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 امللخص:
. ممرا كبيرر  ، وباًء عالمًيا بسررع  2019الصين في ديسمبر  ، الذي بدأ في ووهان ،COVID-19)أصبح مرض الفيروس التاجي الجديد )   

تر  فصرا اكمنانيرال القانونير  التري يجرع حير  ال شك فيه أن هذه الماد  ستقتصر فقط على قانون العمال الذين يعملرون بموجرع عقرد عمر . 
تعتمررد حيرر  ،  وقررانون العمر  مان االجتمراعيفيمررا يتعلرا بال رر(..(COVID-19توفيرهرا ذاا كرران العراملون فرري هرذه الصالرر  يعرانون مررن مررض 

حقوق العمال المصرابين فري مجرال العمر  علرى مرا ذاا تر  تصديرد المررض علرى أنره حراد  عمر  أو مررض ممؤري. مرن ايرر الم كرد مرا ذاا كران 
ختالفررال بررين علررى أنرره حرراد  عمرر  أو مرررض ممؤرري أو مرررض ابيعرري. فرري هررذه الدثاسرر  ، أواًل ، يررت  بصرر  اال COVID-19) )سرريت  تصديررد

كصراد  عمر  أو مررض ممؤري.  COVID-19) )حواد  العم  واألمراض الممؤي . بعد الك ، ت  التصقيا في المفاهي  في العرال  حرول تصديرد 
 COVID-19) )والذين يعملون في خطر كبير للتعرض لر  COVID-19) )المصابين ، الذين ترتبط واجباتم  بشن  مباشر بر   الطالبحال   

علرى أنره حراد  عمر  أو مررض ممؤري. فري الجر ء األخيرر  COVID-19) )مؤي ، ولكن في حال  العمال اآلخرين ، ل  يت  تصديد ، كمرض م
يسرتفيدون مرن عقرود ال رمان االجتمراعي التري  COVID-19المعرضرون لرر  الطرالبفي هذا البص  ، أه  ق ي  هي: ما ذاا كران .من الدثاس 

التعلري  عرن ، المررض الممؤري ،  (COVID-19)حقروق ال رمان االجتمراعي ، مررض التاجير  ات الرئيس ي: الكلم قبلتما مؤظم  العمر  الدولير .
 .التعلي  الرقمي،  بعد

Abstract 

With regard to the patient's social services, as it concerns MPs who suffer from illness or their cases. In this 

study, firstly, topics are researched on work issues and professional occupations. After that, the concepts in 

the world about identifying ((COVID-19) as a work accident or occupational disease are investigated. 

(Define) COVID-19 as a work accident or occupational disease.In this research, the most important issue is: 

whether students exposed to COVID-19 benefit from social security contracts accepted by the International 

Labor Organization. 

key words:Social Security Rights, Coronavirus Disease (COVID-19), Occupational Disease, Distance 

Education, Digital Education. 

 مقدمة :
الفيروسال التاجي  هي مجموع  كبير  من الفيروسال التي تسبع مرًضا شديًدا. أنما تسبع العديد من األمراض ، وخاص  ن الل البرد.  

( ، واندالع 2009)  H1N1( ، وتفشي ذنفلون ا  2012)  (MERS)الفيروس التاجي تفشي متالزم  الشرق األوسط التؤفسي   كما نتج عن تفشي  
(   . كان الفيروس التاجي الجديد ومرضه اير معروفين قب  الفاشي  التي بدأل في  2003-2002مرض االلتماب الرئوي الصاد )ساثس( )

-COVIDمؤظم  الصص  العالمي  بتسمي  المرض الؤاج  عن هذا الفيروس التاجي الجديد باس   في ووهان ، الصين. قامت    2019ديسمبر  
الفيروس التاجي    19 اللغ  اكنجلي ي  "مرض  للغاي  وانتشر  Corona Virus Diseas 2019"  2019باستخدام اختصاث  (. المرض معدي 

مطرق  بين  التالميذ  واقع  اصبح  حي   قصير  وقت  في  بأسره  العال   بين   ذلى  وواقعم   أقسامم   على  يتصسرون  وه   األم ،  وخيوط  الصسر  
صفصال الدثوس االفتراضي . ال أحد مؤ  كان يفترض يوما ما توقف الدثاس  الص وثي  وتعوي ما بالتعلي  عن بعد، عبر عال  افتراضي ال 

ال أجبرل  التي  جائص  كوثونا  ذنما  أحنام.  لل روث   يقولون  كما  لكن  في  مادي وايرملموس،  تكن  ل   التصوالل،  على سلسل  من  بأكمله  عال  
ا  الصسبان، كما هو الصال في قطاع التعلي . ولتسليط ال وء على هذا الموضوع، الذي ثافقته العديد من اكشناالل من قب  الموااؤين، اخترن

خالل شمر سبتمبر المقب ، قصد ثصد تجاثبم    في هذا الروبوثتاج عيؤ  من تالميذ سلك األولى بنالوثيا، الذين سيجتازون االمتصان الجموي 
التعلي  ال التربي  والتعلي  وكذلك وزاث   المتخذ  من قب  وزاث   المبذول  واكجراءال  التعلي  عن بعد.  فعلى الرا  من  المجمودال  عالي في  مع 

أثؤاء تلقيم  لم امين الدثوس، عبر عملي  التعلي  عن  العراق، أكد لؤا العديد من التالميذ في تصريصاتم  “” أنم  يواجمون العديد من العوائا  
  بعد، من قبي  مشن  التواص  اير الفعال أحيانا بين األستاا والتلميذ عبر عال  افتراضي، صبيع وتعب  األنترنيت، واستعصاء فم  الدثوس. 

اد على الذال وإعاد  متابع  الدثوس.لقد فرضت عليؤا لكن، وفي الوقت ااته، ك  واحد مؤم  أبرز الجانع اكيجابي في التعلي  عن بعد كاالعتم
العلمي  والتقؤي  والثقافي  واالجتماعي  والم   سسي ،  الجائص  تجرب  كان عليؤا أن نخوضما ونفكر فيما مؤذ مد  اويل ، ونوفر لما ك  األسباب 

) ما  19-ي  بعد تفشي فيروس كوثونا المستجد (كوفيدحتى تتصول ذلى واقع.أالقت كثير من الدول مداثسما على مداث األشمر األثبع  الماض
ملياث االع على االعتماد على التعلي  عن بعد عبر شبن  اكنترنت حتى نماي  العام الدثاسي الصالي على األق . لكن، ما    1.5أجبر نصو  

علي  ااته الذي تقدمه المدثس ؟. على الرا   مستقب  االب المراح  الدثاسي  ومتى سيعودون ذلى مداثسم ؟ وه  يتلقون في المؤ ل مستوى الت
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  من أن الوقت ما زال مبنًرا ألن يقدم الباحثون في مجال التعلي  عن بعد دثاسال معمق  ودقيق  عن نتائجه على مستوى العال ، ذال أن بعض 
 المشنالل ظمرل ويجع أن تتالفاها وزاثال التعلي  والم سسال التعليمي .

