
 

 
 في عام المخصصة للتعليم  في المساعدات رقم قياسيتسجيل 

2016 

 املساعداتأظهرت وثيقة توجيهية جديدة صادرة عن تقرير اليونسكو العاملي لرصد التعليم أن  -أيار/مايو  23باريس، 
دوالر يف الفرتة  مليار 13.4 قدرهمليار دوالر مسجلًة رقمًا قياسيًا  1.5بقيمة أي  ٪13بنسبة  ازدادتاملخصصة للتعليم 
  بدء حفظ السجالت.، وهو أعلى مستوى هلا منذ 2016و 2015املمتدة بني عامي 

خالل املنتدى  والتعليم ستني وزيراً للرتبية زهاءوأعلنت املديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزوالي يف الكلمة اليت ألقتها أمام 
 دلت إذإجيابية  إشارة متثل"هذه الزيادة  إن قالتو  ،هذه الوثيقةالواردة يف نتائج ال، اليوم باريس الذي عقد يف بشأن السياسات

 اخلاصالطموح  الربنامجاعرتاف اجلهات املاحنة بالتعليم باعتباره حجر الزاوية يف عملية التنمية. وال ميكن حتقيق تنامي لى ع
 زيادة التمويل اخلارجي واحمللي املخصص للتعليم". الب ،الذي يشمل مجيع مستويات التعليم ،4هبدف التنمية املستدامة 

استهدفت  2016املخصصة للتعليم: عودة النمو؟" أن ثلثي الزيادة املسجلة يف عام  ساعدات"امل املعنونةوتبنين هذه الوثيقة 
وهي أكرب ثالث  ،والبنك الدويلمثلت املسامهات اليت قدمتها الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة األساسي. و التعليم 

املخصصة  املساعداتصة حب فيما يتعلقأما املفارقة  املخصصة للتعليم األساسي. املساعداتنصف زهاء جهات ماحنة فردية، 
أكثر من الواليات املتحدة األمريكية باثنيت  على التعليم أنفقتالنرويج  فهي أن ساسي من الدخل القومي اإلمجايل،للتعليم األ

 شرة مرة.ع

إذا التزمت مجيع لكن وتبني أحدث البيانات أن أقل من شخص واحد من بني كل شخصني يتخرج من املدرسة الثانوية. 
ونسبة  ساعدات٪ من دخلها القومي للم0.7البلدان املتقدمة وبعض االقتصادات الناشئة، على غرار النرويج، بتخصيص نسبة 

 كافية لضمان تعميم التعليم الثانوي.الوارد امل توافر، ستللتعليم املساعدات٪ من حافظة 10

ينبغي للجهات إىل إعادة النظر يف األولويات: "لتقرير العاملي لرصد التعليم السيد مانوس أنطونينيس با املعين الفريقمدير  دعاو 
 الفقراً، لسد الفجوة التمويلية اليت تقوض التقدم يف جم شدى التعليم األساسي والثانوي والبلدان األعلها ز يتركتعزز املاحنة أن 

الكبرية اليت تواجهها بلدان الشرحية الدنيا من فئة البلدان  لصعوباتا يذلل"لكن ذلك لن  :حمذراً  أضاف." و يف العاملالتعليم 
 ". يف جمال التعليم املتوسطة الدخل



 

 صيغةاملخصصة لبلدان الشرحية الدنيا من فئة البلدان املتوسطة الدخل تتخذ  ساعداتوخلصت الوثيقة إىل أن أكثر من ثلث امل
قروض البنك  نسبةبالفعل قد اخنفضت و العديد من البلدان عن االقرتاض من أجل التعليم.  ثينت قروضوأن تكلفة ال ،قروضال

 . 2017٪ يف عام 4.7إىل  2012٪ يف عام 8.2للبلدان املتوسطة الدخل من املمنوحة املخصصة للتعليم الدويل 

 هو جوهرالتنمية على اإلقراض. وهذا  مصارفالتعليم وزيادة قدرة  لغرضخفض تكلفة االقرتاض  ةوتشري الوثيقة إىل ضرور 
لتعليم العاملي السيد لاخلاص ملتحدة ألمم ااأنطونيو غوترييش ومبعوث  السيد االقرتاح الذي أيده األمني العام لألمم املتحدة

يف  بلدان الشرحية الدنيا من فئة البلدان املتوسطة الدخل ساعدةإنشاء مرفق متويل دويل للتعليم ملإىل  رميي والذيغوردن براون، 
 .هذا اجملال

دويل للتعليم ميثل آلية مهمة إال أنه ينبغي التمويل الالتقرير العاملي لرصد التعليم إىل أن مرفق ب اخلاصةوتشري الوثيقة التوجيهية 
أن يعمل مرفق التمويل اجلديد  إليها. ومن املهم أيضاً  حاجةً  مسن األبذل املزيد من اجلهود لضمان صرف األموال يف األماكن 

 ،املنخفضة الدخلمثل الشراكة العاملية من أجل التعليم اليت تستهدف البلدان  ،بالتعاون مع سائر املؤسسات املتعددة األطراف
 وصندوق "التعليم أمر عاجل ال يؤجل" الذي يركز على التعليم يف حاالت الطوارئ.
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