
 

 

 
 لإلسكاناعالن صادر عن المجلس الفلسطيني 

 طلبات االستفادة من  استقبال إعادة بشأن
ومناطق جـ من محافظة  في القدس مساكن الفقراء والمهمشينل الطارئ  تأهيلالبرنامج 

 األوروبياالتحاد الممول من  القدس

 
 

كان في فلسطين المتواصل للمساهمة في حل مشكلة االسالفلسطيني لإلسكان،  في إطار سعي المجلس
لتنفيذ مرحلة  بتوقيع اتفاقية جديدة مع االتحاد االوروبي قام المجلسعامة وفي القدس بشكل خاص، 

ومناطق ج التابعة  مساكن الفقراء والمهمشين في مدينة القدسل الطارئ  تأهيلالجديدة من برنامج 
ممول من االتحاد هذا المشروع  لألسر الفقيرة والمهمشة. منزالا  125هدف ترميم وتأهيل ب لمحافظة القدس

 ويستهدفضمن برامج المجلس المتعددة يندرج المشروع و  .طار برنامج القدس الشرقيةاألوروبي تحت إ
من محافظة  ـاء في مدينة القدس ومناطق جسها نسأسر التي تر شة والفقيرة، ال سيما األمهمح الئالشرا

  . لى تأهيلبحاجة إ القدس الذين يملكون بيوتاا 
  

طلبات استقبال  إعادةعن  نالفلسطينييللمواطنين المجلس الفلسطيني لإلسكان أن يعلن  يسر  نه وعليه فإ
 والذينباالستفادة من البرنامج  المواطنين الراغبينإمكان بوعليه،  البرنامج المذكور. منح الستفادة منا

 .15/06/2020من يوم االثنين  طلب االستفادة لتقديممراجعة المجلس  التالية المعاييرعليهم تنطبق 
 



 

 

 :الفئات المستهدفة
 

و في مناطق جـ من محافظة أ الشرقية القدس الذين تقع مساكنهم داخل المواطنين الفلسطينيين .1
 ن يكونوا:على أ و تأهيلترميم أوالتي تحتاج إلى أعمال  القدس

 
 في المناطق المستهدفة ماا ئدا سكناا يسكنون من م. 
   الفقراء، المهمشين، النساء المطلقات، االرامل، كبار السن، وذوي الشرائح الضعيفة والهشة )من

 :االحتياجات الخاصة...الخ(
 .األكثر حاجة من المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط االستفادة .2
 

 
 شروط االستفادة:

 
 المطبخ، الحمام، غرف النوم) مثل:تفتقر الى المرافق األساسية،  يوتاا العائالت التي تسكن ب -أ

 (لخ...ا

 .و الترميمأ التأهيل بأعمالعلى القيام  ن يكون مقدم الطلب غير قادر مالياا أ  -ب
وفي مناطق جـ من محافظة القدس  دوالر 1000في القدس عن  يزيد دخل األسرة الشهري  ال نأ  -ت

 دوالر.   500عن 
  .يملك حق االنتفاع من الوحدة  -ث
ترميم  موضوع و المؤسسات األخرى بخصوصمن منح المجلس أ ن ال يكون قد استفاد سابقاا أ  -ج

 .المسكن
  .التأهيلعلى االلتزام والمشاركة في نشاطات البرنامج الموازية لعملية  ن يكون قادراا أ  -ح
  .التأهيل أعمال بتنفيذ لاللتزام متضامناا  ن يقدم كفيالا أن يستطيع مقدم الطلب أ  -خ
بنفسه أو اشراك تأهيل المسكن الخاص به  بإدارة أعمال أن يستطيع مقدم الطلب أن يقوم  -د

 .أعمال التأهيل للمسكنإتمام اشخاص ذو صلة به لاللتزام ب
 .لتأكيد معلومات الطلبن يستطيع المتقدم تقديم الوثائق الالزمة أ  -ذ
 مقدمي الطلبات الستقبال زيارات لمساكنهم إلعداد تقرير حوله. استعداد  -ر
 للحاالت التالية:ولوية تعطى األ  -ز

 عجز رب االسرة. 
  فقدان رب االسرة. 
  رملة، مهجورة(أسر التي ترأسها نساء )مطلقة، األ. 
  ربعة اشخاص في الغرفة فما أتعاني من اكتظاظ في الغرف )و تقطن مساكن  سر التياأل

 .فوق(
 

 
وحتى الساعة  صباحاا  9:00من الساعة  15/06/2020من تاريخ  ابتداءا  الطلبات تسليم يكون على أن 
، خلف 3الشرفة/ عمارة النعمان، ط -، البيرةسكانة الفنية في المجلس الفلسطيني لإللدى الدائر  14:00
هاتف  أو، 123، داخلي 02-2/2415891هاتف رقم:  لالستفسار االتصال على ج الشيخ.عمارة بر 



 

 

: الصفحة الرسمية لإلدارة pal.org-www.phc ،Facebookالموقع االلكتروني ، 0593068702رقم 
 العامة المجلس الفلسطيني لإلسكان.

 
 

 

 

http://www.phc-pal.org/

