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 اظرزعة اظرابعة
 

 N23  وN24  : اظيؽيفيربياء,  اظصرف اظصقيي ،اظـفائقة اظداخؾقة واخلارجقة صي عفاالت اظؿؾققسجاري اغفاء اسؿال اظؿشطقب ,
وسؿؾقات صب برج خزان ادلقاه جارؼة وؼؿم اظؿشطقب اظـفائي اظداخؾي ظيؾيؿيليفيد، بيااللياصية اظيى  اظؿلؼقف و اظطالء

االدؿؿرار صي تـػقذ اسؿال اظؾـى اظؿقؿقة اظـاغوؼة صي عا ؼؿعؾق بؿؿدؼدات ادلقاه، اظصرف اظصقي وتصرؼف عيقياه االعيطيار، 
 .وجاري جتفقز اظطرق اظداخؾقة اظـاغوؼة ظعؿؾقات اظصب

 
N21 ،N22 ،N25 ،N26،N28  وN29  :  مت اغفاء جؿقع االسؿال صي ػذه اجملؿوسة عن اظرزعة اظرابعة وتلؾؿت اظعيائيالت عيػياتيقي

 .وحداتفم اظلؽـقة وعقالتفم

ؼؼوم ادلؼاول بؿقضقر سؿؾقات اظردم اظـفائقة صي ذارسي اظؾقر واظرئقليي ، بعد ترطقب خطوط االتصال صي اظشارع اظرئقلي
 .بااللاصة اظى ان اظشارع بني اظرزعة اظـاغقة و اظرزعة اظرابعة حتت اظؿففقز ظؾصب، ظؿعؾقد اظشارسني
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راصؼه عدؼر عـطؼة اظشؿال  اداعة برطة بيزؼيارة ميقيؿيات اظيالجيؽيني ؼ  ،ضام ادلدؼر اظعام ظالوغروا عاتقاس ذؿاظي
 .اظػؾلطقـقني صي عـطؼة اظشؿال

بدأت اظزؼارة صي عدردة ادلزار االبؿدائقة حقث ارؾع اظلقد ذؿاظي سؾى االولاع اظؿعؾقؿقة وأػم اظـفاحيات اظيؿيي 
حتؼؼفا االوغروا صي ػذا اجملال و رؾقعة ادلشاطل واظصعوبات اظؿي تواجففا ادلدردة ورالبفا، وضام بيفيوظية سيؾيى 

 .اظصػوف اثـاء اظدوام اظدرادي ثّم اغؿؼل ظؾؿفول صي ذوارع عكقم اظؾداوي
توّجه بعدػا اظلقد ذؿاظي اظى ادلرطز اظصقي اظؿابع ظالوغروا صي امقم ظؾؿعرف سؾى اخلدعات اظؿي ؼؼيدعيفيا واظيى 
اظؿطورات اظؿي واطؾفا خالل اظلـوات ادلالقة طؿا غاضش عع صرؼق اظعؿل اػم اظؿقدّؼات اظؿي تواجفيم وطيقيػيقية 
حّؾفا بااللاصة اظى اجؿؿاسه عع عفؿوسة عن ادلوزػني عن عكؿؾف براعج االوغيروا صيي اميقيم ظيؾيؿيقيدّث سين 

 .اولاسفم وعـاضشة عشاطؾفم واظؾقث سن دؾل حتلني اخلدعات ادلؼدعة اظى اظالجئ اظػؾلطقـي صي ظؾـان
اخؿؿم ادلدؼر اظعام زؼارته بؾؼاء جؿعه عع اظػصائل اظػؾلطقـقة واظؾفان اظشعؾقة ُررحت خالظه اظّؿقيدؼيات صيي 
عـطؼة اظشؿال، ودور االوغروا صي حل ػذه اظصعوبات وعن اػؿفا اسادة اسؿار  عكقم غفر اظؾارد وأولياع اظيالجيؽيني 
اظػؾلطقـقني صي اظشؿال صأطّد اظلقد ذؿاظي سؾى اػؿقة اظؿعاون بني جؿقع االرراف عن أجل اإلديؿيؿيرار صيي  
تؼدمي اخلدعات ظالجئ اظػؾلطقـي صي ظؾـان وحتلني  غوسقؿفا، طؿا وسد باظؾقث  صي طاصة اظطروحات ادلؼدّعة عين 

 . أجل اؼفاد احلؾول ادلـادؾة
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طرّعت  األوغروا ادلوزػني  ممن زادت عدة خدعؿفم صي اظوطاظة 

