
	 	

 بیان صحفي
 بدعم من بنك فلسطین

 فتتاح ثالث مدارس حكومیة في قطاع غزةبإفل تحیبرنامج األمم المتحدة االنمائي 
 

كجزء من الجھود المستمرة لدعم قطاع التعلیم في قطاع غزة،  -2016دیسمبر  6قطاع غزة، 
الشعب  برنامج مساعدة/ احتفلت وزارة التربیة والتعلیم وبنك فلسطین وبرنامج األمم المتحدة االنمائي

الفلسطیني بافتتاح ثالث مدارس حكومیة في قطاع غزة مما یسھل من الوصول لخدمات التعلیم لما 
 .یزید على ثالثة االف طالب

متحدة األمم الشراف في وزارة التعلیم برنامج وقد شكر السید أشرف حرز هللا نائب وحدة التدریب واال
ة لطالبنا باننا نسعى لتوفیر بیئة تعلیمیة مناس"ین لمساھمتھم الكریمة، قائال االنمائي وبنك فلسط
الحقیقة لنا، ونحن أیضا ال نألو جھدا في االستثمار في طالبنا الذي یشكلون  والذین نعتبرھم الثروة

 ."سیشكل مستقبل دولتنا فلسطیننواة ثقافتنا ومستقبلنا الذي 
ول المم" الصیانة الدوریة للمدارس الحكومیة في قطاع غزة"یأتي االحتفال الیوم كجزء من مشروع 

الف دوالر موزعة على ثالث سنوات وینفذه برنامج األمم المتحدة  150من قبل بنك فلسطین بمبلغ 
الف طالب ستتحسن  15أن ما یزید على  ومن المتوقع. برنامج مساعدة الشعب الفلسطیني/ االنمائي

 .مدرسة حكومیة في قطاع غزة 15مقدرتھم على الوصول لخدمات التعلیم في 
أھیل توقد عبر السید عالء آل رضوان نائب المدیر العام لبنك فلسطین عن فخره باالنجار الممثل في 

ھیل المدارس الحكومیة في تأتي مساھمتنا لصیانة وتأ"مدارس حكومیة لھذا العام قائال  3وصیانة 
قطاع غزة كجزء من المسؤولیة االجتماعیة التي یلتزم بھا البنك، حیث یساھم البنك سنویا بانفاق 

 ."من ربحھم السنوي لدعم مشاریع مختلفة في قطاعات متعددة من بینھا قطاع التعلیم 6%
ثالث مدارس وھي مدرسة أسعد الصفطاوي ومدرسة صالح الدین وقد شملت أعمال الصیانة ل

المدارس وصیانة مرافق المیاه والصحة باالضافة الى ودھن ومدرسة شھداء الزیتون أعماال لطالء 
 .اصالح الطاوالت الصفیة

في  يوقد أشارت السیدة ایمان الحسیني مدیرة وحدة الھندسة في مكتب برنامج األمم المتحدة االنمائ
زم برنامج األمم المتحدة یلت"قوق االنسان األساسیة قائلة حق من ح اع غزة الى كون التعلیمقط

 االنمائي وشركائھ بتسھیل وصول الطالب الى بیئة تعلیمیة متطورة، كما أن توفیر تعلیم ذو جودة
ع ا في قطادامة التي یطمح البرنامج الى تحقیقھلرابع من األھداف التنمویة المستھو الھدف ا عالیة
 ."غزة

 عمل على ترمیم واصالح مدرسة الھدىومن الجدیر ذكره أنھ في المرحلة االولى من المشروع تم ال
تفاد واسالثانویة للبنات ومدرسة حسن النخال االساسیة ومدرسة العباس بن عبد المطلب االساسیة 

 2014لحرب االخیرة خالل اكانت ھذه المدارس مالجئ  ، وقدطالبة 1561طالب منھم  1900منھا 
 .في غزة


