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 ركان تشالرئیسان الم ألقاھاالترحیب التي  كلمات

 الیونسكو  منظمة في لتعلیمشئون االسیدة ستیفانیا جیانیني، المدیرة العامة المساعدة ل

الوقت الذي یتم فیھ تخفیف أنھ في  مشیرة إلىقد انتقل إلى مرحلة جدیدة، كورونا المستجد أن وباء االجتماع  مستھلفي  ةالمساعد ةالعام ةالمدیر تأكد
ً  وإعادةحظر الإجراءات  وأكدت جیانیني أن عالم  .بلداً  140باإلغالق في أكثر من  متأثرینطالب ال یزالون  ملیار 1.2، فإن نحو فتح المدارس تدریجیا

الوصول إلى  فيملیون طالب  457أكثر من  دم قدرةومع ع بشكل جذري الیوم ال یزال یعتمد إلى حد كبیر على بدائل التعلم عن بعد.التعلیم الذي تغیر 
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ً أوجھ عدم المساواة تمنصات التعلم عبر اإلنترنت وعدم وجود خیارات أخرى لمتابعة تعلیمھم، فإن   وھو ما یھدد مستقبل األجیال الشابة ،وشدة زداد عمقا
، األمر الذي وتعلیمیة كبیرةأزمة إنسانیة أن تؤدي إلى توشك في حد ذاتھا فیروس كورونا الصحیة التي سببھا  زمةاألوالواقع أن . ویعرضھا للخطر

 . ةعاجل ةاستراتیجیة وجماعیاتخاذ إجراءات یدعو إلى 

بشكل حاد، وھو ما یدعو الحكومات في مختلف أنحاء االقتصاد العالمي من المتوقع أن ینكمش  ھمن أن لتعلیمشئون االمدیرة العامة المساعدة ل تحذرو
الصمود، خاصة من خالل االستفادة من موجة االبتكارات التي ظلت تعمل على تحویل التعلیم والتعلم  قادرة على مرنة العالم إلى بناء أنظمة تعلیم وطنیة

. بالغ األھمیة اً أمریعد الستثمار في التعلیم وفتح مصادر تمویل جدیدة حمایة افإن  لمضمان استمراریة التعل ھوأكدت أن. على مدى األشھر الماضیة
جدیدة من التعاون من أجل توحید  وأشكاالً  والشراكة الوحدة والتضامنمن الجمیع للوباء تتطلب  ةاالستجابأوجھ جمیع أن ختام حدیثھا على في شددت و

 . بشكل عامالسیاسیة وفي المجتمع  م في مقدمة األجنداتعلى استمراریة التعلّ شن حملة عالمیة للحفاظ كما تتطلب القوى 

 
بتحقیق ھدف التنمیة المستدامة للجنة التوجیھیة المعنیة  المشترك الرئیس ،السید كازوھیرو یوشیدا

 )الیابان( 2030الخاص بالتعلیم حتى العام 
. خطر التخلف عن الركبإلى ، حیث یتعرض التعلیم جائحة فیروس كورونا المستجدنتشار باأكد السید یوشیدا أن المجتمع الدولي یمر بمرحلة حرجة 

 .عرضة لخطر النسیاناألكثر  يھ وتھمیشاً  أن أكثر الفئات ضعفاً على  دوشدّ  اً كبیریكون في أوقات األزمات  المنفرد خطر العمل األنانيأن وحذر من 
، وأن تدعو إلى إلیھا األولویة لمن ھم في أمس الحاجةإعطاء مع شركائھا إلقناع الحكومات بالعمل ضرورة أن تواصل اللجنة التوجیھیة  كما أكد على

 ستخدمأن تیجب بالتالي وادرة بالفعل وباإلضافة إلى ذلك، أبرز السید یوشیدا أن الموارد المتاحة ن .برمتھا 2030مركزیة التعلیم من أجل تنفیذ أجندة 
لالستفادة من االبتكار والمعرفة والتكنولوجیا من أجل تحویل  كفرصةجائحة كورونا  تنظر إلى، دعا السید یوشیدا اللجنة التوجیھیة إلى أن وأخیراً  .بكفاءة

 . التعلیم الوطنیة ةنظمأالتعلیم بشكل حقیقي وتعزیز مرونة 
 

 
 العالمي للتعلیم الخاص المتحدة األمم مبعوث براون، غوردون للسید رئیسة كلمة

ً  مشتركا عدواً  حالیاً أكد السید براون أن المجتمع الدولي یواجھ  ً  اقتصادیاً  مشتركا، وتحدیاً  ومرضا ً  واجتماعیا  أمورٌ عالمي، وكلھا  في شكل ركودٍ  مشتركا
خطة النعاش في جوھرھا أن تكون  یجب للتعافية اقتصادیة خاص على أھمیة وضع خط في ھذا الصدد، بشكلٍ شدد و .تدعو إلى استجابة عالمیة مشتركة

من الناس  جداً  كبیرٌ  رم عددٌ وباإلضافة إلى ذلك، أشار المبعوث الخاص إلى أن حدة الفجوة الرقمیة أصبحت واضحة في سیاق الوباء، حیث حُ . التعلیم
 . اً ضعفاألكثر الفئات بالعواقب الوخیمة حلت من حقھم في التعلیم و

على تمویل أھداف التنمیة المستدامة  قادرٌ المجتمع الدولي  أن لضمانن على جمیع أصحاب المصلحة الیوم أن یقوموا بدورھم السید براون أنھ یتعیّ وأكد 
یذھبون إلیھا،  ساعندما ال یستطیع األطفال والشباب التخطیط للمستقبل واإلعداد لھ ألنھ ال توجد مدر یتضاءلأن األمل  د علىوشدّ . ودعم المحتاجین

 ةعود أنھ عندعلى  وأكد أیضاً . والزواج واالتجار بھمفي العمل األطفال  انخراطؤدي إلى زیادة عامة في ت، مؤكدا أن إغالق المدارس لھ عواقب وخیمة
وبوجھ عام، ستكون االحتیاجات في مجال التعلیم أكبر، مما یتطلب . واقع جدیدللالستجابة  مختلف بشكل رساالمد، سیتعین تنظیم ةاألطفال إلى المدرس

 . موارد إضافیة حشد

 من جراء جائحة فیروس كورونا المستجد:التعلیم  لتضررعلى التعلیم، حدد المبعوث الخاص خمس طرق األزمة وفیما یتعلق بآثار 

