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تأســس املجلــس الفلســطيني لإلســكان عــام  1991يف مدينـــة القــدس كمؤسســة غيــر ربحيــة ،تهــدف
إلــى تطويــر قطــاع اإلســـكان واملســاهمة يف حــل مشــاكل اإلســـكان التــي تفاقمــت نتيجــة للوضــع
االقتصــادي والســـياسي املتــردي يف األراضــي الفلســطينية.
تقديــرا جلهــوده االســتثنائية يف املســاعدة علــى توفيــر املســاكن وتوفيــر فــرص العمــل ،وللجهــود يف
املســاعدة علــى إعطــاء األمــل إلــى أســر فلســطينية نــال املجلــس جائــزة الئحــة الشــرف لبرنامــج
األمم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية .)UN-Habitat Scroll of Honor Award 2007( ،كمــا نــال
املجلــس جائــزة دبــي الدوليــة ألفضــل املمارســات يف مجــال حتســن ظــروف املعيشــة ونقــل املعرفــة
لعــام .2008

الرسالة
املســاهمة يف حــل مشــكلة اإلســكان يف فلســـطني
مــن خــال توفيــر وحــدات ســكنية جتســد املوروث
الثقــايف واحلضــاري ،وذلــك لشــرائح ذوي الدخــل
احملــدود واملتوســط عبــر قــروض ســـكنية ميســرة،
والســعي لدعــم اجلمعيــات العاملــة يف مجــال
اإلســكان ،وكذلــك إعــداد األبحــاث اإلســكانية
للمســاهمة يف إيجــاد احللــول للمشــاكل يف قطــاع
اإلســكان ووضــع الرؤيــا املســتقبلية لهــذا القطــاع.

األهداف
•التخفيــف مــن ضائقــة الســكن التــي تعانــي
منهــا األســر ذات الدخــل احملــدود واملتدنــي
مــن خــال تقــدمي قــروض إســكان ميســرة
وطويلــة األجــل ،وبنــاء وبيــع الوحــدات
الســكنية بســعر التكلفــة.
•املســاهمة يف حتســن بيئــة الســكن
اخلاصــة بالفئــات الفقيــرة واملهمشــة وذوي
االحتياجــات اخلاصــة.
•دراســة واقــع وحاجــات اإلســكان يف املجتمــع
الفلســطيني وانتقــاء اآلليــات املــــائمة لتلبيــة
هــذه احلاجــات
•التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة واحملليــة
للعمــل علــى تطويــر قطــاع اإلســكان وإعــداد
اســتراتيجية وطنيــة لــه.
•تطويــر برامــج اإلســكان املســتدام ووضــع
السياســات اخلاصــة لــه بالتعــاون مــع
املؤسســات الفلســطينية.
•تطويــر قطــاع االنشــاءات باســتخدام أحــدث
الطــرق والوســائل ومعاييــر اجلــودة يف البنــاء.
•دعــم قضيــة اإلســكان علــى مختلــف
مســتوياتها يف مدينــة القــدس.
•املســاهمة يف تفعيــل التجــارة يف مــواد البنــاء
وخلــق فــرص عمــل للعمالــة الفلســطينية.
•العمــل ضمــن تقنيــات البنــاء والتخطيــط
احلديثــة دون املســاس بالطابــع التاريخــي
والثقــايف.
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البرامج
برنامج القروض المباشرة
يهــدف إلــى متكــن األســر ذات الدخــل احملــدود
واملتدنــي يف فلســطني مــن بنــاء او ترميــم او
تأهيــل مســاكنهم ،وذلــك مــن خــال تزويدهــم
بقــروض فرديــة ميســرة طويلــة االجــل.

برنامج تأهيل المسكن
يهــدف هــذا البرنامــج الــى املســاهمة يف التخفيف
مــن اثــار الفقــر علــى الفئــات املهشــمة والفقيــرة
مــن خــال منــح صغيــرة تصــل إلــى  8,000دوالر
يف الضفــة الغربيــة ،و 12,500دوالر يف القــدس،
خللــق بيئــة صاحلــة للســكن تســتويف شــروط
الصحــة والســامة وتخــدم اإلحتياجــات امللحــة
لألســرة.

برنامج القروض غير المباشرة:
يهــدف هــذا البرنامــج الــى بنــاء وحــدات ســكنية
قليلــة التكاليــف تناســب االســر الفلســطينية
الصغيــرة ذات الدخــل احملــدود .وبيعهــا وفــق
نظــام البيــع واإلقــراض ألجــل طويــل.

برنامج الترميم للبلدة القديمة في
القدس:
يهــدف البرنامــج الــى ترميــم املبانــي الســكنية االثريــة يف البلــدة القدميــة يف القــدس ،اخــذا بعــن
االعتبــار الطــرق احملليــة املســتخدمة يف الترميــم ،لتطويــر الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة
للســكان ،وتقليــص األزمــة الســكنية يف البلــدة القدميــة يف القــدس.

برنامج دعم التخطيط المكاني التشاركي في محافظات غزة:
يهــدف البرنامــج الــى تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف مجــال إعــداد املخططــات الهيكليــة والتفصيليــة
لبلديــات مهمشــة تأثــرت باالعتــداءات اإلســرائيلية ،وذلــك مــن خــال بنــاء القــدرات للمجتمــع احمللــي
والبلديــات املســتهدفة.
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البرامج االستراتيجية:
برنامج بناء الوحدات السكنية في القدس:
برنامــج بنــاء الوحــدات الســكنية يف القــدس
هــو برنامــج مميــز ،ويرجــع ذلــك إلــى ظــروف
البنــاء الصعبــة املفروضــة علــى املقدســيني
الفلســطينيني .واســتجابة لزيــادة الطلــب علــى
املســاكن يف القــدس ،يقــوم املجلــس الفلســطيني
لإلســكان بشــراء األراضــي وبنــاء شــقق عليهــا،
لبيعهــا لألســر ذات الدخــل املتدنــي واملتوســط
والتــي ال متلــك أراضــي خاصــة للبنــاء.

