspit 

 عامة بكةش
Public 

Sewage 

 المجموع
Total 

 يوجد ال
No 

Electricity

 عامة بكةش
Public 

Network 

 المجموع
Total 

 *خرىأ
Other* 

 ئر منزليب
Domestic 

Well 

عامة بكةش
Public 

Network

  التجمع ونوع لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 0.3 45.3 54.4 100 0.1 99.9 100 5.8 2.8 91.4 الفلسطينية ألراضي ا 

 Urban 100 0.1 39.3 60.6 100 0.1 99.9 100 4.3 2.7 93.0 ضر ح 

 Rural 100 1.3 90.3 8.4 100 0.3 99.7 100 15.3 5.1 79.6 يف ر 

 Camps 100 0.1 9.2 90.7 100 0.1 99.9 100 0.1 0.1 99.8 خيمات م 

 West Bank 100 0.4 59.5 40.1 100 0.2 99.8 100 8.8 2.7 88.5 الغربية لضفة ا 

 Urban 100 0.2 51.5 48.3 100 0.1 99.9 100 7.0 2.0 91.0 ضر ح 

 Rural 100 1.3 92.9 5.8 100 0.4 99.6 100 16.2 5.4 78.4 يف ر 

 Camps 100 0.1 13.7 86.2 100 - 100 100 - - 100 خيمات م 

 Gaza Strip 100 0.1 18.0 81.9 100 0.1 99.9 100 0.1 3.0 96.9 غزة طاع ق 

 Urban 100 0.1 19.3 80.6 100 0.1 99.9 100 - 3.7 96.3 ضر ح 

 Rural 100 0.0 48.2 51.8 100 - 100 100 - - 100 يف ر 

 Camps 100 0.0 5.8 94.2 100 0.2 99.8 100 0.2 0.2 99.6 خيمات م 

 *Note:  Other include water tanks, springs and other resources not mentioned above.  * أخرى تشمل شراء تنكات مياه واستخدام مياه النبع أو العين إضافة إلى أي مصدر آخر غير الخيارات المذكورة. 
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    2010، لتجمعاوالمنطقة ونوع ) مطبخ وحمام ومرحاض(لألسر في األراضي الفلسطينية حسب توفر  لنسبياالتوزيع : 15 دولج

Table 15: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Availability of (Kitchen, Bathroom and Toilet), Region and Type 
of Locality, 2010 

 

 Availability of (Kitchen, Bathroom and Toilet) ومرحاض حمامومطبخ  (وفرت ( 

 رحاضم
Toilet 

 حمام
Bathroom 

 طبخم
Kitchen  Region and Type of Locality 

المجموع
Total 

يوجد ال
No 

Toilet 

متصل بالمياه ر غي
Without Piped

Water 

بالمياه تصل م
With Piped

Water 

 المجموع
Total 

 يوجد ال
No 

Bathroom

متصل بالمياه ير غ
Without Piped 

Water 

بالمياه تصل م
With Piped

Water 

 المجموع
Total 

 يوجد ال
No 

Kitchen

متصل بالمياه ير غ
Without Piped

Water 

 بالمياه تصل م
With Piped 

Water 

ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 0.5 1.7 97.8 100 0.4 1.6 98.0 100 0.2 1.6 98.2 الفلسطينية ألراضي ا 

 Urban 100 0.4 1.5 98.1 100 0.3 1.4 98.3 100 0.2 1.3 98.5 ضر ح 

 Rural 100 1.1 3.3 95.6 100 1.0 2.9 96.1 100 0.5 3.1 96.4 يف ر 

 Camps 100 - 0.2 99.8 100 0.1 0.2 99.7 100 0.1 0.5 99.4 خيمات م 

 West Bank 100 0.7 2.4 96.9 100 0.4 2.3 97.3 100 0.4 2.1 97.5 الغربية لضفة ا 

 Urban 100 0.7 2.2 97.1 100 0.3 2.1 97.6 100 0.3 1.9 97.8 ضر ح 

 Rural 100 1.2 3.4 95.4 100 1.0 3.1 95.9 100 0.5 3.2 96.3 يف ر 

 Camps 100 - 0.3 99.7 100 0.2 0.3 99.5 100 0.1 0.7 99.2 خيمات م 

 Gaza Strip 100 - 0.5 99.5 100 0.3 0.3 99.4 100 0.1 0.4 99.5 غزة طاع ق 

 Urban 100 - 0.5 99.5 100 0.4 0.3 99.3 100 0.1 0.4 99.5 ضر ح 

 Rural 100 - 1.6 98.4 100 - 1.6 98.4 100 - 1.6 98.4 يف ر 

 Camps 100 - 0.2 99.8 100 - 0.2 99.8 100 - 0.5 99.5 خيمات م 
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 2010، لألسر في األراضي الفلسطينية حسب حيازة المسكن والمنطقة ونوع التجمع لنسبياالتوزيع : 16 دولج
Table 16: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Tenure of 

Housing Unit, Region and Type of Locality, 2010 
 

 Tenure of Housing Unit المسكن يازةح 
Region and Type of 

Locality    
 المجموع
Total خرىأ* 

Other* 
  ستأجرم

Rented  
 لكم

Owned 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 7.8 8.7 83.6 فلسطينية الألراضيا 

 Urban 100 8.4 10.7 80.9 ضرح 

 Rural 100 6.9 2.5 90.6 يفر 

 Camps 100 4.1 4.3 91.6 خيماتم 

 West Bank 100 7.9 10.3 81.8 الغربية لضفةا 

 Urban 100 8.7 13.6 77.7 ضرح 

 Rural 100 7.0 2.6 90.4 يفر 

 Camps 100 2.0 5.0 93.0 خيماتم 

 Gaza Strip 100 7.6 5.5 86.9 غزة طاعق 

 Urban 100 8.1 5.8 86.1 ضرح 

 Rural 100 4.9 2.2 92.9 يفر 

 Camps 100 5.7 3.9 90.4 خيماتم 

* Other include For Work  and Without Payment.      *أخرى تشمل مقابل عمل ودون مقابل. 