 . تراجعھ أو النمو توقف بسبب الضرر بھ لحق قد التعلیم أن -1

ً  العالم بلدان كل في الضریبیة العائدات انخفاض -2  . تقریبا

 . قلیل العامة للخدماتالمتوفر  المال -3

 الصحة على اإلنفاق إلى بحاجة البلدان ھذه ألن وذلك البلدان، بعض في الماضي في كانت كما متاحة لیست التعلیم أجل من المقدمة المساعدات -4
 . االجتماعي األمان وشبكات

 ألن وذلك المتعددة، التنمیة مرافق وجمیع اإلقلیمیة التنمیة بنوك عن فضالً  كبیرة، لضغوط خضعا قد الدولي والبنك الدولي النقد صندوق إن -5
 .الركب عن التخلف لخطر التعلیم یعرض الذي األمر االجتماعي، األمان وشبكات الصحة على باإلنفاق مطالبة البنوك ھذه

تریلیون دوالر أمریكي في البلدان المتوسطة  1.2أن العام الماضي وربما ھذا العام، كان من المقرر إنفاق  السید براون الحقائق، أوضحھذه وبالنظر إلى 
 انخفاض بنسبةعني ، وھو ما یتریلیون دوالر 1.1ومن المرجح أن ینخفض ھذا الرقم في ظل الظروف الحالیة إلى . والمنخفضة الدخل على التعلیم

وأقل في البلدان ذات الدخل ) ملیار دوالر أمیركي 96یعادل (المتوسط  الدخلفي البلدان ذات  اً كبیر االنخفاض یعدّ وھذا . میزانیة التعلیم في تقریباً % 10
 . المنخفضفي البلدان ذات الدخل دوالر سنویاً یتم إنفاقھ على تعلیم األطفال  200أن أقل من  یعني ھولكن) ملیار دوالر 2(المنخفض 

میزانیة التعلیم من المانحة بأنھ ال ینبغي لھا أن تخفض والجھات ضرورة إقناع الحكومات على المبعوث الخاص  شددوباالنتقال إلى حلول ملموسة، 
العالم البد األشد فقراً في بلدان الفضالً عن ذلك فإن تخفیف أعباء الدیون عن  .لبلدان الفقیرةفي اة وخدمات الحمایة االجتماعیة خدمات الصحلمساعدة 

كما دعا السید براون إلى تعزیز األموال التي تذھب إلى البنك الدولي  .ألزمة، بشرط تخصیص الموارد للصحة والتعلیماجزءاً مركزیاً من حل  یكونوأن 
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اإلنفاق على شبكات وال واحد، مثل التعلیم، ، لتجنب خفض التمویل في مجالمؤسسات التي تتعامل مع التعلیموالمصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة، وكذلك 
بھا بقرار  الوفاءالتي تحتاج إلیھا البلدان األكثر احتیاجاً یتطلب إنشاء أموال دولیة جدیدة یمكن  إن حجم األموالوأضاف . الصحة والسالمة االجتماعیة

 إضافي، لتحسین أنظمة التعلیم في البلداندوالر تریلیون تخصیص في ھذا الصدد اقترح و. من مجلس صندوق النقد الدولي لزیادة حقوق السحب الخاصة
 . األشد فقراً 

امة فإن عتدمیرھا، من أول األشیاء التي یتم السید براون بأنھ في سیاق الوباء، حیث تكون الصحة وشبكات األمان االجتماعي  أقر، حدیثھ ختاموفي 
لتعلیم لیس وأكد براون على ضرورة تغییر ھذه العقلیة حتى یدرك الناس أن اإلنفاق على ا. لةیمثل مشكإلى اإلنفاق على أي مجال آخر ینظرون الناس 

الصحة، فضالً عن بالمتعلقة وفي ھذا الصدد، أبرز المبعوث الخاص أن االستثمار في التعلیم یزید من المعلومات والمعارف . مشكلة بل ھو الحل الفعلي
ح الفرصة لكل مجتمعات أكثر تماسكاً حیث تتا إنشاءالفرص االقتصادیة المتاحة للبلدان للعودة إلى النمو في أسرع وقت ممكن، والمساھمة في زیادة 

راتیجیة أي است صمیموبھذه الروح، أكد السید براون على ضرورة موافقة زعماء العالم على جعل االستثمار في التعلیم أولویة في . فرد لتنمیة مواھبھ
 . اھظةھذا األمر قد تكون ب، محذراً من أن تكالیف التقاعس عن التعافياقتصادیة واجتماعیة لتحقیق 

 

تخفیف تأثیر األزمات االقتصادیة على تمویل التعلیم المحلي في أعقاب : الجزء األول
  جائحة كورونا

 : أسئلة المناقشة

 ؟ )على حد سواء والخاصالعام (حد من التأثیر السلبي على تمویل التعلیم لل ھابلدان أن تفكر فییمكن للالتي وما الدروس المستفادة من األزمات السابقة  -1
وتحقیق جائحة كورونا التمویل المحلي من أجل إنعاش التعلیم في مرحلة ما بعد  وحشدما االستراتیجیات واألولویات التي تنظر فیھا الحكومات لحمایة  -2

ً المحرومین و للمتعلمین، وخاصة بالنسبة )البناء بشكل أفضل إعادة(المزید من التنمیة   ؟ األشد ضعفا

 

شعبة السیاسات ونظم التعلم مدى  في البرامج ةالسیدة یانو ساتوكو، أخصائیمن  تقدیميعرض 
 الیونسكو - الحیاة

كان لھا تأثیر شدید على  األزمة أن موضحة، 2008عام التھا األزمة المالیة في فبمخطط تفصیلي للتجارب التي خلالتقدیمي بدأت السیدة یانو عرضھا 
 .على المدى الطویل، فضالً عن تباطؤ النمو االقتصادي 2009و 2008في عامي " كبیر تراجع"الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، األمر الذي أدى إلى 

على  2009، فإن النتائج التي توصلت إلیھا دراسة أجرتھا الیونسكو في عام 2008التعلیم بعد األزمة االقتصادیة في عام باإلنفاق على  یتعلقوفیما 
نت التأثیرات ، كابشكل عامو. إلى أن میزانیة التعلیم كانت في أعقاب األزمة مرنة من حیث حصة التعلیم في اإلنفاق الحكومي أشارتدولة  اثنتي عشرة

