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مركبات ممولة من االتحاد األوروبي إلى الشرطة المدنیة الفلسطینیة

17 2009اذار 

مركبة36قام السید كریستیان بیرغیر، ممثل المفوضیة األوروبیة، بتسلیم مفاتیح  (Van) إلى نائب مدیر الشرطة المدنیة الفلسطینیة
مالیین5العمید جھاد المسیمي، التي تعتبر جزء من منحة معدات مقدمة من االتحاد األوروبي إلى الشرطة المدنیة الفلسطینیة بقیمة 

..یورو

نوع        36وقد تم تسلیم  من  بة  vansمرك V W Crafter     خالل حفل
������������ήѧϴϓϮΗ�ϢΘϴѧγϭ�ˬͿ�ϡέ�ϲѧϓ�ΔϳΎϤΤϟϭ�ΕΎγήΤϟ�ΓΪΣϭ�ϊ ϤΠϣ�ήϘϣ�ϲϓ�ΪϘϋ
���������������ΔϴΑήϐϟ�Δϔѧπϟ�ϲѧϓ�ΔϴϨϴτ δϠϔϟ�ϡΎόϟ�ϡΎψϨϟ�Δσήη�ΰϛήϣ�ϰϟ·�ΕΎΒϛήϤϟ.
��������������έΎѧσ·�ϲѧϓ�ήϓϮΗ�ϲΘϟ�ΕΎΒϛήϤϟ�Ϧϣ�ϰϟϭϷ�ΔϨΤθϟ�ΕΎΒϛήϤϟ�ϩάϫ�ήΒΘόΗϭ
�������������ϝΎѧѧγέ·�ΝήѧѧΑϭ�ΕΎѧѧΒϛήϤϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�ΔѧѧΛϼΛ�ΪѧѧϳέϮΗ�ϲѧѧτϐΗ�ϲΘѧѧϟ�ΔѧѧΤϨϤϟ

.لالتصاالت

وتتماشى المنحة مع الخطة التطویریة التابعة للشرطة المدنیة الفلسطینیة              
����������������ϲѧϓ�ΔϴϨϴτѧδϠϔϟ�ΔѧϴϧΪϤϟ�Δσήѧθϟ�ϞѧΒϗ�Ϧϣ�ΎϬΘϏΎϴλ �ϢΗ�ϲΘϟ�ΕΎϔλ ϮϤϟϭ
����������ΔѧѧѧѧϴϧΪϤϟ�ΔσήѧѧѧѧθϟΎΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΨϟ�ΕΎѧѧѧѧΒϛήϤϟ�ϝϮτѧѧѧѧγ�ΔϴΠϴΗήΘѧѧѧѧγ·�έΎѧѧѧѧσ·

�ΔϴϨϴτѧδϠϔϟ.��������ΔѧѧϴΣΎϧ�Ϧѧѧϣ�ϡΎόϟ�ϡΎѧѧψϨϟ�Δσήѧη�ΕέΪѧѧϗ�ϦϴѧδΤΗ�ϝϼѧѧΧ�ϦѧѧϤϓ
�����������������ˬΔѧѧϣΎόϟ�ϞѧϗϼϘϟϭ�ΐ ϐѧѧθϟ�ϊ ϗϮϣ�ϰϟ·�Ϧѧѧϣ�ϞϜθΑ�ϞѧѧϘϨΘϟϭ�ΔϋήδΑ�ήϔѧδϟ

.ستساھم ھذه المركبات الشرطة المدنیة الفلسطینیة في الحفاظ على النظام في الضفة الغربیة بما ینسجم مع المقاییس الدولیة

