
 

 
 

 
 

 

 

 

 بيان صحفي 
 2022أكتوبر/تشرين األول  20للنشر الفوري: 

 

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع واالتحاد األوروبي يطلقان شراكة لتحسين 

 القدس الشرقية وشامل في متميّز الوصول إلى تعليم
 

 

العلمي شراكة من  لإلبداعمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع واالتحاد األوروبي ومؤسسة النيزك طلق كل من أ القدس|  

فرص الحصول على تعليم متميّز وشامل للفتيات والفتيان الفلسطينين في القدس الشرقيّة وذلك من خالل بناء واحة  أجل زيادة

 اإلبداع المقدسيّة.

السيد ممثل االتحاد األوروبي حفل وضع حجر األساس للمجمع التعليمي التابع لواحة اإلبداع المقدسية اليوم كل من ر وحض

، ومؤسس مؤسسة توكوميتسو كوباياشيومدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد  كون فون بورغسدورف سفين

 النيزك لإلبداع العلمي المهندس عارف الحسيني.



 

 
 

 
 

 

 

 

 ضمل الزيتون. ويفي قلب مدينة القدس في جب 2م5285رائد بمساحة وتربوي ر واحة اإلبداع المقدسيّة مجّمع تعليمي وتعتب

متخصص في ه الأول مجمع للمنشآت التعليمية من نوعكونه ركزاً لالبتكار والتنكولوجيا والعلوم باإلضافة إلى هذا المجمع م

ماليين يورو من  5.6يقدم االتحاد األوروبي أربعة ماليين يوريو من أصل حيث  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 ولى من المشروع.للمرحلة األالتكلفة اإلجمالية 

التعليم حق أساسي لكل إنسان إن " قائلا  أكد ممثل االتحاد األوروبي في فلسطينخالل حفل وضع حجر األساس، وفي كلمة له 

ً ذا الج فإن التعليموكل طفل ولكن هنا في القدس الشرقية  لصعب يواجه األطفال الفلسطينيون األثر احيث . ودة العالية يمثل تحديا

ذلك،  . ومعالكثيرةالحواجز باإلضافة إلى ممتلئة، ال، والفصول الدراسية ضيقةالالمدارس  من حيث لالحتالل اإلسرائيلي الطويل

ً  هناك بصيص أمل أهمية إلى جانب لتزامنا بحقوق اإلنسان األساسية اية قدسمبداع الاإلواحة مشروع دعمنا ل مثلي  حيث ! دائما

 "ة على نشر ثقافة تعليم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في القدس الشرقية.لواحستعمل هذه افي حين التفكير اإلبداعي واالبتكار. 

ساعد أيًضا في الحفاظ تس أن هذه الواحة" الحفلخالل  كون فون بورغسدورف سفينالسيد ممثل االتحاد األوروبي  وأضاف

 عليها". واإلبقاءعلى الهوية الفلسطينية للمدينة 

حديقة جانب وجود خدمات تعليمية من خالل مرافق تعليمية مبتكرة ومعترف بها دوليًا إلى  واحة االبداع المقدسيةتقدم هذا وس

جميعها مرافق وهي مرصد فلكي، مختبر تصنيع رقمي باإلضافة إلى و مسرحو علمي تفاعلي وملعبمعرض وعلمية متقدمة، 

أبوابها وخدماتها ومرافقها المقدسية  واحة االبداعمن المتوقع أن تفتح و المهتم.العام والجمهور والطالبات  لطلبةمتاحة أمام ا

 .2023 من العام ولاألتشرين للجمهور ومجتمع االبتكار في 

شرف مكتب األمم ت"ي كلمته قائالً خالل الحفل توكوميتسو كوباياشي األمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد  ألقى مدير مكتبو

 ذا جودة عاليةلى تعليم إصول وزيادة فرص ال في سبيلاالتحاد األوروبي  ببذل جهود مشتركة مع اريعالمتحدة لخدمات المش

ا  اريعيسعد مكتب األمم المتحدة لخدمات المش" وتابع السيد كوباياشيللفتيات والفتيان الفلسطينيين في القدس الشرقية".  أيضا

 من نوعه والمتميزالنيزك في مشروعها الفريد مؤسسة قوية اإلرادة مثل  ؤسسةتزامه بالعمل كفريق واحد مع مأن يوسع ال

خدمات عالية الجودة التي نقدمها المن خلل  والمواطنات والمواطنينبة والطالبات الطل تحقيق فوائد ملموسة لحياةمن أجل 

 ".لبنية التحتية والخدمات األخرىفي ا

 لإلبداعالنيزك ؤسسة التعاون مع موذلك ب من المشروعاألولى خالل هذه المرحلة اريع سيقود مكتب األمم المتحدة لخدمات المشو

 ، وكذلك شراء األثاث والمعدات.وتشطيب أول طابقين منه العلمي أعمال تشييد المبنى الرئيسي



 

 
 

 
 

 

 

 

 واحة االبداع المقدسية مناألولى هذه المرحلة إن " اريعمكتب األمم المتحدة لخدمات المشأضاف مدير ، نفسه وفي السياق

التي يبذلها المثمرة والجهود التعاون المستمر  حصيلةعلى حي ليست سوى البداية لهذا المشروع الطموح الذي يقف كدليل 

ثقافة العلم واالبتكار  يشجع علىعالي الجودة  شاملجميع الشركاء لتزويد سكان القدس الشرقية بإمكانية الوصول إلى تعليم 

  ."والتميز

التعليمية وتشغيل المنشأة بمجرد عن تطوير النظام التعليمي وأهدافه  ةمسؤولستكون الالنيزك مؤسسة اإلشارة إلى أن  وتجدر

أن هذا  " عارف الحسيني المهندس واحة االبداع المقدسيةومؤسس مؤسسة النيزك أكد  وهناالبناء والتأثيث. عمليتي اكتمال 

المحلية والدولية الملتزمة بخدمة  مؤسساتالمشترك والشراكة الحقيقية بين ال شغفاإلنجاز هو نتيجة العمل الجماعي وال

الذين كانت لديهم  واحة االبداع المقدسية الحسيني عن عميق شكره وامتنانه لشركاء عارفالمهندس عبر وكما القدس الشرقية. 

 .لمدى لتحويل هذا الحلم إلى حقيقةرؤية بعيدة ا

 

 النهاية

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 فــداء معايطة السيدة  مسؤولة اإلعالم والعالقات العامة  –مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

 :موبايل:                                   مكتب/أرضي:                              بريد الكتروني

  9322 324 54) 0( 972+      1881 628 2)0( 972+    fidama@unops.org  

      www.unops.orgولمزيد من المعلومات حول مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، يرجى زيارة الموقع االلكتروني 
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