
 

 

 

 

تخف ِّض ميزانيِّات  الفقيرة": ثلثا البلدان 19-"كوفيد  

 التعليم وهي أحوج ما تكون إليها 

 

تتكيَّف ميزانيات التعليم بما يتناسب مع الصعوبات الناجمة عن   ل  – شباط/فبراير 22باريس/واشنطن، 

سيما في البلدان الفقيرة. وقد ذكر التقرير الجديد المشترك لمجموعة البنك   "، ول 19-جائحة "كوفيد

الدولي واليونسكو "رصد تمويل التعليم "، أنَّ ثلثي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من  

الشريحة الدنيا قد خفَّضت في الواقع ميزانياتها العامة المخصصة للتعليم منذ بدء تفشي الجائحة، وذلك  

 على الرغم من الحاجة إلى تمويل إضافي. 

البلدان المتوسطة الدخل من    يثلث تخفيض الميزانية قد اقتصر على في المقابل، أنَّ  التقريروبيَّن 

تطاعات في الميزانية صغيرة نسبياً حتى اآلن،  الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل؛ وكانت هذه الق

ولكن هناك خطر أن تتعاظم مع استمرار الجائحة في إحداث خسائر اقتصادية وتدهور الوضع المالي؛  

لى هذه التجاهات المختلفة حدوث زيادة كبيرة في التفاوت الموجود أصالً في اإلنفاق بين  ويترتَّب ع

 البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل. 

، كانت  2019و 2018"، أي في عامي 19-ويشير التقرير الجديد إلى أنَّه قبل تفشي جائحة "كوفيد

دولر أمريكي على تعليم كل طفل وشاب، بينما   8,501ل ما يعاد سنوياً  البلدان المرتفعة الدخل تُنفق 

ع الفجوة القائمة  وتتسبب الجائحة في توس   ؛دولراً أمريكياً  48تنفق البلدان المنخفضة الدخل ما يعادل 

بين البلدان الغنية والفقيرة.   ،تعليم لكل فردال أصالً في اإلنفاق على    

د تقرير "رصد تمويل التعليم" على أنَّ  يقتصر على حشد الموارد، بل    التحدي في تمويل التعليم ل ويشد ِّ

افقت الزيادة التي طرأت مؤخراً على اإلنفاق على التعليم مع  يتعداه إلى فعالية هذا التمويل، ولألسف تر

حدوث تحسن طفيف في نواتجه. وعلى الرغم من تحسن إمكانية النتفاع بالتعليم، فإنَّ معدل الفقر  

التعليمي، أي نسبة األطفال الذين يبلغون من العمر 10 أعوام وهم غير قادرين على قراءة نص ٍّ قصير  

% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة  53"، كان يبلغ 19-مالئم لسن ِّهم، قبل جائحة "كوفيد

الجائحة في  عن  الناجم % في البلدان المرتفعة الدخل؛ ومن المحتمل أن يتسبب إغالق المدارس 9نسبة ب

%. 63% إلى 53رفع النسبة من   

"إنَّه لوقت حاسم   ، في هذا الشأن:رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية، مامتا مورثي وتقول نائبة 

إلى تعويض خسائر التعل م الناجمة عن الجائحة، وإلى الستثمار في التعليم التعويضي،  يه البلدان تحتاج ف

واستغالل هذه الفرصة لبناء نظم تتسم بقدر أكبر من الكفاءة واإلنصاف والقدرة على الصمود"، وتتابع  

"، ونحن  19-التي كانت موجودة قبل تفشي جائحة "كوفيد حديثها قائلة: "لقد تفاقمت أزمة الفقر التعليمي 

قلقون حيال تفاوت تأثيرها. ويتعيَّن على البلدان ومجتمع التنمية الدولي زيادة الستثمار في النظم  

التعليمية والنهوض بنوعية هذا الستثمار، كما يتعيَّن عليهم تعزيز الصلة بين اإلنفاق والتعل م وغيرها  

لمال البشري".  من نواتج رأس ا  

ويذكر التقرير أنَّ اإلنفاق العالمي على التعليم شهد زيادة خالل السنوات العشر األخيرة، ولكن هناك  