التكالیف المدرسیة وزیادة  تلبیةاألسر الضعیفة صعوبات في  واجھتستوى األسر، حیث على التعلیم أكثر وضوحاً على م 2008أزمة  منالمترتبة 
 . في سوق العمل األطفال انخراطومن المدارس،  ھمعن الدراسة، وتسربالتالمیذ إجمالیة في تغیب 

میزانیتھا الحالیة للتعلیم  من ةمخصصال الحصةأوضحت السیدة یانو أنھ حتى لو حافظت البلدان على  جائحة كوروناوباالنتقال إلى التأثیر المحتمل ل
متاحاً قبل مقارنة بما كان  2020 عامالملیار دوالر أمریكي في  210 بمقدارنخفض كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي، فإن الموارد المتاحة ست

األثر االقتصادي للوباء، من المرجح  ازدیادومع استمرار . ملیار دوالر 337ترتفع الخسائر إلى  فقد% 5 صة بنسبةوإذا ما خفضت ھذه الح الجائحة.
 ً توفیر برامج إعادة االلتحاق  )2و  لسالمة والمرافق الصحیةلاتخاذ تدابیر  )1من أجل : موارد إضافیة حشد ویتطلب أطول  أن یستغرق االنتعاش وقتا

، فإن مترتبة على وباء كوروناومن أجل االستجابة بفعالیة للصدمات االقتصادیة ال. لمنع عودة ظھور الوباء الحیلولة )3 عالجیة والبرامج البالمدارس و
 . األمر یتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الحكومات على عدة جبھات

 : األزمة الحالیة تأثیرمن خاللھا تخفیف  یمكنالسیاسة العامة، والتي ب المتعلقةوفي ختام عرضھا، قدمت السیدة یانو مجموعة من التوصیات الملموسة 

 : على المدى القصیر

 السواء على واألسر الحكومات من كلاحتیاجات  على التعلیم تمویل علىكورونا  وباء تأثیر تقییم یجب •
ً  األكثر للفئات الدعم توفیر یجب •  ضعفا
 . التحفیز حزم خالل من التعلیم لدعم الحكومات على الضغط من البد •

 : المتوسط المدى على

 التعلیم میزانیة على الحفاظ یجب •
 . التعلیم لتمویل الوطني النظام في الطوارئ تمویل آلیة دمج خالل من خاصة مرونة، أكثر تعلیمیة تمویل أنظمة تطویر من البد •

 : الطویل المدى على

 . األزمة نع نشأت التي واالبتكارات المستفادة الدروس إلى استناداً  التعلیم ألنظمة األجل طویل التحول في تستثمر أن الحكومات على یتعین •
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 األرجنتین -التعاون التعلیمي واإلجراءات ذات األولویة، وزارة التعلیم  سكرتیرالسید بابلو جینتیلي، 

ودعا إلى اتخاذ إجراءات فوریة على . إلى طبیعتھااألمور أبرز السید جانتیلي أن العالم یواجھ تحدیات كبیرة، مؤكداً أنھ في أعقاب ھذا الوباء لن تعود 
المدارس  وأن إغالق مساواة في مجال التعلیم،العدم من كبیرة كشفت في مختلف البلدان عن أوجھ قد أساس مبدأ التضامن واإلبداع، مؤكدا أن األزمة 

، مؤكدا أن األزمة المالیة ال یمكن أن ةالعام یةسیاسات التعلیمالكذلك على أنھ ال یمكن تأجیل تمویل  دوشدّ  .بصفة خاصةاألكثر فقراً على الفئات  قد أثر
ویات الحالیة لن یكون كافیاً، ألن إعادة فتح أن الحفاظ على میزانیات التعلیم في المست علىوأكد جانتیلي  .تكون ذریعة لخفض االستثمار في التعلیم

على أنھ ال ینبغي  دوشدّ . المدارس یجبر الحكومات على ضمان حمایة صحة المجتمع، واحتیاجات التعلیم للجمیع، وظروف عمل المعلمین حمایة كافیة
ّ  الطویلأن االلتزام  على مؤكداً اعتبار الحالة الراھنة حالة طوارئ مؤقتة،  األسس لمستقبل  ووضعللتغلب على التحدیات القائمة  األجل سیكون مطلوبا

 . مستدام

سیجیموس "وفي إشارة إلى التجربة األرجنتینیة، أفاد السید جانتیلي بأن الحكومة وضعت خطة متنوعة لدعم التعلیم العام، تتضمن بشكل خاص برنامج 
إلعادة  ةرئیسی ةوطنی یةعلى وضع اتفاق األرجنتینیةوباإلضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة . إغالق المدارسالذي یركز على توفیر التعلیم أثناء " اندوكودییا

بوابة للموارد التعلیمیة على شبكة اإلنترنت في أمیركا  إلنشاءالیونسكو منظمة ، تعمل األرجنتین أیضاً بشكل وثیق مع وأخیراً . فتح المؤسسات التعلیمیة
 . التعلیم في المنطقةو التربیة الالتینیة ودعم إنشاء منصة للتعاون بین وزارات

 

 

 

 

  كینیا - التعلیمالتربیة وریت، وزارة یي مالسیدة نیل

، كورونا المستجدوفي سیاق وباء . %33یساھمون بنسبة الذین باء اآل في ذلك یلیھا، %53بأن الحكومة تمول التعلیم في كینیا بنسبة  میریت السیدةأفادت 
بلغ تمویل فقد ونتیجة لھذا، . واألمنساسیة مثل الصحة والسالمة االجتماعیة ساسیة إلى القطاعات األمویل الحكومي من القطاعات غیر األتحول الت

ومن ناحیة أخرى، تواجھ المدارس الخاصة تحدیات كبرى أیضاً، حیث یعتمد دخلھا . العامة على المدارسكبیر  بشكلٍ مما أثر أدنى مستویاتھ،  التعلیم
فقدان یتمثل في  كبیرالمدارس لخطر  تلك وفي ضوء األزمة المالیة الحالیة، یتعرض المعلمون العاملون في. على الرسوم المدرسیة التي تدفعھا األسر

 .إغالق المدارس في شھر مارس لم یتم دفع رواتبھم منذ بدایةإذ وظائفھم، 

ریت على أھمیة السرعة والمرونة في آن واحد لتعدیل البرامج والسیاسات یزمة، أكدت السیدة مھذه األوباالنتقال إلى الدروس الرئیسة المستفادة من 
لصدد، أوضحت أھمیة إعطاء األولویة للتأثیر قصیر وفي ھذا ا. المتعلمینلدى  والموارد والمحافظ التعلیمیة لدعم االحتیاجات التعلیمیة األكثر إلحاحاً 