 عليم اإللكرتونيماهية التاألول املبحث 
( اكلكتروني  بيئ   E-Learningالتعلي   على  ويعتمد  والمعلومال،  االتصال  تكؤولوجيال  باستخدام  للمتعل   يقدم  للتعلي   تفاعلي  نظام  هو   )

وتؤظي    والتوجيه  اكثشاد  سب   وتوفر  اكلكتروني ،  الشبنال  عبر  الدثاسي   المقرثال  تعرض  متكامل   ثقمي   ذداث  ذلكتروني   وكذلك  االختباثال 
( .تكمن أهمي  التعلي  اكلكتروني في ح  مشنل  االنفجاث المعرفي واكقبال المت ايد على التعلي  وتوسيع فرص 1المصادث والعمليال وتقويمما)

الؤفسي  بين المعل  والمتعل    القبول في التعلي ، ذضاف  ذلى التمنين من تدثيع وتعلي  العاملين دون ترك أعمالم  والمساهم  في كسر الصواج 
 وكذلك ذشباع حاجال وخصائا المتعل  مع ثفع العائد من االستثماث بتقلي  تكلف  التعلي . 

 خصائص التعليم اإللكرتونياألول املطلب 
وب  أو مؤطوق ،  يمنن اختصاث خصائا التعلي  اكلكتروني في كونه يقدم عبر الصاسوب وشبناته، مصتوى ثقميا متعدد الوسائط )نصوص منت

تعليمي    أهداف  لتصقيا  البعض  الوسائط مع بع ما  تتكام  هذه  ( بصي   فيديو  لقطال  أو متصرك ،  ثابت   م ثرال صوتي ، ثسومال، صوث 
التكل قلي   التعلي  والتعل  فمو  ذداث   العالق  بعملي   الممام اال  أو  الخدمال  ذلكترونيا، حي  يوفر عددا من  التعل   ف  مقاثن   مصدد . يداث هذا 

المعل ،   مع  المتعل   )تفاع   التعلي   عملي   في  التفاعلي   بذلك  فيصقا  بؤفسه  معاثفه  اكتساب  على  المتعل   يساعد  .كما  التقليدي  مع  بالتعلي  
 ) (. المصتوى، مع ال مالء، مع الم سس  التعليمي ، مع البرامج والتطبيقال ( كونه يوفر ذمناني  الوصول ذليه في أي وقت ومن أي منان 

 أنواع التعليم اإللكترونياألول الفرع 
 تصؤف على وجود المتعل  والمعل  في نفس الوقت أو العنس وكذلك منان تواجده  وهي 

 -التعلي  اكلكتروني المت امن: -اوال:
المت امن ) المباشر، والذي يصتاجSynchronous learningالتعلي  اكلكتروني  الب   أو  المواء  التعلي  على  المتعلمين في   ( وهو  ذلى وجود 

أدوال  نفس الوقت أمام أجم   الصاسوب، كجراء الؤقاش والمصادث  بين المتعلمين أنفسم ، وبيؤم  وبين المعل ، ويت  هذا الؤقاش بواسط  مختلف  
 لدثدش . ارف ا -الم تمرال عبر )الفيديو، الصول(  –الفصول االفتراضي   –(.  وهي:اللوح األبيض  2التعلي  اكلكتروني)

 حصول المتعل  على تغذي  ثاجع  فوثي .تقلي  التكلف  .االستغؤاء عن الذهاب ذلى مقر الدثاس . -ذيجابيال التعلي :   -أ
 قت. حاجته ذلى أجم   حديث  وشبن  اتصال جيد  .االلت ام والتقّيد بالوقت المصّدد للدثوس لوجود الُمَتَعلّ   والُمَعلّ   بؤفس الو -سلبيال التعلي : –ب 

: المت امن:  -ثانيا  اير  اكلكتروني  )-التعلي   المت امن  اير  اكلكتروني  ال  Asynchrones e-Learningالتعلي   مباشر،  اير  تعلي   هو   )
يصتاج ذلى وجود المتعلمين في نفس الوقت حي  يتمنن المتعل  من الصصول على الدثاس  حسع األوقال المؤاسب  له وبالجمد الذي يراع في 

 (.   3. يستعم  أدوال مث  البريد اكلكتروني والويع والقوائ  البريدي  ومجموعال الؤقاش وبروتوكول نق  الملفال واألقراص المدمج  )تقديمه 
حصول المتعل  على الدثاس  حسع األوقال المؤاسب  له .تلقي التعلي  حسع المجمود الذي يراع المتعل  في تقديمه -ذيجابيال التعلي  :  –أ  

 .التمنن من ذعاد  دثاس  الماد  والرجوع ذليما ذلكترونيا حسع الصاج  . 
عدم حصول المتعل  على تغذي  ثاجع  فوثي  من المعل  .ي دي ذلى االنطوائي  في التعلي  ألنه يقوم بع له عن المجتمع   -سلبيال التعلي  :  –ب  

 واالصدقاء من حي  التعلي 
يستعم  المت امن تاث  واير المت امن تاث  أخرى، حسع الؤشااال المقترح  من ارف المعل ، فمو يعطي للمتعل    -المختلط:التعلي     -ثالثا :

 أكثر حري  ويصقا نوعا من االجتماعي  في التعلي . 
 شروط نجاح التعليم اإللكتروني الفرع الثاني

تصديد األهداف التعليمي  الواجع تصقيقما وكذلك قبول ذجابال وأفكاث ونتائج   من اج  انجاح هذا الؤوع من التعلي  هؤاك عد  شروط لذلك مؤما 
التعليمي  بدال من تقوي  مستوى المعرف  هو يمث  أه  شرط مع   متؤوع ، وتقدي  المعرف  بدال من توصيلما ونقلما باكضاف  ذلى تقوي  الممم  

 تشجيع المجموعال المتباعد  بدال من المصلي ) (. 
   بين التربي  والمقرث التعليمي ...التؤاا . 1
 االستيعاب . . 2
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 تفاع  المتعل  .  . 3
 اتباع أساليع ابتكاثي  . . 4
 التعل  الفعال .  . 5
 ذجراء التقيي  التكويؤي . . 6
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اؤ تفاعلي   بيئ   ذيجاد  ذلى  يمدف  الذي  التعلي   هو  اكلكتروني  العالمي   التعلي   والشبن   اآللي  الصاسع  تقؤيال  على  المعتمد   بالتطبيقال  ي  
للمعلومال، وتمّنن الطالع من الوصول ذلى مصادث التعل  في أي وقت ومن أي منان اريق  للتعلي  باستخدام آليال االتصال الصديث  من  

ل ذلكتروني ، وكذلك بوابال الشبن  العالمي  للمعلومال حاسع وشبناته ووسائطه المتعدد  من صول وصوث ، وثسومال وآليال بص ، ومنتبا
سواء كان من بعد أو في الفص  الدثاسي، فالمقصود هو استخدام التقؤي  بجميع أنواعما في ذيصال المعلوم  للمتعل  بأقصر وقت وأق  جمد  

