
 
 
 

 
 األوروبياالتحاد  مكتب ممثلبيان صحفي صادر عن 

 
 القدس

 
  2011 شباط ، 7 –للنشر الفوري 

 
 يضعان حجر األساساالتحاد األوروبي رئيس الوزراء فياض و ممثل 

  في رام اهللالجديدالرجاء االنجيلية اللوثرية درسة بنى م لم
 
 

 األوروبي السيد آريستيان بيرغر اليوم بوضع  سالم فياض وممثل االتحاد الدآتورقام رئيس الوزراء

 في مدينة رام اهللا انشاء مبنى مدرسة الرجاء االنجيلية اللوثرية الجديد  لمشروعحجر األساس

 :لوزارة التربية والتعليم الفلسطينيةضمن مساهمة االتحاد األوروبي في دعم أحد األهداف الجوهرية 

 .الوصول الى التعليم

  

رئيس قام لطلبة وأعضاء الهيئتين االدارية و التدريسية وممثلي المجتمع المحلي، بحضور عدد من ا

 والمطران السيد آريستيان بيرغر، ممثل االتحاد األوروبي،الوزراء الفلسطيني الدآتور سالم فياض و

هللا في رام ا لمبنى مدرسة الرجاء االنجيلية اللوثرية الجديد بوضع حجر االساس الدآتور منيب يونان ،

في المرحلة األولى من هذا المشروع، يمول االتحاد األوروبي  .نموذجية جديدةوالذي صمم ليكون مدرسة 

 طالب يستخدمون حاليا الحرم القديم ويتوقع أن يتم 500 متر مربع ستستوعب أآثر من 4000بناء 

في سياق دعم ية الجديد مبنى مدرسة الرجاء االنجيلية اللوثراء يأتي انش.  شهرا14العمل خالل استكمال 

عابية للمباني ياالتحاد األوروبي المتواصل لقطاع التعليم الفلسطيني من خالل زيادة القدرات االست

 .المدرسية و تطوير نوعية التعليم في األراضي الفلسطينية المحتلة

 

س الضيوف وشكر رئيبفي بداية حفل وضع حجر األساس رحب المطران الدآتور منيب يونان وقد 

 .مجلس الوزراء واالتحاد األوروبي لدعمهم والتزامهم تجاه التعليم في فلسطين

 



من خالل  ": السيد آريستيان بيرغرممثل االتحاد األوروبي في آلمته التي ألقاها في الحفل ، قالو

ا ن عقدووفلسطينيون متعلميبنيه   أفضل مستقبلمساهمتنا في هذا المشروع فاننا فخورون بالمساهمة في 

ؤآد مجددا على دعم االتحاد االوروبي للجهود التي تبذلها ألهنا اليوم  أيضا وأنا .مالعزم على خدمة شعبه

هذه الجهود رأس وعلى  المستقبلية  الفلسطينيةدولةالحكومة الفلسطينية لبناء المؤسسات والبنية التحتية لل

  ".  من خالل تحسين الوصول الى التعليم و تطوير مستواهالتعليمقطاع هو العمل الذي يتم في 

 

 الخلفية 
 

 بخطة رتبط ارتباطا وثيقايالخطة الوطنية الفلسطينية وعلى يستند دعم االتحاد األوروبي لقطاع التعليم 

األهداف . التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العاليطوير التعليم  لتالسنوات الخمس االستراتيجية  

 زيادة فرص الحصول على التعليم ،  هي التعليمقطاع لرئيسية من مساعدات االتحاد األوروبي في ا

عالوة على ذلك ، فإن االتحاد األوروبي يدعم . إدارة نظام التعليمطوير وت، وتحسين نوعية التعليم 

ي الفلسطينية عدد من المنح الدراسية وبرامج التعاون بين األراضن خالل مؤسسات التعليم العالي م

 مؤسسات التدريب  مع  االتحاد األوروبي آذلكعملي و. المحتلة والدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 . يرتكز على احتياجات السوق على تقديم تدريبا التقني لمساعدتهالمهني و

  

لضفة  مدرسة جديدة في آل من ا30بناء وتجهيز ب االتحاد األوروبي قام  2006 و 1996بين عامي 

.  الحصول على التعليم نتيجة لهذه المباني الجديدةمن طالب 17000تمكن أآثر من . الغربية وقطاع غزة

 وبميزانية المشروع الحالي ينطوي على بناء ما مجموعه ثالث مدارس في بير زيت ، وأريحا ورام اهللا 

 . مليون يورو5اجمالية تصل الى  
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