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  �����2020س ا�
�دي ����  و������س ا����� ا����	د	� ��دورة ا���د	� ا�س 
�د	� ��د ���  


���� ا�������ت 
دا رة  ����2020�  19	وم ا��د  ���
  �ءـــا$�ـ ا��د	�ـــ���� ا����� ا���"رة �

�&ور ا���دة أ�&�ء ا����س ا�
�دي  ���� ���	� 
ر ��� ا��	د
ا��� ��ت ��	ر ا��و�� ر 	س ا�
�د	� و
  ا+��و ����2020�  15
�ـــ�ر	*  03/7600��ب ا���د�ــــ�ء �دد د�و��م ��وا)
� ا����� 

��ود �دورة  2رح  �س ، راو	� ��	رة ، أ�ور �
	ر، ��دس ا��ر	���0	ر ا�"ر	ف ، ��	ر ا���: ذ)رھم � ،

وز	د ، درة "�رون وو�	د )ر	"�ن  ��  .ا��را�� ، &

  

ا��وز ، ����ء �ر
وط ��ر  ي، ")ر	د ��2ظ ا������ ا�)��ب ا���م ��
�د	� )�� �&ر ھذه ا����� ا��  

و0ذ	ر و$�� �ن ا��واط�	ن وا�����	ن 2� ا�����8 ا��د�� .  

  

��&ر	ن و�ذ)راا9��2 ا�����   ��
 �
�
��طـــــ�ر ا����و�� ا�ذي ����د  ا��	د ��	ر ا��و�� ر 	س ا�
�د	� �ر
��ي  9ا��ؤرخ 2�  ����2018  29ا����ون ا����� �دد  �ن 216ا���ــل  
���&�ه ا�����ت ا����	د	ــ� وھو

  :وا�� ��ء 2	= �� 	��  2018
  


ق ا����د ا�دورة ا���د	� �����س و�و
� ���� ���	د	� ��� م 
�"راف ر 	س ا����س ا�
�دي او �ن "��  
  � ــــــ	�و
= �ن 
	ن ا�����د	ن "�را ��� ا��ل �
ل ��ر	* ا����د ا�دورة و	د�� ا�	�� ����)�و ا���ط�� ا�
�د	 


را�? ا�
�د	� ��

و�� ل ا��Aم ا������ ����ع �دا��A0م 2� ا���� ل ذات ا��
@� ا����	� و��ر	��م .  
  ���ن ا�
�د	ـــ� ��ب �"�و���ـ�ن �
ل ا�� �ـــ	�م درس ا����ر��ت ا���رو&� A0ل ا����� ا����	د	

  .��� ا�دورة ا���د	� ا��وا�	� �����س ا�
�دي  و��رض 

  ." ��� م ا�����ت 
�����وب 
���0ف ا�دوا ر ا�
�د	� 
  

	ن ان ا��د	د �ن ا���د	�ت ���ظر�� و)���س 
�دي ��Dل 2� )�� أ�2د ا��	د ��	ر ا��و�� ر 	س ا�
�د	� ا���&ر
  .وا����&دة �ن طرف ا��واط�	ن و�)و��ت ا�����8 ا��د�� ا�����دة 

  



  :ا$ر ذ�ك أ��ل ا��	د ر 	س ا�
�د	� ا�)��� ا�� ا���&ر	ن و�د ���ورت �د��A0م �ول ا����ط ا����	� 


� �����)�� ا��د	�� ا���	�� �	ث � 	�)ن ��م و�����و�	ن -����

�	��د �)�ن ����	8 ا�ردم  �
 ا��ط��

 ا���ب ا���وي 
�����  ا	��ل ا�ردم ا�� 
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ا�د�وة ا�� ا����2ظ� ��� ا��د	�� ا���	�� و�ر�	م ا�وارھ� وا��ر��ع ����	��� و���و�� ا����	ص �ن ����8  -  
�ت ا��د	�� ور"� �������ت �� �ن "�D= ا���
ب 2� ��و$�� 
  ا��ذ	� �	ث ا�

  ا�د�وة ا�� ا�داد ��ور "��ل و��	ل ���د	�� ا���	��   -  


�)$	ف ا��Aم و���	ق ا���2Aت 
��دوا ر ��Aم ا��واط�	ن 
�����د ا�دورات ا����	د	� طا�� -   �
وا�دورات ��
  ا���د	� ������س ا�
�د	� 

   SIT WEBا�د�وة ا�� ��		ن ا��و�8 ا�ر��� ��
�د	�  -  

ا���	)�� 2� اط�ر 
ر���? ا�د�وة ا�� ا��ر2	8 �ن ا�����دات ا��� �م ر�دھ� ���"�ر	8 ا��رب وا��"�ر	8  -  

   ر���ا���$��ر ا��"�ر)� و�ط��
� ا�
�د	� 
���راع 2� ا���ز ا��"�ر	8 ا��


�)$	ف ا��را�
� وا����
�� ا�دور	� وا��	�م 
�����	��ت ا��	دا�	� ��و�وف ��� ا�A0�ت وا����وزات  -   �
ا��ط��
  ر�	ف 2� ا��د	د �ن ا�����ت )���ظ��2 وا���رة وا���
	د وا��

  ا���
	ر �ن ا���	�ء �ن ا�و�وف ا��"وا � ���	�رات وا�د�وة ا�� ا���دي ��$ل ھذه ا�ظ�ھرة  -  

ا��رور و�D$	ره ��� �ر)� ��ت �ظر ا�
�د	� ا�� ا��")ل ا��روري ا�ذي �	��? �ن �"روع ا��	�رو ا��0	ف  -  
وان ا���ر ا��
ر�? ���ر)� ا��رور	� ���	�رات وا�"����ت و�	�رات ا����ف وا����	� ا��د�	� �ر&= � ���0 
  ا���ر و	���ص 2� 
�ض ا���)ن  5	���وز 

 ذ 
�	ن ــا�د�وة ا����� ا�� ���دي ا��"�ر	8 ا��� � ��ت ��وا�8 
��� و�را��� ا�درا��ت وا�0 -


�ر �0و�	�ت ا��د	�� ا���.  

- �
 �ة ا����تـــو		ن و�را�ـــ
���دة ا��ظر 2� 
�ض ا��را0	ص ا����دة ������
	ن ا��و& ا��ط��


�ة ا������	� وا�د�وة ا�� �ط
	ق ا����ون  �� ��� ا���	8 دون ��		ز و��

�ر ا�ذي 	��
ر وا���  �ا�د�وة ا� -
 ا�داد درا�� "���� وا�داد ��ور 	�A م �8 �0و�	� 
�ب ا�

  ���ل ا�
�	� ا����	� ، ا�طر��ت ، ا�ر��� ، ا���رة وا��"�	ر�	��	� ���د	�� 2� 

 �$�	ن ا���Aت ا��)$�� �ن طرف ا�"رط� ا�
	 	� وا�"رط� ا�
�د	�  -

 ا�د�وة ا�� ا����	ق �8 ا��ؤ��ــ�ت ا���و�	ــ� ا���د��0 2� "
)� ا�طر�ـــ�ت )��"ر)� ا�وط�	ــ� -

   ء وا�@�ز وا�د	وان ا�وط�� ���ط�	رر
�8 ا��	�ه ، ا�"ر)� ا��و��	� ��)����@Aل و�وز	 


���د0ل ا����ل  - �

�ض ا��دا ق ا���
�� ��دوا ر ا�
�د	� ���$ل )�+�� �ا��ط�� ���	� : 

