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	س ا�
	دي ���ــــ�   �	� ��
  �ــــوم ا��
ـــت 2020إ����ت ا�	�� ا�����د�� �	دورة ا���د�� ا�را

 17 

ر����  2020ر أ��و ���	� ��	�� ا$#راح وا��ؤ��رات ا�
	د�� ا �ـ�ء �%
 �&�
�	( ا����� ا���)رة '

��ت د�و��م ��وا�
� ا�	��  ذ�نو
&+ور ا��ــ�دة أ�+ــ�ء ا��	س ا�
	دي ا�ا���د ���ر ا�	و�* ر��س ا�
	د�� 
���ر ا���4س ، ���دة ا��454خ ، : وا�1* ذ�رھم  2020أ��و
ر  2
��ر�/  57/7600&�ب ا$��د�ـ�ء �ــدد 


د ا�دا�م ، زاھر ا�	وز و���ر ا�)ر�ف �  .راو�� ���رة ، ����ر 

   

&�#ظ ا�����* ا����ب ا���م �	
	د�� ، &���ء ;ر
وط ، �&�د �	* ا��ظ4ر و�&�د : ��� &+ر ھذه ا�	�� ا���دة   

��ر  *	�.   

  


��&�+ر�ن و�و+&� ان ا�
>د ��ر 
�4رة '�
� �ن    �
ا#��= ا�	�� ا���د ���ر ا�	و�* ر��س ا�
	د�� �ر&
 �&����� وا$" �ورو�� " راء ���;�'�د�� وا�'&�� وھ* #�رة ا�� ����� ��ن ��� ا$ ر ا��	
* �ن ا���&�� ا$

'&* ا�
	د�� وأ�+� �	( ���وى �%دم ا��)�ر�A &�ث �م ا��5ذ ;رار ا�&ر ا�وا����ق �	( ���وى ا��وارد 
2020وان  ��4رس ا�( ���C  22ا�)��ل �ن  � ��ّ� ّ
د ا�
	د�� ��5�ر و�%ص #�دح #* ���وى ا��وارد و;د 

و�ز��ت ا$�واق ;��� ا$#راح وا��ؤ��رات 
��و�H �� ا�( إر�ع 
�ض ا������م ا����	%� ا+طرت ا�
	د
  .وا��&ط�ت ا�
	د�� 

  

�&� ر
�� ا�( ���C آ  �
ب ھذه ا��
�	( 5و
�� ان ھذا ا�ظرف ا�'�ب ��زال ��وا'>  ��	��ر ا���� #%د 
��A ا�� )	� ��
�داد ��زا����� ���� �ط
�ق ا$راءات ا�و;���� �	&ّد �ن آ �رھ� ا��	�
��و��ت و;��ت ا�
	د�� 

2021 
 Aز ا��)�ر��  .�ظرة ��4ؤ��� ووا;��� رCم ا���ق ا�+��ف وا�
ط*ء #* �&'�ل ا��وارد و��
� ا�
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�%�+��ت ا�4'ل    <�� Jو�* ا�	ن ا���د ���ر ا��
��ي  9
��ر�/  �29ن ا�%��ون ا$���* �دد  ���216 

2018 
	س ا�
	دي ا�ووب �%د ا�	�� ا�����د�� )�را ;
ل ا��%�د ا�دورة ا���د�� ا�ذي ��ص �	� ��
  را
  


&+ور    ��	  ، �2021 ���� ــــــ� ا�
	د�ـــــــا��واط��ن ����;)� �)روع ��زا����و�� �ن و�	��م ھذه ا�

  ���ؤون ا������ و���
�� ا��'رف ا��* ;��ت 
�%د�م &و'	� ا�)���  � م أ�ط( ا��	�� �	��دة ���دة ا��454خ ر
  .��� ھو �
�ن 
��و �%� ا��'�&
� ��ذا  2021
	د�� ���� ا��ن �)روع ��زا��� 

  