إعادة مع جتماعي، فضالً عن دعم المدارس لضمان االمتثال للصحة والسالمة االمان األاألجل، وال سیما من خالل دعم التعلم عن بعد، وإنشاء شبكات 
السیاسات بین جمیع أصحاب المصلحة سیكون أمراً أساسیاً لدعم أن الحوار والتنسیق المكثف في مجال على ریت یالسیدة م شددتوقد . فتح المدارس

جدیدة نظم  وابتكارتحسین وفي إعادة البناء بشكل أفضل، أیضاً استجابة لھذه االحتیاجات الحرجة، وللمساعدة  اتھامیزانی الحكومات في تحویل أولویات
تتضمن الخطة و .وبھذه الروح نفذت الحكومة الكینیة سلسلة من التدخالت المستھدفة. تعلیم والتدریب وتعزیز التأھب الشامل لألزمات في المستقبلفي ال

التي یجري إعدادھا حالیاً، وحزم التحفیز ھي الخطة تغطي كافة القطاعات، واالقتصادي لالنتعاش ، واستراتیجیة لوباء كورونااألخیرة خطة االستجابة 
 لوباء كورونا. التعلیم العالمي التابع للیونسكو من أجل االستجابةاالقتصادي، فضالً عن الدعم النشط لتحالف 

  

 الفلبین -السید نیبوموسینو مالوان، وكیل وزارة التعلیم 

أن التباعد الجسدي وحظر التجوال و. روناألزمة من طبیعة وباء كو يالمجتمع الدول تھیئمجددا أن األزمة السابقة لم  نمالواالسید أكد وكیل الوزارة 
شدید على الموارد فیما  تنافسوقد أدى ذلك إلى . یةقطاعات االقتصادالعملیات كافة تعطیل الوباء قد أدیا إلى من سیاسة احتواء اللذین كانا جزءاً رئیساً 

في وضع غیر یكون سإن التعلیم في ھذه المنافسة الشدیدة  نالسید مالوا أضافو. والتكیف االنتعاشوالوكاالت الحكومیة، من أجل تدابیر  القطاعاتبین 
الدفاع عن مثل في تیوأكد أن التحدي الذي یواجھ قطاع التعلیم . بالنسبة لظھور العوامل الصحیة واالجتماعیة المحركة لالنتعاش االقتصادي مالئم

 . مجرد استجابة طارئةولیس  للغایةاستثمار مھم ھو ذلك القیام بیة التعلم وإظھار أن استمرار

تتلخص في حمایة میزانیة التعلیم من خالل التأكید  تھوزارفي األزمة، شرح وكیل الوزارة أن أولویة  الفلبینیة وفي إشارة إلى استراتیجیة وزارة التعلیم
أن تمویل التعلیم في سیاق الوباء لیس مجرد إلى االعتراف بالوزارة وباإلضافة إلى ذلك، تدعو . استمراریة التعلم بطریقة آمنة ھ یمكن ضمانعلى أن

الشراكات، مع التركیز بشكل  تعزیزبنشاط على  الوزارة، تعمل وأخیراً . استجابة طارئة بل ھو استثمار ضروري للتحول الشامل للتعلیم في المستقبل
ً األوضعف األخاص على البعد المتعلق بالمساواة في تمویل التعلیم من أجل الوصول إلى الفئات   . كثر تھمیشا
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 المدیر العالمي للتعلیم بالبنك الدولي السید جیمي سافیدرا

لصدمة مزدوجة في التعلیم كما ھو  من قبلمؤكدا أن المجتمع الدولي لم یتعرض كورونا  الطبیعة غیر المسبوقة لوباءالضوء على السید سافیدرا  سلط
في الوقت نفسھ من ركود اقتصادي یعاني ووأوضح أن تفرد األزمة الحالیة یكمن في أن العالم یواجھ إغالق المدارس في جمیع البلدان تقریبا . الحال الیوم

في الواقع صدمة ثالثیة على الجانب  دتقد ولّ في الوقت نفسھ، كافة دول العالم تعرضت لھا أوضح سافیدرا أن ھذه الصدمة المزدوجة التي و. كبیر
مجتمع  یخوضھاالقتال التي  جبھاتوعلى ھذا فإن . مقید، ومن المرجح أن یتم خفض المساعدات المالیةالمتاح لألسر فالمیزانیات العامة والدخل : المالي

 . یدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على كافة المستویات التعلیم متعددة، األمر الذي

تدابیر تقشف من في األمد البعید،  ،فإن الحكومات ستضع القصیر المدىالسید سافیدرا عن قلقھ من أنھ حتى لو تمت حمایة میزانیات التعلیم في وأعرب 
اإلنفاق في أوجھ القصور في على ضرورة العمل  شددوة على ذلك، عال. القطاع االجتماعيعلى نفاق اإلالمرجح أن تكون لھا انعكاسات خطیرة على 

 في مجال التعلیم فعالاإلنفاق یكون لضمان أن  ىمن وزراء التعلیم ووزراء المالیة یجمع بین القوائتالف مجال التعلیم في جمیع البلدان من خالل على 
ً  فحسب بل إنھ اً محمی قدر اإلمكان، ولیسب تي تقوم بھا الحكومات الیوم أنھ من المھم إدراك أن االستثمارات السافیدرا ذكر السید  كذلك. تزداد أیضا
وبھذه الروح، حذر . للعودة إلى المسار الصحیح ومعالجة الفجوة الرقمیة ضروريھي أمر آثار األزمة على التعلیم، ال سیما تعطل التعلم، من لتخفیف ل

االستثمار في رأس المال البشري  فين المجتمع الدولي یتحمل مسؤولیة حقیقیة أعلى وأكد . كبیرةستكون السید سافیدرا من أن تكلفة التقاعس عن العمل 
 . تعلیمھم بفقدانھمألزمة لمن أن ھؤالء الشباب ال ینبغي أن یكونوا ضحایا محذراً ، روناوباء كوجّراء  ةكبدالمتوتعلیم الشباب الذین سیدفعون الدیون 

 