��������������������ΚѧϴΣ�ˬϲϤϴδϤϟ�ΩΎϬΟ�ΪϴϤόϟϭ�ήϴϏήϴΑ�ϥΎϴΘδϳήϛ�ϊ ϣ�ϞϔΤϟ�ϰϟ·�ϥΎϏΎϧήϴϛ�ϝϮΑ�ϝϭΆδϤϟ�ϲσήθϟ�ΔϴΑϭέϭϷ�Δσήθϟ�ΔΜόΑ�β ϴέ�Ϣπϧϭ
.القوا كلمات مختصرة قبل العرض القصیر الذي قدمھ ضباط من شرطة النظام العام على المركبات أمام الحضور

"وقال السید بیرغیر معلقا    :�������ϲѧϓ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ΔѧϣΪΧ�ϰѧϠϋ�ΓέΩΎѧϗ�ΔϴϨϬϣ�Δϴσήη�ΓϮϗ�ΎϬϧ�ΪϋΎμ Θϣ�ϞϜθΑϭ�ΔϴϨϴτδϠϔϟ�ΔϴϧΪϤϟ�Δσήθϟ�ΖΘΒΛ�ΪϘϟ
�������������������ΓΩΎϴγ�ϲѧϤΤΗϭ�φϓΎѧΤΗ�ϥ�ϊ.الظروف الصعبة    ϴτΘδΗ�ΔϟΎόϓ�Δϴσήѧη�ΓϮѧϗ�˯ΎѧϨΑ�ϲѧϓ�ΔϴϨϴτѧδϠϔϟ�Δσήѧθϟ�ϢϋΪΑ�ϲΑϭέϭϷ�ΩΎΤΗϻ�ήϤΘδϴγ

".القانون التي تعتبر من اللبنات األساسیة ألي مجتمع دیمقراطي وأنھا تستطیع توفیر خدمات ذات جودة عالیة إلى الشعب الفلسطیني

"وأضاف العقید المسیمي    :��ϲѧϓ�ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ�ϰϟ·�ϡΎόϟ�ϡΎψϨϟ�ΕΎϣΪΧ�ήϴϓϮΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ϞϜθΑ�ΎϨΗέΪϗ�ϦϴδΤΗ�ϰϠϋ�ΕΎΒϛήϤϟ�ϩάϫ�ϞϤόΘγ
".فھي تدفع عجلة التطور التي تنفذھا الشرطة المدنیة الفلسطینیة خطوة مھمة إلى األمام.كافة أنحاء الضفة الغربیة

��������������ΐ ϋϮΘδΗ�ϥ�ϡΎѧϬϤϟ�ϩάϬϟ�Ύμ ϴμ Χ�ΔϤϤμ Ϥϟϭ�ΓΩϭΰϤϟ�ΕΎΒϛήϤϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϊ ϴτΘδΗ12��������������Ϧϟ�ϱάѧϟ�ϖΎδϟ�ϊ ѧϣ�ΪΣ�ϰѧμ ϗ́ϛ�ϲσήη�ςΑΎѧο
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����������������������Δσήѧη�ΕΪѧόϣ�ϊ.یحتاج إلى رخصة سیاقة خاصة     ѧο Ϯϟ�ΔΣΎѧδϣ�ήѧϓϮϳ�ΎѧϤϣ�ΓήѧΧΆϤϟ�ϲϓ�ΓήϴΒϛ�ϦϳΰΨΗ�ΔΣΎδϤΑ�ΕΎΒϛήϤϟ�ϩάѧϫ�ϊ ΘϤΘΗϭ
��ϲσήη�ςΑΎѧο)الدروع لمكافحة الشغب، المعدات الحامیة، الخ(النظام العام    �Ϟϛ�ϰϟ·�ΩϭΰΗ�ϲΘϟ.����������ϊ ѧϣ�ΕΎΒϛήϤϟ�ϲϓ�ΪϋΎϘϤϟ�ΖϤϤѧλ �Ϊѧϗϭ

.السقف العالي بطریقة تسھل وتسرع عملیة التحرك داخل المركبات إلى ضباط شرطة النظام العام