�د	�� 
ورة ا��وا	د 
Dر	���*  � 	��  

�� ا���و	&�، ز��� ا�"	"�� ، ��? ")	ب ار�Aن    )� �� ا�Aح أ�واض �دا ق * ��

��? ا���	ط 
��رور ، 
ورة ا��را	� و
ورة ا��و	�� ا��م �در�� ا   

����� ����18� و  ��14	 � ���م ا����رق ا�دا ري 
	ن "�ر�� *   


���د0ل ������� ا���ط� ا��وداء 
��? ا����ق  -   �
�ت ��
� ���&Aت 
��	8 ) ز��� ا�0&رة (ا��ط��
�	ث ا�
  �A0� ا����I وا�زوا�ف وا��2I� وا�و"وا"� وو)ر �����د ا�ا�وا��� و�Hوي ���"رات 



��)�	ن �����دة و���&دة ا�
�د	� 2� ا���دي �)ل ا�ظواھر ا��زر	� و�را�
� ا����ط �ا���
	ر �ن ا���داد ا�� -  
  ا��وداء وا�
Aغ ��� ا�����0	ن 

�	�ت رؤ��ء ا�دوا ر و�ر�	* ���	� ا��واط�� �دى ا�����)�	ن ���0 2�  -  A� 8	ا�د�وة ا�� &رورة �و�
  " ���2ظ��2 ���	� و�	�ت 
�د	� " ���ل ا��ظ��� 
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�ت 
�ب ا��
�� و
�ب &رورة ا���دي ا�� ظ�ھرة ا�����ب ا��و&وي ���0 �ول ا��وار �ن ��	8 ا��� -  
 �
  وا�
�ب ا�"ر�� ا�د	وان و
�ب ا���

  ا����ؤل �ول و&�	� ا��در�� ا���	�	� وا�)��	� �	����� وا��@���A �ن طرف ا����	�ت  -  

  ���ؤل �ول �"روع "�طL ا�)�ز	�و وا��رار ا�ذي ا�0ذ�= ا�
�د	� 2� �0وص ��8 ��ل ا�����ط  -  

  - 	�
������ء 
��ر���  �
�ت �")ل 0طرا ��� ا���ر��	ن ���0 
�د ازا�� ا��و��ت ا�"��ر	� ا��ط��
  ث ا�

  -  �	

���د	د �ن ا���)ن ���9 ا���? و��
	د ا���? ا��را �
  ا�د�وة ا����� ا�� ازا�� ا�طوا

�داث دورات �	�ه  -  �
 �
�ط�ت �	�رات ا��رة ��)�� ) �	&�ت ( ا��ط���
  

���	�� وردع ا�����0	ن ���0 ا���ب ����8 ا��ذ	� ا�ذ	ن 	�و�ون 
����ء &رورة �ر)	ز ��و	�ت 
���د	�� ا -  
  ا��&Aت 
����)ن ا����ورة 

  ا�د�وة ا�� �	��� و�ر�	م ���ف دار ا���و�� و�)$	ف ا���رة 
���د	�� ا���	��  -         

  - 
ذو�� و�"ر	ك ا�����	ن 2� �$�	ن ��Aت ا��ظ��2 ا��� ���ت 
�� ا�
�د	� وا�د�وة ا�� �وا��� ا����ودات ا��
  ا�����8 ا��د�� وا�����)�	ن 

��ر ا�
	ض �	ث �م ا�0	�ره 2� 
ر���? ا���$��ر ا��"�ر)� $م و�8  ?��
	د �� -  ��
�ذ2= �ن ا����8 ا�)
	ر 

ر ا���ب وا��دة ��
	ده �	ث 	��) 
�ي ا���? ( ر	8 ا��
ر��� ، و)ذ�ك ا�د�وة ا�� ا�����ء 
��? ا����� ��	م �ا��" �� ��

  ا���
ض ���د	�� 


و&8 �وا� -   �
�د	د	� ���8 د0ول ا��)�ك زا��ط�� 8 �&
��
  وا�"����ت ا��زودة 


�"ر ا����		ر ����د ر0ص ا�����ب ا��و&وي -   �
  ا��ط��

  ا��ط��
� و
"دة �ن ا��د �ن ا����0ق ا��روري ��� ��	8 ا�طر��ت  -  

  

