
 

 

   سّتة أعوام إىل الوراءتقّدم املعوانت التعليمية يهّدد إبعادة  19-كوفيداليونسكو:  
 

أن   جديدة تظهر توجيهية وثيقة  ليونسكو فريق التقرير العاملي لرصد التعليم التابع ل أصدر - يو ليو متوز/ 10ابريس، 
األخرية. ومع   تءااإلحصاحسب  2018لقطاع التعليم بلغت ذروهتا عام  املخّصصةإمجايل املساعدات 

مليار دوالر أمريكي   2املساعدات العاملية مبا قد يصل إىل  تنخفصتشري التقديرات إىل أنه من املرجح أن  ذلك،
الذي قد  األمر ، 19-كوفيد   جائحة املرتّتب على االقتصادي  للركودنتيجة ذلك و ، 2022و  2018بني عامي 

   لقطاع التعليم.الدعم الدويل  من %12بنسبة  يودي بنا إىل انكماش

اليت  املساعدات من املتوقع أال نعود لنرتقي إىل مستوى هذه املشكلة، ف ملعاجلة  نتحرك الختاذ التدابري الالزمة وإذا مل 
هذا   إنعاش ديدا  خطرا  أمام هت ميّثل األمر الذي ، 2024إال حبلول عام  2018عام  يفجمال التعليم  قّدمت إىل

 تها اجلائحة.من االضطراابت غري املسبوقة اليت سببوتعافيه القطاع 

حتذر املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي، قائلة: "بعدما استطاعت املساعدات املالية املخصصة  وبدورها، 
إىل الوراء.  عدة سنوات لتهّدد ابلعودة بنا  19-جائحة كوفيد حّلت علينا لقطاع التعليم أن تستعيد زمخها الضائع، 

ي تعيثه اجلائحة، أكثر أمهية من أي وقت مضى.  اخلراب الذ ظلّ ومن هنا، يعّد الدعم املادي لقطاع التعليم، يف 
إذ ستحتاج العديد من الدول إىل متويل إضايف من أجل تنفيذ التدابري الالزمة ملواجهة اجلائحة. ويف هذه األوقات  

العصيبة، يتعني على اجلهات املاحنة أال ترتاجع، بل جيب عليها أن تفكر بعمق وتوفر آليات متويلية مرنة حىت  
نا إعادة مواءمة وتنسيق الدعم احلايل ومساعدة البلدان على ختطي هذه احملنة، واحلرص على أاّل تكون  يتسىن ل

  اخلاصمن أهداف التنمية املستدامة  4هذه اجلائحة سوى انتكاسة مؤقتة أمام اجلهود املبذولة لبلوغ اهلدف 
  ابلتعليم".

مليار دوالر   15.6إىل إذ وصلت رقما  قياسيا   2018يف عام حققت املساعدات املقدمة لقطاع التعليم لقد 
ارتفع معّدل املعوانت املقّدمة  . فمن عام إىل آخر، السابقلعام مقارنة اب% 9زايدة قدرها أي ما يعادل أمريكي، 

،  الثانوية% للتعليم ما بعد املرحلة 12% للتعليم الثانوي، و 7% للتعليم األساسي، و 6إىل قطاع التعليم مبعّدل 
 . على كافة املستوايتالدعم املايل  معّدالت ليسّجل قطاع التعليم بذلك أعلى 

واالرتقاء   ذا القطاعهل  املقّدمةعونة امل تعزيزكان من الضروري ابلرغم من الزايدة اليت طرأت على هذه النسب،  
  يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط األدىنحيظى التعليم األساسي والثانوي : إذ مل بفعاليتها

مع العلم  ، إمجايل املساعدات املسخرة للتعليم األساسي% من 47 أي ما يعادلمليار دوالر أمريكي،  7.4إاّل بـ 
    .نويةهذه البلدان هي األكثر حاجة للدعم وال سيما يف املرحلتني األساسية والثا



التعليم،   قطاعحتت اجملهر ويُقّيم اآلاثر املرتتبة عليها يف  19-يضع التقرير العاملي لرصد التعليم جائحة كوفيدهذا و 
  ابألضرار اليت عصفت ابلعامل جرّاءمشريا  إىل أنّه من املرّجح أن تكون اآلاثر املرتتبة على اجلائحة أكثر ضررا  مقارنة 

أكرب عشرة  لدى من املتوقع أن يستفحل الركود االقتصادي   هإنّ . إذ 2008-2007عام  األزمة املالية العاملية يف
 من اجلهات املاحنة الثنائية األطراف يف مضمار التعليم مبقدار الضعف. 