 للتعلیمالحملة العالمیة صباح، رئیس الالسید رفعت 

من أنھ على الرغم من العواقب الخطیرة التي تترتب على حاالت الطوارئ الصحیة، فإنھا لم تلق دائما نفس االھتمام في مداخلتھ صباح الحذر السید 
 بغض أنھ على وشدد. الذي تحظى بھ الكوارث والصراعات، بل إنھا في الواقع ال تقدم في كثیر من األحیان كأمثلة على االستجابات اإلنسانیة الجیدة

 . نھ في جمیع األوقات من جانب الحكومات والمجتمع الدولي ككلاحمایتھ وضمویجب االعتراف بالحق في التعلیم، فإنھ الطوارئ،  نوع عن النظر

التنمیة، ینبغي اتخاذ إجراءات استئناف وعقب جائحة كورونا التمویل المحلي من أجل إنعاش التعلیم  وحشدصباح أنھ من أجل حمایة الكما أكد السید 
اإلنمائیة  اتعلى أن الحلول الفوریة یجب أن تشمل تخفیف عبء الدیون وزیادة المساعد وشدد. على الصعیدین الوطني والعالمي لفتح موارد إضافیة

مخاطر أجل الحد من التي تدفعھا البلدان ذات الدخول المنخفضة من  ةن الخارجیوصباح إلى إلغاء أقساط الدیالفضالً عن ذلك فقد دعا السید . الرسمیة
على أھمیة دعم وزیادة میزانیات التعلیم الوطنیة، وتمویل المدارس العامة، ودعم المعلمین،  أخیراً أكد و. وفتح األموال في میزانیات البلدان النامیةالدیون 

 ستلیھاالتي ار الوباء، واألزمة االقتصادیة وتقدیم المساعدة اإلنمائیة للتعلیم طیلة فترة انتش

 مناقشة 

  كتب التربیة العربي لدول الخلیجبم السید عبد السالم الجوفي، مستشار

یقوم باتخاذ تلك ن المفترض أن مَ . اتخاذ إجراءات ملموسةتتطلب أزمة كبرى  في الوقت الراھنھناك اتفاق عام على أن العالم یواجھ  •
 ؟ یتم ذلك كیفات، اإلجراء

من  یشكل جزءاً  التعلیم في ن االستثماربراون على ضرورة قیام المجتمع الدولي بجمع موارد إضافیة، مشیراً إلى أالسید  أكدعلى ھذا السؤال،  رداً 
المحلیة للتعلیم وأن یزید ھذه المیزانیة وأكد على أنھ ینبغي لكل بلد أن یحافظ على المیزانیة . تحقیق أھداف التنمیة المستدامةالمجتمع الدولي في مسؤولیة 

َ . إذا لزم األمر المزید من  جمعوأكد براون أنھ من الضروري، لمعالجة األزمة، . في ھذه الجھود وأكد على ضرورة دعم البلدان النامیة دعما نشطا
من أجل السماح للبلدان بإنفاق  ،فیذ برنامج لتخفیف الدیوناألموال الدولیة، وزیادة سقف المنح واإلقراض للبنك الدولي وبنوك التنمیة اإلقلیمیة، وتن

تتلخص في ضرورة االعتراف بأھمیة "حیاة السود مھمة" األخیرة  وأخیراً، أشار إلى أن الرسالة الرئیسیة التي وجھتھا حركة. األموال على التعلیم اآلن
 . اببشالبة لمستقبل كل أن التعلیم یشكل أھمیة بالغة حقاً بالنسعلى كل شخص على حدة، وأكد 

 . تقریراً لتوثیق تأثیر الخسائر في التعلمإعداد كما اقترح السید الجوفي 

  في مجلس أوروبا السید سیغور بیرغان، رئیس قسم التعلیم

أن نقنع الحكومات یف لنا ك. نازحینویشمل ذلك توفیر فرص التعلیم لالجئین وال، التعلیم جودة فياإلدماج االجتماعي جزءاً أساسیاً  یشكل •
 ؟ جدول األعمال في وقت نرى فیھ ردود الفعل الشعبیة تتصاعد ضد الالجئین أن یكون على رأس  یجبدماج بأن اإل

كیف یمكننا إقناع الحكومات . لقد سلطت األزمة الحالیة الضوء بوضوح على أن التنمیة األوسع نطاقاً لثقافة الدیمقراطیة تشكل جوھر التعلیم •
 أن یھدف التعلیم إلى تحقیقھ؟  یجبما و بأن ھذا ھ

 ال مبادرة "التعلیم وأن كورونا،جائحة  قبل المدارس منخرطین في یكونوا لم العالم في والنازحین الالجئین األطفال نصف أن إلى براون السید أشار
حدث في سوریا، یالنظر إلى ما بو. التعلمفي لالستجابة لحاالت الطوارئ من ھذا النوع لضمان حصول كل طفل على فرصة  ینتظر" قد أنشأت أن یمكن

والر أمریكي في السنة، ال د 500 ، قد یصل إلىنفسھا في لبنان وتركیا واألردن، أو حتى داخل سوریاواحد أوضح السید براون أن تعلیم الجئ سوري 
 ضعافأ عشرة إلى سیتضاعف تعلیمھ فإن آخر أوروبي بلدٍ  إلى أو ألمانیا إلى الطفل ھذا جاء إذا أنھ وأوضح. الوردیتینسیما من خالل استخدام نظام 

 من المتضررة للبلدان المجاورة المناطق فيرافق الم بناء أھمیة على براون السید أكد األساس، ھذا وعلى .السنة في أمریكي دوالر 5000 ویبلغ
 . ضافیةاإل مواردال حشد المزید من الغربیة، الدول وخاصة الدولي، المجتمع من یتطلب ھذا أن وأكد. األزمات
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  للیونسكو الصینیة الوطنیة للجنة العام األمین كین، تشانغوي السید - الصین

 وكذلك الحالیة، األزمة سیاق في إضافیة مالیة موارد إلى ستحتاج القطاعات جمیع ألن للتعلیم األولویة بإعطاء الحكومات إقناع أھمیة على كین السید أكد
ً  دوراً  یلعب حیث جندة،األ كل رأس على التعلیم وضع ضرورة على وأكد. أعقابھا في  أھمیة على كین السید وأكد. والتعافي االنتعاش مرحلة في مركزیا

ً  أكثر ھم من سیما ال المتعلمین جمیعفي التعلیم ل حقال حمایة  فيتوفیر المھارات والوظائف  إلعادةالحرفي  والتدریب التعلیم أھمیة إلى أشار كما. ضعفا
  الحالیة األزمة سیاق

