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شكر وتقدير
قامت الدكتورة فرانسين مينايش والدكتورة زينا زكريا بالبحث الخاص بهذه الورقة وكتابتها.
تتقــدم الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (اآليــي) بالشــكر إىل المشــاركين يف فريــق آيــي المعــي بالمناصــرة عــى
إضافاتهــم القيمــة لهــذه الورقــة ومالحظاتهــم عليهــا.
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(اآليــي)

اقتباس من
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (اآليــي) .)2021( .مشــاركة القطــاع الخاص يف التعليــم يف حاالت الطــوارئ :الحقوق
وااللتزامات .نيويوركhttps://inee.org/ar/resources/private-engagement-education-emergencies-rights-and-regulations .
من نحن
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،يه شــبكة عالميــة مفتوحــة يعمــل أعضاؤهــا ســويا ً ضمــن إطــار عمــل إنســاين
وإنمــايئ لضمــان تمتُّــع جميــع األفــراد بالحــق يف التعليــم الجيــد ،واآلمــن ،والمالئــم ،والمنصــف .يرتكــز عمــل شــبكة اآليــي عــى الحــق
األســايس يف التعليــم.
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التحدي
وكانــت الجهــود الراميــة إىل تأميــن التعليــم الشــامل لجميــع المتعلميــن والعــادل للجميــع ســببا ًيف دفــع الدعــوات إىل المزيــد مــن المشــاركة
مــن جانــب القطــاع الخــاص ،والتأكيــد عــى أن الشــركات والمؤسســات قــادرة عــى لعــب أدوار كبيــرة كشــركاء يف تحقيــق الهــدف الرابــع مــن
أهــداف التنميــة المســتدامة.
يف الســنوات األخيــرة ،ويف ضــوء النقــص يف التمويــل العــام والحاجــة إىل اســتجابات عاجلــة ،أصبحــت الجهــات الفاعلــة الخاصــة تشــارك
بشــكل متزايــد يف مختلــف جوانــب البرمجــة التعليميــة مــن أجــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .غيــر أن هــذه التدابيــر يمكــن أن تــؤدي إىل
حــدوث توتــر بيــن مشــاركة القطــاع الخــاص واالســتجابة اإلنســانية يف مجــال التعليــم ،األمــر الــذي يحتــاج إىل معالجــة ويتطلــب بــدوره مزيـ ًدا
مــن التنســيق والمناصــرة واالهتمــام .ويستكشــف هــذا الموجــز بعــض هــذا التوتــر ويقــدم توصيــات لدعــم األولويــة للتعليــم العــام اآلمــن
والمنصــف والجيــد لجميــع األطفــال والشــباب المتضرريــن مــن األزمــات.
تدعــم الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حــق كل شــاب يف التعليــم ،وتعتــرف بــأن الدولــة يه الجهــة الرئيســية
المســؤولة عــن التعليــم ،تمشــيا ً مــع اإلعالنــات واألطــر والمواثيــق القانونيــة الدوليــة الــي تؤكــد الحــق يف التعليــم وتحميــه (انظــر اإلطــار
حــول المواثيــق القانونيــة الــي تحمــي الحــق يف التعليــم).

المواثيق القانونية اليت تحمي الحق يف التعليم
ومــن بينهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ( ،)1948واتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،)1949( .واالتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الالجئيــن
( ،)1951واتفاقيــة اليونســكو لمناهضــة التمييــز يف التعليــم ( ،)1960االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري ( ،)1965العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ( ،)1966واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ( ،)1979واتفاقيــة حقــوق الطفــل ( ،)1989إعــان جومتيــن ( ،)1990وإطــار عمــل المنتــدى العالمــي
للتعليــم ( ،)2000واألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ( ،)2000واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)2006وقــرار الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة بشــأن الحــق يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ( ،)2010وأهــداف التنميــة المســتدامة  ،)2015( 2030ومبــادئ
أبيدجــان ( ،)2019باإلضافــة إىل العديــد مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة وااللتزامــات القانونيــة الوطنيــة.