 
 
 

  2010 ،نطقةالشهرية والم ألجرةالنسبي لألسر التي تسكن في مساكن مستأجرة في األراضي الفلسطينية حسب االتوزيع : 17 دولج
Table 17: Percentage Distribution of Households Living in Rented Housing Units in the 

Palestinian Territory by Monthly Rent and Region, 2010 

 

 Region  لمنطقة ا 
Monthly Rent Jordanian Dinar غزة طاعق 

Gaza Strip 
 الغربية  لضفةا

West Bank
 الفلسطينية ألراضيا

Palestinian Territory 

 األردني دينارلابالشهرية  ألجرةا

 Less Than 50 1.2 11.3 9.1 50 ن مقلأ 

 50 - 99 43.3 23.3 27.5 50 - 99 

 100 - 149 48.7 22.1 27.8 100 - 149 

 150+ 6.8 43.3 35.6 150+  

 Total 100 100 100 لمجموعا 

 Average Monthly Rent  األجرة الشهرية توسطم 152.8 164.8 108.5
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   2010، والمنطقة ونوع التجمع لمعمرةالألسر في األراضي الفلسطينية حسب توفر السلع  لنسبة المئويةا: 18 دولج
Table 18: Percentage of Households in the Palestinian Territory by Availability of Durable Goods, Region and Type of Locality, 2010 

 

Region and Type of Locality لتجمعاونوع  لمنطقةا 
Gaza Strip غزة طاعق West Bank الغربية لضفةا Palestinian Territory الفلسطينية ألراضيا 

 المجموع حضر يفر خيماتم لمجموعا حضر يفر خيماتم لمجموعا حضر يفر خيماتم
Durable Goods 

Camps Rural Urban Total Camps Rural Urban Total Camps Rural Urban Total 

 المعمرة لسلعا

Private Car 3.6 7.6 7.6 7.0 16.5 24.8 32.5 29.6 9.2 23.8 23.0 21.9 خاصة  يارةس 

Refrigerator 97.6 91.9 95.7 95.9 97.8 96.1 97.4 97.1 97.7 95.8 96.7 96.7 كهربائية الجةث 

Washing Machine 96.0 93.7 94.6 94.8 95.4 94.8 96.3 95.9 95.8 94.7 95.6 95.5 سالة مالبسغ 

Television 98.9 93.8 96.7 96.9 98.6 97.1 97.6 97.5 98.8 96.9 97.2 97.3 لفزيونت 

Video 3.1 4.1 2.1 2.3 8.9 15.0 17.4 16.3 5.6 14.4 11.6 11.5 يديوف 

Satellite\ Dish 95.5 92.6 95.3 95.3 94.5 91.9 94.5 93.8 95.1 91.9 94.8 94.3 حن القطص 

Solar Boiler 60.5 57.4 60.9 60.7 57.4 74.3 71.3 71.2 59.2 73.4 67.3 67.6 شمسي خانس 

Central Heating 0.3 - 1.0 0.8 1.0 1.8 4.7 3.8 0.6 1.7 3.3 2.8 مركزية دفئةت 

Vacuum 8.3 14.2 14.8 13.8 24.1 28.0 45.2 39.6 15.1 27.2 33.6 30.8 كهربائية كنسةم 

Cooking Stove 100.0 99.5 99.4 99.5 99.8 99.7 99.5 99.5 99.9 99.7 99.4 99.5 غاز باخط 

Home Library 8.9 5.3 9.2 9.1 10.1 18.5 23.1 21.2 9.4 17.7 17.9 17.0 منزلية كتبةم 

Computer 46.1 39.2 42.1 42.6 42.6 45.9 50.9 49.2 44.6 45.5 47.6 46.9 اسوبح 

Telephone Line 37.0 34.5 38.5 38.2 37.3 42.0 49.7 47.0 37.2 41.5 45.5 44.0 ثابت هاتف طخ 

Palestinian Internet 23.0 25.8 22.7 22.8 14.3 20.3 23.0 21.8 19.3 20.6 22.9 22.1 ط إنترنت فلسطينيخ 

Israeli Internet 0.3 0.6 0.3 0.3 2.3 1.0 5.9 4.5 1.2 1.0 3.8 3.0 ط إنترنت إسرائيليخ 

Palestinian Mobile 94.4 94.8 94.5 94.5 87.1 89.0 81.0 83.3 91.3 89.3 86.1 87.1  قال فلسطينينهاتف 

Israeli Mobile - - 0.4 0.3 21.1 26.8 31.2 29.5 9.1 25.2 19.5 19.5  قال إسرائيلينهاتف 

Tumble Drier 3.9 4.6 1.2 1.7 1.8 2.4 6.1 4.9 3.0 2.6 4.2 3.8 مالبس شافةن 

Radio\ Recorder 33.6 27.3 34.4 34.1 54.9 52.9 60.2 58.1 42.8 51.5 50.4 49.9 مسجل/ اديور 

Microwave 12.3 12.6 12.2 12.2 31.3 30.5 38.2 35.9 20.5 29.5 28.3 27.8 يكرويفم 

DVD 2.3 2.0 2.8 2.7 15.0 18.9 25.8 23.4 7.8 17.9 17.1 16.4 هاز فيديو رقميج 
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   2010، ونوع التجمع المنطقةوالتوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب عدد الغرف في المسكن : 19 دولج
Table 19: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Number of Rooms in the Housing Unit, Region and Type of 

Locality, 2010 
 

 Number of Rooms الغرف دد ع
Region and Type of Locality 

 عدد الغرف في المسكن توسطم
Average Number of 

Rooms in the Hosing Unit

 المجموع
Total 

5+ 4 3 2 1 
 لتجمعاونوع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 3.6 100 20.1 34.0 30.5 12.5 2.9 لفلسطينية األراضيا 