  : � ���د	م ا��و&	��ت 
�0وص ا��دA0ت �2D2د 
�� 	�� ا$ر ذ�ك ���ول ا��	د ��	ر ا��و�� ا�)��  

 ��د	م ا�")ر ا��ز	ل ������ل ا�	��
� �8 ا���ل ا�
�دي �ن �	ث ا��"�ر)� 2� ا����ن ا�
�د	� وا	&�  -

 �����
 �� ��� ���وى ا��&ور ����= ا����� وا�����ل �8 ا�")��	�ت ا��طرو


�0وص ا��Aم �2ن ا����س ا�
�دي �ر	ص ��� ا�
Aغ 
)ل ا����ل وا��رارات ا���0ذة �واء  - 

 ��� ا����� ا�ر��	� ��
�د	� أو ��� ����ت ا��وا�ل ا������� 




� ��و�8 ا�واب �	�م ��		�= 2� أ�رب ا+��ل  -����
 ا�� 

 

����ز �ر	
ــ� و�	س �دى ا����س)�� ���وم ا�
�د	� 
و&8 0ط� ا��A	� ���وا�ل �8 ا��واط�	ن   

  م ��� ا����ر ا�
�دي �	�	� ا��� ا�
�دي
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 ��� ���وى ا��"�ر	8 �م و&8 ا��را�	�	� )���� و�"�ر	8 ����
�	� ����ز 
��"را)ـــ� �8 
�ض  -

�م ا���ز �"�ر	8 ��ول �ن طرف ا�وزارات �$ل ا�"ر)�ت ��� Mرار "ر)� �
رورة و"ر)� ا��	�رو ا��0	ف و)ذ�ك �	
 ��	 � ا��د	�� ا�ر	�&	� و�و�	8 ���ب ا�ط	ب ا���	ري 

 )�� ���دت ا�دو�ــ� 
���ــ�ز ��ط�� �
رورة و��	 ــ� و��ذ	ب ا��	ـــ�ء ا����ورة و��	 ـــ� ا���ط�� 

    2و  1ا�����	� 
ودر	�ر 


� ��و&وع ر82 ا�ردم �ن ا��د	�� ا���	�� �م 9�2 ��ب ا�ردم 
طر	ق ا��	��ء 
��� �ؤ���  -����
 ا�� 

����	8 ا�ردم $م 	�8 ���= ا�� ا���ب ا��را�ب ا���� و����� ا�
�د	� �	��د �ل 2� أ�رب ا+��ل ��ذا ا�")�ل 
�����ون 
  �8 ����)�� ا��د	�� ا���	�� وا����و�	ن 

 ا��وار ھو �ن �"�و�ت ا���دو
	� ا���و	ــ� ���راث وا�ــوار ا��د	�� ���
ر  أ�� 
�0وص �ر�	م -

  ���A � 	�)ن اد�0ل اي �@		ر أو �و�	8 ��	��  ������ �را$	

   8
)�� ان وزارة ا����	ز ��0ت ا����دات �د�م ا��دن ا���	�� ���	�م 
�دA0ت ���ور وا��
��� ذات ا�ط�
  ا�����ري ا��0ص 

-  �
����
 �د�وة وزارة ا��ر
	� ��د �	����� �وم 
���د0ل ����در�� ا���	�	� ھ� �	�ت ��)� ��
�د	� و�

 و���دھ� 

- ��
���د	د �ن ا� ���� �����
 � 	
 � 2�ـــAت ا��طو�	ـــ2� اط�ر ��� ا�
�د	� ��� ���	ن ا�و&8 ا�

ازاء  2� ���و
�م�8 ��ك ا���Aت وا	&� ���ل ا��ظ��2 و��ن �$�ن ����ل ا�����)�	ن وا�����	ن 2� ا�����8 ا��د��  
�	ث 
�@ت ��
� ا���A0ص ��� ا����رات ا��
�	�  ا�وا�ب �
وو��  �����	�� ا���و ا��
� � �ن % 110ا�&ر	