ما ي مؤه من شروحال وتماثين وتفاع  ومتابع  التعليمي مع  المصتوى  تقدي   فائد .  بعد   وأكبر  أو من  الفص   في  أو شامل   بصوث  ج ئي  
التعلي  والتعل  للتجاوز حدود الفصول  للمعلومال هو توسيع مفموم عملي     بواسط  برامج متقدم  مخ ن  في الصاسع أو عبر الشبن  العالمي  

أساسيا فيما بصي  تعاد صياا  دوث ك  من المعل   التقليدي  واالنطالق لبيئ  اؤي  متعدد  المصادث، ينون لتقؤيال التعلي  التفاعلي من بعد دوثا  
والمتعل .هو نظام تعليمي يستخدم تقؤيال المعلومال وشبنال الصاسع اآللي في تدعي  وتوسيع نطاق العملي  التعليمي  من خالل مجموع  من  

  ذما من قب  المختصين في الوزاث  أو الشركال هو الوسائ  مؤما: أجم ه الصاسع اآللي، الشبن  العالمي  للمعلومال والبرامج اكلكتروني  المعدّ 
والتعلي للمعلومال  العالمي   الشبن   أو  مشترك   شبنال  أو  مغلق   شبنال  على  سواء  المختلف   وبرمجياتما  اآللي   الصاسبال  باستخدام    التعل  

التقؤيال على  يعتمد  للمتعل   المعلوم   ذيصال  في  التعل   أساليع  من  أسلوب  هو  للمعلومال   اكلكتروني  العالمي   والشبن   للصاسع  الصديث  
 ووسائطمما المتعدد ، مث : األقراص المدمج ، والبرمجيال التعليمي ، والبريد اكلكتروني وساحال الصواث والؤقاش.  

 األمن الغذائي لطالب املدارس املطلب الثاني
المداثس وجبال اذائي  يومي    الدول لطالب  في كثير من  الصنومال  الغذائي ، حرًصا على صص   تقدم  احتياجاتم   تلبي  مدثوس  جيًدا كي 

برنامج  أكبر  ثاني  على  ال ثاع   وزاث   تشرف  األمريني   المتصد   الواليال  في  فمثاًل  الدخ .  مؤخف    الفئال  من  وخاص   المقبل   األجيال 
ال المداثس. ويغطي  للغداء في  الواؤي  البرنامج  البالد، وهو  الغذائي  في  ألف مدثس  عام  وخاص ، ويقدم  للمساعدال  أكثر من مئ   برنامج 

والي  أمريني . وسعت الوزاث  األمريني  ذلى اتخاا ذجراءال عاجل  مؤذ    50مليون اف  في أكثر من    30وجب  الغداء يومًيا مجاًنا ألكثر من  
ن بعض الخبراء قلقين من عدم وصول هذه  ذاالق المداثس ل مان وصول هذه الوجبال ذلى الطالب في العائالل اال الدخ  المؤخفض. لك

 الوجبال ذلى الطالب خالل هذه الفتر  بسبع مشنالل الؤق  والتوصي ، ويؤطبا هذا على كثير من الدول.ويعد التعلي  اكلكتروني من أساليع
م(، كما يساعد في ح  مرشنل    2007  التعلي  الصديث  التي تساعد في ح  مشنل  االنفجراث المعررفي والطلع المت ايد على التعلي  )بسيوني،

م  دون ازدحرام قاعرال المصاضرال ذاا استخدم بطريق  التعلي  عن بعد، ويساه  في زياد  القبول في التعلي ، و تدثيع وتعلري  العاملين وتأهيل
)المبيريك، المتعلمين والق اء على األمي   البيول مما يسم  في ثفع نسب   أعمالم  وتعلي  ثبال  ي يد من 2002ترك  اكلكتروني  فالتعلي   م(، 

 (.   3فاعلري  التعلي  ذلى دثج  كبررير  ويرقل  من الوقت الالزم للتردثيع ويقررل  تكرلف  التدثيع)
وبدأل نتائج الك الؤقصان في الظموث فعاًل، ذا أشاث تقرير نشر في دوثي  نيو ذنجالند جوثنال أوف مدسين أن المشنالل الصصي  التي بدأ  
أن   الدوثي   المؤاعي . وأضافت  استجابتم   التركي ، وضعف  القدث  على  الوجبال ت   اكثهاق، وعدم  فقدان هذه  األافال بسبع  يعاني مؤما 

من الغذائي، حتى وإن كان لفترال قصير ، ي دي ذلى مشنالل نفسي  وبدني  لألافال على المدى الطوي . وقد يساعد المعلمون في تمديد األ
ويمث    تقلي  خطر فقدان األافال لوجباتم  خالل هذا الوباء من خالل االتصال بأقسام المواثد البشري  والرعاي  الصصي  المصلي  وبؤوك الطعام.

من تمديد األمن الغذائي للطالب والعم  على توفير التموي  المجتمعي وسائ  فعال  يتبعما المعلمون لجع  المجتمع يمت  باالحتياجال  التصذير  
 الغذائي  لألافال. 

 التعليم عن بعد واألطفال أصحاب الهمماألول الفرع 
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)كوفيد المستجد  كوثونا  فيروس  جائص   ال19-ضربت  اضطرل  بسرع   العال   دول  لتصوي  (  شامل   خطط  ذعداد  دون  األاالق  ذلى  مدثاس 
فصسع من آباء الطالب  %30فمثاًل اكر نصو  الطالب ذلى نظام التعلي  عن بعد. وتأثر األافال أصصاب المم  بصوثٍ  كبير  بإاالق المداثس.
ولي أمر في    1200وأظمر استطالع ثأي شم   أصصاب المم  في المداثس العام  في نيويوثك أن مداثسم  ترس  ذليم  مواد تعليمي  بانتظام.  

اكر   ذا  مشابم ،  نتائج  مدير    %24كاليفوثنيا  ثولين،  ميريام  التعليمي .وصرحت  المواد  المم   أصصاب  أافالم   ذلى  ترس   المداثس  أن  مؤم  
تراجًعا من  سيعانون  المم ،  وأصصاب  األصصاء  األافال،  ذن  التعلي   في  األمريني   المدني   الصقوق  ذلى    تصالف  عودتم   بعد  مستوياتم   في 

ا مداثسم  بعد انصساث الجائص . وأضافت أن األافال أصصاب المم  سيت رثون بصوثٍ  أكبر، ما يل م المس ولون عن المداثس قانونًيا وأخالقيً 
 ببذل قصاثى جمده  لمساعد  األافال على االستمراث في التعل . 

