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مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني 
زينا زخريا وفرانسني مينايش

تستحق مشاركة القطاع الخاص يف توفري التعليم لالجئني السوريني الثناء لكنَّنا نحتاج إىل االنتباه أكث إىل 
املخاوف األخالقية والعملية التي قد تثار حول تلك املشاركة.

باهتامم  تحظى  التَّعليم  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  أصبحت 
متزايد للمجتمع الدويل. ويف السياق السوري، هناك جهود ُتبَذل 
من خالل أنظمة التعليم العام يف الرشق األوسط التي تعاين من 
الالجئني،  من  املتزايدة  لألعداد  التعليم  توفري  يف  كبرية  تحديات 
ومن تلك الجهود رشكات االستثامر رفيعة املستوى مثل جولدمان 
إنك،  وماكنزي  إن،  ولينكد  وهيوليت-باكارد،  وجوجل،  ساكس، 
تعهدات  أبدت  وجميعها  للتعليم  وبريسون  ومايكروسوفت، 
إلقامة  ترتيبات  ووضعت  جديدة،  مبادرات  واقرتحت  تويلية، 
رشاكات من أجل النهوض بعملية تعليم أطفال الالجئني السوريني.

الفاعلة  الجهات  هذه  تعبئة  تبدو  قد  الظاهرية،  الناحية  ومن 
ألنَّها  بالثناء  جديرة  الخاص  للقطاع  التابعة  الجهات  من  وغريها 
تعكس عن قلقها إزاء تعليم الالجئني، ومبقدور الرشكات التجارية 
لكنَّ  الحرجة.  التعليمية  للثغرات  التصدي  يف  املساعدة  تقدم  أن 
لهذا النموذج منتقديه ممن يقولون إنَّ مشاركة القطاع الخاص قد 
ُتضِعف منظومات التعليم العامة وتقوِّض مسؤولية الدولة وحتى 

يف سياق األزمات ُينَظُر إليها عىل أنَّها نوع من أنواع استغالل.1 

بالتَّعليم  امللتحقني  الحرب، كانت نسبة األطفال  ففي سوريا قبل 
االبتدايئ واإلعدادي 94%. لكنَّها تراجعت تراجعاً كبرياً بعد األزمة 
رت أعداد امللتحقني يف املدارس من أطفال الالجئني السوريني  إذ ُقدِّ
يف التعليم الرسمي والتعليم غري النظامي يف أغسطس/آب 2016 
ما ال يزيد عىل 52% من األطفال الفئة العمرية املدرسية امُلسّجلني 
)يف الفئة العمرية املدرسية 5-17( يف بلدان املنطقة وتحديداً منها 
الصعيد اإلقليمي،  األردن، ولبنان، وتركيا، والعراق، ومرص.2 وعىل 
تشري التقديرات إىل أنَّ 739 ألفاً من األطفال واملراهقني من أبناء 
غري  املدرسية  العمرية  الفئة  من  املسجلني  السوريني  الالجئني 

مسجلني يف أي نوع من الربامج التَّعليمية. 

 ،2016 عام  من  الثاين  النصف  يف  املجمعة  البيانات  إىل  واستناداً 
حددنا 144 منظمة غري حكومية تعمل يف تعليم الالجئني السوريني 
تابعة  املنظامت  هذه  من   %32 وكان  وتركيا  واألردن،  لبنان،  يف 
 %77 الربحية،  غري  املؤسسات  من  و%10  التجارية  للمرشوعات 
منها تتخذ مركزاً رئيسياً لها يف بلدان الشامل )البلدان ذات الدخل 
ضمن  تعليمية  برامج  عىل  منها   %62 تتوافر  مل  حني  يف  املرتفع( 
الفاعلة  الجهات  مع  أُجريت  التي  املقابالت  وتشري  عملها.  مجال 

من القطاع الخاص مبا يف ذلك املمثلني من املرشوعات التجارية، 
واملؤسسات التابعة للرشكات، وهيئات األمم املتحدة، واملنظامت 
الدولية غري الحكومية الدولية، والجهات املانحة ثناية األطراف إىل 

بعض املجاالت الرئيسية الباعثة عىل الشعور بالقلق.

انتشار كبري وضعف يف التنسيق: تعد مشاركة القطاع الخاص يف 
انخراط  بداية  مع  بدأت  حديثة  طفرة  السوريني  الالجئني  تعليم 
وكانت  قبلها.  وليس   ،2015 عام  منذ  الفاعلة  الجهات  معظم 
لها  ُينَظر  التعليم  عملية  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  يف  املسارعة 
لغياب التنسيق وعدم تشارك املعرفة بني  عىل أنَّها إشكالية نظراً 

الجهات الفاعلة.

هيمنة التكنولوجيا: تتمثل واحدة من أكرث أشكال املشاركة شيوعاً 
يف تقديم التعليم من خالل منصات التعليم الرقمية عرب اإلنرتنت، 
وسامعات  اللوحية،  واألجهزة  اإلنرتنت،  عرب  التدريبية  والدورات 
 )WiFi( الهاتف، واستحداث نقاط االتصال الالسلكية بالواي فاي
من  كثرٌي  وانتقدت  جديدة.  تشغيلية  أنظمة  وتطوير  املدارس  يف 
الجهات الفاعلة هذا الرتكيز املفرط عىل التكنولوجيا إذ يرون أنَّها 
بل  الداعمة،  اللوجستية  والعوامل  السياق  ملحددات  مالمئة  غري 
تعليمية  تربوية  إشكالية  يثري  الرتكيز  ذلك  أنَّ  الجهات  تلك  ترى 

ألنَّها عىل وجه الخصوص ُانِشئت أساساً كبديل للمعلمني. 