 Urban 3.7 100 20.4 34.9 30.1 12.0 2.6 ضرح 

 Rural 3.7 100 21.3 31.9 30.8 12.3 3.7 يفر 

 Camps 3.4 100 14.8 31.3 33.3 16.9 3.7 خيماتم 

 West Bank 3.6 100 20.2 31.8 31.5 13.3 3.2 ةيالغرب لضفةا 

 Urban 3.6 100 20.6 32.4 31.2 12.9 2.9 ضرح 

 Rural 3.7 100 21.4 31.3 30.8 12.6 3.9 يفر 

 Camps 3.2 100 10.8 27.3 37.1 20.3 4.5 خيماتم 

 Gaza Strip 3.7 100 19.9 38.2 28.6 11.1 2.2 غزة طاعق 

 Urban 3.7 100 20.3 38.8 28.2 10.6 2.1 ضرح 

 Rural 3.7 100 20.1 41.7 29.5 8.1 0.6 يفر 

 Camps 3.6 100 17.9 34.3 30.5 14.4 2.9 خيماتم 

 



 

 73

   2010، ونوع التجمع المنطقةوفي المسكن  لغرف المخصصة للنوماالتوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب عدد : 20 دولج
Table 20: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Number of Rooms for Sleeping in Housing Unit, Region and Type 

of Locality, 2010 
 

 Number of Rooms for Sleeping المخصصة للنوم الغرف دد ع

Region and Type of Locality 

 لمخصصة للنوماعدد الغرف  توسطم

 ي المسكنف
Average Number of 

Rooms for Sleeping in 
the Hosing Unit 

 المجموع
Total 5+ 4 3 2 1 

 لتجمعاونوع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 2.2 100 0.7 4.2 30.7 45.6 18.8 لفلسطينية األراضيا 

 Urban 2.2 100 0.6 4.2 31.5 45.9 17.8 ضرح 

 Rural 2.2 100 0.8 3.6 27.8 46.1 21.7 يفر 

 Camps 2.2 100 0.8 4.9 30.2 43.0 21.1 خيماتم 

 West Bank 2.1 100 0.6 2.2 27.2 48.4 21.6 الغربية لضفةا 

 Urban 2.1 100 0.5 1.8 27.4 49.3 21.0 ضرح 

 Rural 2.2 100 0.8 3.3 27.1 46.4 22.4 يفر 

 Camps 2.0 100 0.2 1.7 24.8 47.1 26.2 خيماتم 

 Gaza Strip 2.4 100 0.8 8.0 37.6 40.3 13.3 غزة طاعق 

 Urban 2.4 100 0.7 8.2 38.1 40.3 12.7 ضرح 

 Rural 2.5 100 0.6 8.5 39.9 41.1 9.9 يفر 

 Camps 2.4 100 1.3 7.2 34.4 40.0 17.1 خيماتم 



 

 74

 2010 ،لتجمعاسكن والمنطقة ونوع ملألسر في األراضي الفلسطينية حسب كثافة ال لنسبياالتوزيع : 21 دولج
Table 21: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Housing Density, Region and Type of Locality, 2010 

 

 Housing Density المسكن ثافةك 

Region and Type of Locality   كثافة المسكن توسطم 
Average Housing Density 

 لمجموعا
Total 3+ 2.99 - 2.00 1.99 - 1.00  1اقل من  

Less Than 1 
 ونوع التجمع  لمنطقة  ا

 Palestinian Territory 1.6 100 9.5 28.1 48.7 13.7 الفلسطينية ألراضي ا 

 Urban 1.6 100 9.0 28.2 48.8 14.0 ضر ح 

 Rural 1.6 100 9.8 24.4 51.8 14.0 يف ر 

 Camps 1.7 100 13.1 33.9 41.1 11.9 خيمات م 

 West Bank 1.5 100 8.1 25.1 51.4 15.4 الغربية لضفةا 

 Urban 1.5 100 6.9 24.9 51.9 16.3 ضرح 

 Rural 1.6 100 9.9 23.9 52.3 13.9 يفر 

 Camps 1.7 100 14.4 31.9 42.3 11.4 خيماتم 

 Gaza Strip 1.8 100 12.2 33.8 43.4 10.6 غزة طاعق 

 Urban 1.8 100 12.4 33.5 44.0 10.1 ضرح 

 Rural 1.6 100 8.2 33.3 43.6 14.9 يفر 

 Camps 1.7 100 12.2 35.4 40.1 12.3 خيماتم 
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 2010 المنطقة،ولألسر في األراضي الفلسطينية حسب كثافة المسكن ونوع المسكن  لنسبياالتوزيع : 22 دولج
Table 22: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory  by Housing 

Density, Type of Housing Unit and Region, 2010 
 

 Housing Density   المسكن ثافةك 
Type of Housing Unit and 

Region 
 المجموع
Total 3+ 2.99 - 2.00 1.99 - 1.00  1اقل من  

Less Than 1 
المنطقةوالمسكن  وعن

 Palestinian Territory 100 9.5 28.1 48.6 13.8 نيةلفلسطي األراضيا 

 Villa 100 4.5 13.9 51.6 30.0 يالف 

 House 100 10.1 28.4 47.3 14.2 ارد 

 Apartment 100 8.3 28.2 50.2 13.3 قةش 

 Independent Room 100 41.4 15.4 43.2 - مستقلة رفةغ 

 Other* 100 58.5 31.0 10.5 - خرىأ* 

 West Bank 100 8.1 25.1 51.4 15.4 الغربية لضفةا 

 Villa 100 5.1 9.9 57.6 27.4 يالف 

 House 100 8.8 26.1 49.8 15.3 ارد 

 Apartment 100 6.5 24.3 53.5 15.7 قةش 

 Independent Room 100 30.4 12.0 57.6 - مستقلة رفةغ 

 Other* 100 50.3 37.1 12.6 - خرى أ* 

 Gaza Strip 100 12.2 33.8 43.4 10.6 غزة طاعق 

 Villa 100 - 48.6 - 51.4 يالف 

 House 100 14.3 35.9 39.1 10.7 ارد 

 Apartment 100 10.5 32.9 46.1 10.5 قةش 

 Independent Room 100 64.5 22.8 12.7 - مستقلة رفةغ 

 Other* 100 100 - - - خرىأ* 

 *Other include(Tent, Marginal and Other) * خيمة، براآية، اخرى(أخرى تشمل( 
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 2010 ،لألسر في األراضي الفلسطينية حسب كثافة المسكن وحيازة المسكن والمنطقة لنسبياالتوزيع : 23 دولج
Table 23: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Housing 