 صعوبات االتصال باإلنترنت  الفرع الثاني
لع التعلي  عن بعد اتصاالل سريع  باكنترنت خاص  أن الطالب في يدخلون ذلى الشبن  في وقت واحد تقريًبا لمتابع  دثوسم ، وال تتوفر يتط

ذحدى  اكرل  فمثاًل  المتقدم .  الدول  كبرى  في  حتى  اكنترنت،  لشبن   الكثيف  االستخدام  هذا  لدع   الالزم   التصتي   البؤي   الدول  جميع  في 
التي أجريت بعد ذاالق المداثس أن أكثر من ثالث  ماليين االع في الواليال المتصد  األمريني  ال يملكون اتصااًل بشبن  اكنترنت   الدثاسال

من المؤازل    %18من األسر التي يتعل  أوالدها عن بعد تفتقد ذلى الصواسيع المصمول  أو المنتبي ، وبيؤت أن    %17في مؤازلم . وكشفت أن  
خدمال اكنترنت. واكرل وكال  أسوشيتد برس أن دثاسً  أخرى أشاثل ذلى أن الطالب الذين يملكون خدمال ذنترنت في مؤازلم    تفتقد ذلى

ه  تعم  التقؤيال والسياسال الصالي  على تطوير   مستقب  االستثماث في التعلي  الرقمي  يصرزون أعلى دائًما في العلوم والرياضيال والقراء .
الواقع أنؤا   افال؟ وه  سيتكيف االب القرن الصادي والعشرين مع التغيرال االجتماعي  والثقافي  الكبير  التي أحدثتما الجائص .اريق  تعل  األ

وفا تقرير م سس  دبي للمستقب  -نعيش حالًيا على مستوى معظ  دول العال  حال  اواثئ في التوجه نصو التعلي  عن بعد، ذال أن الصنومال  
التعل  عن    -لتعلي  الذي نشرته م خًراعن مستقب  ا يجع أن تساثع ذلى ذقراث لوائح تؤظيمي  ومؤصال جديد  الستيعاب الطلع المرتفع على 

التقليدي عبر تطوير حلول مبتكر  تشم  تدثيع اآل التؤظيمي  في قطاع التعلي  بإجراء تغييرال تصولي  عد  في التعلي   الميئال  باء  بعد، وبدء 
فالكثير من المداثس والؤظ  التعليمي  التقليدي  وفا    لتغيير األنظم  بصوث  استباقي  بداًل من االستجاب  للظروف اير المتوقع .على التدثيس،  

فرص     19-التقرير ااته أيً ا ل  تكن تأخذ مؤصال التعلي  اكلكتروني بجدّي  كافي  لتستخدمما في العملي  التعليمي ، وثبما تشن  أزم  كوفيد 
لي   ثبال فائدتما وجودتما، وتغيير هذا الواقع.وعلى الصنومال معالج  المشنالل التي أظمرها التصول سريًعا من التعلي  التقليدي ذلى التعلما ك

عبر  التعلي   مؤصال  بجداث   لالعتراف  موسع    ودثاسال  نقاشال  وإجراء  األمد،  اويل   وأخرى  م قت   حلول  عبر   ، اكنترنت  عبر  بعد  عن 
من الجوانع المشرق  للتعل  عن بعد ينمن في   والم هالل والمماثال التي يتعلمما الطالب باالعتماد عليما.  الجي  الجديد من الطالب  اكنترنت

أن االب المداثس حالًيا أصبصوا معتادون على استخدام اكنترنت. ويقس  االب المداثس حالًيا ذلى جيلين، الجي  زد الذي يشم  الطالب 
. وتمث  التقؤيال الصديث  جانًبا أساسًيا من  2010عاًما، والجي  ألفا الذي يشم  األافال المولودين بعد العام    24-4وح أعماثه  من  الذين تترا

  حيا  ه الء الطالب ألنم  نشأوا في عالٍ  يشمد ثوثً  في االتصاالل وقدثً  كبير  على الوصول ذلى كميال ضخم  من المعلومال خالل ثوانٍ 
ولذا من المتوقع أن يؤجح التعلي  عن بعد ألن اكنترنت عؤصٌر أساسٌي في حيا  الجيلين زيد وألفا.كيف ي من المعلمون نجاح التعلي    معدود .

عن بعد في األزم  وبعدها؟يجع أن بنون ح  المشنالل، التي تت من تمديد األمن الغذائي ونقا المواثد بالؤسب  للطالب أصصاب المم  
لطالب اوي الدخ  المؤخفض على الخدمال الرقمي  وخدمال اكنترنت، في مقدم  أولويال الؤظام التعليمي. وعلى المعلمين وصعوب  حصول ا 

 البدء في ذعداد المواد التعليمي  التي تعد الطلع للوظائف التقؤي  التي تشم :
 األنظم  الصاسوبي  وتصلي  أبصا  السوق  • 
 ممؤدسو الطاق  المتجدد  والبديل   • 
 علماء البيئ  • 
 أاق  الرعاي  الصصي ، مث  الممرضال واألاباء • 
 المبرمجون  • 
 المعلومال الصيوي  • 
 الروبوتال • 
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 اختصاصيو أمن تقؤيال المعلومال • 
موجود  حالًيا. ذا ست دي نشر المؤتدى االقتصادي العالمي تقريًرا ثائًعا أشاث ذلى أن االب المداثس االبتدائي  حالًيا سيعملون في وظائف اير  

 واكنجازال التقؤي  الصديث ، ذلى تغيرال سريع  في خريط  الوظائف الصالي .   19-األحدا  الصالي ، مث  وباء كوفيد
   خيارات تقني: للتعليم عن بعد

يعد موقع يوتيوب أحد أشمر مؤصال االتصال االجتماعي وأكثرها استخداًما بين الطالب. ولذا يستطيع المعلمون ذنشاء فصول تعليمي       
دقيق  على موقع زووم، وتسجيلما وحفظما ومراجعتما    40افتراضي  على قؤواتم  على الموقع.ويستطيعون أيً ا است اف  لقاءال تعليمي  مدتما  

، على الطالب ضمان حصول الطالب على المواد التعليمي  19-وكي يؤجح التعلي  عن بعد في ذعداد الطالب لعال  ما بعد كوفيد  مع الطالب.
 التي تصف  مماثاتم  وتساعده  على التكيف مع عالٍ  يعتمد على اكنترنت في تؤفيذ جميع التعامالل.

