التغلب عىل انتكاسات
الب�ي �ف
رأس المال ش
أي
عالم تعصف به األزمات
ٍ

ف ي�  26أبريل/نيســان  ،2022انضــم زهــاء  60بلــدا إىل اجتماعــات الربيــع للملتقــى الــوزاري
ل ـرأس المــال البـ شـري لمناقشــة أولويــات السياســات والحلــول المتاحــة للتغلــب عــى الفاقــد
التعليمــي واســتعادة الوظائــف والمهــارات.

استنتاجات مهمة

يجـب أن يكـون تعويـض الفاقـد التعليمـي ف ي� صميـم عمليـة
ف
لتأثيره على معـدالت النمـو ف ي�
التعـا� االقتصـادي نظـرا
ي
ي
ا لمسـتقبل .
• يمكـن للحكومـات السـعي إإليجـاد فـرص لتنسـيق الجهود
ف ي� مجـاالت التغذيـة ،وتطوير المناهج الدراسـية ،وشـبكات
األأمـان ،والصحـة العقليـة والبدنيـة ،والمسـاواة ي ن
بين
ين
وغ�هـا.
الجنسين،
وتدابير التكيـف الرقميـة ،ي
ي
ع� مجموعـة البنـك الدويل عـن هذا ت ز
االلتزام ،وتقدم
• سـ ُت ب ِّ
ي
خبرات متنوعـة وتحليلات متعـددة القطاعـات لمعالجـة
ب
عمليـة التعلـم.
ألأ
تداب�
تتطلـب تقويـة معـدالت خلـق الوظائف وريـادة ا عمـال ي
ت
باالشتراك
للمسـاندة الهيكليـة ودعم األأوضاع الدورية لالقتصاد
مع القطـاع الخاص.
•

يجـب أن تكـون الحكومـات مسـتعدة لمجابهـة النكسـات
أو الصدمـات المفاجئـة للتشـغيل ،مـع السـعي الدائـب

•

لتيسير الحصـول على الوظائـف وتنميـة المهـارات للنسـاء
ي
والشـباب واألأ
وغ�هـم مـن الفئـات ت
التي قـد تواجـه
قليـات
ي
ي
أكبر.
حواجـز ب
الـدويل ف ي� تحديـد مـا
يجـب أن تسـاعد مجموعـة البنـك
ي
هـي هـذه الحواجـز ،وخيارات السياسـات المتاحـة للتغلب
عليها ،وتقديم المشـورة بشـأن برامج االسـتجابة للصدمات
مـن أجـل حمايـة الوظائـف للجميـع.

يتيـح توسـيع “االقتصـاد الرقمـي” العديـد مـن الفـرص من حيث
خلـق الوظائـف ،لكـن يجـب أن يعود ذلـك بالنفع على الجميع.
•

ينبغـي للحكومـات أن تـدرس بعنايـة مختلـف مبتكـرات
التكنولوجيـا والسياسـات واالسـتثمارات ف ي� القـدرات الالزمة
أكبر عـدد ممكـن مـن األأفـراد االسـتفادة
لضمـان اسـتطاعة ب
مـن الوظائـف المرتبطـة باالقتصـاد الرقمـي.

•

الدويل أن تسـاند البلدان عىل
يجـب على مجموعة البنـك
ي
التي تبنين
وتدابير التعـاون ت
المعقَّـدة
ي
اسـتخالص القـرارات ُ
ف ي ي
اقتصـادا رقميـا قويا ،يؤدي فيـه القطاع الخـاص ي� الغالب
دورا رئيسـيا.

عرض المتحدثون تجاربهم ف ي� مكافحة آثار الجائحة
عىل عملية التعلم والتشغيل من خالل جهود متعددة
القطاعات وباالستعانة ش
بال�اكات مع القطاع الخاص.
واستهدفت التدخالت الحيلولة دون حدوث انتكاسة دائمة
ف ي� النواتج المتصلة بالتعليم والوظائف.
وتبادل وزراء المالية من أنغوال وإكوادور وجورجيا والمغرب
ورواندا وجهات النظر ف ي� أثناء الجلسات النقاشية وانضم
والمؤسس المشارك شل�كة أبيكس،
إليهم المدير العام
ِّ
ف
وهي ش�كة خاصة مقرها ي� بنغالديش .وانضم رئيس
ئ
ثنا� مع
مجموعة البنك
الدويل  ،ديفيد مالباس ،لحوار ي
ي
ميليندا فرينش غيتس ،بينما قاد المديران المنتدبان بالبنك
تروتسنب�غ جلسات
الدويل ماري بانجيستو وأكسيل فان
ي
ي
مناقشات جوهرية حول السياسات .ورأست الفعالية مامتا
ش ف
ث
الدويل.
ي
مور� نائبة الرئيس لشؤون التنمية الب�ية ي� البنك ي