  ا��واطن �ن ��� أ0رى 


� �ظ�ھرة ا�����ب ا��و&وي ا��� ا�����ت ����� ا�
�د	� ا�� ������ ھذه ا�ظ�ھرة 
�	��د  -����
 

8 ا�A0�ت و��8 ا��و&� و���وم ا�
�د	� 2ا����ب ا������� ������
	ن �ن ��� و�ن ��� ا0رى ر��ول �را�� 

  ا��و&وي  ��� ا���د ر0ص ا�����ب�را


�0وص ا��رار ا�
�دي ا�����ق 
��8 ��ل ا�����ط �ن ا��	��ء ا����ري �2و �ر�
ط 
��	 � ا��	��ء  - 


����د	� ا��0	رة و�د �م 2� ھذا ا��دد ا�داد درا�� �ن طر	ق �)�ب درا��ت � ��0ّف ا&رار  دا����ري ا��د	

	 	� ��� ا���ط��  


� ���"�ر	8 ا��در�� &�ن 
ر���? ا���$��ر ا��"�ر)� ����  -����
 ���وم ا�
�د	�  2019/2020أ�� 


����زھ� و�م 	�م �ذف اي �"روع �م ا�0	�ره �ن طرف ا��واط�	ن  

2019
�0وص �"روع ا��	�رو �م ��د ����ت )�� �ظ�ت ا�
�د	� 	وم درا�� A0ل "�ر أ2ر	ل  -  



  ���دي ھدم ا�
��	�ت ا��� �� ��� ���
� ا�طر	قو�	�م �م ���A0 ا���
� ��� ��	8 ا����ؤ�ت وا���را&�ت 

  - �د �ن ظ�ھرة ا��و�ف )�� ���وم ا�
�د	� 
����ز �Hوي ����	� ذات طوا
ق 
��"را)� �8 "ر)�ت ���0 ��
  ا��"وا �

)�� ���وم ا�
�د	� 
��داد ���ظرات أ2)�ر 
�0وص �"روع �
رورة وا����	ق �8 ��	8 ا�طراف ا���د��0 2�   
  ا��"روع 


"�طL �	دي ���ور ���وم 
�����ــ� ھــــــذا ا�و&8 - � 	
 2� اط�ر ��� ا�
�د	� ����	ن ا�و&8 ا�

 
 ��
  ��داد درا�� ا��ؤ$رات ا�
	 	� ��� )��ل ا���ط�� 
�����	ق �8 ا��	د ا�وا�� وط��
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	ب 
ور�	
ـــ� و"�رع ــ)�� �	�م �	��� 
�ض ا�طر��ت ا�ر 	�	� )"�رع ��	دة 
و�	��� ، "�رع ا�  

  و�	�م �ر)	ز "
)� ��ل ����� ��� ���رات ���0  ا�را د ا�
��وي


دا	ــ�ده ــا�
�د	� 2	��
ر ر�زا �ن اھم ا�ر�وز ا�$ر	� وھو ���ف و�د �م �"		أ�� 
�0وص ��ر  - 


�د	� ا�����دات ���	 �= �ن ا�دا0ل دون ا����س ا�و�ن ذ�ك ا�و�ت �م 	�8 �ر�	�= و�د ر�دت �=  1906 �ن ��� 



��� ا������ ا��2ظ� ��� 
�د	� ��ھدة ����ا������ و�وق ا��ر)زي �ر	
� ، ا�وا���ت )�� ���ط�ق ا"@�ل ��	 � ���
 )��ر ا�و�	� ��
�� (�را$	� ��� Mرار �
�� ا�
�ك ا��و��� وا��
�� ا���
8 �"ر)� ا��)ك ا��د	د	� 

  

  �ل ـــا�� د2ـــ28�  ���ھ���ما���&ر	ن ���  ��08م ا����� �ّدد ا��	د ر 	س ا�
�د	� ")ره ���	 �و2


��ء وا����&د �8 ا�ا�
�دي و�ط��
� ا	�ھم 
������ل ا�	��
� وا���د 
  .�د	� 2� ��	8 ا�����ت ا�
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