كمــا تعتــرف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أيضــا بالــدور المتنامــي للجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص يف
التعليــم ،يف الســياقين اإلنمــايئ واإلنســاين عــى حــد ســواء ،وتســى إىل ضمــان مشــاركة القطــاع الخــاص يف تعزيــز اإلنصــاف والجــودة
والحقــوق يف التعليــم.
وتــؤدي مختلــف الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة دورا محوريــا ً يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .عــى ســبيل المثــال ،كثيــرا ً مــا تعمــل
المنظمــات غيــر الحكوميــة كممــول ومنفــذ لبرامــج التعليــم يف ســياق األزمــات ،وكثيــرا ً مــا تدعــم األنشــطة الــي تقودهــا الدولــة .وبالنظــر إىل
المناقشــات المرتبطــة بــاألدوار واألنشــطة المحــددة للجهــات الفاعلــة الــي تســى إىل االســتفادة مــن التدخــات يف مجــال التعليــم ،يركــز
موجــز المناصــرة هــذا عــى القطــاع الخــاص للجهــات الفاعلــة الــي تســى إىل الربــح ومختلــف أشــكال مشــاركتها ،مــع التســليم يف الوقــت
نفســه بالمحدوديــة والتعقيــد اللــذان يحيطــان بالشــراكة بيــن الكيانــات العامــة والخاصــة .إن التفاعــل المميــز بيــن الجهــات الفاعلــة الربحيــة
ومبــادرة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يثيــر توتـرًا ً
خاصــا بيــن االحتياجــات الملحــة الــي قــد يلبيهــا القطــاع الخــاص عــى نحــو أفضــل (التمويــل،
واإلبــداع عــى ســبيل المثــال) ،وفقــا ً للتصــور الشــعيب ،مــن ناحيــة ،وبيــن المخــاوف حــول الحقــوق والــي تتعلــق بضمــان اإلنصــاف وســهولة
الوصــول ،ومنــع االســتغالل مــن ناحيــة أخــرى .فعــى ســبيل المثــال ،بينمــا يتصــدى العالــم للتداعيــات الجســيمة ألزمــة كوفيــد 19-عــى
التعليــم ومــا يتصــل بــه مــن إغــاق للمــدارس ،اطلــع القطــاع الخــاص بــدور بــارز يف تمكيــن التعلــم االفتــرايض وتوفيــر التكنولوجيــا التعليميــة.
ولذلــك ،فــإن هــذه اللحظــة الفارقــة تســتحث الحاجــة إىل فهــم أوضــح للمســائل المتصلــة بإشــراك الجهــات الفاعلــة الربحيــة العاملــة يف
التعليــم يف أوقــات األزمــات ،وطــرق معالجــة التوتــر الــذي قــد ينشــأ عــن هــذه المشــاركة .ويوجــز اإلطــار الــوارد أدنــاه ســبع توصيــات رئيســية
موجهــة إىل الحكومــات والجهــات المانحــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة العاملــة يف ميــدان التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــن أجــل
ضمــان مشــاركة فعالــة مــن القطــاع الخــاص ،اســتنا ًدا إىل التحليــل الــذي أجــري لهــذا الموجــز.
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التوصيات الرئيسة لمشاركة القطاع الخاص يف التعليم يف حاالت الطوارئ
●إعطــاء األولويــة لمبــدأ «تجنــب الضــرر» يف العمــل اإلنســاين .يجــب أن تلتــزم جميــع أنشــطة القطــاع الخــاص يف التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ بمبــدأ «ال ضــرر وال ضــرار» وأن تضمــن الحقــوق التعليميــة للســكان المتضرريــن.
●إعطــاء األولويــة لمشــاركة المجتمعــات المتضــررة .فبــدون المشــاركة النشــطة للمجتمــع ،قــد يخالــف تدخــل قطاعــات
األعمــال التجاريــة الســياق المحــي يف التصميــم و التنفيــذ فــا يتماشــيان مــع المصالــح ونظــم المعرفــة المحليــة ،ممــا يــؤدي