  تمتع الشركال بقدث  عالي  على التكيف من الؤواحي المالي  واكنتاجي  والبشري ،  ضروث   19-من أه  الدثوس المستفاد  من أزم  جائص  كوفيد
أن   فاست كومباني  فمثاًل اكر موقع  االحتماالل.  لجميع  أنما مستعد   أن كانت تظن  بعد  الجائص   أمام  تتماوى  الشركال  كثيًرا من  ذا شمدنا 

 ومعما ماليين الوظائف بسبع أزم  الفيروس.الواليال المتصد  األمريني  فقدل أكثر من مئ  ألف شرك  
ألف عام  في دول االتصاد األوثوبي فقدوا وظائفم  في شمر أبري /نيسان الماضي. فما السبي  ذلى نجا   387وكشف موقع يوثونيوز أن نصو  

 مع المستجدال.الشركال من األزمال وتصقيا االزدهاث؟ ثبما ينون مفتاح الك قدثتما التغير بسمول  والتكيف سريًعا 
القطاعال، من بيؤما    – العديد من  المستجد والتي أثامت  التي نعشيما والعال  جراء فيروس كوثونا  الراهؤ   الدثاس  جاء نتيج  لألزم   توقف 

تعليقك  على هذه    التعلي ، على سلسل  من التغيرال. ليت  اعتماد عملي  “التعلي  عن بعد”، التي يتطلع ذنجاحما تفاع  العديد من المنونال. ما
ت  العملي  ؟حي  ت  اعتماد التعلي  عن بعد، ليس اختياث ذثادي، ب  جاء  خياث اضطراثي، أملته التطوثال السريع  لجائص  كوثونا التي أحدث 

جراءال االحترازي  ثج  عميق  في بؤى المجتمع وم سساته ومؤما الؤظام التربوي، كنقاا الموس  الدثاسي الصالي، وبالموازا  مع مؤظوم  من اك
التي اعتمدتما الصنوم  المغربي  في معركتما ضد انتشاث هذا الوباء، وبالتالي فمو اجراء فجائي شن  ذجاب  في سياق أزم  لتصصين وضمان  

ي  انقطاع ما ي يد على استمراث تمتع المتعلمين بصقم  في التربي  والتكوين.وبلدنا في هذا اكجراء ال تشن  االستثؤاء ب   سجلت األثقام العالم
اليونسنو أقرل أن    80بلد أي بؤسب     161ملياث اف  عن الدثاس ، شملت    1.6 دول  أالقت مداثسما وملياث ونصف اصبصوا    %191 ، 

االستراتيجي  خاثج اسواث الم سسال التربوي  م قتا بالؤسب  لؤا ثماني  ماليين يعيشون نفس الموقف. ان تعليا الدثاس  ل  ينن قراثا مع وال عن  
بتاثيخ  ذا  االحترازي ،  االجراءال  من  مؤظوم   ضمن  قراثا  كان  أنه  أي  كوثونا،  جائص   مواجم   في  لالنخراط  الصنوم   اعتمدتما  التي 

، وقد ت  التعليا قب  ذقراث حال  الطواثئ الصصي ، وتبقى قو  هذا  2020ماثس  16أعلؤت الوزاث  عن تعليا الدثاس  ابتداء من    2020ماثس13
التربوي  التداعيال الصصي  كانت ستكون كاثثي  لو تأخرنا قليال، ألن المؤظوم      القراث على المستوى الصصي، تكمن في توقيته وسرعته وإال 

ماليين من الطلب  والتالميذ، لكن لألسف ل  نستثمر بالشن  الجيد والفعال في بعض البرامج التي صرفت    10التكويؤي  المغربي  ت   أكثر  
ا الماليير وكان يمنن ان ت تي اكلما اليوم من قبي  برنامج جيؤي وماليير برنامج المغرب الرقمي، بصي  وجدنا انفسؤا متعلمين ومدثسين  عليم

  التالي امام الصاج  الى تأهي  بمواصفال ثقمي  يواكع المستجدال والتصوالل العميق  التي تمس أداء ومردو دي  المؤظومال التربوي  العالمي  وب
سا النقاد مؤظومتؤا التربوي  ل  تكن م هل  بما فيه الكفاي  للتعااي مع تجرب  التعلي  عن بعد الذي ل  نلجأ اليه ذال م طرين وليس اختياثا مدثو 

ن الموس  الدثاسي وضمان حا المتعلمين في التعل  ثا  ما يشوب هذه العملي  من مالحظال جوهري  اتمؤى ان تكون من الدثوس المستقا  م
تابع   زمن جائص  كوثونا، باكضاف  ذلى سرع  االستجاب  سواء عبر عدد األقسام االفتراضي  او انتاج المواثد الرقمي  او والمؤصال الرقمي  لم

الدثاس  داخ  الصجر الصصي أو من خالل توظيف قوال تلف ي  وايره من ادوال االعالم الجماهيري الذي يخوض تجرب  التعلي  عن بعد ألول  
التاثيخي  وانخراوا في هذا اكجراء دون حسابال وبد التعلي  الذين كانوا في مستوى اللصظ   ون  مر  في بلدنا، وبالمؤاسب  احيي نساء وثجال 

ادنى تجمي ال ضروثي  لمث  هذا اكجراء المتمث  في التعلي  عن بعد وأي ا عن تعبئتم  في زمن قياسي بمختلف تخصصاتم  ومواقعم .دفعتؤا  
ائص  ذلى التوقف، وعلى انتماج سبي  آخر في التعااي مع ما ألفؤاه أدهرا. ظمر حماٌس جديد، وتؤافس بين الم سسال الجامعي  وايرها في  الج

المنتبال  مواقع  يتبادلون  صاثوا  األساتذ   وحتى  بعد«،  عن  »التعلي   تجريع  عن  المواهع  وتفتقت  الجائص .  لمصاثب   استعدادا  أكثر  أيما 
  العالمي ، ويقترحون على بع م  الكتع التي يمنن أن يطلعوا عليما في الصجر الصصي. أكانت الجائص  ضروثي  لتؤبيمؤا ذلى أنؤا اكلكتروني

 كؤا خاثج ال من األكاديمي.
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لقين ذلى اوث اكبداع  ، هو وسيل  من الوسائ  التي تدع  العملي  التعليمي  وتصولما من اوث الت(E-Learningالتعلي  اكلكتروني باكنجلي ي )  
والترف والؤشر  التعلي   مجاالل  في  الطرق  أحد   تستخدم  حي   والتعل ،  للتعلي   اكلكتروني   األشنال  ك   ويجمع  المماثال،  وتؤمي   يه  والتفاع  

للتعل  والتعلي ، مما زاد   باعتماد الصواسيع ووسائطما التخ يؤي  وشبناتما. ولقد أدل الؤقالل السريع  في مجال التقؤي  ذلى ظموث أنماط جديد 
ثال  في ترسيخ مفموم التعلي  الفردي أو الذاتي ؛ حي  يتابع المتعل  تعّلمه حسع ااقته وقدثته وسرع  تعلمه ووفقا لما لديه  من خبرال ومما

التعلي  اكلكتروني أحد هذه  األنماط المتطوث  لما يسمى بالتعل  عن بعد عام ، والتعلي  الم عتمد على الصاسوب خاص . حي   سابق . ويعتبر 
بالصاسوب  والتعل   الوب  عبر  التعل   تطبيقاته  وت    والمماثال.  المعاثف  نق   في  والشبنال  الصاسوب  على  أساسا  اكلكتروني  التعلي   يعتمد 

واألقراص المدمج  وكذلك  وارف التدثيس االفتراضي  والتعاون الرقمي. ويت  تقدي  مصتوى الدثوس عبر اكنترنت واألشرا  السمعي  والفيديو  
الصواسيع   االيمي .بدأل تظمر  أو  برامج  األبصا  من خالل  نمائيه وكذلك  الؤمائي  والؤصف  االختباثال  األسئل  وإثسال  الرد على جميع  يت  