، كان النمو األسرع لتمويل  2010دلئل على إمكانية عرقلة الجائحة لهذا التجاه المتصاعد؛ ومنذ عام 
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الشريحة الدنيا، حيث هناك الفجوة األكبر بين  التعليم يحدث في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة من 

المتفق عليها دولياً، وبين المخصصات   2030التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 

الحالية. ويشير التدهور في مالية الحكومة خالل الفترة المتوسطة إلى أنَّه من دون تضافر الجهود التي  

. ءاً مستقبل حشد األموال المطلوبة للتعليم سو داد زتعطي األولوية للتعليم، سي  

اإلنفاق  وتزايد  % خالل السنوات العشر الماضية، 21المخصصة للتعليم بنسبة  ازدادت المعونة  قدو

عقب   2014و 2010ثمَّ تراجع بين عامي بسرعة خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 

عام   اعتباراً من%  30نة المخصصة للتعليم ازدادت بنسبة األزمة المالية الكبرى، غير أنَّ المعو

لت، 2014 ولكن القيود   مليار دولر أمريكي.  15,9، حيث بلغت 2019أعلى قيمة لها في عام   وسجَّ

المالية والحتياجات القطاعية األخرى والتغيرات التي طرأت على أنماط حراك الطالب، تشير إلى  

للتعليم بينما القطاع هو أحوج ما يكون إليها. احتمال تراجع المعونة المخصصة    

وقالت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، استيفانيا جانيني: "إنَّ التمويل الخارجي أساسي لدعم  

فرص التعليم بالنسبة إلى األشد فقراً في العالم"، وتابعت حديثها قائلة: "ولكن من المرحج أن تقوم  

دأ بعضها بالفعل بذلك، بتحويل ميزانيتها من المعونة إلى األولويات المحلية؛ كما  البلدان المانحة، وقد ب

أنَّ الصحة وغيرها من الحالت الطارئة تنافسان من أجل الحصول على األموال. وبالعموم، نتوقع أن  

ر أنها ستنخفض بمقدار ملياري دولر  تواجه البلدان المعتمدة على المعونات صعوبات، حيث نقد ِّ

إل بعد مضي ستة   2018، وأل تعود إلى ما كانت عليه في عام 2020مريكي عن ذروتها في عام أ

    أعوام".

إنَّ تقرير "رصد تمويل التعليم" هو عبارة عن ثمرة تعاون بين مجموعة البنك الدولي وفريق التقرير  

سكو لإلحصاء اإلصدار  ابع لليونسكو، وسيصدر سنوياً بعد نشر معهد اليونالعالمي لرصد التعليم الت 

الرئيسي لبيانات اإلنفاق؛ ويرمي هذا التقرير إلى جمع أفضل البيانات المتاحة عن جميع موارد تمويل  

التعليم، ورصد الجهود المبذولة من أجل تحسين المعلومات عن مستويات تمويل التعليم واستخدامه.  

إنفاق الحكومات واألسر والمعونات على   غير أنَّ المعلومات الجيدة والمتاحة في الوقت المناسب عن 

ِّ التعليم غير متوفرة بسهولة في جميع البلدان، مما يع ل فيه البلدان  و  ق التخطيط والرصد في وقت ل تتحمَّ

 أي زلة في هذا الموضوع.

 -- 

يمكنكم تحميل التقرير الكامل من الرابط التالي )باإلنجليزية(:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577   

الرابط التالي: لمزيد من المعلومات عن تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم، يرجى زيارة    

https://ar.unesco.org/gem-report / 

 تابعوا التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع من خالل: 

@GEMReport 

 لمزيد من المعلومات عن مجموعة البنك الدولي، يرجى زيارة الرابط التالي )باإلنجليزية(: 

https://www.worldbank.org/en/topic/education 

 تابعوا مجموعة البنك الدولي من خالل: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
https://ar.unesco.org/gem-report/
https://ar.unesco.org/gem-report/
https://ar.unesco.org/gem-report/
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@WBG_Education 

 

 جهة االتصال اإلعالمية لتقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع:

 d.dafalia@unesco.orgديمترا دفاليا، 

 

 جهتا االتصال للشؤون اإلعالمية للبنك الدولي: 

 kschrader@worldbank.orgكريستن شرادر-كنج، 

 kordon@worldbankgroup.orgكارولينا أوردن، 

 

 

    

 