وبيدأ .  عكقم غفير اظيؾياردساعاً، صي احؿػال أضقم صي  ٥٢سن 
االحؿػال بؽؾؿة عن عدؼر عـطؼة اظشؿال ادياعية بيرطية 
ذؽر صقفا ادلوزػني سؾى اخلدعات اظؿي ضدعوػا ظيالجيؽيني 
اظػؾلطقـقني صي ظؾـان خالل سؿؾفم صي اظوطياظية، طيؿيا 
غؼل ذؽر وتؼدؼر ادلدؼر اظعام عاتقاس ذؿاظي ظؾؿيوزيػيني 

واظيؼيى ,  عؤطّدًا سؾى ان راضم ادلعؿل ػو ادلورد االػم ظالوغروا
طيؿيا وزسيت .  طؾؿة احتاد ادلوزػني االدؿاذ احؿد ذعيؾيان

ذفادات تؽرمي ظؾؿوزػني تؼدؼرًا جلفودػم خالل ديـيوات 
وأطد احلضور سؾى ان األوغيروا .   خدعؿفم و تؼدؼرًا ظعطائفم

 ٥٢ػي اظشاػد احليّ سؾى جلوء اظشعب اظػؾلطقـي عيـيذ 
 .ساًعا

ضاعت ادارة اظؿعؾقم صي ذؿال ظؾـان  بإجنياز دورة غيقيليان 
مبشيارطية  "  اظصيف اظيؿياديع" ظطالب ادلرحؾة االسيدادؼية 

 ١١تؾؿقذ و تؾؿقذة وضد بدأت اظدورة ؼوم اظلؾت ادلواصيق ٥٥٢
ومت .  ٥١١٢غيقيليان  ١٢و اغؿفت ؼوم االربعياء  ٥١١٢غقلان 

تصقق  االعؿقاغات وصرز اظـؿائج  وضد صدرت اظـؿائج بيعيد 
اغؿفاء سطؾة غقلان صأحرزت عدردة رص  ادلرتؾة االوظى صيي 

 % .١١١ذؿال ظؾـان بـلؾة جناح بؾغت 

احقت عدارس ادلـارة صي عكقم غفر اظؾيارد وادليزار اخلياصية 
باظػؾلطقـقني اظـازحني عن دورؼا صي عكقم اظؾداوي ؼيوم 

صيي "  صيقيؿيك بصيقيـيك" اظصقة اظعادلي حتت ذيعيار 
إدداء غصائ  عن ضلم اظصيقية صيي  فؿااحؿػاظني تكؾؾ

االوغروا ظالرػال حول أػؿقة االػؿؿام باظغذاء واظيـيظياصية 
طؿا حاول ادلـظؿون تؽرؼس ضقم اظـظاصة و اظعـاؼة باظغذاء 
عن خالل سروض علرحقة وشـائقة ذيارك بيفيا االريػيال 

عوالقيع   ٢بااللاصة اظى تؽرمي االرػال اظذؼن ضدعوا اصضل 
متت ػذه اظـشارات بؿؿوؼل دكي عين .  عن وحي ادلـادؾة
 .االحتاد االوروبي
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واألوغروا بزؼارة عيؿيابيعية  اظقوغقلف ضام وصد عشؿرك عن 
غقيليان  ١٢دلشروع بـاء خزان عقاه عكقم اظؾداوي االربعاء 

ولم اظوصد عيـيليق ادلشيروع اظيػيؾيليطيقيـيي , ٥١١٢
غزؼه ؼعؼيوب وعليؤوظية ضليم ادليقياه  اظقوغقلف صي 

واظصرف اظصقي صي اظقوغقلقف دؼاال ضطقش بااللياصية 
اظى ادلفـدس رذقد سفاوي وعلؤول ادلشارؼع واظعيالضيات 

 .عع اظدول ادلاغقة صي األوغروا جوزؼف بورك
اطد اظوصد سؾى أػؿقة ػذا ادلشروع احلقوي صي تأعني ادلقياه 
ظؾؼطاع ج صي عكقم اظؾداوي بااللاصة اظى تأعيني ادليقياه 
ظعقادة االوغروا وعشػى صػد اظؿابع جلؿعقة اظفالل االحؿر 

 .اظػؾلطقـي

ضاعت األوغروا، وبؿؿوؼل دكي عن اإلحتاد األوروبي، بؿوزؼع أظؾلة رؼالقة ظطالب ثاغوؼّة شزة صي عكقم غفر اظؾارد صيي ذيؿيال 
،  حقث أضاعت ادلدردة أغشطة ظؾؿشدؼد سؾى أػؿقة اظرؼالة صي ادلـفج اظؿعؾقؿي واحلقاة ٥١١٢غقلان   ٥ظؾـان، ؼوم اخلؿقس 