مع مؤج ال الثوث  الشخصي  المتصل  بالف اء الشبني، مؤذ أكثر من عشرين سؤ  في المجال العربي، لكن اكحجام ظ  هو السائد في التعام   
في الرقمي ، من لدن المثقفين والجامعيين. وها نصن نجؤي ثماث هذا اكحجام. لقد دفعؤي اشتغالي بالسرديال، من مؤظوث علمي، ذلى االنخراط  

ما تمث  حقب  جديد  هذه الثقاف  الرقمي ، التي تؤمض على أساس العل  والتكؤولوجيا، مؤذ أواخر التسعيؤيال من القرن الماضي، ألنؤي ثأيت أن
  في تاثيخ البشري .وكانت الفكر  التي دافعت عؤما مؤذ أن بدأل الكتاب  في هذا الموضوع تتجلى في أنؤا أمام عصر جديد، ال يختلف عن عصر 

صال  والمعاصر  الؤم   العربي . وعليؤا أن نصس  في دخول هذا العصر، وأن ال نتردد كما فعلؤا سابقا، حي  استؤ ف الؤقاش حول ثؤائي  األ
مجموداتؤا الفكري  والسياسي ، بدون أن نص  ذلى نتيج . وبيؤت أن أي تأخر في دخول العصر ال يمنن ذال أن ي اعف من تخلفؤا. خالل هذه  

وشعوب حققت  السؤوال العشرين، حصلت تطوثال ال بأس بما، ولكؤما ل  تكن بالصوث  التي تجعلؤا فعال نؤخرط في الثقاف  الرقمي ، ذسو  بدول  
ي  تطوثال كبير ، وتتيح لؤا عدم الصدي  عن الفجو  الرقمي ، بيؤؤا وبيؤم .جاءل جائص  كوثونا، ومع الصجر الصصي، وإاالق الم سسال التربو 

ف يمنؤؤا مماثس  هذا والجامعي ، ُارح عليؤا »التعلي  عن بعد«، وهو يرتبط اثتبااا قويا بالثوث  الرقمي ، فوجدنا أنفسؤا خاثج السياق الرقمي. فكي
الؤوع من التعلي  في غياب بؤيال تصتي  مالئم ، وتكوين تربوي وتعلمي جديد، واستعداد نفسي واجتماعي وثقافي مختلف، لدى ارفي العملي   

 التربوي ، يجع  ذمناني  االستفاد  من هذه التجرب  مفيدا، ومصققا للغاي ؟
 مفهوم نظرية الظروف الطارئة املبحث الثاني

(. والذي يتصف، عمومًا،  4يقصد بالمفموم التقليدي للقو  القاهر ، الك المفموم المستقر الذي يرجع في أصوله الى القانون الروماني)   
المتعاقد .  األاراف  ذثاد   الك على  يتوقف  أن  القاهر  دون  القو   الصد  الكتسابه وصف  في  الشروط  أدنى من  توافر حد  بالثبال. ويفترض 

مد وصف القو  القاهر  بمفمومما التقليدي من القانون مباشر ، حي  ال تتدخ  ذثاد  األاراف في الك. ونعل  أنَّ من أه  المبادئ فالصد  يست
رافا , وأاا  القانوني  التي تصن  تؤظي  المرافا العام  مبدأ دوام سير المرافا العام  بأنتظام وأاراد , والك بصرف الؤظر عن اريق  أداث  تلك الم
تعدي  لتلك  كان المتعاقد مع االداث  مل مًا بتؤفيذ العقد االداثي وفقًا للشروط الموقع  مؤه والخ وع الى سلطال االداث  المختص  في التوجيه وال

زياد     الشروط ، فمو ليس منلفًا بأن يتصم  الؤتائج المترتب  على أستعمال السلطال المذكوث  دون مقاب  , أاا كان من شأن الك االستعمال
 الت اماته وأعبائه المالي  بصوث  ل  تكن متوقع  أثؤاء أبرام العقد .

 تعريف نظري: الظروف الطارئ: وبيان نشأتها األول المطلب 
ذنَّ التطرق الى دثاس  نظري  الظروف الطاثئ  يتوجع عليؤا في بداي  االمر دثاس  م مونما ومن ث  بيان نشأ  تلك الؤظري  , عن اريا        

 أتي ا يتقسي  دثاستؤا على فرعين , سؤتؤاول في الفرع االول تعريف نظري  الظروف الطاثئ  , اما الفرع الثاني فسؤخصصه لدثاس  نشأتما وفقًا لم
 ت عري ف نظري: الظروف الطارئ:األول الفرع 

لى  ل  تعن  كثير من التشريعال الواؤي  المعاصر  بوضع تعريف دقيا للقو  القاهر ، ب  أنما ل  تتفا حتى في استعمال مصطلح موحد للدالل  ع
ال القو   تشريعاتما مصطلح  تعتمد  الالتيؤي  الؤظام  تتبؤى  التي  فالدول  لما.  المنون  المشرع  Force majeureقاهر   الصد   اك مسلك  ، ومن 

( من  211(. وقد تأثر بموقف المشرع الفرنسي ك  من المشرع العراقي في الماد  )  5( من القانون المدني الفرنسي)1148الفرنسي في الماد  )
 The Commonا دول الشريع  العام  )(.أم7( من القانون المدني المصري) 165(، والمشرع المصري في الماد  ) 6القانون المدني العراقي)

Law( والتي تتبؤى تشريعاتما الؤظام األنكلوسنسوني فتستعم  عاد  مصطلح الصاد  اكلمي ،)Act of God الذي يتردد، عمومًا، في اتفاقال )
 (.  8األاراف وأحنام الق اء)
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يجع  تؤفيذ االلت ام مستصياًل دون أن ينون هؤالك خطأ    كما عرفت القو  القاهر  بأنما )ك  أمر اير متوقع الصصول واير ممنن الدفع 
(. أو هي )الصاد  الخاثجي عن ذثاد  األاراف المتعاقد ، واير المتوقع، والذي يستصي  دفعه وي دي ذلى استصال  تؤفيذ 9من جانع المدين()  
 (. 10االلت امال التعاقدي () 

ضع تعريف للقو  القاهر . فقد اهبت مصنم  الؤقض الفرنسي  في قراث لما ذلى  فإن الق اء بذل من جانبه مصاوالل عديد  من أج  و    
المدين() الت ام  القاهر  )هي حد  خاثجي يقع على نشاط  القو   القو     11أن  ذلى أن  المصري  في أحد قراثاتما  الؤقض  (. كما اهبت مصنم  

 ب  القاهر  هي )حاد  شاا، اير عادي، ل  يتوقعه المرء وال كان في ذمنانه دثؤه، وينون من نتيجته أنه ليس فقط يجع  الوفاء بالتعمد عسيراً 
 (.  12مستصياًل كليًا()