الكلمة االفتتاحية

ث
مور� الفعالية بتقديم لمحة
افتتحت نائبة الرئيس مامتا ي
رسيعة عن األأوضاع ف ي� العالم:
• تعرض العالم ت
ح� أبريل/نيسان  2022لحاالت
َّ
ف
كب�ة ي� دخل األأرس ،وتقديم خدمات الرعاية
تعطل ي
ألأ
ألأ
ئ
الغذا�؛
الصحية والتعليم ا ساسية ،وا من
ي
• قد تكون النتكاسات أسواق العمل ال سيما عىل
العمال ف ي� القطاع يغ� الرسمي والشباب والنساء
تداعيات تستمر لسنوات قادمة؛
• زاد عدد األأطفال ف ي� سن ش
العا�ة الذين ال يستطيعون
قراءة أو فهم جملة بسيطة إىل نحو  %70عىل مستوى
العالم من  .%50ومن المرجح أن تكون لهذا الوضع
تداعيات وآثار عىل جيل كامل.

ف
ث
مور�
و� المجمل ،كان السيناريو الذي وصفته السيدة ي
ي
أحد آ
اآلثار السلبية طويلة األأمد عىل األأفراد والخسائر
ألأ
ت
تش� إىل ضياع تريليونات
ال� ي
االقتصادية طويلة ا جل ي
المحيل.
إجمايل الناتج
الدوالرات من
ي
ي
وقبل االنتقال إىل الجلسة األأوىل للوزراء ،أشارت السيدة
ث
ين
المسؤول� رفيعي المستوى
مور� إىل حضور العديد من
ي
ت
ين
مؤ�ا إىل ت ز
ف ي� الملتقى بوصفه ش
بتحس�
المش�ك
االل�ام
رأس المال ش
الب�ي عىل مستوى العالم عىل الرغم من
هذه الظروف المناوئة.

الجلسة  :1التغلب عىل الفاقد
التعليمي وأزمة التع ُّلم
أدارت ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات
التنمية ش
الدويل جلسة لوزراء المالية
وال�اكات بالبنك
ي
ومعايل
معايل يف�ا ديفيس دي سوسا من أنغوال؛
َّ
ي
ضمت :ي
خوتسيشفييل من
ومعايل الشا
سيمون كويفا من إكوادور،
ي
ي
ف
جورجيا .وتركَّزت المناقشات ي� الجلسة عىل كيفية تعويض
الطالب عن الفاقد التعليمي الذي أصابهم ف ي� الحاالت
ال� كانت فيها المدارس مغلقة لمدة عام أو ث
ت
أك� ،وكيف
ي
ت
ال� اكتسبوها من قبل ولكن
يمكنهم استعادة المفاهيم ي
نسوها منذ ذلك ي ن
الح� ،وما الذي تقتضيه حقا «العودة
إىل المسار» ف ي� ظل األأولويات المتنافسة للبلدان.
عىل سبيل المثال ،أشار الوزير األأ
ت
ال�
ي
نغويل إىل الطريقة ي
تنتهجها حكومة بلده لحماية ت ز
االل�امات المالية للتعليم،
ين
وتحس� معدالت االلتحاق ،والبنية التحتية للمدارس،
ت
ار� الحماية االجتماعية والزراعة لضمان
والتنسيق مع وز ي
حصول آ
اآلباء عىل دخل كاف ت
ح� ال يضطرون إىل أن
يطلبوا من أطفالهم اختيار العمل بديال للتعليم.
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الحايل
اإل كوادوري كويفا تعليم الجيل
وربط الوزير إ
ي
ف
ش
اإلنتاجية واالستثمار
بالمؤ�ات االقتصادية ي� المستقبل  -إ
وريادة األأعمال ،واالبتكار .وأشار إىل ي ز
ترك� إكوادور عىل
لتيس� عودة التالميذ إىل المدارس،
التطعيم كوسيلة
ي
والتحديات ي ت
ال� تعوق عمل هذا ف ي� تف�ة إصالحات
الكب�ة ي
ض� يبية ،وخطة تعليمية ذات ثالثة محاور تهدف إىل
إعادة تأهيل المدارس ،وتعديل المناهج الدراسية ،وتلبية
احتياجات التغذية والصحة العقلية والعاطفية لألأطفال.
خوتسيشفييل عن أهمية تنسيق
وع� الوزير الجورجي
ب َّ
ي
ف
ن
و� كل مراحل
االستثمارات يب� العديد من الوزارات ي
ف
أك� ش
م�وعات
التعليم ،بما ي� ذلك من أجل واحد من ب
التع ّلم ف ي� البالد عىل إاإلطالق الذي يجري تنفيذه ف ي� الوقت
خوتسيشفييل شأنه شأن الوزراء
الحايل  .وأشار الوزير
ي
ي
آ
اإلنفاق الحكومي للتعليم
اآلخرين إىل أهمية الحفاظ عىل إ
بال�امج األأخرى ،والتحدي الذي ينطوي عليه هذا
مقارنة ب
األأمر ،وإىل سعي جورجيا إىل أن تصبح مركزا إقليميا للتعلم
ين
عايل الجودة وتخريج ي ن
مؤهل� للوظائف.
مهني�
ي
أبرزت جولة متابعة رسيعة كيف أن أنغوال تنظر إىل تعليم
الفتيات من منظور الثقافة وكذلك االحتياجات األأساسية
تعت� إكوادور سوء التغذية عائقا
والموارد المدرسية ،وكيف ب
ألأ
ت
ال� توليها
متعدد القطاعات لنواتج التعلم ،وا همية ي
اإل تن�نت والتحول الرقمي.
جورجيا للربط بشبكة إ
تروتسنب�غ ف ي� نهاية الجلسة األأوىل إىل مداخلة
ُدعي السيد
ي
وحوار مع الوزير إاإلكوادوري كويفا بشأن الصالت ي ن
ب� سوء
التغذية والتعلم ،وأشار الوزير كويفا إىل أهمية تقديم
المساندة للطفولة المبكرة ،والتعلم من الممارسات
الجيدة ،واالستناد إىل البيانات عند النظر ف ي� النواتج.

