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العربية والصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية ) األونروا(وّقعت وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  

 وّقع اإلتفاقية في عّمان آٍل من السيد  . دوالر لبناء خمس مدارس جديدة في قطاع غزة9,550,000ممثًال بالبنك اإلسالمي للتنمية إتفاقية بقيمة 
 . لعام لألونروامنصور بن فتن ممثل البنك اإلسالمي للتنمية ومدير دائرة الصناديق اإلئتمانية لدى البنك والسيد بيتر فورد ممثل المفّوض ا

  
 ويعمل حوالي  . مدرسة في قطاع غزة243 طفل الجىء في 218,000يشكل التعليم أآبر برامج الوآالة حيث تدّرس األونروا حاليًا أآثر من 

ذه وبشكًل  ستساهم المدارس الخمس ه . تلميذ في الصف الواحد38.5 بالمئة من المدارس على نظام الفوجين الدراسيين في اليوم وبمتوسط 94
 .مباشر في التخفيف من اإلآتظاظ الطالبي المنتشر في مدارس غزة والذي بدأ يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل العلمي للتالميذ

 
مدرسة خالية من أي تأثير سلبي على : "ومن بين المدارس الخمسة الممولة من الصندوق الكويتي مشروع مبتكر ومتميز ينفذ للمرة األولى

تم تصميمها من قبل شرآة ماريو آوتشينيال اإليطالية للتصميم المعماري وستقوم األونروا بعرض المخطط التصميمي في مؤتمر األمم ، "البيئة
 من المتأمل أن يتم نشر فكرة المدارس الصديقة للبيئة في قطاع غزة في  .المتحدة حول التغير المناخي المزمع عقده في ديربان، جنوب إفريقيا

 .القادمةالسنوات 
  
إن األونروا لمسرورة لتوقيع هذه اإلتفاقية لبناء : "وفي معرض تعليقه على هذه اإلتفاقية قال السيد فيليبو غراندي المفوض العام لألونروا 

ق أهدافنا لمنفعة خمس مدارس في غزة فالتعليم مايزال البرنامج األساس للوآالة في غزة وإننا ممتنين جدًا لمساندة الصندوق الكويتي لنا لتحقي
 هذه اإلتفاقية هي األولى على اإلطالق بين األونروا والصندوق الكويتي الذي يمثله البنك اإلسالمي للتنمية الذي  .أطفال الالجئين الفلسطينيين

 إننا لفي غاية السرور  .يما بيننايعد من أحد أآثر شرآاء األونروا تميزًا وإننا على ثقة بأن هذه اإلتفاقية إذ تشكل باآورة عالقة مديدة ومثمرة ف
لقرار الصندوق الكويتي والبنك اإلسالمي للتنمية لتمويل مشروع المدرسة الخضراء الجديد والمبتكر والذي يشكل مبادرًة متميزة وجديدة من 

 . "نوعها للوآالة
  
لعربية النامية والدول النامية األخرى لتطوير إقتصادهم  لمساعدة الدول ا1961أسس الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية في العام  

من خالل توفير المنح والضمانات والقروض والدعم التقني والمساهمة في أسهم رأس المال للمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية ومؤسسات 
  . تنموية أخرى
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