  :��ؤ$��م #���ت �د5>��م ���1* إ ر ذ�ك أ&�ل ا���د ر��س ا�	�� ا��	�� �	&�+ر�ن ��%د�م �%�ر&���م و�  
  

وا�د�وة ا�( إ�ط�ء  ر�*��د �وز�A ا��)�ر�A +�ن 
ر���L ا$�� ��ر ا��)�ــ ا���
�ر �ن إ����ء ا��واط��ن   
  ا$و�و�� �دا�رة &* ا�&
�ب &�ث ا�� �#� ا������� ا��ر���4 و�ذ�ك وود ا��د�د �ن ا$���C Lر ��
دة 

  

   2019/2020ــ ا�د�وة ا�( ا$�راع 
������ل ا��)�ر�A ا��
ر�� +�ن 
ر���L ا$�� ��ر ا��)�ر�* ����   

  

ــ ا�د�وة ا�( +رورة +
ط ا��را���� وا+&� و+
ط ا$و�و��ت ��د �
و�ب ا���زا��� �5'� #* ��ل   
  ا��ظ�#� ، ا���
�د وا��ر'�ف ، ا���و�ر ا���و�* وا����طق ا�5+راء 

  

 ــ ���ؤل &ول �دم ���4ذ ;رارات ا��دم ا�'�درة +د 
�ض ا���4��5ن   

 

زء ا$ول ��� ط	ب ا���د ���ر ا�)ر�ف ا��+و ا  	� �
����

	دي �%د�م ا���ب ا����و�� ا��&%%� �	�وارد �
��� ا$����د�� ا�( ���C ا��و
ر �
��� ا$����د�� وا��دا�5ل �Cر ا��
   2020وا� ��* وا����	%� 
���دا�5ل ا�

د�� �م #* &�ن أن ا�
	 2021أد ��وارد ا���وان ا$ول ����  54 500.  ���000 ���ءل �ن ا������ �&%�ق   

   �2020%در �	( �&%�ق �� �م ر'ده #* ��زا��� ��� 
  

  

  إ ر ذ�ك ���ول ا��	�� ا���د ���ر ا�	و�* ��%د�م �و+�&�ت 
5'وص ا��د5>ت   
  

�	( �ر)�د ا��4%�ت و����� ا��وارد �	�M	ب �	( ا�و+��� ا�'�
� ا��* ���)�� ا�
>د  ةــ ����ل ا�
	د�� �ھد  
���� وا�
	د�� 
'�4 �5'� ��� أ�د �	( +رورة �ظ�#ر �ل ا��ود $��& �ث ا$��5>'�ت وا�����د  �4'


5N

ر ا��و��� وا��&��س وا��%ّ�د �راج ا�4+>ت �	( +رورة �&��س ا��واط��ن 
��&�4ظ �	( �ظ�#� �&�ط�م 
  .#* ا$و;�ت ا��5''� ��� وا��&	* 
روح ا��واط�� وا��
	�H ا�4وري �	( ا���4��5ن ��را��ب ا�'&� ا����� 
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و����ل ا�
	د�� �ھدة 
������ق �A ا�و���� ا�وط��� �	�'رف #* ا�����4ت $��د &	ول ���ظو�� ا��'رف #*   
  ا�����4ت 

  

ا���1ت ا�>ز�� ��طو�ر ا���ل ا�
	دي #* ا���$ت ا��* ��س ا��واط��ن 
در� أو�( ا�
	د�� ��و#�ر ــ ����(   
  �����ظ�ف وا���
�د وا��ر'�ف وا���و�ر وا������ 
��&دا�ق 

  


�ن أ�J #* إط�ر إ�داد 
ر���L ا$�� ��ر ا��)�ر�* ���م �وز�A ا��)�ر�A &�ب ا��د5>ت ا� >ث    ��� :

��ت ����)�ر�A ;رب ، �)�ر�A ����	� و�)�ر�A ادار�� ، و���م #* ھذا ا$ط�ر +
ط ا��را���� ��%د ا$
 Lر���


ر ا�را
ط ا$���رو�* �ن 
�د  ا$�� ��ر ا��)�ر�*ا��5'� �
ب�
�	&د �ن  �&��*ا�و+A ا�'&* ا 

  ا�����ت 

  


ر�� �)روع �ا���� ;��ت   

)�� وذ�ك �	&ّد �ن ا���>ك ��ر
	د��  ���+
 ���ز �&ط� �	ط�;� ا�4و��و+و
 A� ون�����
 ����

�ب ا�ز����ن و&4ر��%وم ا�
	د�� وا�)ر�� ا�%و��� �	��ر
�ء وا��Mز ا�ط�;� ا���ر(� ��	��
آ
�ر  2

.  

  
����
ا���
%� وھو ��	م  #�و �)روع ��ت 
ر��J 5>ل ا��4رة ا����
�� ا�
	د��;'ر  ����� ��)روع �أ�� 
 J
   .وا��&�#ظ� �	�J ����ري أ ري وب ا$����ء 

�ز   ��
و;د ��ت 
ر�� �)روع �ر��م و'���� ا��وق ا��ر�زي و���ط	ق ا��)روع ;ر�
� ، ��� ��%وم ا�
	د�� 
 ���� �ا�����ق  
�دوع ا��دة ��
�د و�ر'�ف )�رع ��دة 
و��	� رو���ط	ق �) �2019)�ر�A ا�%رب ا��
ر�

  �A ا$طراف ا���دا5	� 
��طر�ق ا���م 

  

ــ ��� �م �5'�ص ا����دات ��ر ا�
��و��ت ��'ر�ف ���ه ا$�ط�ر وذ�ك 
������ق �A ا�د�وان ا�وط�*   
  �	�ط��ر 

  


��و�ل �ن وزارة ا�)
�ب وا�ر��+� و;د ا�ط	%ت ــ ��� �م إدراج �)روع �و��� �	�ب ا�ط�ب ا����ري   
�5
�رات ا�>ز�� ��ل ا����زات ا��وودة 
���	�ب �ن 
��ء وھ��	� و)
��ت ���ون 
	د�� 
�$ا�ا�درا��ت و;��ت 

ا��د5ل إ� ��
�.  

  

  
�	( ا���4��5ن #* �رــ د�وة ا��واط��ن �	�&	ّ*  H�	
�* وا���

�� ا��A ا���$ت وح ا��واط�� وا�%��م 
وا
ا��* �ن )���� ا$5>ل 
���را��ب ا�'&�� وا���را��� �ن 
��ء #و+وي وا��'�ب #و+وي 
��طر�ق ا���م وإ�%�ء 

  ا�4+>ت �5رج ا�&�و��ت ا��5''� #* ا�Mرض 

  

�)روع ��ذ�ب ا$&��ء ��م 
��و�ل �ن وزارة ا�����ر وا���ذ�ب و;د أن ��د ر��س ا�
	د�� �	&�+ر�ن ا���� 
�ن   

رورة " 
��ذ�ب ا$&��ء ا������5 ��)روع  تد���� "  
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�ط�ء ا$و�و�� �&* ا�&
�ب و&*   N

&ري #* إط�ر 
ر���L ا$�� ��ر ا��)�ر�* وا�%��م ا�و���ّ�د ا�
	د�� 

�&��ن ا�
��� ا��&��� �ن ��
�د و�ر'�ف وإ��رة و'���� )
�� �'ر�ف ���ه ا$�ط�ر .  

  

ّدد ا���د ر��س ا�
	د�� )�ره ���A ا�&�+ر�ن ،   ��	  و#* ��5م ا�

  

   ����M(ن ����� أ�  .وأ�	ن #* &دود ا����� ���'ف ا����ر وا��'ف 

  

  

  ر��س ا���د�ــــ
                ا�	��ب ا���م     

  

  ���ر ا��و��                 ���ظ ا������   

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


