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ئحيي19ييتشكككككاعيتت جائحي ئوفيي    ت   تعلاميحئ ائ،يو  تخعيي"ي  رونئ"،ي القتصكككككئهدييت تبت ياًئلكككككا  ي  ات ككككًك
ً ي  ًب  ي طفائ يح  ي  عئ م يوو يائيد كتت اي  فئ ييو  وكاورلي  بي ات ئريليكئ  يي تبتلي ت ميي ا كتبال
وتف كككككككككككككك  ي  هلي  تعلام،يو ايابككتات ككئيتكياتيلجًككئدي  كتب يي ايتت ا ي  كتو ي  اب اليا يت   كعي  تعلاميي

يكككائيوت ا ًائ يا يحب إلي ان كككئي،يخً ي   ككًك  حييخصككك فكككئي اياا حلسي طيكككئيكككاي،يو  ً يدعتالايحبئ يليكككئ
ي  بئهاي 

تًئااي   كئوفي ز دياتىي نتشككككئرييييببئ ًظاي  بيائيقالعيتاشككككاي  ةئوفي،يتشكككك اي  تر يككككئحيح  ي  تعلامي  
وتش اي   عطائحيي" باي  تعلم"يو  ً يدعافيبأنسي" تمي  بترلي لبيقا دليو  مينصيب اطي ايي ي  عئلال" يي

يييتلكي    ئيي نعت ميليي طفائ ي اي  اللت يياًكاوكككييوات يكككطيي  تخعيدعئن ييا ييي احصكككئوايي  ب رلياً ككًك
%،ي  ئيتشككككككك اي  بيليي  ة عيي63 بتي رتاعتياًًيات ديي  ةئوفيي تصكككككككعي  بين كككككككًييي%،يوي53ييتصكككككككعي  ب

تا ل  نككئحيهوالريا ي  ككتخككعينتاةككيي بككت نككسيقككتر  يا ييي10  فككئ ايا ي  طًمياعالي ك كككككككككككككككئرلياككئي ا تككسيي
يام   تعل

و شككككك ايتبا اي لامي   تفتليح  يتت جائحي  رونئي لبيقطئعي  تعلامي اي  عئ م،ي  بيليي  ةئوفييت كككككالالتيي
ال  ييا يفئ الاي  علم،ي اييي6 1 ايلكالاي نبطئعي اينظمي  تعلامي اي  تئر خ،يوو يائيتوكككككككككككارياًسينف يي

%يا ي  طًميي94حي لبييالككت  ي اي  اقيقككئر حي  عككئ م،يوليي  لاككيي اًإلي   ككت ر يل اييي190لكثايا يي
ي%ي اي  اللت يي   ت يطييو   ًكاويي  تخع 99 اي  عئ م،يوواين ًييتاتاقي تصعي  بيي



ًكئميي تاكئقمي طزاكيي  ا  رإلي  تعلا اكيي  بكئو كييلفككككككككككككككًي  يفا ري  فكتيا ي ااي   ث ايا ي طفاكئ يو  شكككككككككككككك
   شككييو  ا ياي،يوتع رييللككتي  اتئحيفككعائ ،يوخصكك فككئيلو تكي  ًب يد اشكك يي اي   ًئفري  ييب   ًت   ي  

قترت مي لبي اليكككككككككككت ا ر يي ايا  فكككككككككككليي  تعلام،يولنسي  يياكئوفيلييت تتي  ك كككككككككككئواي اي  تعلامي  بيائي
بتةكئوزيوًك ي  ة كعيوت ف ي ب ه  يا ي  تبكتمي اياةكئالحي اهيلقل كئيه مي ااي  اتاكئحيو  شكككككككككككككككئبكئحيا ي

ي ال تفئإليبئ تعلاميو  ًبئديفاس 

ال  ييلكككككصي  بيه واليي150ائحي القتصككككئهديي لةئوفييقتيتت قيائيدبئرميا يا ينئحاييلخاىي إيي  تت جي
ال  يي اي   قتي  ا و ،ي طااي  ً يدعًايلييوًئكيي689،ي فكككككككئ يي  بيي2021  اباي   تققيخً ي  عئميي

ي   ز تيا ي طفائ ياةالاويي لبيتاكي  تر ييي لات،يا ئيبؤه ي  بيتائقمي  اباي   بتاييبإاًإلي   ت ر  ي

 رتائعي اياعتالحي  ت ككككاميا ي  تعلام،يواأيي  اتائحيلكثاي افككككيي عتمي  ع هليييي  بئيتشكككك اي  تبتبا حييك 
  اسيا ي  ً  ر،يوو يائيد ككككتت اي  تفاكي  ةئهي طييواً ي   هيالفييحتبياليتت ككككقي    ليو  تائوحي اي