الجهات  من  كثرٌي  تعمل  النظامي:  الخاص/غري  التمدرس  دعم 
الحكومات  مع  بالتعاون  التجارية  للمرشوعات  التابعة  الفاعلة 
ووزارات التعليم، لكنَّ كثرياً غريها يف الوقت نفسه تعمل منفردة 
للمدارس  ومؤسسة  العام  القطاع  متجاوزة  التعاون  ذلك  دون 
الخاصة األهلية. ويرى الناقدون أنَّ هذا النوع من املدراس يعزز 
نقابيني  ُف معلمني غري  توظِّ ما  غالباً  إنَّها  إذ  املساءلة  من ضعف 
وغري مدربني التدريب الكايف كام أنَّها تفتقر إىل إسرتاتيجية للخروج 
ما يزيد من احتاملية مغادرة الطالب الذين تقطعت بهم السبل 
عندما تصبح األرباح أو األشكال األخرى للعودة غري كافية ويحتم 

الوضع إغالق املدارس. 

بني  األخالقية  التوترات  من  حاالت  هناك  الدوافع:  أخالقيات 
بعض  أنَّ  حني  ففي  األرباح.  تحقيق  ودوافع  اإلنسانية  الدوافع 
الجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص تعلن أنَّ أهدافها إنسانية، 
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االنتامء  وتطوير  ظهورها،  وزيــادة  جديدة،  أسواق  إيجاد  ميثل 
للعالمات التجارية دوافع رئيسية أخرى.

الرشكات  بدوافع  املحيطة  الكبرية  التخوفات  رغم  أنَّه  لنا  وتبني 
التجارية واملؤسسات غري الربحية التابعة لها، ما زال لتلك الكيانات 
دور مهم محتمل يف دعم تعليم الالجئني السوريني. ونظراً لحجم 
تأثري األزمة السورية، يبدو أنَّ االعتامد عىل مشاركة القطاع العام 
التقليدي وحده يف عملية التعليم غري واقعي بل إنَّه يحد يف الوقت 
نفسه من العملية التعليمية ويقيدها. وباإلضافة إىل ذلك، قطعت 
كثري من الجهات الفاعلة التابعة للرشكات - سواء أكانت مؤسسات 
تجارية أم خريية أشواطاً ال ُيسَتهان بها يف تلبية حاجات التعليم 
من خالل توفري الدعم املايل إىل املنظامت غري الحكومية املحلية 

والدولية العاملة يف هذا املجال. 

املفروضة عىل  القيود  الضوء عىل  دراستنا هذه  تلقي  ذلك،  ومع 
إنسانية رسيعة  سياقات  والعمل ضمن  الفهم  يف  الخاص  القطاع 
التطور. وعىل مجتمع التعليم العاملي أن يسأل نفسه عن كيفية 
بطريقة  منها  واالستفادة  الخاص  القطاع  وأموال  استغالل خربات 

الرئييس  د  املــزوِّ بصفتها  الدولة  دور  تغفل  ال  وأخالقية  منسقة 
واملنظم للتَّعليم النوعي. 
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إسرتاتيجية إقليمية عامة(

رعاية الذكور والـ )إل جي يب يت آي( الناجني من العنف الجنيس: تعلم الدروس 

من املنظامت املحلية
سارة شينويذ

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ) إل جي يب يت 
آي( الناجني من العنف الجنيس يف املنطقة. 

لألزمة  املستجيبة  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  لدى  الوعي  ازداد 
الجنيس  للعنف  السورية مبواطن االستضعاف والتعرض  اإلنسانية 
امليل  ومزدوجي  واملثليني  واملثليات  والرجال  األوالد  يواجه  الذي 
الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس )إل جي يب يت آي(، لكنَّ 
ذلك الوعي مل ينعكس عىل الخدمات التي يجب أن تستهدف تلك 
الفئة. ومع أنَّ هناك خدمات تقدم لألوالد الناجني، غالباً ما يقول 
موظفو املنظامت اإلنسانية الدولية إنَّهم ال يعرفون كيفية مساعدة 
الذكور البالغني أو األشخاص الـ )إل جي يب يت آي( ممن تعرضوا 
للعنف الجنيس. وهذه التخوفات مفهومة نظراً للرضر الذي ميكن 
أن يحدث إذا أسيئ تصميم التدخالت ونظراً ملحدودية اإلرشادات 
القامئة عىل األدلة املوجهة لكيفية بناء تدخالت فعالة لهذه الفئة. 
ولن يجدي نفعاً مجرد تكرار النامذج املصممة للنساء والفتيات، 
القائم عىل  العنف  بتغيري وسم خدمات  املشكلة  ُتحلُّ  وكذلك ال 

الجندر لتصبح ‘حيادية بني الجنسني’ ألنَّ أياً من هاتني الطريقتني 
لن تكون فعالة. 

تعلم الدروس من املنظامت املحلية
هناك عدد من املنظامت املحلية والقامئة عىل املجتمعات املحلية 
يف أنحاء مختلفة من العراق واألردن ولبنان تقود اآلن عملية توفري 
الخدمات الحرجة لهاتني املجموعتني من الناجني. وغالباً ما تكون 
تلك املجموعات من املنظامت النسوية أو الحقوقية أو منظامت الـ 
)إل جي يب يت آي( ممن واجهت حاجات الناجني ‘غري التقليديني’ 
دون يف العادة عىل أنَّهم من هذه الفئة(  )الناجون الذين ال ُيحدَّ
ثم كّيفت برامجها عىل أساس تلك الحاجات. ففي إقليم كردستان 
العراق مثاًل، بدأت منظمة راسان، وهي منظمة محلية تدافع عن 
حقوق املرأة، العمل مع الرجال حول قضايا املساواة يف الجندر. 
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