التعليم   لقطاع  صةمل يطرأ أي تعديل على امليزانية املخص تعرب اليونسكو عن قلقها إزاء تدهور األوضاع يف حالو 
مليار دوالر أمريكي   296سينخفض مبقدار يف هذه احلالة الناتج احمللي اإلمجايل، فإن التمويل الوطين للتعليم  من

 . 2020يف عام 
ويف هذا السياق، يقول مدير الفريق املعين ابلتقرير العاملي لرصد التعليم، السيد مانوس أنتونينيس إّن "املبالغ اليت  

ومحاية اقتصاداهتا  ،الصحية نظمهاأتمني و  ،خصصتها احلكومات حىّت اليوم من أجل مواجهة تفشي اجلائحة
هبذه األزمة   اجلهات املاحنة تبقى مرهونة مبقدار أتثرإال أّن آفاق املعونة  ، تريليون دوالر أمريكي 8وصلت إىل 

سنوات   على مدار ه كاهل  أثقلتأزمات مالية أخرى لقد واجه العامل يف املاضي . ي حلق مبيزانياهتاذال ومدى الضرر
  ه هذ اليت سوف ترتكها املستقبلية ابآلاثر من هذا املنطلق، علينا أاّل نستهني بتات  . و حىت بعد انداثرهاطوال 

  ة.على اخلدمات االجتماعي  اجلائحة
أتثري الشراكة العاملية من أجل التعليم، وهي اجلهة املناط هبا مسؤولية توفري التمويل الالزم  الوثيقة التوجيهّية تقّيم 

هلذا القطاع، وتستشعر وجود فجوة زمنية حبوايل ثالث سنوات تفصل بني عملييت املوافقة على املنح والصرف. وقد 
. وقد سامهت الشراكة  2010يف العام  سّجلتاليت  ستوايت املإىل  2019تراجعت املبالغ اليت أنفقتها يف العام 

٪ من إمجايل املساعدات املسخرة للتعليم األساسي يف البلدان ذات الدخل  6.7العاملية من أجل التعليم بنسبة 
٪ يف هذا املضمار يف العام  11.4املنخفض وذات الدخل املتوسط األدىن، بعد أن كانت مسامهاهتا متثل 

2014.  
اسرتاتيجية ثالثية األبعاد لالستجابة السياساتية للجائحة   تبيّن  اجلهات املاحنةف يتوّجب على يف هذا السياق، سو و 

"  19-"كوفيد خالل األشهر االثين عشر املقبلة. علينا يف املقام األول أن نضع نصب أعيننا حقيقة أّن جائحة
ت املخصصة  التعليم من جمموع املعوان عية، أي أنّه ال جيب املساس ابمليزانية املخصصة لقطا أزمة تعليم  أسفرت عن

  جلائحة ّدة املستج   ستجاابت نفاذ االالبلدان إىل متويل إضايف إلحاجة  ويف ظلّ . اثنيا ، لالستجابة للجائحة
حبيث ميكن إعادة هيكلة الربامج القائمة وإعادة  املقّدم  يف الدعم  انتهاج هنج مرن"، فمن الضروري 19-"كوفيد

اليت   العقبات لعلّ ،  وأخريا  . واثلثا  سوى زوبعة يف فنجانوكأهنا ليست  األزمة  ختّطيتنظيمها ملساعدة البلدان على 
تعرتض تنفيذ برامج املعونة الثنائية التقليدية تتيح للجهات املاحنة فرصة توحيد صفوفها وتوفري جزء أكرب من  

ملعوانت من خالل سبل متعددة األطراف.ا  
 

**** 
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