إىل نتائــج تعليميــة ضعيفــة وممارســات تمييزيــة محتملــة تــؤدي إىل نشــوب الصــراع أو إطالتــه أو تفاقمــه.
●دعــم اســتدامة التعليــم الحكومــي عــى المــدى الطويــل .تتطلــب المشــاركة الفعالــة مــن القطــاع الخــاص يف التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ التزا ًمــا دائ ًمــا ومســتمرًا بدعــم التعليــم الحكومــي.
●تنظيــم أنشــطة القطــاع الخــاص .ويجــب عــى الدولــة أن تنظــم عمــل الجهــات الفاعلــة الخاصــة المشــاركة يف التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ وأن تلزمهــا بنفــس مبــادئ المســاءلة مثــل غيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة والوكاالت/الكيانــات
الحكوميــة األخــرى ،بمــا يتمــاىش مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان اليت تفــرض التزا ًمــا قانوني ًا لضمــان الجــودة واإلنصاف
وســهولة الوصــول ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالدارســين واألســر المتضرريــن مــن األزمــات.
●تعزيــز الشــفافية يف األنشــطة الربحيــة .وقــد تســاعد الشــفافية يف شــروط التمويــل واألنشــطة الربحيــة ،مثــل إنشــاء أســواق
جديــدة للمنتجــات ،وربــط العالمــات التجاريــة واختبــار المنتجــات ،يف تحديــد تضــارب المصالــح الــذي يتعــارض مــع مبــدأ «ال
ضــرر وال ضــرار».
●ضمــان الشــفافية واإلنصــاف والتنســيق للتمويــل الخــاص للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ .ويجــب أال يقــوض التمويــل الخــاص
مــن أجــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مســؤولية الدولــة عــن توفيــر التعليــم الجيــد المجــاين لجميــع األطفــال والشــباب.
●اســتحداث إرشــادات توجيهيــة محــددة بشــأن مشــاركة القطــاع الخــاص يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .ونظــرا ً للقضايــا
الفريــدة المتعلقــة بمشــاركة القطــاع الخــاص يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،فــإن إدخــال إضافــة إىل مبــادئ أبيدجــان (انظــر
أدنــاه) تعالــج هــذه القضايــا بشــكل مباشــر ســيكون مــن شــأنه المســاعدة يف توضيــح النتائــج المنتظــرة مــن اســتجابة الدولــة
والقطــاع الخــاص وتدخلهــم يف مثــل هــذه المواقــف.
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تحديد األطر العامة للقضايا
ً
ً
دقيقا للمبادئ الرئيســية المســتمدة
فحصــا
يتطلــب وضــع اإلطــار للعالقــة الفريــدة بيــن أنشــطة القطــاع الخــاص والتعليــم يف حاالت الطــوارئ
مــن المعاييــر القانونيــة ،مثــل االتفاقيــات العالميــة بشــأن حقــوق الطفــل والالجئيــن والقانــون اإلنســاين الــدويل ،وأطــر التنميــة القائمــة عــى
الحقــوق مثــل الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،مثــل المعاييــر الدنيــا
للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،الــي تحــدد م ًعــا دور الدولــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
وتضــع مبــادئ أبيدجان(انظــر اإلطــار أدنــاه) الخطــوط العريضــة اللتزامــات الحكومــات يف مجــال حقــوق اإلنســان بتوفيــر التعليــم الحكومــي
للجميــع يف إطــار واليتهــا القانونيــة ،مــع التمســك أيضــا ً باألطــر التنظيميــة للمشــاركة الخاصــة.

