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صحفي بیان  
  دوالر ملیون خمسة بقیمة للتنمیة اإلسالمي البنك من بتمویل
الفلسطینیة العمل وزارة مع بالتعاون اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  
غزة قطاع في العمل فرص خلق برنامج اتفاقیة یوقعان   

 
 

-2016 یولیو 28 غزة،  شراكة اتفاق العمل وزارة مع بالتعاون اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من كل وقع 
 غزة قطاع في العمل فرص خلق مشروع لتنفیذ للتنمیة اإلسالمي البنك من امریكي دوالر ملیون خمسة بقیمة
.2014 لعام غزة قطاع على األخیرة الحرب بعد خاصة المتفشیة البطالة ألزمة منھ استجابة في وذلك  

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سیقوم التشغیل، صندوق خالل ومن للتنمیة االسالمي البنك من وبتمویل
 العامة الخدمات قطاع في مجاالت عدة في والشابات للشباب عمل فرص بتوفیر العمل وزارة مع بالتعاون
. البلدیات وقطاع والخاصة الحكومیة  

 
 قطاع في والتأھیل االعمار اعادة عجلة دفع الى یھدف المشروع أن كلمتھ في شھال أبو الوزیر معالي وقال
 ھذه تساھم ألن نتطلع" مضیفا العمل، عن العاطلین للشباب قدرات وبناء عمل فرص توفیر خالل من غزة

 وتطویر لتوسیع للتشغیل الفلسطیني الصندوق ومساندة لدعم االنمائي المتحدة األمم برنامج مع االتفاقیة
."للتشغیل الوطنیة والمرجعیة المظلة باعتباره غزة قطاع في یقدمھا التي التشغیل خدمات  

 
 ووضعھا العائلة أفراد وعدد المجتمع في الفقر مستوى على وبناءاً  الیوم، توقیعھ تم الذي المشروع خالل ومن

 غزة في وتھمیشا فقرا األكثر والشابات للشباب عمل فرصة 2500 توفیر سیتم واالجتماعي، االقتصادي
.شھور 6 الى تصل لمدة  

 
 سیقوم" قائال  اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج العام للمدیر الخاص الممثل فالنت، روبرتو السید وأضاف
 قطاع في البرنامج ھذا بتنفیذ الفقر مكافحة في الطویلة خبرتھ على باإلعتماد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 العمل فرص توفیر خالل من غزة قطاع في اإلعمار إعادة عملیة تعزیز إلى المشروع یھدف حیث غزة،
 األساسیة والعامة والبلدیة االجتماعیة الخدمات لدعم اللوجستیة والخدمات المؤھلة البشریة الموارد وتوفیر
 القطاع الى باالضافة والحضریة الریفیة والتنمیة والتعلیم، والصحة والمعرفة المعلومات إدارة مجاالت في

" .التجاریة واألنشطة اإلنتاج الستئناف الخاص  
 

 تعتبر غزة في البطالة نسبة فإن ،2014 عام نھایة في صدر الدولي للبنك تقریر وحسب أنھ ذكره الجدیر من
 نحو الفقر،ویحصل خط تحت السكان من% 40 یقبع حین في ،%43 الى وصلت وقد العالم في نسبة أعلى
 على االنمائي المتحدة األمم برنامج ویعمل. االجتماعیة اإلعانة أشكال من شكل على غزة سكان من% 80
 األساسیة التحتیة البنیة واصالح الركام وازالة الطارئة العمل فرص خلق خالل من المعیشیة الظروف تعزیز

.موحدة مدنیة لخدمة المؤسساتي الدعم تقدیم الى باالضافة الصلبة المخلفات خدمات واصالح  
 
 