.تم تورید كافة المعدات عبر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع.وتتضمن المنحة أیضا صیانة روتینیة لمدة ثالثة أعوام

خلفیة 

������������ΔϳέΎΠϟ�ΕΎѧϘϔϨϟ�ΔϴτϐΗ�ϲѧϓ�ΪϋΎѧδΗ�ϲѧΑϭέϭϷ�ΩΎѧΤΗϻ�Ϧϣ�ϝϮϣϷ.یعتبر االتحاد األوروبي الجھة المانحة األكبر إلى السلطة الفلسطینیة         
���������Ρϼѧλ)مثل الرواتب( Ϲ�ΔѧτΧ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�Ζμ ϧ�ΎϤϛ�ΔϴϨϴτ δϠϔϟ�ΔτϠδϟ�ΕΎϳϮϟϭ�ϊ ϣ�ϢΠδϨϳ�ΎϤΑ�ΪϣϷ�ΔϠϳϮσ�ΔϴϤϨΘϟϭ�έΎϤΜΘγϻ�ΞϣήΑϭ

�����������ΕΎΣϼλ/وتركز بعثة الشرطة األوروبیة .والتنمیة الفلسطینیة    Ϲ�ϰϠϋ�ΔϴϨϴτ δϠϔϟ�Δσήѧθϟ�ϰϟ·�ϢϋΪϟ�ϖϴδϨΘϟ�ϲΑϭέϭϷ�ΩΎΤΗϻ�ΐ ΘϜϣ
����������������������������������������Δσήѧθϟ�ϲϓ�ΎѧϴϠϋ�ΕΩΎѧϴϗ�ϰϟ·�ΕήΒΨϟϭ�ΓέϮѧθϤϟϭ�μ Ϩϟ�ϢϳΪϘΗ�ϰϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ˬΔϴϨϴτѧδϠϔϟ�ΔϴϧΪϤϟ�Δσήѧθϟ�ΔѧτΧ�ϢϋΪΗϭ�ΪϣϷ�ΔϠϳϮσ

.المدنیة الفلسطینیة ونظام العدل الجنائي

تأسس جھاز الشرطة المدنیة       
���ϡΎѧѧϋ�ϲѧѧϓ�ΔϴϨϴτѧѧδϠϔϟ1994

�����ϝΎѧѧϤϋϷ�Ϧѧѧϋ�ϝϭΆѧѧδϣ�Ϯѧѧϫϭ
��ΰѧѧѧѧѧѧѧϛήϤϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�Δϴσήѧѧѧѧѧѧѧθϟ
������ϲѧѧѧѧϓ�ΔϴϨϴτѧѧѧѧδϠϔϟ�ΔϳήѧѧѧѧπΤϟ

�����ΓΰѧѧϏϭ�ΔѧѧϴΑήϐϟ�Δϔѧѧπϟ.�Ϊѧѧϗϭ
���ϲѧѧѧѧϓ�κ ѧѧѧѧϘϧ�ί ΎѧѧѧѧϬΠϟ�ϞѧѧѧѧϤΤΗ
����ΕΪѧѧѧόϤϟϭ�ήϤΘѧѧδϤϟ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ

�Ϫѧѧδϴγ΄Η�άѧѧϨϣ.��Ϧѧѧѧϣ�ϢϏήϟΎѧѧΑϭ
���˯ΏѧѧѧΑ�ί ΎѧѧϬΠϟ�ήϤΘѧѧѧδϳ�ˬϚѧѧϟΫ
������ΔѧѧѧϴϧΪϤϟ�ϪΗΎϴϟϭΆѧѧѧδϣϭ�ϪѧѧѧϣΎϬϣ
������ήѧѧϴΒϛ�ΪѧΣ�ϰѧѧϟ·�ΩϮόϳ�Ϟѧπϔϟϭ