مبادئ أبيدجان ()2019
إىل جانــب تحديــد التزامــات حقــوق اإلنســان للحكومــات لتوفيــر التعليــم العــام وتنظيــم مشــاركة القطــاع الخــاص يف التعليــم ،فــإن
مبــادئ أبيدجــان كذلــك توفــر إرشــادات حــول كيفيــة ضمــان الحكومــات ومســاءلتها عــن دعــم الحــق يف التعليــم يف ســياق زيــادة
خصخصــة التعليــم .تتضمــن مبــادئ أبيدجــان  10مبــادئ شــاملة و 97مبــدأ ًإرشــادي ًا ،تســتند إىل القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
توضــح أن��ه يج��ب عـلى الحكوماــت أال تس�مـح بإنش�اـء م��دارس خاصةــ «تنتهـ�ك أيًـ�ا مـ�ن الحـ�ق يف الحريـ�ة والمس�اـواة ،والتعليـ�م
الشاــمل للجميـ�ع ،أو الحـ�ق يف المس�اـواة وعــدم التمييـ�ز ».وتنطبــق مبــادئ أبيدجــان عــى جميــع البلــدان ،بمــا فيهــا البلــدان الــي
تعــاين مــن أزمــات.

تســتند مبــادئ أبيدجــان إىل الحــق يف تعليــم مجــاين وعــام ومنصــف بأعــى جــودة ممكنــة ،حيــث تعــي الحكومــات والمجتمــع الــدويل
األولويــة لتوفيــر التعليــم مــن خــال تقديــم المســاعدات الدوليــة لتمويــل مؤسســات التعليــم الحكوميــة .ورغــم أن البلــدان البــد أن تحتــرم
حقــوق اآلبــاء يف عــدم اختيــار التعليــم الحكومــي ألطفالهــم ،فــإن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة ويمكــن أن تخضــع لقيــود (انظــر المقــرر
الخــاص لألمــم المتحــدة  2015تقريــر  30/29/HRC/Aيف حمايــة الحــق يف التعليــم مــن االســتغالل التجــاري للمبــدأ الثالــث الشــامل مــن
مبــادئ أبيدجــان) .فعندمــا يســى اآلبــاء إىل الحصــول عــى خيــارات خاصــة ،يتعيــن عــى الحكومــات أن ترصــد وتنظــم بشــكل كاف مقدمــي
الخدمــات مــن القطــاع الخــاص لضمــان امتثــال جميــع المؤسســات للممارســات الــي تدعــم مبــادئ حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالجــودة
وســهولة الوصــول واإلنصــاف ،وأن تســى إىل الحفــاظ عــى نظــام تعليــم حكومــي قــوي يضمــن حــق الجميــع يف التعليــم .وعــاوة عــى
ذلــك ،تنــص مبــادئ أبيدجــان عــى أن "الحــق يف التعليــم يجــب أن يُكفــل حــى يف أوقــات الطــوارئ العامــة والنزاعــات المســلحة" وفقــا ً
للمواثيــق القانونيــة مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،الــي تنــص عــى أن الالجئيــن واألشــخاص الذيــن يعيشــون يف
حــاالت األزمــات لهــم حــق قانــوين يف التعليــم.
عــاوة عــى ذلــك ،فــإن مشــاركة القطــاع الخــاص أثنــاء حــاالت الطــوارئ مطلوبــة لتطبيــق بمبــادئ العمــل اإلنســاين .كمــا أن معاييــر
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ تحــدد أن التعليــم يأخــذ منحــى أكثــر عجلــة وأكثــر أهميــة ىف حــاالت الطــوارئ
باإلضافــة إىل تطويــر التعلــم األكاديمــي ،قــد تحتــاج المــدارس إىل توفيــر مســاحات آمنــة وحمايــة جســدية لألطفــال والشــباب ،بمــا يف ذلــك
مــن مختلــف المخاطــر وأشــكال االســتغالل .قــد تخفــف الســياقات التعليميــة ً
أيضــا مــن تأثيــر الصدمــات .تحــدد المعاييــر الدنيــا المبــادئ
األساســية لمشــاركة المجتمــع ،والتنســيق ،والوصــول ،واإلنصــاف ،والجــودة ،ورعايــة كل مــن المعلميــن والمتعلميــن يف ســياقات حــدوث
األزمــات .كمــا تــروج المعاييــر الدنيــا لحمايــة المتعلميــن والمواطنيــن المتضرريــن ،فضـا ً عــن المبــدأ اإلنســاين الرئيــس :عــدم إلحــاق األذى.
هــذا يشــمل العواقــب غيــر المقصــودة للتدخــات ،وهــذا يتضمــن إدخــال نوعيــة المــوارد إىل بيئــات معينــة الــي مــن الممكــن أن تحفــز أو
تــؤدي إىل تفاقــم الصــراع .عــدم إلحــاق األذى تعــى حمايــة "الحريــة مــن جميــع أشــكال التهديــد الجســدي والعاطــي واالجتمــايع واالعتــداء
واالســتغالل والعنــف ( ".الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ( ،)2010صفحــة  :62اندرســون (.))1999
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بينمــا توضــح مبــادئ أبيدجــان التزامــات الحكومــات يف مجــال حقــوق اإلنســان لتوفيــر التعليــم العــام وتنظيــم مشــاركة الجهــات الخاصــة
يف التعليــم بشــكل عــام ،فــإن التوجيهــات بشــأن دور الجهــات الخاصــة يف حــاالت الطــوارئ قــد تكــون أقــل وضو ً
حــا .هنــاك حاجــة إىل مزيــد
مــن االســتقراء لمبــادئ أبيدجــان حــى تتمــاىش مــع الحــد األدىن مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .إن
معالجــة هــذا التقاطــع الفريــد أمــر بالــغ األهميــة للدعــوة إىل الحــق األوســع يف التعليــم وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ( .4شــكل .)1