(. ذال أن  13اهر  بمسميال مختلف . فقد أالقوا عليما اآلف  السماوي  واألمر الغالع والفجاء ) هذا وقد كتع الفقماء المسلمون عن القو  الق 
أكثر المصطلصال استعمااًل من قبلم  هو مصطلح الجائص . ويعؤي في اللغ  الشد  التي تجتاح المال، من سؤ  أو فتؤ . يقال جاحتم  جائص  

(. ولدى فقماء المسلمين فأن الجائص  هي ما يصيع ال ثع والثمر من السماء كالبرد   14بالجائص ) واجتاحتم ، وجاح هللا ماله وأجاحه أي أهلكه  
(. أما فقماء الصؤفي     15والريح أو من آف  كالعفن والعطش والجراد) (. أو هي ك  آف  ال صؤع لآلدمي فيما كالريح والبرد والجراد والعطش)

يمنن معما ت مين أحد، كالبرد والجراد والمطر والجليد وال الزل والصواعا والفي انال والصروب    فالجائص  لديم  هي اآلف  السماوي  التي ال
 (. 16وايرها) 

قال ثسول هللا مصمد )ص( عن الجوائح مث  جائص  كوثونا وضعي  الجوائح ) لو بعت من اخيك ثمرًا فاصابته جائصه فال يص  لك ان تاخذ مؤه  
 .شيئا بمتاخذ مال اخيك بغير حا(

ع  وقد عرف الفقه االسالمي نظري  الظروف الطاثئ  قب  الفقه الغربي بقرون عديد  ولكن باسماء اخرى مؤما ألفسخ للعذث ووضع الجوائح في بي
 (.   17الثماث) 

 نشأة نظري: الظروف الطارئ: الفرع الثاني
ل  القو  القاهر   االص  في القواعد المدني  التقليدي  أن العقد شريع  المتعاقدين وال يعفى أحد المتعاقدين من الت اماته قب  الطرف االخر ذالَّ في حا
القاعد  ال يمنن االخذ بما على ااالق الذي ال يمنن دفعه والذي يجع  تؤفيذ االلت ام مستصيال هذه  المتوقع  الصاد  اير  ما في مجال وهي 
لت امه وبين العقود االداثي  ال سيما في عقد االمتياز، فقد أنشأ مجلس الدول  الفرنسي  بين الصال  العادي  التي يستطيع فيما المتعاقد أن يفي با 

الوفاء بمذا االلت ام ممنن في ااته    القو  القاهر  التي يستصي  فيما تؤفيذ االلت ام ااالقا , مرك ًا وسطًا يستطيع فيه الملت م ان يفي بالت امه ، الن
و لكن يؤاله مؤه اثهاق مالي شديد وأاا كانت نظري  الظروف الطاثئ  ل  تطبا في فرنسا في مجال العقود التي تخ ع للقانون الخاص , فأن  

سي بؤظري  الظروف الطاثئ  هو  مجلس الدول  الفرنسي قد ابقما في مجال العقود االداثي  , وقد كان اول حن  أخذ فيه مجلس الدول  الفرن
حصلت   1904في ق ي  شرك  ااز مديؤ  بوثدو وتتلخا وقائعما بأنه في عام    1916اااث)ماثس( سؤ     30حنمه الشمير الصادث بتأثيخ  

ط تصدد سعر الغاز سؤ  , و كانت قائم  الشرو   30الشرك  العام  ألناث  مديؤ  بوثدو , على أمتياز توثيد الغاز والكمرباء لمديؤ  بوثدو لمد   
لى   والكمرباء الواجع على الشرك  البيع به للجمموث , و ثوعي في تصديد هذا السعر ثمن الفص  في الك الوقت ولما قامت الصرب العالمي  االو 

  الملت م  أنه  ( فرنكًا , و من ث  فقد وجدل الشرك117( اثتفعت االسعاث اثتفاعًا فاحشًا و وص  سعر الطن من الفص  الى )1918 - 1914)
عليما   العسير  الظروف    –قد اضصى من  هذه  بخساث    –ازاء  ممدد   , وأصبصت  االلت ام  وثيق   في  المصدد  بالسعر  والكمرباء  الغاز  توثد  ان 

الخدمال  جسيم  قد تعوقما عن الم ي في تقدي  خدماتما العام  لجمموث المؤتفعين ، حي  ذنَّ االسعاث التي تتقاضاها من الجمموث نظير هذه  
أق  بنثير من أن تغطي نفقال االداث  وعؤدما عرض الموضوع على مجلس الدول  الفرنسي أقر المجلس مبدءًا جديدًا مقت اه ، أنه أاا ارأل  

ث أنَّ ظروف جديد  ل  ينن في االمنان توقعما ، و كان من شأنما أنَّ ت دي الى أختالل أقتصاديال العقد أختالاًل جسيمًا ، فأن هؤاك ما يبر 
 (. 18تساه  جم  االداث  و لو م قتًا , في تصم  ج ء من الخساث  التي تلصا بالمتعاقد من جراء هذه الظروف) 

 شروط تطبيق نظري: الظروف الطارئ: المطلب الثاني
داثي حواد  , أو ظروف ابيعي   ذنَّ تطبيا نظري  الظروف الطاثئ  في التشريع االداثي كما قلؤا سابقًا , ثهين بأن تطرأ خالل تؤفيذ العقد اال

يملك لما كانت ام أقتصادي  أو من عم  جم  أداثي  اير الجم  االداثي  المتعاقد  , ل  تكن في حسبان المتعاقد عؤد ابرام العقد االداثي , و ال  
يا هذه الؤظري  بعد توافر شرواما , هو  دفعًا , ومن شأنما ان تؤ ل به خسائر فادح  , تخت  معما أقتصاديال العقد أختالاًل جسيمًا وم دى تطب
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انًا  أل ام الجم  االداثي  المتعاقد  بمشاثك  المتعاقد معما , في تصم  نصيع من الخساث  التي أحاقت به اوال فتر  الظرف الطاثئ , والك ضم
ال أه   بأنتظام , والذي يعد من  الذي يخدمه  العام  المرفا  العقد االداثي , وإستمراث سير  أه   لتؤفيذ  الؤظري  , ومن  التي تصن  هذه  خصائا 

 (.  19المبادئ القانوني  التي تصن  سير المرافا العام  ) 
 وقوع ظرف طارئ أسثنائي و عام األول الفرع 

يشترط لتطبيا نظري  الظروف الطاثئ  أن يقع حاد  أو ظرف ااثئ , ويشترط في هذا الصاد  او الظرف الطاثئ أنَّ ينون من الصواد   
( , ومن ث  يقت ي تصقيا هذا الشرط أن يتصف الصاد  الذي يطرأ على العقد ) والذي ينون سببًا لتطبيا الؤظري  (  20ؤائي  العام )  االستث