Density, Tenure of Housing Unit and Region, 2010 
 

 
 

رة عن اقرب وحدة سكنية خارج المبنى س األراضي الفلسطينية حسب بعد المسكن الذي تقيم فيه األالتوزيع النسبي لألسر في: 24دول ج

 2010والمنطقة، 
Table 24:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by the Distance 

Between their Housing Units and the Nearest Housing Unit and Region, 2010 
 

Region   المنطقة 

 The Distance between Housing ألراضي الفلسطينيةا لضفة الغربيةا طاع غزةق
Unit and the nearest Housing Unit 

Gaza Strip West Bank Palestinian 
Territory 

عد المسكن عن اقرب وحدة ب

 سكنية

Less Than 5m 93.8 64.0 74.1  م5اقل من  

6-10m 4.3 24.2 17.5 6-10 م 

11-20m 1.2 6.4 4.6 11-20 م 

20+m 0.7 5.4 3.8 20+م 

Total 100 100 100 لمجموعا 
Average Distance between 
Housing Unit and the nearest 
Housing Unit m 

3.1 9.3 7.2 
متوسط بعد المسكن عن اقرب 

 وحدة سكنية م

 Housing Density السكن ثافةك 

Tenure of Housing Unit and Region  المجموع 
Total 3+ 2.99 - 2.00 1.99 - 1.00  1من  قلا

Less Than 1 

 المسكن والمنطقة  يازةح

 Palestinian Territory 100 9.5 28.1 48.6 13.8 الفلسطينية ألراضيا 

 Rented  100 9.0 28.2 48.8 14.0 لكم 

 Owned 100 9.8 24.4 51.8 14.0 ستأجرم  

 Other* 100 13.1 33.9 41.1 11.9 خرىأ* 

 West Bank 100 8.1 25.1 51.4 15.4 الغربية لضفةا 

 Rented  100 7.9 24.9 50.8 16.4 لكم 

 Owned 100 6.8 27.7 53.4 12.1 ستأجرم  

 Other* 100 11.6 23.7 54.6 10.1 خرىأ* 

 Gaza Strip 100 12.2 33.8 43.4 10.6 غزة طاعق 

 Rented  100 10.8 33.6 44.7 10.9 لكم 

 Owned 100 10.2 35.7 46.8 7.3 ستأجرم  

 Other* 100 30.0 35.0 26.1 8.9 خرىأ* 

* Other include For Work  and Without Payment.      *أخرىودون مقابل، مقابل عمل : أخرى تشمل  
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سنوات القادمة والمنطقة  لعشرا حاجة األسرة من الوحدات السكنية خالل بسر في األراضي الفلسطينية حسلأل لنسبياالتوزيع :  25 دولج

 2010، ونوع التجمع
Table 25:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Household Need 

from Housing Units During the Next Ten Years, Region and Type of Locality, 2010 
 

 Household Need  األسرة  اجة ح Region and Type of 
Locality 

 لمجموعا
Total +4 3 2 1 0 

 ونوع التجمع  لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 8.0 10.2 17.7 35.7 28.4 الفلسطينية ألراضيا 

 Urban 100 8.1 10.5 17.7 35.5 28.2 ضرح 

 Rural 100 8.0 8.9 15.7 36.8 30.6 يفر 

 Camps 100 7.5 10.4 21.5 35.8 24.8 خيماتم 

 West Bank 100 7.3 9.3 15.6 39.9 27.9 الغربية لضفةا 

 Urban 100 7.2 9.5 15.2 40.5 27.6 ضرح 

 Rural 100 7.9 8.9 15.4 37.1 30.7 يفر 

 Camps 100 6.5 9.6 19.5 44.8 19.6 خيماتم 

 Gaza Strip 100 9.3 12.0 22.0 27.7 29.0 غزة طاعق 

 Urban 100 9.5 12.3 21.9 27.2 29.1 ضرح 

 Rural 100 9.0 8.3 20.4 33.2 29.1 يفر 

 Camps 100 8.3 11.0 23.0 28.9 28.8 خيماتم 

 
 

ر سنوات القادمة شخالل الع ناؤهابطيع األسرة لألسر في األراضي الفلسطينية حسب عدد الوحدات السكنية التي تست لنسبياالتوزيع :  26 دولج

 2010، والمنطقة ونوع التجمع
Table 26:  Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by Number of 

Housing Units Which Household Can Build it During the Next Ten Years, Region and Type of 
Locality, 2010 

 

 Number of Housing Units  السكنية  لوحدات ادد ع Region and Type of 
Locality  

 لمجموعا
Total 2+ 1 0 

 مع جونوع الت لمنطقةا

 Palestinian Territory 100 3.4 33.8 62.8 الفلسطينية ألراضي ا 

 Urban 100 3.0 33.6 63.4 ضر ح 

 Rural 100 5.7 35.2 59.1 يف ر 

 Camps 100 3.0 32.8 64.2 خيمات م 

 West Bank 100 4.5 41.1 54.4 الغربية لضفة ا 

 Urban 100 4.0 42.6 53.4 ضر ح 

 Rural 100 6.0 36.6 57.4 يف ر 

 Camps 100 3.6 41.9 54.5 خيمات م 

 Gaza Strip 100 1.5 19.5 79.0 غزة طاع ق 

 Urban 100 1.3 18.7 80.0 ضر ح 

 Rural 100 1.8 11.3 86.9 يف ر 

 Camps 100 2.5 25.0 72.5 يمات مخ 
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Preface 
 

 
Statistics about housing and housing conditions are necessary to shed light on the housing 
charcteristics of the Palestinian society. PCBS has comitted iself to conduct a survey on the 
housing conditions periodically (every three years) to meet the increasing demands of users. 
The survey on the housing conditions for 2010 was conducted as an annex to the Labor force 
Survey (fourth quarter, 2010). The relevant data was collected during the period 01/10-
13/12/2010. 
   