الجلسة  :2استعادة الوظائف
والمهارات
تروتسنب�غ المدير المنتدب لشؤون
أدار أكسيل فان
ي
ب� ي ن
العمليات بالبنك الدويل جلسة نقاشية ي ن
اثن� من وزراء
ي
معايل السيدة نادية العلوي من المغرب،
المالية  -هما ي
ومعايل الدكتور أوزيل نداغيجيمانا من رواندا ،والمدير
ي
ش
ومؤسس العديد من
التنفيذي ل�كة أبيكس المحدودة
ِّ
ش
ال�كات سيد نسيم منظور من بنغالديش .وكان عليهم
القيام بمهمة صعبة هي معالجة آثار جائحة يف�وس
كورونا (كوفيد )19 -عىل سوق العمل ،وتحديد ما يجب
آ ف
و� المستقبل.
اتخاذه من إجراءات اآلن ي

من منظور القطاع الخاص ،أقر سيد نسيم منظور ببعض
ت
ال� اتخذتها حكومة بنغالديش للحد من
الخطوات المهمة ي
الفاقد التعليمي ،من بينها قرار مساندة مدفوعات رواتب
ين
الموظف�
العمال ف ي� صناعات مختارة تشكِّل النساء أغلب
فيها .وتحدث أيضا عن تحديات إدارة بروتوكوالت جائحة
ين
كث�ا من
كورونا
للموظف� بوصفها قضية ملحة ،وكيف أن ي
ت
ال� تسعى إىل معالجة قضايا طويلة األأجل
برامج العمل ي
يديرها ف ي� الغالب المانحون مع قلة المرونة ف ي� عالم رسيع
التغ� .وأشار السيد منظور بوجه خاص إىل أهمية التدريب
ي
يس�شد باحتياجات القطاع الخاص ،بما �ف
عايل الجودة الذي ت
ي
ي
ف
ف
ت
ال� ساعد هو ي� إطالقها ي� قطاع المنتجات
ذلك االستجابة ي
الجلدية ف ي� ش�اكة مع الحكومة ف ي� .2019
ردت السيدة بانجيستو ببضع نقاط ختامية ف ي� الجلسة الثانية
مؤكدة الحاجة إىل معالجة البطالة ف ي� صفوف الشباب ،والنظر
إىل ما بعد الوظائف للتشجيع عىل ريادة األأعمال ،ومتابعة
النظر نحو المستقبل لالستجابة عىل وجه الرسعة لمبتكرات
التكنولوجيا وسالسل القيمة واالتجاهات ض
وغ�ها.
الخ�اء ،ي

تطرق المتحدثون إىل مجال مهم يتعلق بالسياسة
وال�اكة ي ن
ش
ب� الحكومة والقطاع الخاص .وعرضت الوزيرة
نادية العلوي بيانات عن تراجع معدالت تشغيل النساء ف ي�
المغرب ،وأشارت إىل أن كيف أصبحت المكاسب القيمة
ال� تحققت ف� السابق آ
ت
اآلن هشة .ووصفت ت
إس�اتيجية
ي
ي
لإلصالح
اقتصادية وطنية جديدة ،وهي برنامج متكامل إ
يشمل التمويل األأصغر وسياسات التكنولوجيا المالية،
واللوائح التنظيمية للقطاع الخاص ،وذلك كله بهدف
مساندة تشغيل النساء ف ي� االقتصاد الرسمي.