 , به  يقصد  االستثؤائي  فالصاد   عامًا.  حادثًا  كونه  في  الثاني   الصف   وتتمث    , أستثؤائيًا  حادثًا  كونه  في  االولى  الصف   تتمث   الك    بصفتين 
( ,    21الذي يؤدث حصوله بصي  يبدو شااًا بصسع المألوف من ش ون الصيا  , فال يعول عليه الرج  العادي وال يدخ  في حسبانه)  الصاد 

الظرف   فأاا كان  لالموث  العادي  للسير  تبعًا  العقد  الطاثئ اوال مد   الظرف  يفترضا عدم تصقا  أن  المتعاقدين  للطرفين  أخرى يصا  وبعباث  
ديًا ومألوفًا , فال رث الؤاج  عؤه ال يلتفت اليه ولو كان جسيمًا ومرهقًا , فقد جرى التعام  بين الؤاس على تصم  تبع  الصواد   الطاثئ  أمرًا عا

العاد اير  الفي انال   , الفاحش  الوباء   , الطاحؤ   الصرب   , العؤيف  ال ل ال  األستثؤائي   الصواد   أمثل   ومن   , االستثؤائي   اير  ,  المألوف   ي  
فاع الفاحش لألسعاث الى اير الك من االحدا  .أما بالؤسب  للصف  الثاني  للظرف الطاثئ و التي تتمث  في أن ينون الصاد  األستثؤائي  االثت

الطاثئ عامًا , أي يجع ان ينون شاماًل لطائف  من الؤاس , فقد ينون سياسيًا مث  أعالن الصرب , أو ابيعيًا مث  حدو  زل ال أو في ان  
 (.                                                           22وف , أو اقتصاديًا مث  أثتفاع االسعاث اثتفاعًا فاحشًا ) اير مأل

 عدم توقع الظرف الطارئ  الفرع الثاني
ب  يجع الى جواث الك أن ينون اير متوقع و ال يمنن دفعه ) (.    ال ينفي أن ينون الظرف الطاثئ أو الصاد  الطاثئ أستثؤائيًا عامًا ,     

( , فمي تسمى نظري  الصواد   23ويعد هذا الشرط من أبرز الشروط الجوهري  لتطبيا نظري  الظروف الطاثئ  و مؤه أستمدل الؤظري  أسسما)  
ع القو  القاهر  , الن هذه االخير  يجع ان تكون اير (.ففي صف  عدم التوقع تشترك نظري  الظروف الطاثئ  م24والظروف اير المتوقع )  
(. ويعرف الصاد  اير المتوقع بأنه الك الصد  الذي يت اد مع ك  الصسابال التي أجراها أاراف العقد أثؤاء  25متوقع  حين أبرام العقد )  

أن الظرف الطاثئ يجع أن ينون اير متوقع ,   أبرامه , والذي يتجاوز الصدود القصوى التي كان يتوقعما االاراف. ويت ح مما سبا اكره
الصروب والت خ    دفعه مث   أو  تداثكه  باالمنان  , وأال ينون  التعاقد  المشترك  عؤد  الطرفين ونيتمما  داخ  في حسبان  , واير  واير عادي 

 المالي واالزمال االقتصادي 
 -خامتة :

 (COVID-19  الذي نواجه كوباء عالمي ، هو واحد من أكبر ا ،) ألوبئ  في التاثيخ. مؤااا العم  وأي بيئ  ينونون فيما مجتمعين معرضين
للخطر. في مث  هذا الوباء العالمي ، يصبح المرض ممنؤًا ألي شخا يعم  أو ال يعم . لذلك ، في ذااث حا ال مان االجتماعي الذي  

مؤظم  العم  الدولي  مل م  بتقدي  الدع  ألولئك الذين يت  القبض  قبلته مؤظم  العم  الدولي  ، فإن الدول األع اء التي هي أاراف في اتفاقي   
 . COVID-19عليم  
هذه الدعامال ، يجع أن تكون في شن  فوائد صصي  ومساهمال نقدي  فيما يتعلا بخطر "األمراض الممؤي  " من حي  الممؤيين الصصيين   -

الصصيين اير  العاملون  سيصص    ، الك  ومع  العم .  حواد   من  المساهم     بدال  هذه  ستكون  الطبيعي.  المرض  فرع  من  مساهمال  على 
الصاالل    مساعدال مالي  لأليام التي ال تعم  فيما و المساعدال الصصي  التي سيت  تقديمما لم  خالل فتر  الؤقاه  في فتر  الوباء العالمي ، في

ثه حاد  عم  أو مرض ممؤي. في هذه الصال  ، من ال روثي عالج التي ال توجد فيما عالق  مباشر  بين العم  المؤج  والوباء ، يمنن اعتبا
 ما يصد  مع مساعدال المرض العادي . 

 -الؤتائج:
العدال  المدثسي ، نتيج  انعدام تكاف  الفرص في التجمي ال الرقمي     -1 المتعلمين نتيج  االص  االجتماعي ، ل  يصقا  التفاول بين  تكريس 

 ع بالصبيع المالئ  لالنترنيت ب  ووجوده اصال، ووجود كفاي  التعام  مع المواثد الرقمي  وايرها.وتعل  االباء واألممال والتمت
 التعلي  عن بعد ل  يراع خصوصي  بعض المتعلمين )االحتياجال الخاص  مثال) .   -2
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الصل      -3 اال  برامج  اعتماد  نتيج   ضعف.  المدثسين  وبعض  المتعلمين   عؤد  الرقمي   الثقاف   االساس هشاش   التكوين  مصدودي   ونتيج 
 والمستمر وعدم اعاد المدثسين والمدثسال للتعلي  عن بعد.  

 بقاء التجرب  في مؤطا التطوع والمبادث  الشخصي  دون استراتيجي  واضص  المعال .  -4
 حدو  اضطراب كلي في حيا  المتعلمين والمدثسين واألسر. -5 
 مصدودي  انخراط اكعالم الجماهيري.  -6
العال   -  -7 في  التفاع   الم امين، صعوب   فم   مشن   قبي   من  بعد،  عن  التعلي   عملي   في  عوائا  يجدون  أنم   التالميذ  من  العديد  أكد 

 االفتراضي، وضغط األنترنيت. في نظرك  كيف يمنن تجاوز الصعاب التي تواجه التالميذ أثؤاء هذه العملي .
قا بالؤسب  للتلميذ، بأن عملي  التعلي  عن بعد تتطلع األنترنيت بالمجان لكاف  التالميذ لينون العدل  ومن زاوي  مادي ، يشن  األنترنيت عائ  -8

ذا وتكاف  الفرص مسيطرا على العملي . ويقول ” ومن خالل التجرب  فإن التعلي  عن بعد لصد اآلن ال يمنن مقاثنته بالتعلي  الص وثي، ألن ه
 المباشر مع أساتذتؤا.األخير يعتمد على تقؤيال التواص  

 . 1952ت  قبول الصا في ال مان االجتماعي كصا عالمي بموجع اتفاقي  مؤظم  العم  الدولي  لعام   -9
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