This report on the Housing Conditions provides basic information on the main statistical 
indicators of housing            conditions, including housing density, number of rooms in the 
housing unit, tenure of housing unit, facilities, water supply, electricity, sewage system and  
durable goods…etc.    
 
PCBS is pleased to present this report on the findings of the Housing Conditions Survey, 2010 
as a basic reference for planners, decision–makers and all users interested in utilizing housing 
data in the different demographic, social, economic and housing fields.  The findings of the 
Housing Conditions contribute to the building process  of the Palestinian independent state 
based on sound scientific basis. 
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Executive Summery 
 

The findings of the Population, Housing, and Establishment Census that was conducted by 
PCBS in 2007 showed that the number of housing units in the Palestinian Territory reached 
701,937; thereof  456,314 in the West Bank and 245,623 Housing Unit in Gaza Strip 
 
According to PCBS estimated data, the number of housing units in the Palestinian Territory in 
2010 was 850,563 reflecting  an increase by 23% compared with 2007. 
 
The results of the Housing Conditions survey in 2010  indicated that 0.9% of households in 
the Palestinian Territory live in a villa ,  47.8% live in a house, while 50.2% live  in 
apartments, compared with 55.6% live in houses and 40.8% live in apartments at the end of 
2006.  The percentage of households living in a house in rural areas in 2010 is 74.3% while 
41.9% of households in urban areas live in a house. 
 
The results of the Housing Conditions Survey for the years 2000, 2006 indicated that the 
average monthly rent paid for a housing unit in the Palestinian Territory was 86 and 115 
Jordanian Dinar respectively. This amount was increased by 153 Jordanian Dinar to reach  
165 Jordanian Dinar in the West Bank and 109  Jordanian Dinar in Gaza Strip. 
 
According to the results of the Housing Conditions Survey 2010, the average number of 
rooms in the housing unit in the Palestinian Territory is 3.6 distributed as 3.6 for the West 
Bank, and more than the average in Gaza Strip to reach to 3.7. 
 
The results show that the average housing density in the Palestinian Territory in general is 1.6 
person per room. The average for the West Bank is 1.5 whereas the average for Gaza Strip is 
1.8 person per room.   
 
The data for the Housing Conditions survey 2010 show that 71.6% of households in the 
Palestinian Territory need to build new housing units during the next ten years, while 37.2% 
of households in the Palestinian Territory are capable to  build additional housing units. In the 
West Bank, 72.1% of households need to build new housing units during the next ten years, 
while the percentage is 71.0% in Gaza Strip 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
A series of basic requirements have to be met for a housing unit (regardless of its type and 
inhabitant) in order to be suitable for living purposes, such as hygiene and privacy.  Thus, a 
healthy housing unit would be the one that provides enough space for living, sleeping (rooms 
and bedrooms) and eating (a kitchen). The housing unit must haveventilation, exposure to 
sunlight, toilet facilities, electricity and drinking water installation. 
 
Henceforth, the housing unit should constitute a basic requirement of the living conditions for 
the Palestinians living in the Palestinian Territory,  and it is therefore important to provide data 
on housing conditions, housing unit characteristics and housing density.  
 
This report contains the main results of the Housing Conditions Survey  in the Palestinian 
Territory that was implemented by PCBS as an annex to the Labour Force Survey during the 
period  (1-10 to 31-12-2010). 
 
The Housing Conditions Survey 2010 is the fourth specialized survey on the indicators of 
housing conditions that was carried out by PCBS. The Survey’s questionnare included the main 
indicators about housing conditions. 
 
This survey aims to provide general reliable data on housing conditions in the Palestinian 
Territory, regional data for the West Bank and Gaza Strip, and data by type of locality (urban, 
rural and refugee camps).  The survey is to carried out once every three years.   
 
This report comprises five chapters; the first chapter presents background on the Housing 
Conditions Survey 2010 and the housing statistics; chapter two presents the main difinitions 
used in the report; the third chapter exhibits the main findings of the Housing Conditions 
Survey 2010 including type of housing unit, tenure of housing unit, housing density; chapter 
four discusses the methodology used in the Housing Conditions Survey 2010, and the fifth 
chapter details the quality of the data of the survey. 
. 
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Chapter Two 
   

Concepts and Definitions 
 

This section presents the main concepts and definitions used to derive the main indicators of housing 
and housing conditions statistics. These concepts and definitions are based on international 
recommendations in the field of housing statistics, and they are the same in all subjects in PCBS.  The 
main concepts and expressions mentioned in this report were as follows: 
 
Locality: 
A permanently inhabited place, which has an independent municipal administration or a 
permanently inhabited, separated place not included within the formal boundaries of another 
locality. 
 
Locality Type: 
Localities have been divided into three types: Urban, Rural, Camps 
Urban: Any locality whose population amounts to 10,000 persons or more. This applies to all 
governorates/districts centers regardless of their size. Besides, it refers to all localities whose 
populations vary from 4,000 to 9,999 persons provided they have, at least, four of the following 
elements: public electricity network, public water network, post office, health center with a full – 
time physician and a school offering a general secondary education certificate. 
Rural: Any locality whose population is less than 4,000 persons or whose population varies from 
4,000 to 9,999 persons but lacking four of the aforementioned elements. 
Camp: It refers to any locality referred to as a refugee camp and administered by the United 
Nations Refugees and Work Agency in the Near East (U.N.R.W.A.).  
 