 األفریقي الطفل ممثلة الشباب في مؤسسة – إیبیوي السیدة فیكتوریا

ً  إیبیوي السیدة قدمت ً  بیانا  لھم یكون أنیجب و األزمة ھذهب یتأثر من أول ھم والطالب الشباب" أنعلى  فیھ وأكدت العالمي، الشباب مجتمع أعده مشتركا
 نعلى أ أكدت وكما. الشباب مع للعمل المصلحة ألصحابات والفرص تحدیاثنین من ال المشترك البیان ویحدد". التعلیمي مستقبلھم تحدید في صوت
 للحكومات عمل نقاط تسع من دعوة الشباب بیان ویقدم". الشباب في الستثمارة لولویإعطاء األو التعلیم أھمیة تعریف إلعادة فرصة تشكل األزمة

ً رئیس مبدأ ھاكون" BetterNormal" ھدف تحقیق إلى السعي إلى الزعماءالقادة و دعوة ذلك في بما القرار، اعنوص والمانحین  . ا

 

 الجزء الثاني: 

التعافي في مرحلة الرابع التنمیة المستدامة ھدف تسریع التقدم نحو  –الحفاظ على المساعدات المقدمة للتعلیم 
  من كورونا

 أسئلة المناقشة: 

  ؟كورونا أزمة أعقاب في للتعلیم المقدمة اتالمساعد على والمحتملة المتوقعة التأثیرات ما )1
  وزیادتھا؟ التعلیمیة اتساعدالم على للحفاظ المبتكرة األسالیبو الفرص ما )2

 

 –والبنك الدولي خالل التقریر العالمي لرصد التعلیم المقدمة للتعلیم من  اتعلى المساعدجائحة كورونا تأثیر  حولعرض دراسة أولیة 
 لرصد التعلیمتقریر العالمي الالسید مانوس أنطونینیس، مدیر 

 أعلى إلىوالتي وصلت  2015 بعد ما فترة في النمو عودة من الرغم لىقائالً إنھ وع تعلیمالمقدمة لل مساعدةلافي  تجاهاال أنطونینیس السید عرض
 العقد خالل كبیر بشكل قد انخفضت المساعدات إجمالي في التعلیم حصةإال أن  ،2018 عام في أمریكي دوالر ملیار 15.6حیث بلغت  تاریخي مستوى
 المساعدات فيوالتأخر  بالتراجع مرتبطة 2008 عام في العظمى المالیة األزمة كانت .2018 عام في فقط% 10.8 بلغت حیث الحالي، القرن من األول

ً  التعلیم إلىالمقدمة  المساعدات انتعاش واستغرق  إال والثانوي األساسي التعلیم یحصل ولم .المساعدات ھذه حصة تناقص بسبب األساس في أطول وقتا
في  الحرجة المالیة الفجوة سدل المالیة المساعدة مستوى یكون بأن التعلیم العالمي لرصد التقریر توصیة خالفب المباشرة المساعدات من% 6.3 على

 . األقل على% 10 حدود

 المالیة باألزمة مقارنة) %6.2-( العالم مستوى على اإلجمالي المحلي الناتج على أكبر تأثیراً جائحة كورونا  خلفت أنب الدولي النقد صندوق توقع مع
ً  لیس ولكنھ للغایة محتمل أمر للتعلیم المقدمة المعونة انخفاض أن أنطونینیس السید أكد%) 3.2-( 2008 لعام العظمى  المانحة البلدان حافظت إذا حتمیا

 . المساعدة فعالیة لزیادة الوطني التعلیم قطاع خطط إلى والدعم المقدم مرونةمزید من الب واستجابت تزد، لم إن المساعدات، إجمالي في التعلیم حصة على

 للشراكة العالمیة للتعلیم التنفیذي المدیرالسیدة ألیس أولبرایت، 

 وثیق بشكل كةاالشر ستعمل ،كورونا أزمة أعقاب في التعلیمیة النظم بناء إعادة في مساعدةومن أجل ال أنھالعالمیة للتعلیم  كةاللشر ةالتنفیذی ةالمدیر تأكد
 ومن. فجواتال سد في للمساعدة الدولیة المساعدات وتعزیز المحلي التعلیم میزانیات استخدام تحسینو التعلیم في االستثمار لحمایة الدولي المجتمع مع

 الصحیة األزمةحتى ال تتحول و. االجتماعیة والحمایة الصحة لقطاعات األولویة البلدان إعطاء في ظل بالركود التعلیم على اإلنفاق یصاب أن المرجح
صمیم  في التعلیم یكون أن ینبغيو. التعلیم أو الصحة بینالمفاضلة  خیار إلى تتحول أال التمویل لقرارات ینبغي األجل طویلة تعلیمیة أزمة إلى الحالیة

والحیلولة دون اتساع البون وعدم المساواة بین  أبوابھا فتح إعادة من االقتصادات نیمكّ  أن شأنھ من التعلیم في االستثمار ألنلجائحة كورونا  االستجابة
 . والفتیات والشابات الفقراء لألطفال أفضل نتائج تحقیق في والمساعدة المتعلمین

والھدر  المرتفعة التكرار معدالت معالجة خالل من الكفاءات على التركیز ضرورة على أولبرایت السیدة شددت المحلیة، والمیزانیات الموارد ضیق ومع
ھو في الواقع دوالٌر  الدیونیذھب إلى سداد  دوالر كل وألن. المناسب الوقت وفي بشفافیة رواتبھم یتقاضون المعلمین أن من والتأكد المشتریات في

. المنخفض الدخل ذات البلدان عنأعبائھا  وتخفیف ھیكلتھا إعادة مع الدیون، من المزید تعلیق علىالسیدة أولبرایت  حثت فقد م،یالتعلمن میزانیة  مقتطعٌ 
 قدمت وقد .المستقبل في الصمود على القدرة بناء على یعمل اآلن التعلیم في االستثمار أن الدولي للمجتمع نثبت أن علینا یتعینقالت  ذلك، على عالوة

 جائحة كورونا ضد للتعلیم البلدان استجابة لدعم أمریكي دوالر ملیون 500 بقیمة ومرنًا سریعًا مالیًا دعًما مؤخًرا التعلیم أجل من العالمیة الشراكة
 في اآلخرین مع بالعمل ملتزمة لتعلیممن أجل ا العالمیة الشراكة فإن لذلك. القائمة المالیة للثغرات نظراً  محیط في قطرة یشكل ھذا أن بیدمنھا،  والتعافي

