
 

 

 بیان صحفي  للنشر
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع وكندا یسلمان مرافق صیانة المركبات لقوات األمن

 الفلسطینیة
 

 
 

مكتب  األمم  المتحدة  لخدمات  المشاریع (UNOPS) ومكتب  الشؤون  العالمیة  أریحا،  شباط   2020- قام  

من  منشآت  صیانة رام  اهللا  بشكل  رسمي  بتسلیم  اثنتین   الكندیة  في    الكندیة  (GAC) الممثلة  بمكتب  الممثلیة  

في  كل  من  جنین  وأریحا  إلى  قوات  األمن  التابعة  للسلطة مؤخراً    المركبات  المركزیة  التي  تم  تجدیدها  

 الفلسطینیة .

بمبلغ  714,335 دوالر  كندي  لتجدید  المرافق  باإلضافة  إلى  شراء  المعدات كندا   ساهمت  حكومة    حیث  

زیادة  كفاءة  وفعالیة  وظائف  قوات ذلك  في    وتقدیم  التدریب  لموظفي  الصیانة  من  قوات  األمن . وسیساعد  

 األمن  الفلسطینیة  في  إدارة  والحفاظ  على  ممتلكات قوات األمن ومرافق  الصیانة التابعة لهم.
 

 وحضر حفل التسلیم، الذي جرى في منشأة أریحا لصیانة المركبات، كل من ممثلة كندا لدى السلطة

 الفلسطینیة السیدة روبن ویتلوفر برفقة فریق من مكتب المنسق األمني األمریكي، ومدیر مكتب األمم
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 المتحدة لخدمات المشاریع في فلسطین السید توكومیتسو كوبایاشي، ومدیر العالقات الدولیة والتعاون

 الدولي اللواء هاشم عویضة بحضور عدد من قوات األمن الفلسطینیة.

 هذا وقدم اللواء هاشم عویضة درع تقدیر لكل من الحكومة الكندیة ومكتب االمم المتحدة لخدمات

 المشاریع تكریمًا لجهودهما المشتركة المبذولة بشكل مستمر والرامیة إلى تعزیز القدرات التنظیمیة

 لقوات األمن الفلسطینیة.

 وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب االمم المتحدة لخدمات المشاریع عمل خالل هذا المشروع على إدارة وتنفیذ

 أنشطة المشروع بهدف تحسین استعدادیة وتشغیل مرافق الصیانة للحفاظ على وصیانة جمیع مركبات

 قوات األمن الفلسطینیة التابعة لها.

 وفي هذا السیاق،  قال مدیر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع السید كوبایاشي "لقد كان شرف

 عظیم لنا بأن نبذل جهودًا مشتركة بشكل مستمر مع حكومة كندا على مدى السنوات القلیلة الماضیة

 بهدف تعزیز قطاع األمن لدى السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وذلك لضمان تحقیق السالم

 واالستقرار. وأضاف " كما ونفخر الیوم بتسلیم مرفقي صیانة المركبات التي تم تجدیدهما بعد إجراء عدة

 أنشطة منها التجدید وتجهیز المشتریات في العام 2018 وذلك لتجیز هاتین المنشآتین لتعمال بشكل كامل

 بحیث تمّكن كل منهما أداء قوات األمن لخدمات الصیانة الروتینیة والطارئة بشكل شامل لجمیع مركبات

 قوات األمن الفلسطینیة وذلك بفعالیة وكفاءة عالیة".

 انتهى

 

 لمزید من المعلومات یرجى التواصل مع:
  فــداء معایطة

 موظفة ااتصاالت والعالقات العامة في مكتب األمم المتحدة لخدمات المشایع في القدس

 موبایل:                                                    المكتب:

1881 628 2(0) 972+                           9322 324 54 (0) 972+  

 البرید االلكتروني:
fidama@unops.org   

 

 ولمزید من المعلومات حول مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع، یرجى زیارة موقعنا االلكتروني  :
www.unops.org 
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