Availability of Durable Goods: 
This section refers to the durable goods owned by the household: Private car, refrigerator, solar boiler, 
central heating, home library (availability of a minimum of 10 non –scholastic books used for 
developing the cultural, religious aspects of knowledge …etc.), cooking stove, washing machine, 
television, video, computer, dish, ect. 
 
Average Housing Density: 
It refers to the average number of persons living in the room. This average calculated through 
dividing the total number of individuals for a certain category by the total number of rooms for 
that particular category.  
 
Bathroom: 

The bathroom is defined as the room used for taking a shower or a bath. It has a door that could 
be closed during the shower. A bathroom is classified as follows: 
1. Bathroom with Piped Water: This category applies when there is a bathroom   connected to 

water resources or when there is a water tap in the bathroom.  
2. Bathroom without Piped Water: This category applies when there is a bathroom that      is not 

connected to water resources. 
3. No Bathroom: This category applies when there is no separate bathroom in the  Housing unit.  
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Connection to Water: 
1. Public Water Network: A network of pipes for the purpose of providing clean water to 

households. It normally belongs to a municipality, the council or to a private company. 
2. Mekorot Israeli company: A network of pipes for the purpose of providing clean water 

to households. It normally belongs to Mekorot Israeli company. 
3. Collection Water Wells: Wells that are dug in the ground for the purpose of collecting 

rain water. 
4. Springs: Water that is discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the groundwater table; it could be permanent or seasonal, and it 
is considered as one of the natural resources for irrigation. 

5. Water Tanks: Using water from vehicles that distribute and transfer water. 
6. Others: If the source of water was not mentioned above 

 
 Connection to Electricity: 

1. Public Network: Electrical wiring deployed in residential areas and covering all or most 
of the households in the locality, particularly through electricity companies or local 
authorities (municipal or village),  

2. Private Generator: Device used for electric power generation and supply to housing and 
owned by the owner of the household or group of individuals. 

3. Not Available:  In the case of lack of means and therefore foregoing electricity. 
 
 Connection to Sanitation: 

This question illustrates the house connections to sanitation which are: 
1. Sewage Network: System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate 

wastewater (rainwater, domestic and other wastewater) from any of the location places 
generation either to municipal sewage treatment plant or to a location place where 
wastewater is discharged. 

2. Cesspit: A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with 
either tight or porous walls 

3. Not Found: In case of no provision from the above methods.  
 

Construction Material ofExternal Walls: 
The main material construction of external sides of walls and it could comprise cleaned stone, 
stone and concrete,  concrete, cement blocks, adobe clay, old stone or other. 
 

Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit share meals and make joint provision for food 
and other essentials of living. 

 
Housing Density (Number of persons per Room): 

It is defined as the number of occupants per room (number of persons who live in the 
household divided by the total number of occupied rooms of the household).  Households, 
who live in housing units with unknown number of rooms are not considered in the 
calculation. 
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Type of Housing Unit: 
This term describes one of the following: Villa, House, Apartment and other. 
 

Villa: A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is 
constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double or 
multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is constructed as bedrooms 
whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen and other related 
services. In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the area of this garden, 
which is  surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have roofed parking area 
(garage). Villas also may include separate small building or extensions as part of them. 
 House: A building usually established for the residence of one household or more; it is the 
typical form of residential buildings prevailing in Palestine. The house may be comprised of 
single story or more that is utilized by a single household. Nevertheless, if the house is divided 
into housing units each of which has its own utilities and occupied by a different household, 
each housing unit would be classified as an apartment. 
Apartment: It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed 
with kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the road 
through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household. 
Independent Room: It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing 
with other households these basic services, and it is prepared for living. 
Other: It refers to any type of building other than the aforementioned. Examples of this type 
include tent, marginal, cottages, caves, grottos, and booths occupied by a tenant during the 
survey 
 

Housing Unit: 
 A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 
independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 
The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household 
during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work purposes 
or both purposes. Also, it might be closed, vacant or deserted. 
 

Kitchen: 
The kitchen is normally defined as a four – wall – room with a ceiling typically used for 
preparing food. Kitchens are classified as follows: 

1. Kitchen with Piped Water: This category applies to cases involving a water tap in the 
kitchen.  

2. Kitchen without Piped Water: This category applies to cases not involving a water tap 
in the kitchen. 

3. No Kitchen: This category applies when there is no separate kitchen in the Housing unit.  
 

Rent: 
The amount paid periodically (weekly, monthly, etc.) for the space occupied by the household. 

 
Room: 

The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, provided 
that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or surpasses more than 
4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. Likewise, the salon or living room 
is considered a room. The kitchen, bathroom, paths and toilet are not considered rooms. Areas 
allocated for animals and poultry along with those used for work purposes only, are not 
considered rooms. 
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Bedroom:  
Any area equal to or greater than (4) m 2 (four square meters and over), surrounded by walls, ceiling 
and easy to isolate users from the others, used to sleep one person or more members of the 
household. The balconies (Frendat) repelling if the bedroom area equal to or more than four square 
meters, and used for the purpose of sleep. 

 
Tenure of Housing Unit: 

This section refers to the household tenure of the Housing unit that could be one of the following 
categories: 

1. Rented: If the housing unit is rented. 
2. Owned: This category applies when the household or one of the household member 

(usually live therein) owns the Housing unit.  
3. Without Payment: If the housing unit is used without any payments.  
4. For Work: If the housing unit is offered to the household as a result of working relation 
with one member of the family or more. 

 
Toilet: 

A toilet (WC) may be classified as follows: 
1. Toilet with Piped Water: This category applies when there is a toilet connected to 

water resources or when there is a water tap in the toilet.  
2. Toilet without Piped Water: This category applies when there is a toilet that is not 

connected to water resources. 
3. No Toilet: This category applies when there is no separate toilet in the Housing unit.  