برنامج األراضي المخدومة:
يهــدف برنامــج األراضــي املخدومــة الــى تطويــر
املواقــع لتصبــح جاهــزة للبنــاء .مــن خــال هــذا
البرنامــج يحــدد املجلــس الفلســطيني لإلســكان
األرض املناســبة للبنــاء ويقــوم بتخطيــط وتنفيذ
البنــى التحتيــة واخلدماتيــة ،وتقســيم هــذه
األراضــي إلــى قطــع مبســاحات معينــة تصلــح
لبنــاء مســكن قابــل للتوســع .يتــم تخصيصهــا
للفئــات التــي تنطبــق عليهــا معاييــر املجلــس
يف اإلقــراض ،ملنحهــم قــروض ميســرة طويلــة
االجــل.
المجلس الفلسطيني لإلسكان
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مجلس اإلدارة للمجلس الفلسطيني لإلسكان:
•م .هشام العمري – رئيس مجلس اإلدارة.
•م .محمد زكريا األغا – نائب رئيس مجلس اإلدارة.
•م .فاتنة اجلاعوني – هودلي – أمني الصندوق.
•السيد رفعت صالح – أمني السر.
•السيد سمير جبريل – عضو.
•م .رضا عباس – عضو.

•د .جناة االسطل – عضو.
•م .رميا عرفات – عضو.

المنشورات

•املشروع الطارئ لتأهيل مساكن الفقراء واملهمشني يف القدس  -املرحلة األولى.2012 ،
•املشروع الطارئ لتأهيل مساكن الفقراء واملهمشني يف القدس  -املرحلة الثانية.2014 ،
•أعمال الكحلة للمباني القدمية.2014 ،
•العزل املائي لألسطح.2014 ،
•عمر بيتك بنفسك كتيب2012 ،
•مشاريع اإلسكان منخفضة التكلفة ،دليل ارشادي.2007 ،

•منشورات ندوة حول آليات إعادة اإلعمار -غزة 2015

•م .أنور بدوي – عضو.

•م .محمد الوزير – عضو.

•م .حسام العالول – عضو.
•م .نبيل عياد – عضو.
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إنجازات المجلس الفلسطيني لإلسكان

PHC achievements

اجمالي القيمة
عدد
عدد
املوقع اجلغرايف
الوحدات الوحدات اإلجمالية ()$

البرنامج
بناء الوحدات السكنية يف القدس

القدس
الضفة الغربية
القدس
غزة
الضفة الغربية
قطاع غزة
قطاع غزة

196

ترميم البلدة القدمية يف القدس

القدس

75

75

ترميم مؤسسات عامة

القدس

3

3

اإلقراض الفردي
القروض غير املباشرة
بناء جمعيات اإلسكان التعاونية

القدس
الضفة الغربية
قطاع غزة
قطاع غزة

تأهيل مساكن الفقراء واملهمشني
إعادة إعمار وحدات سكنية

30
1571
1730
578
408
1198

1,571

West Bank

3,879

1,730

Jerusalem

578

Gaza

408

West Bank

1198

Gaza
Gaza

Building for Cooperatives
Rehabilitation of the Old City of Jerusalem
Rehabilitation of Public Institutions

30
3879

109,203,204

109,203,204

1,606

54,495,425

54,495,425

1,606

196

3,706,455

3,706,455

196

196

2,110,000

2,110,000

75

75

Jerusalem

188,681

3

3

Jerusalem

188,681

511

Jerusalem

1,045

West Bank

690

Gaza

17,265,310

550

550

Gaza

Reconstruction Program

1,500,000

65

65

Gaza

Rehabilitation & Reconstruction for
Handicapped and Poor Families

565,000

6

6

Gaza

Support Program for Spatial Participatory
Planning for Municipalities

3,000,000

286

286

Jerusalem

Infrastructure Support for Housing
Cooperatives

204,788,749

8,942

10,232,366

2246

2,246

10,232,366

690
550

550

17,265,310

65

65

1,500,000

دعم التخطيط املكاني التشاركي

قطاع غزة

 6بلديات
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565,000

دعم اإلسكان والبنية التحتية

القدس

286

286

3,000000

8,942

204,788,749

تأهيل وإعادة بناء بالكامل لبيوت الفقراء واملعاقني قطاع غزة

2,522,307

30

30

Jerusalem

Build Housing Units in Jerusalem

2,522,308

511
1045

Total number
)Total budget ($
of units

# of
units

Location

Program

مصادر التمويل والشركاء

البنك اإلسالمي للتنمية

االحتاد االوروبي

منحة  MBCللوقف اإلسالمي
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Direct Credit

Indirect Credit

Rehabilitation Program

FINANCIAL RESOURCES AND PARTNERS

UN- Habitat

املنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة

وكالة بيت مال القدس

الصندوق العربي لالمناء
االقتصادي واالجتماعي

مؤسسة التعاون

املجلس الفلسطيني لإلسكان
تدوير

OCHA

احلكومة اليابانية

USAID

Government of Japan

برنامج دول مجلس التعاون
العادة اعمار غزة

صندوق االوبيك للتنمية الدولية
OPEC

25 Years of Building Homes
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