شكل  :1إطار عمل مناصرة المشاركة الخاصة يف التعليم يف حاالت الطوارئ

الحق يف التعليم
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ( - )1948اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ( - )1949االتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الالجئيــن ( - )1951العهــد
الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ( - )1966اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
( - )1979اتفاقيــة حقــوق الطفــل ( - )1989اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( - )2006قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
بشــأن الحــق يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (.)2010

أهداف التنمية
المستدامة 4
ضمان التعليم
الجيد المنصف
والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلّم
مدى الحياة للجميع

مبادئ أبيدجان
مبادئ أبيدجان المبادئ الشاملة
اليت تحدد التزامات الدولة بحقوق
اإلنسان لتوفير التعليم العام وتنظيم
مشاركة القطاع الخاص يف التعليم

الحد األدىن لمعايير الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ
ىه معايير لتحسين جودة التعليم
والوصول إليه والمساءلة عنه يف
حاالت الطوارئ

مناصرة المشاركة الخاصة يف التعليم
يف حاالت الطوارئ
(المصدر :المؤلفون)2020 ،
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وضع قواعد إلشراك القطاع
الخاص ىف أوقات الطوارئ
عــى الرغــم مــن أن مناقشــة هــذا الموجــز تقتصــر عــى الكيانــات الربحيــة ،إال أنــه يجــب مالحظــة أن القطــاع الخــاص يضــم مجموعــة
متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة والمنظمــات ،باإلضافــة إىل مجموعــة مــن درجــات االنخــراط والمشــاركة المختلفــة .يــؤدي هــذا
التنــوع إىل تعقيــد تحديــد وفهــم أدوار وآثــار مشــاركة القطــاع الخــاص يف التعليــم ،بمــا يف ذلــك ســياقات االســتجابة للطــوارئ.
مــن أجــل فهــم الــدور المعقــد والمثيــر للجــدل يف كثيــر مــن األحيــان لمشــاركة القطــاع الخــاص ،يركــز هــذا الموجــز عــى المجــاالت الرئيســة
الــي لهــا أكبــر تأثيــر عــى التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
تشــمل الكيانــات الخاصــة أو غيــر الحكوميــة بحكــم تعريفهــا أي جهــة فاعلــة أو منظمــة ليســت كيانًــا حكوميًــا ،بمــا يف ذلــك تلــك الــي تعتبــر
هادفــة للربــح والغيــر ربحيــة 1.يف التعليــم ،تعــد المشــاركة غيــر الربحيــة وغيــر الحكوميــة واســعة النطــاق ،بمــا يف ذلــك منظمــات المجتمــع
المـ�دين والجهـ�ات الدينيـ�ة والمنظمـ�ات غيـ�ر الحكوميـ�ة والعائـلات والجهـ�ات الفاعلـ�ة المجتمعيـ�ة (انظـ�ر  )2016( Archerلتصنيــف مؤقــت