المحادثة ي ن
ب� الرئيس مالباس
غيتس
وميليندا فرينش ّ

وركَّز الوزير نداغاجيمانا من رواندا عىل تشغيل الشباب،
وهدف إضافة  1.5مليون وظيفة عىل مدى سبع سنوات
وتحدث عن أهمية
والذي أعاقت جائحة كورونا تحقيقهَّ .
ن
ن
والمه� ف ي� رواندا ،ووصف ارتفاع
الف�
ي
التعليم والتدريب ي
معدل التشغيل فيما ي ن
ب� خريجي هذه المدارس .وأشار
أيضا إىل معالجة صدمات جائحة كورونا ش
لل�كات من خالل
ف
للتعا� االقتصادي ،واالستعداد للمستقبل عن
صندوق
ي
ف
طريق ي ن
تحس� دمج المهارات الرقمية ي� المناهج التعليمية.

قدمت السنوات ش
التداب�
الع� الماضية شواهد جيدة بشأن ي
• َّ
ف
ف
الناجحة لتحقيق تعلم حقيقي ،بما ي� ذلك ي� البلدان

الدويل ديفيد
ف ي� ختام الفعالية ،دخل رئيس مجموعة البنك
ي
مالباس ف ي� حوار تركَّز عىل السياسات مع ميليندا غيتس الرئيسة
المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس .وركَّز مالباس أسئلته
عىل تعويض الفاقد التعليمي ،ش
وإ�اك النساء ف ي� أسواق
ف
و� أثناء الحوار بينهما،
العمل ،وأهمية المهارات الرقمية .ي
ألقت السيدة فرينش غيتنس الضوء عىل عدة اعتبارات مهمة:

منخفضة الدخل .ومن أجل التنفيذ ،من المهم التعاون ي ن
ب�
ن
المد�.
المؤسسات والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع ي
• العائق األأول لمشاركة النساء ف ي� سوق العمل هو رعاية
الطفل ،ويمكن البتكارات مثل صندوق رعاية الطفل التابع
للبنك الدويل أن تساعد عىل إطالق ش
م�وعات اجتماعية
ي
من أجل التغلب عىل هذا العائق لتشغيل النساء و�ف
ي
الوقت نفسه خلق الوظائف.
ين
• وسيتيح تقليص الفجوات ي ن
الجنس� ف ي� مجال الرقمنة
ب�
للنساء فرصا أفصل لالستفادة من المحافظ الرقمية ،األأمر
الذي سيؤدي إىل زيادة ملكية النساء للموارد وقدرتهن عىل
اتخاذ القرار.
ف ي� ختام مناقشاتهم ،وافق الرئيس مالباس عىل أن
ت
ال� تنجح فيها البلدان وتنقل
االستماع إىل المجاالت ي
تلك المعارف إىل بلدان أخرى ٌ
سبيل يمكن توسيع نطاق
يأ� ف� صميم العمل إ ئ
ت
نما� الجيد.
اإل ي
تطبيقه ،وأنه ي ي

التطلع نحو المستقبل

ث
مـور� الفعاليـة ببضعـة
اختتمـت نائبـة الرئيـس مامتـا
ي
اسـتنتاجات مهمـة ورد ذكرهـا ف ي� بدايـة هـذه الوثيقـة.
ين
ين
المشـارك� ف ي�
المتحدثين و
وباإلضافـة إىل شـكر جميـع
إ
ث
مور� الحضـور إىل
هـذه الفعالية الغنيـة ،دعت السـيدة ي
المشاركة ف ي� االجتماعات السنوية  2202للملتقى الوزاري
ت
ش
ش
أكتوبر/ت�يـن األأول.
ال� سـ ُتعقد ف ي�
لـرأس المال الب�ي ي
تعرف عىل المزيد:
َّ
ف
سجلة للوزراء ي� صفحة الويب التالية:
استعرض ترصيحات مكتوبة ُ
وم َّ
ِ
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