.إلى الدافعیة الموجودة لدى ضباط الجھاز الذین یتمتعون بمھارات متمیزة

�������������ϊ ϳέΎѧθϤϟ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ΓΪΤΘϤϟ�ϢϣϷ�ΐ ΘϜϣ�ήϓϮϳ–�����������α ΪϘϟ�ϲϓ�ΕΎѧϴϠϤόϟ�ΰϛήϣ–�����ϰϟ·�ΕΎϣΪѧΨϟ
����������������������ϲѧϓ�ΓΪѧΤΘϤϟ�ϢϣϷ�ΕϻΎѧϛϭϭ�ΔѧϴϣϮϜΤϟ�ήϴϏ�ΕΎϤψϨϤϟϭ�ΔΤϧΎϤϟ�ΕΎϬΠϟϭ�ΔϴϨϴτδϠϔϟ�ΔτϠδϟ

��Ϧѧϣ�ϊ.األراضي الفلسطینیة المحتلة     ϳέΎθϤϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ΓΪΤΘϤϟ�ϢϣϷ�ΐ ΘϜϣ�ΕΎϴϠϤϋ�ϢϗΎσ�ϥϮϜΘϳ
������������������������έϮϣϷϭ�ΪϳέϮΘϟϭ�Ε˯ΎѧθϧϹ�ΓέΩ·ϭ�ˬϦϣϷϭ�ˬΔγΪϨϬϟϭ�ˬϊ ϳέΎθϤϟ�ΓέΩ·�ϲϓ�ϡΎόϟϭ�ι ΎΨϟ�ϦϴϋΎτϘϟ�Ϧϣ�ΓΰϴϤΘϣ�ΓήΒΧ�ϱϭΫ�Ϧϴμ ΘΨϣ

.اللوجیستیة والعملیات على نطاق واسع والتدریب والتمویل واالتصاالت

:لالتصال مع قسم اإلعالم

:لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال

�������������������������������ϲϟΎΘϟ�Ϣϗήϟ�ϰѧϠϋ�ˬΔϴϨϴτ δϠϔϟ�ΔѧϴϧΪϤϟ�Δσήθϟ�ϲѧϓ�ϡϼѧϋϹϭ�ΔѧϣΎόϟ�ΕΎϗϼόϟ�ϝϭΆѧδϣ�ϝΎѧϤϋ΄Α�ϢΎϘϟ�ˬϲϔϴμ ϟ�ϞϴΒΣήη�Ϊήϟ:0599
700906

0548024915:ألیكس دي موني، مدیرة قسم اإلعالم والمعلومات في المفوضیة األوروبیة، على الرقم التالي

�������������������������ΓέΎϳί �˯ΎѧΟήϟ�ˬΔѧϠΘΤϤϟ�ΔϴϨϴτѧδϠϔϟ�ϲѧο έϷ�ϰϟ·�ϲѧΑϭέϭϷ�ΩΎΤΗϻ�ΕΪϋΎѧδϣ�ϝϮΣ�ΔϳΰϴϠϜϧϻϭ�ΔϴΑήόϟ�ϦϴΘϐϠϟΎΑ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�Ϧϣ�ΪϳΰϤϟ
www.delwbg.ec.europa.eu:الموقع االلكتروني التالي



www.delwbg.ec.europa.eu:الموقع االلكتروني التالي

������������ϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϭήΘϜϟϻ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϮϤϟ�ΓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳί �˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟήϟ�ˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΑϭέϭϷ�Δσήѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜόΑ�ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΰϤϟ:
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=974&lang=EN

������������ϲϟΎѧΘϟ�Ϣϗήϟ�ϰϠϋ�ˬΔϴΑϭέϭϷ�Δσήθϟ�ΔѧΜόΑ�ϲϓ�ϡϼϋϹ�ϝϭΆδϣ�ˬΕΎϜϳήϴϓ�Ϫϳί:أو االتصال ϮΧ:0542666614or 959 899
9147

لألعلى

اتفاقیة استخدام الموقع:حقوق الطبع