يي  بييييككككك ؤه يي  تب يييي تلكيي  تصكككككت ي ايي اخائإلييعلاميبشكككككاعيدصكككككعي  بيحئ يي الن ائر،يح  يلين  تجي  ت
ي وطياومييي  مييي  اخئدييتفب ريي افييوا يي  تعلامييا يبائالسيي  عيحاائي

دةييلييتات زيخطيي  تصكككككت ي لتب يي ايقطئعي  تعلامي لبي تليافئوريلوي ال ئح،ي طو بي  ع عي لبي
وليو ئوايييكككتي  اة لي  اق اي،يوتبلاصي  اة  حي    يكككعيي ايلنظ يي  تعلاميا يخً ي نت ئلي  تعلامي   زه

و  تا فكايا ئيبتطليي تئحييلويكقياليكتكت مي طهو حي ا  تاونايي اي  تعلامي ا ااتاونا،يو  ً يدةييلييي
بات زي لبيتعز زين جي  تشككككككككئر ايي اي  فصكككككككك  ي لبي   عل اييوتط  اي    ئر حيه خعي  ال تيي  تعلا اي يي

اي   عل   يبئ تًئروميحةاي  ز و يي ايووً يدعًايلييتع عي  تو ي   عًايي لبيت كككككا قيوت الي اليكككككتث ئري 
ًكئديقتر ت مي ايوً ي   ةكئ  ي  كئيلنسيدةكييلييي   ً  ليبئ   كككككككككككككك الي  تعلا اكييا يخً يتط  ايا كئر ت ميوا

  تائوحي اييي ال تًئردعاهيوً ي  ً عيا ي  تعلاميلو ايي لككا كي طيككالي اي  ع لايي  تاا  ييولييدأخًيبع  يي
يت ايي  تعلامي اي   تريييو   ةت قياعئ    ظاوفي طيا ي،يب ئيدو  ي يت

دعًايذ كيبشكككككاعيو فكككككليلنسيالاتي لتو يا ي هر لييكككككائيكككككئحيتعلا اييوتاا  ييلكككككئالييت كككككت اي اي  طلًييي
وتف   ميا ي  تعالي لابايو  فاائييا ي  تعلام يوذ كيبئ تًئريليي اليكككككككتث ئري اي  تعلاميو يبئطيكككككككئ يي

ي   فاكي  اواهيط ي  لاييتً   يي اي   ةت ق يي يتث ئري ايرل ي   ئ ي  ًشا ي  ً يدعت

لييا    يي  ليي  ت تبت حي  تايبئتتيت   سي  لايي اليكتث ئري ايقطئعي  تعلامياًًيات ديي ئوفيي  رونئ،يي
تات زي لبيفكككككاورلي  ائدي  تب يي ايقطئعي  تعلاميوتف ككككك  يلو   ئحي انائإلي  عئميد ا يلييبتالي     رهيي

  تعلامي اي  تو ي  اللت يي  وك ااي،يب ئيد كئوميبشكاعي علاي اي  ئهلياًئدي قتصكئهوئ يي  ًزايي إلنائإلي لبيي
 ئطنظ يي  تعلا ايي طكثايذ ئديوإنصككئ ئيوفكك  ه  يلائميفككتائحياثعي ئوفيي  رونئ،يتشككاعي  ا ئوزي  تايي

يي ت قفي ل  ئي  ًةئحي ايا    يي طزائح،يوو ي طااي  ً ي شاتسي ئوفيي  رونئياًاا   



ًكئلككككككككككككككاليا كئهلي تليي ييي تعز زيقكترلينظمي  تعلامي لبي  ت اتيد ا ي  اللكت ييا ي ايككككككككككككككتةكئبكيي لتفكتدكئحي   
   ت ر ي لبينف يآا يو ةعل ئي ايوفكككككككككقيبتالي  ئي  تعئاعي لبينف يل وكككككككككعياقيلزائحي    كككككككككتبالع،يي

ه رلييو ً كي إيي  فا ائحي ل  ئي  تا  زي لبي انصكككككككككككككئفيولككككككككككككك   ي  ة اق،يوتب  يي  بتر حي اياةئ ي 
   كئفاي لبي  اقيا كككت  ئحينظئمي  تعلام،يو ائ يي  دائهليو  تً ككك ر،يوتعز زيآ ائحي  تشكككئوريو  ت  فكككع،يي

  كككتو ييييووككًك ياليد ا يتفدابكككسيهوييه ميوت   كككعيقطكككئعي  تعلام،يوإ اكككئوكككسيا ي  كككتب يي   تا ك كككيي لاكككسي ا
يتشئر اي   !يي   ًكاوييو   ت يطيي  تخع،يوو يائيدعًايليي    ت  اييوًئيوايا ت  اي

ي

 