 . اظقوعقة وإللاصة جو عن ادلرح لؿن اظؾراعج اظؿعؾقؿقة وبني اظطالب

دورؼا وعوزيػيؿيا  األوغروا صيضام وصد عن ضلم احلؿاؼة صي 
ضلم احلؿاؼة صي ذؿال ظؾـان خؾود خالؼؾة وغؿياظيي ريؾير 
بزؼارة عكقم اظيؾيداوي ظيؾيؼياء جليـية عيؿيابيعية ذيؤون 

غيقيليان  ٥٢اظػؾلطقـقني اظـازحني عن دورؼا ؼوم االثـني 
وضد سرلت اظؾفـة ادلشاطيل واظصيعيوبيات اظيؿيي ,  ٥١١٢

ؼواجففا اظػؾلطقـقون اظـازحون عن دورؼا صيي ظيؾيـيان 
وبقث اظطرصان دؾل حل ػذه ادلشاطل وطيقيػيقية تيأعيني 

 .احلؿاؼة ظالجئ اظػؾلطقـي عن دورؼا اظى ظؾـان
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أغشأ عرطز خدعات اظؿوزقف صي االوغروا صي اظشؿال أربع عراطز تلفقل عقداغقة وأربع ورذات سؿل جلؿقع اظيطيالب 

إدارة االسؿال واظفـددة ادلدغقة، اظلؽرتارؼة :  صي األضلام اظؿاظقة(   حرم اظشؿال) ادلؿكرّجني عن طّؾقة تدرؼب دؾؾني 
صي تأعني صير  (  حرم اظشؿال) اظطؾقة واظؽفرباء اظعاعة بفدف علاسدة اظطالب ادلؿكرّجني عن طّؾقة تدرؼب دؾؾني 

سؿل واإلدؿػادة عن اخلدعات اظؿي ؼؼدعفا ادلرطز، وتـاوظت ورذات اظعؿل أدس اظؾقث سين  سيؿيل  وطيقيػيقية 
اظؿقضقر ظؾؿؼابالت إلاصة اظى حتضقر اظلقرة اظذاتقة واظرداظة امؿصرة وععؾوعات سن ضاغون اظعؿل اظؾؾـاغي وحق 

 .اظالجئ اظػؾلطقـي صي اظعؿل
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توضػت سن عؿابعة علقرتفا ,  (ساًعا ١١)طاعؾة ػاذم 
اظؿعؾقؿقة صي ادلرحؾة االبؿدائقة وذظك رشؾة عـفا 
باالظؿقاق باظعؿل احلرصي وتعّؾؿفا عفـة اخلقارة واظؿي 
طاغت ترشب باظعؿل بفا عـذ رػوظؿفا وظفذا اظلؾب 
ضصدت طاعؾة عرطز اظؾراعج اظـلائقة صي ررابؾس 

بعد تكرجفا زارت طاعؾة .  واظؿقؼت صي دورة تعؾقم خقارة
عرطز خدعات اظؿوزقف صي اظشؿال بفدف االدؿػادة عن 
خدعاته اجملاغّقة واؼفاد صرصة سؿل، وخالل صؿرة وجقزة 
متؽن عرطز خدعات اظؿوزقف عن تأعني صرصة سؿل ظفا صي 
إحدى أذفر ذرطات تصؿقم األزؼاء صي ررابؾس واظؿي ال 

 .زاظت حؿى اظقوم سؾى رأس سؿؾفا
 
 
 
 

احلضور ذكصقاً اظى ادلرطز أو ١١١٦٢٥١١٠  ظؾؿزؼد عن ادلعؾوعات حول اخلدعات اظؿي ؼؼدعفا عرطز اظؿوزقف صي عـطؼة ررابؾس ميؽـؽم االتصال سؾى رضم اظفاتف
عن بعد ١٥:٢٢صؾاحا و ظغاؼة اظلاسة ١٢:١٢عن االثـني اظى اجلؿعة، عا بني اظلاسة   ، اظطابق االرلي وذظكذارع ادلؽؿني، عػرق اظرولة، عؾـى عؽؿب االوغروا اظؽائن صي
 . اظظفر

 . وروبيالبػضل اظدسم ادللؿؿر عن ذرطائـا صي االحتاد ا 2004بدأت عراطز خدعات اظؿوزقف اظؿابعة ظألوغروا باظعؿل صي ظؾـان عـذ اظعام 