ً  وأشدھم والسكان البلدان أفقر على التركیز مع المحلي للتمویل الفعال االستخدام جانب إلى واستدامتھا الدولیةساعدات الم زیادة إلى الدعوة  . ضعفا
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 )EAA( لمؤسسة التعلیم فوق الجمیعالسید فھد السلیطي، المدیر التنفیذي 

 الذي "من الھجمات التعلیم لحمایة الدولي الیوم" أھمیةالضوء على  النامیة، البلدان في االحتیاجات حجمحدیثھ عن  معرض في السلیطي السید سلط
 إلى وجھساعدات مالم من كبیراً  قدراً  وأنوباء كورونا،  ظل في حدتھما تخف لم والعنف الصراع أن إلىوأشار  ،مؤخراً  وتم اعتماده قطردولة  اقترحتھ

 ذلك جراء من المتضررة للمدارس الدعمتقدیم و االستثمارات حمایة یمكننا وال یتناقصان ال والعنف الصراعوقال إن . باألزمات المتأثرة التعلیم نظم
. للتعلیم الرسمیة التنمیة مساعدات على لحفاظل والدعوة األطراف المتعدد بالتعاون المؤسسة التزام على السلیطي دوشدّ . قویة حمایة آلیات وجود دونب
 . التمویل زیادة إلى الرامیة الجھود فيلتنمیة ا بنوكمع  القوىأن المؤسسة تقوم بتوحید و

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة -مدیریة التعلیم والمھارات في السید مایكل وارد، كبیر محللي السیاسات، 

 أن على أكدو والتنمیة، االقتصادي التعاون لمنظمة التابعةة اإلنمائیة مساعدال لجنة دول من تأتي المساعدات من% 90 أنإلى  واردمایكل  السید أشار
 وھذا ،والتنمیة االقتصادي التعاون منظمةالتابعة لاإلنمائیة  المساعدة لجنة بلدان في كل 2020 عام في السنوي سینخفض اإلجمالي المحلي الناتج نمو

ً  یفرض أن شأنھ من األمر  حالیاً تعمالن  اإلنمائیة المساعدة ولجنة والتنمیة االقتصادي التعاون منظمةوقال أن  .لدیھا المساعدات میزانیات على ضغوطا
 الدخل من كحصة الرسمیة اإلنمائیة ةبالمساعد تحتفظ التي البلدان) 1( االعتبار: في سیناریوھات ثالثةوضع  مع یةالمستقبل المساعدات محاكاة على

البلدان  )3( و) دوالر بلیون 195 حوالي( الرسمیة اإلنمائیة المساعدة مستویات بنفس تحتفظ التي البلدان) 2( %)0.3 بمتوسط أي( اإلجمالي القومي
ً  األكثر السیناریو إلى یشیر ما یوجد ال الحالي، الوقت فيو. النامیة البلدان احتیاجات تلبیة أجل من الرسمیةاإلنمائیة  مساعداتالتي تزید ال  ولكن ،ترجیحا

 . معقولة الثالثة السیناریوھات ھذه كل

 واردالسید  أكد ،2020 إبریل 9 في والتنمیة االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائیة المساعدة لجنة عن الصادر المشترك البیان إلى إشارة وفي
أنھم و ،تجاه أزمة كورونا الوطنیة االستجابات لدعم مھمة وسیلة باعتبارھا الرسمیة اإلنمائیة بالمساعدة یقّرون اإلنمائیة المساعدة لجنة أعضاء أنعلى 

 التي الجھود دعم في تستمر سوف والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة أنعلى  أكد كما. الرسمیة اإلنمائیة مساعداتال میزانیات حمایة إلى سیسعون
 . المیزانیات ھذه في التعلیم حصةاألقل على  على الحفاظالدفاع عن و ةالمساعد میزانیات لحمایة اإلنمائیة المساعدة لجنة في األعضاءدول ال تبذلھا

 

 

 

 ، رئیسة قسم التعلیم، اللجنة األلمانیة للیونسكومالینا السیدة باربرا

ً األكثر  لسكانا على المدارس إغالق من المترتبة اآلثار لتخفیف دعمھا من تزیدس ألمانیا أن التوجیھیة اللجنة مالینا السیدة أبلغت  واألردن لبنان في ضعفا
 تعھدت یورو ملیون 50 أصل منلمواجھة وباء كورونا للتعلیم  العالمیة الشراكة إلى یورو ملیون 25 قدمتوأن ألمانیا  خرى،دول أ بین من ،وتركیا

 . 2020 عامبتقدیمھا في 

المتساوي إلى  الوصول في المتمثل للتحدي نفسھ الوقت في التصدي مع الرقمي والتعلم بعد عن تعلیملل الدعم توفیرالمدى  قصیرة التدابیر تشمل أن یجب
 ،المدى الطویل المنظور إلى المدى المتوسط المنظور ومن. شخصیةال النظافة وتدابیر الصحیة، المرافقتوفر و والمیاه، الغذائي، واألمن ،فرص التعلم

 الوقائیة التدابیر من ذلك وغیر الصحیة النظافة زیادة على نعمل وأن بالمدارس ینمتعلمال كل التحاق إعادة نضمن أن المدارس فتح إعادة مع علینا یتعین
 مانقدراتھا لض تطویر إلى تحتاج التعلیمیة المؤسسات أن سیما وال األزمات، في مواجھة مرونة أكثر تصبح لكي التعلیم نظم دعم وینبغي. المدارس في

 قصیرة اإلنسانیة االستجابات بین الروابط تحسین عن فضال الجنسین، بین الفوارق یراعي الذي التعلیمي التخطیط ذلك في بما للجمیع، التعلم استمرار
 رئیسیةال قطاعاتال توظیف إلى یؤدي الذي التعلیم توفیر ضمان أھمیة علىمالینا  السیدةشددت  ،حدیثھا ختام وفي. المدى طویل اإلنمائي والتعاون المدى

  والمشتركة. مستدامةال
 

مدیرة السیاسات  فوسن بالنیابة عن السیدة جیردبالنرویج ث ووالبحالسید جواكیم باكي، مدیر وزارة التعلیم 
 الوكالة النرویجیة للتعاون اإلنمائي ب یةلیمالتع