 
Symbols Used in Tables: 

(..):  Data not available 
(-):  Data Does not exist 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

The findings of the Population, Housing, and Establishment Census-2007 that was conducted in 
by PCBS, show that the number of housing units in the Palestinian Territory was 701,937 of 
which 456,314 in the West Bank and 245,623 Housing Unit in Gaza Strip 
 
According to PCBS estimates, the number of housing units in the Palestinian Territory in 2010 
reached 850,563 housing unit; showing an increase by  23.0% compared with year 2007. 
 

Figure 1: Projected Housing Units in the Palestinian Territory by Region and Year 
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This chapter presents the main findings of the Housing Conditions Survey-2010 that was 
conducted in the Palestinian Territory in 2010.   
 
The survey provides statistics on key indicators pertaining to the housing conditions in the 
Palestinian Territory, mots important of which housing conditions, housing characteristics and 
housing density.  
 
3.1 Housing Unit Characteristics 

 
Type of Housing Unit: 
The results of the Housing Conditions Survey 2010 indicated that 0.9% of households in the 
Palestinian Territory live in a villa and 47.8% live in a house; while 50.2% live in apartments, 
compared to 55.6% live in house and 40.8% live in apartments at the end of year 2006.  The 
percentage of households living in a house in rural areas in 2010 was 74.3% while 41.9% of 
households in urban areas live in a house 
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Figure 2: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory  by Type of 
Housing Unit and Type of Locality, 2010 
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Construction Material of External Walls: 
The results of the survey indicated that 56.9% of households in the Palestinian Territory in 
2006 live in housing units that were built of cement block , compared with 52.9% in the year 
2010. About 28.8% of households in the West bank in 2010 live in housing units made of 
cement block compared with at least 99.3% in Gaza Strip.  
 
Year of Completing Housing Unit Construction: 
The results show that 36.7% of households in the Palestinian Territory live in housing units that 
were built between 1995-2000; 18.8% of households live in housing units that were built after 
the year 2000 and 7.8% of households live in housing units that were built before 1967. 

 
3.2 Housing Conditions 
 
Tenure of Housing Unit: 
The percentage of households living in owned housing units in the Palestinian Territory is 
83.8%, including 81.8% in the West Bank and 86.9% in Gaza Strip. In addition, 8.7% of 
households live in rented housing units, including 10.3% in the West Bank and 5.5% in Gaza 
Strip compared with 8.5%, 11.5% in the years 2000, 2006. 
 
Rent: 
The survey’s results of the years 2000 and 2006 indicated that the average monthly rent paid 
for a housing unit in the Palestinian Territory was 85.6 and 115 Jordanian Dinar respectively. 
This average increased to reach 152.8 Jordanian Dinar in 2010, including 164.8 Jordanian 
Dinar in the West Bank and 108.5 Jordanian Dinar in Gaza Strip. Data also indicate that 43.3% 
of households in the West Bank live in rented housing units and pay a monthly rent of 150 
Jordanian Dinar or more, whereas  the percentage in Gaza Strip is 6.8%. 
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Availability of Durable Goods:  
Results show that 21.9% of the households in the Palestinian Territory have a private car, 
distributed as 29.6% in the West Bank and 7.0% in Gaza Strip, whereas 96.7% of households 
have a refrigerator in the Palestinian Territory.  Also 94.3% households in the Palestinian 
Territory have Satellite\ Dish, while 46.9% have Computer 
 

Figure 3: Percentage of Households in the Palestinian Territory by Availability of 
Durable Goods, 2010 
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3.3 Housing Density 

3.2  
Number of Rooms in the Housing Unit: 
The results indicate that the average number of rooms in the housing unit in the Palestinian 
Territory is 3.6. In addition, 15.4% of the households in the Palestinian Territory live in 
housing units with 1-2 rooms; 16.5% in the West Bank and 13.3% in Gaza Strip.   

  
Housing Density: 
The results show that the average housing density in the Palestinian Territory in general is 1.6 
person per room. The average housing density in the West Bank is 1.5 whereas the average in 
Gaza Strip is 1.8 persons per room.  The results indicate that 9.5% of the households in the 
Palestinian Territory live in housing units with three persons or more per room including 12.2% 
in Gaza Strip and 8.1% in the West Bank. 
 
Households Need from Housing Units: 
The findings of the Housing Conditions Survey show that 71.6% of households in the 
Palestinian Territory need to build new housing units during the next ten years, while 37.2% of 
the households in the Palestinian Territory can build additional housing units. In the West 
Bank, 72.1% of households need to build new housing units during the next ten years, while the 
percentage is 71.0% in Gaza Strip. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
This section presents a documentation of the methodology used in conducting the Housing 
Conditions Survey-2010 including the design of the survey's instruments, data collection, data 
processing and data tabulation. 
 
4.1 Questionnaire 
The design of the questionnaire for the Housing Conditions Survey was based on the 
experiences of similar countries as well as on international standards and recommendations for 
the most important indicators, taking into account the special situation of the Palestinian 
Territory. 
 
4.2 Sample Frame 
The sampling frame consists of all enumeration areas which were enumerated in 2007; each 
numeration area consists of buildings and housing units with average of about 150 households 
in it. These enumeration areas are used as primary sampling units PSUs in the first stage of the 
sampling selection, then the households’ frame for the chosen enumeration area in the first 
stage  is used in selecting the households in the second stage.  
 
Target Population: 
It consists of all Palestinian households and persons who are normally residents in the   
Palestinian Territories during 2010. 
 
Sampling design: 
The sample is stratified cluster sample with two stages: 
First stage: selection of a systematic random sample of 502 enumeration areas, excluding  
enumeration area that contain less than 40 households. 
Second stage: selection of a random area sample of average 16 households from each 
enumeration area selected in the first stage, then  selection of 16 households from each  
Enumeration Area that contain 80 households or more and then selection of 8 households from 
each  EA that contain less than 80 households . 
 
