
المفوضیة األوروبیة تطلق مشروع تدریب لضباط الجمارك الفلسطینیین على معبر رفح 

.أطلقت المفوضیة األوروبیة الیوم أول برنامج تدریبي لھا إلى ضباط الجمارك الفلسطینیین على معبر رفح
سیتم توفیر التدریب إلى . ضابط لتلقي برنامج التدریب األولي40وقد اختارت دائرة الجمارك الفلسطینیة 

وستستمر الدورات .لمعبر ضباط في كل مرة لضمان تواجد الطواقم األخرى على رأس عملھا على ا10
.لغایة أواخر شھر حزیران

:وقد عقب السید جون كییر، رئیس مكتب المفوضیة األوروبیة للمساعدات الفنیة، حول ھذا البرنامج بقولھ
انھ لمن الضروري للشعب واالقتصاد الفلسطیني أن یعمل معبر رفح الحدودي كما نصت علیھ اتفاقیة "

لبرنامج التدریبي، یساعد االتحاد األوروبي في بناء قدرات طواقم الجمارك للقیام ومن خالل ھذا ا.المعابر
".بمھامھا على معبر رفح

سیترأس ھذا البرنامج التدریبي مسؤول سابق في جھاز الجمارك البریطاني الذي عمل بشكل مكثف في 
ثة المراقبین األوروبیین على معبر وسیتم تنفیذ ھذا البرنامج من خالل التعاون الوثیق مع بع.شمال ایرلندا

:سیساعد البرنامج على التالي.رفح التي ستوفر المرافق ووقت الطاقم لصالح البرنامج

تحسین المھنیة وأسلوب عمل ضباط الجمارك الفلسطینیین *
تنفیذ التطبیق الموحد إلجراءات الجمارك للمسافرین على معبر رفح*
لتوجھ إلى تدریب متقدم مناسب للمعابر التجاریة طبقا لمنظور اتفاقیة المعابرتوفیر أساس لیشكل منطلق ل*

، التزم االتحاد األوروبي بمساعدة 2005وفي سیاق االنفصال أحادي الجانب من قبل إسرائیل في آب 
تشرین وقد تم نشر بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودیة في شھر .السلطة الفلسطینیة إلدارة معبر رفح

 لمراقبة النشاطات على المعبر واستمرت البعثة في عملھا منذ ذلك الوقت في ظل 2005ثاني من عام 
.ظروف صعبة

 ملیون یورو لتحسین 1,3باإلضافة إلى ھذا الدور الحیوي، قامت المفوضیة األوروبیة بتوفیر معدات بقیمة 
، وآالت لكشف المعادن ومعدات االتصاالت العمل على المعبر، بما فیھا آالت تصویر األشعة السینیة

وستعمل المفوضیة أیضا على تحسین البنیة التحتیة للمعبر للمساعدة في .ومعدات قسم الحقائب والمركبات
وتستمر المفوضیة األوروبیة في تقییم .2006 أیار 16التعامل مع حركة المرور حیث سیبدأ العمل بتاریخ 

بر، تحدیدا فیما یتعلق بالبنیة التحتیة، لتمكین التعامل مع تصدیر البضائع االحتیاجات اإلضافیة على المع
.وقد تحدثت اتفاقیة المعابر عن تصدیر البضائع إال أن عدد قلیل من البضائع عبرت فقط.على نطاق واسع

ما وسیتم تطویر نموذج تدریبي متقدم لتطویر كافة جوانب قدرات الجمارك على معبر رفح لالستمرار إلى 
أبعد من البرنامج التدریبي األولي من أجل بناء قدرات السلطة الفلسطینیة لتشغیل معبر رفح بما یتماشى مع 

.اتفاقیة المعابر
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