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بناء لامج برن: جهاز الدفاع المدني الفلسطينياالتحاد األوروبي يدعم 
 إطفاء حرائق وانقاذ القدرات وتوفير مركبات 

  
 ختتام برنامج بناء القدراتبإاالتحاد األوروبي وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في رام اهللا اليوم حتفل ا

 تسعة نائب ممثل االتحاد األوروبي ديفيد جيروخالل الحفل، سلم . الجهاز الممول من االتحاد االوروبي
العميد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مدير عام نائب احنات إنقاذ إلى إلطفاء الحرائق وثالثة شمركبات 

  . يوسف نصار
  

تعزيز ل جهاز الدفاع المدني الفلسطينيعمل برنامج المساعدة الفنية الممول من قبل االتحاد األوروبي مع 
، جهاز الدفاع المدني الفلسطيني يز صورةعز وتوفير الدعم لتالقدرات المؤسساتية والتنظيمية في الجهاز

  . خاصة في التعامل والتواصل مع المجتمع المحلي والشباب
  

 التي تم توفيرها الرزمة الثانية من المعدات االنقاذ الثالثةشاحنات مركبات التسعة إلطفاء الحرائق والتعتبر 
بكاسحات  الرباعيالدفع لحرائق ذات  مركبات إطفاء اتجهيزوقد تم . جهاز الدفاع المدني الفلسطينيإلى 
جهاز الدفاع المدني سوف تساعد ف  اإلنقاذ الثالثةشاحناتأما . فتح الطرق المغلقةتجهيزات ل وثلوج

جهاز الدفاع المدني مراكز المركبات ستخدم .  في تحسين سرعة االستجابة في أوضاع الطوارئالفلسطيني
  .  وبيت لحمباسطوو وطولكرم ونابلس رام اهللا في الفلسطيني

  
خمسة في شهر حزيران من العام الماضي الرزمة األولى من المعدات التي تضمنت سلم االتحاد األوروبي 

  متنقلةوحدة اضاءةمركبات لالستجابة السريعة وتسعة مركبات للدعم اإلداري، باإلضافة إلى اثني عشرة 
هذه المساهمة هي جزء من برنامج البنية التحتية األوسع التابع لالتحاد . وخمسة عشرة مولد كهربائي متنقل
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تضمن بناء ثمانية مراكز شرطية مجتمعية في ي مليون يورو، والذي 20بقيمة األوروبي في قطاع األمن 
  .في جنينوالـتأهيل لإلصالح كز الضفة الغربية ومر

  
جهاز الدفاع المدني في أية دولة يعتبر خط الدفاع ": أنديفيد جير تحاد األوروبي ممثل اال نائبوقال 

شكل جيد هم رجال اإلطفاء وطواقم اإلنقاذ المجهزين ب. األمامي إلنقاذ حياة الناس وحماية الممتلكات
سطيني لفللقد اختار االتحاد األوروبي أن يدعم جهاز الدفاع المدني ا.  الكوارثةواجهالضمانة األفضل لم

المشاريع الممولة من قبل االتحاد . جهاز إنقاذ مهني يمكن االعتماد عليهالذي يسير قدما ويتطور ليصبح 
 في قدرات املحوظشهدنا تحسنا خالل األعوام القليلة الماضية، . األوروبي وفرت الدعم الفني والمعدات
  . "واستجابة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني

  
ع دائرة تغطية خدمات الحماية المدنية إلى مناطق جديدة يتوسسوف تعمل على  توفيرها  التي تمالمعدات

جهاز الدفاع المدني في الضفة الغربية، وستقلل من زمن االستجابة للحوادث المحتملة وتزيد من قدرات 
ى مع ويتم توفير هذه المساهمة بما يتماش.  للعمل بشكل فعال في حال حدوث كوارث طبيعيةالفلسطيني

  . 2012الممولة من قبل االتحاد األوروبي في عام العمل خطة 
  

  : لالتصال
  مكتب ممثل االتحاد األوروبي 
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