Stratification: 
The population was divided by: 
1- Governorates 
2- Type of Locality (urban, rural, refugee camps) 
 
Sample Unit: 
In the first stage, the sampling units are the enumeration areas (clusters) from the master 
sample. In the second stage, the sampling units are households. 
 
Sample Size: 
The estimated sample size is the same as for the LFS sample size in Fourth Quarter which is 
equal 7,820 household. 
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4.3  Fieldwork 
Training Fieldworkers:  
Fieldworkers were trained on the main skills relevant to the survey before the start of data 
collection.  Instructions for filling the questionnaire were made available for the interviewers. 
The training provided fieldworkers with aims and definitions of the different indicators of the 
survey. 

 
Data Collection:  
Fieldwork activities started on 02/10/2010 and lasted until 31/12/2010. Fieldworkers were 
distributed to all governorates proportional to the sample size of each governorate.  The 
fieldwork team consisted of 24 members, including one fieldwork coordinator, 4 supervisors,   
4 editors and 15 interviewers. 

 
4.4  Data Processing 
The data processing stage consisted of the following operations: 
1. Editing and coding before data entry: All questionnaires were edited and coded in the   

office using the same instructions adopted for editing in the field. 
 
2. Data entry: At this stage, data was entered into the computer using a data entry template 

developed in Access. The data entry program was prepared to satisfy a number of 
requirements such as: 
• To prevent the duplication of the questionnaires during data entry. 
• To apply integrity  and consistency checks of entered data. 
• To handle errors in user friendly manner. 
• The ability  to transfer captured data to another format for data analysis using statistical 

analysis software such as SPSS. 
 

4.5 Weight Calculation and the Estimation 
The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability where the sample of the survey is two stage stratified cluster 
sample. Thus, the weights are calculated for each stage and the primary Households Weights is 
the multiplication of the two weights. 
 
The primary weights for the households is adjusted to compensate for the non response of 
households and to be compatible with population size. This is done by calculating the 
adjustment factor for households weights and adjustment levels (Governorate and locality type) 
using households projection  by adjustment levels in 2010. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

The concept of data quality is constructed from many aspects starting from planning of the survey 
to disseminating the findings and understanding the results.  The main principles of quality in 
statistics include Accuracy, Comparability, and Data Quality Assurance Procedures. 
 
5.1 Accuracy 
It includes many aspects of the survey, mainly statistical errors due to the sample and non statistical 
errors referring to the workers and tools of the survey. It includes also the response rates in the 
survey and their effect on the assumptions.  This section includes: 
 
1.  Sampling Errors 
These types of errors evolved as a result of studying only part of the population and not all of it. 
Because this is a sampled survey, the data will be affected by sampling errors due to using a sample 
and not the whole frame of the population. Differences appear compared with the actual values that 
could be obtained through a census. 
 

 
95% confidence 

Interval 
 

 
Variable 

 
 

 
Estimate 

 
 

 
Standard 
Error% 

 
 

 
C.V % 

 
  

Lower 
 

Upper 
Percent of the household which own 
a computer in Gaza's camps 46 2.4 5.2 41.3 50.7 

Percent of the household where  the 
type of the housing unit is Apartment 
and tenure of housing unit is rent  in 
west bank 

72.1 2.7 3.8 66.4 77.1 

Percent of the household  where the  
Area of Housing Unit is above 200 
(m2) 

7.2 0.5 7 6.3 8.2 

  Average Monthly Rent (in 
Jordanian Dinar) where  the 
Household tenure of housing unit is 
rent  in west bank 

164.8 12.49 7.6 140.14 189.46 

Percentage of Households Living in 
Housing Unit with 3+ Housing  
Density in Gaza's camps  

12.6 2.1 18.6 9.1 17.3 

Percent of the household that can 
build one housing unit during the 
next 10 years 

25.3 1 4 23.4 27.4 

Percent of household where Nearest 
Doctor Clinic is More Than 5 Km in 
West bank 

8.7 1.3 15 6.5 11.6 
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3. Non Sampling Errors: 
These errors are due to non-response cases as well as the implementation of surveys.   In this 
survey, these errors emerged because of (a) the special content of the questionnaire itself, 
which some parts depend partially on estimation, (b) diversity of sources (e.g., the interviewers, 
respondents, editors, coders, data entry operator, etc). 
The sources of these errors can be summarized as:  

1. Some of the households were not in their houses and the interviewers could not meet 
them. 

2. Some of the households did not give enough attention to the questionnaire.   
3. Some errors occurred due to the way the questions were asked by interviewers. 
4. Misunderstanding of the questions by the respondents. 
5. Answering the questions related to monthly rent by making estimations. 

 
5.2 Comparability 
The data of the Housing Conditions Survey 2010 is comparable geographically and over time 
by comparing the data between different geographical areas with the data of previous surveys 
and census 2007. 
 
5.3 Data Quality Assurance Procedures 
Several measures had been taken to ensure the efficiency of quality controls in the survey, such 
as: the training of fieldworkers on the main skills before the start of data collection, conducting 
field visits to fieldworkers to ensure the integrity of data collection, editing of questionnaires 
before data entry, using data entry application that does not allow any mistakes during the 
process of data entry, and then examining the data. This was done to ensure data is error free ; 
while cleaning and inspection of the anomalous values have been made to ensure harmony 
between the different questions on the questionnaire. 

 
5.4  Technical Notes 
This part presents the important technical notes on the indicators presented in the results of the 
survey: 

1. The sample size is enough to allow dissemination at a more detailed level such as 
governorate for the main indicators like the house type and the area of the house. 

2. In comparing data with previous years, it is important to take into consideration the 
declining of the exchange rate of major currencies (American Dollar, Jordanian Dinar) 
against the NIS. A table of exchange rates was included in this report. 
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