ً  تنخفض وقد متزایدة، ضغوط تحت سواء حد على للتعلیم والدولي المحلي التمویل الوباء ھذا یضع أن المرجح من  لووالدخ المالیة التحویالت أیضا
ً  الممكن منرونا كو جائحة فإن السلبیة الخلفیة ھذه من الرغم وعلى. األسر ةالمتاح  معًا للعمل طرقال أفضل في النظر إلعادة فرصة إلى تحولت أن أیضا

ً  األوسع 2030 العام أجندة ضمن المستدامة التنمیة أھداف الھدف الرابع من لتعزیز كمجتمع  ضحیة باعتباره التعلیم مع نتعامل أن لنا ینبغي وال. نطاقا
 . الحل من كجزء بل ،للوباء

 ،األخرى القطاعات من وغیره الصحة قطاعلجائحة كورونا على  السلبي األثر تخفیف للتعلیم یمكن كیف إظھارالضوء على أھمیة  النرویج ممثل سلط ثم
 ومكافحة الضرائب تحصیل نظم تحسین فإن ذلك، على عالوة. المشتركة الطوارئ صنادیق وفي التمویلحزم  في للتعلیمإعطاء األولویة  أجل من

 أعلى على سیاسي التزام إلىبحاجة  أننا ذلك من واألھم. البلدان من كثیر في العامة االیرادات زیادة إمكانیة على ینطوي المشروعة غیر المالیة التدفقات
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 روح نفس على یحافظ أن الدولي التعلیم مجتمع على نیتعیّ  قدماً، المضيمن أجل و. ھذا األزمة وقت في المحلیة للموارد أولویة التعلیم جعلل المستویات
 .الماضیة القلیلة األشھر في شھدناھا التي والتعاون اإللحاح

 

 مناقشة 

  بلجیكاوزارة التعلیم والتدریب، وحدة السیاسات االستراتیجیة، بالسیدة ماري آن بیرسوونز، مستشارة السیاسة الدولیة 

ً  یعمل أن التعلیم مجتمع على یتعین  للجنة ینبغي فھل ،الغرض نفس نخدم جمیعًا أننا من للتأكد قلیمیةاإلو عالمیةال منتدیاتالو منصاتال خالل من معا
 أن المقرر من والذي المقبل العالميالتعلیم  جتماعتضع تصوراً ال أن ،2030 التعلیم لخطة الوحیدة الرسمیة السیاسیة المنصة باعتبارھا التوجیھیة،

 ؟كورونا أزمة من التعافي سیاق في التعلیم لتمویل جھوده یكرس

 كوریا –السید كوانغو كیم، األمین العام للجنة الوطنیة الكوریة للیونسكو  

 المنخفضة البلدان في بعد عن للتعلیم وطنیة مراكز إنشاء في للنظر فرصة وھو األزمة،تجاوز  بعد حتى جدیداً  طبیعیاً  أمراً  بعد عن التعلم یصبح سوف
 كوریا جمھوریة تعمل المحلیة، المواردحشد وتعبئة  حیث ومن. الیونسكو رعایة تحت بعد عن التعلیم لدعم إقلیمیة مراكز وكذلك الدخل، والمتوسطة

 األمراض على والسیطرة والصحة التعلیم ووزراء الوزراء، ورئیس الجمھوریة، رئیس بین القوي التنسیق خالل من التعلیم في االستثمار زیادة على
 . للبالد أولویة التعلیم اعتبار مع والبرلمان، والمالیة

 

  )CAMPE( لحملة التعلیم الشعبي شودري، المدیرة التنفیذیة ةالسیدة راشید

 وزیادة لألموال، المشروعة غیر التدفقات ووقف الضرائب، تحصیل على الحكومات تشجیعأن یتم  الضروري من للتعلیم المحلي التمویل حشد لمن أج
 . تعلیمإعطاء األولویة للو للشركات، االجتماعیة المسؤولیة

في  التعلیمالتربیة و وزارة الدولیة، والشؤون التعاون مكتب رئیس سوتو، دي فرناندیز سانتیاجو السید
 كولومبیا

 على الكاریبي البحر ومنطقة الالتینیة أمریكا في 2030 عامل بالتعلیمبھدف التنمیة المستدامة الرابع الخاص  المعنیة اإلقلیمیة التوجیھیة اللجنة تعمل
 التبادل وتیسیرجائحة كورونا  أزمة معالجة بغیة األعضاء الدول تنتجھا التي والخبرات والموارد واألدوات رفاالمع لجمع ةافتراضیتطویر منصة 

كورونا  وباء لتأثیر تحلیالً  یتضمن ،2030 لعام المستدامة تنمیةالھدف الرابع في ال أجندة في المحرز التقدم لمتابعة تقریراً  المنطقة وتعد. التقني والتعاون
 مالیة مواردحشد  بھدف للتعلیم إقلیمي تحالف إنشاء أجل من الحلفاء حشد على المنطقة وستركز. اإلنجازات حمایة إلى الرامیة والتوصیات الجھود على

 . والمؤسسات القطاعات بین التعاون على تشجع أكبر وعینیة

 

 المدیرة العامة المساعدة لشئون التعلیم في الیونسكومالحظات ختامیة من السیدة ستیفانیا جیانیني، 

ً  للمضي توصیات بإعداد - االجتماع ھذا إلى استنادا - ستقوم العامة االمانة بأن التوجیھیة اللجنة جیانیني السیدة أبلغت  رفیع السیاسي المنتدى إلى قدما
 مجال في الجماعي للعمل أفكار ةتسع تعرض ورقة التعلیم بمستقبل المعنیة الدولیة اللجنة تصدر سوف ذلك، على عالوة. المقبل الشھر في المستوى

 أجل من التعبئة إلى والمواطنین الدولیة والمنظمات الوطنیة الحكومات المفوضون یدعو وسوف. كوروناجائحة  بعد ما عالم في والمعرفة والتعلم التعلیم
 . العالمي التضامن تنشیط إعادةو وتمویلھ، العام التعلیم حمایة

 القرار صناع كبار إلى الشعبیة القاعدة من وتعبئة سیاسیة قیادة تطلبالذي یوجائحة كورونا  أزمة تھخلف الذي الزخمفي  جیانیني السیدةتأملت ذلك ك
برنامج   مركز قراراتھا تصبح بحیث ،ووظائفھا التوجیھیة اللجنة ھیكل في التفكیر إلعادة أیضا فرصةقالت إنھا و. الصحیح المسار على التعلیم لوضع

 . "العمل عقد"


