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 بدعم من (ألكسو)
 اللجنة الوطنية وبالتعاون مع وزارة التربية تقدم  2600 حقيبة مدرسية الطفال غزة

  
  

يــة نلجنــة الوطًإنطالقــا مــن رســالة ال -رام اهللا 
 ًوتمـــشيا, الفلـــسطينية للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 

 وعلــى ضــوء ،أدائهــا مــع اهــدافها فــي تطــوير 
للتربيــــة مــــن المنظمــــة العربيــــة الــــدعم المقــــدم 

كمـــساعدة طارئـــة ) لكـــسو أ( افـــة والعلـــوم قوالث
بالتعـاون   قـدمت اللجنـة الوطنيـة،لقطاع غـزة 

ـــــــيم  ـــــــة 2600 مـــــــع وزارة التربيـــــــة والتعل  حقيب
للطلبة المتضررين  ,مجهزة بقرطاسيةمدرسية 

   .19/5/2015اليوم الثالثاء ,سرائيلي على قطاع غزة  اإلمن العدوان
  

 الــشاعر للجنــة الوطنيــةمــين العــام بحــضور األ  ,رســالها فــي مقــر شــركة تــدمرالــشحنة قبــل إوجــرى معاينــة 
مــديرة دائــرة األلكــسو وفــاء كنعــان والمــديرة الماليــة سوســن ب ًممــثالوطــاقم اللجنــة الوطنيــة  ،د الــسودانيمــرا

 عتمادهــا والموافقــة عليهــا التــي تــم اكــد مــن مطابقــة الــشحنة للمواصــفات والمقــاييسالتأبهــدف وذلــك  ،فتحــي
ن تكـون  والتـي ركـزت علـى أ،تفاقية التعاون مع وزارة التربية والتعليم في نوفمبر العام الماضـيعند توقيع ا

م  أً بحيــث تتناســب مــع المرحلــة العمريــة وجــنس الطالــب ســواء كــان ذكــرا،  الــشكل والحجــمالحقائــب مختلفــة
 لعـدم ً نظـرا،بالجهـة الممولـة ية ي أداة مـن أدوات القرطاسـ باإلضافة إلى عدم ترميـز أي حقيبـة أو أ ،نثىأ

  .ربعاء غداً األن تصل الشحنة  حيث من المتوقع أ، ًالمستهدفيين نفسياتأثر الطلبة 
  

تي يـأوالـذي  التـي دعمـت هـذا المـشروع ) الكـسو(وشكر السوداني المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم 
 العـــدوان القطـــاع التربـــوي المتـــضرر مـــن  لـــدعم اللجنـــة الوطنيـــةالخطـــة الطارئـــة التـــي وضـــعتها فـــي إطـــار 

 في ظل الحـرب االخيـرة علـى قطـاع ، التعاون بين اللجنة الوطنية ووزارة التربيةواتفاقية ،  غزةعلىاألخيرة 
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قتـصادية الـصعبة التـي يمـر  باإلضـافة إلـى األوضـاع اإل، كبيـر مـن المـدارس والمنـازل  وتدمير عدد،غزة 
  .بها شعبنا في قطاع غزة 

  
 الطلبـة المتـضررين مـن العـدوان مـنح شـريحةليجـاد طريـق تجهـت إلـى إا ان اللجنة الوطنيـة :ًضاف ايضاوأ
تشمل حقيبة مدرسية ومجموعـة مـن  والتي ،العملية الدراسية زمات  من مستلًخير على قطاع غزة بعضااأل

طفـال فـي قطـاع األ ويعطي الفرصة لجميـع ستمرار المسيرة التعليميةٕ وا وهذا يساهم في تشجيع،القرطاسية 
الــذي يمــر بــه  والتخفيــف مــن الوضــع النفــسي الــسيء ,غــزة لمواصــلة تعلــيمهم فــي مدارســم بــشكل طبيعــي

  .طفال جراء الحرب األ
  
 وتوزيـع ،تم متابعة المشروع في قطاع غزة من خالل لجنة خاصة تم تشكيلها من قبل اللجنـة الوطنيـة يوس

كون  وبعـد توزيـع الحقائـب سـي،يتـام مـن المـدارس والهيئـات المختـصة ن واأللمحتـاجيالحقائب علـى الطلبـة ا
والخــــروج هنــــاك تقيــــيم للمــــشروع للخــــروج بــــأهم النتــــائج ومعرفــــة مــــا إذا كانــــت مطابقــــة ألهــــداف المــــشروع 

  . بتوصيات 
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