لـــ 11نو ًعــا مــن توفيــر التعليــم غيــر الحكومــي) .تلعــب المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة أدوارًا مهمــة بشــكل خــاص يف التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ ،وتســاهم يف تقديــم الخدمــات ،والبحــث ،والمناصــرة وتطويــر السياســات .تعمــل المؤسســات ،الــي تُعـرّف غالبًــا عــى
أنهــا غيــر ربحيــة ،يف العديــد مــن مجــاالت التعليــم ،مثــل التمويــل وتقديــم المنــح واالبتــكار ونــواح أخــرى .وعــى الرغــم مــن اعتبارهــا منفصلــة
عــن الشــركة المرتبطــة بهــا ،إال أنهــا تأسســت باســتخدام أربــاح األعمــال ويمكــن القــول إنهــا تقــدم مســاهمات غيــر مباشــرة يف النجــاح المــايل
للشــركة مــن خــال ،عــى ســبيل المثــال ،ارتبــاط الســمعة الجيــدة للعالمــة التجاريــة ،والتســويق ،والروابــط بأنشــطة األعمــال والمشــاركة عــى
مســتوى السياســة.
تشــمل المنظمــات الربحيــة وأشــكال المشــاركة مقدمــي المــدارس الخاصــة بــدون رســوم ،واألنشــطة التجاريــة المباشــرة (عــى ســبيل
المثــال ،شــركات التكنولوجيــا التعليميــة ،وصناعــة االختبــار والتقييــم) ،وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ( .)CSRعــى الرغــم
مــن أن برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ال تحقــق أربا ً
حــا بشــكل مباشــر ،إال أنــه يتــم تمويلهــا مــن خــال ميزانيــة التشــغيل العامــة
لألعمــال التجاريــة وتشــجع مجموعــة مــن األنشــطة يف القطاعــات االجتماعيــة الــي تســاهم بشــكل غيــر مباشــر يف األعمــال.
تعمــل الجهــات الخاصــة والمنظمــات الفاعلــة يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ إىل درجــة كبيــرة يف إطــار الشــراكاتً .
وفقــا لـــ األبحــاث
الحديثــة  ،تعتمــد الشــركات والمؤسســات بشــكل كبيــر عــى الشــركاء الحكومييــن وغيــر الحكومييــن ،بمــا يف ذلــك الجهــات الفاعلــة الدوليــة
(المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة) للحصــول عــى المعرفــة والخبــرة المتخصصــة يف قطــاع التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ ،وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة باعتبارهــا منفــذة لألنشــطة .تعــد الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،حيــث
يتــم تمويــل المــدارس الخاصــة مــن القطــاع العــام ،شــائعة يف كل مــن الســياقات اإلنمائيــة واإلنســانية .عــى الرغــم مــن أن المــدارس الخاصــة
الممولــة مــن القطــاع العــام يمكــن أن تعمــل ً
أيضــا يف ظــل أطــر اإلعانــات وليــس فقــط بموجــب ترتيبــات الشــراكة.
تشــمل الشــراكات العالميــة الــي تمــول التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أمثــال الشــراكة العالميــة للتعليــم وصنــدوق التعليــم ال ينتظــر ،كال ً مــن
الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة كأصحــاب مصلحــة رئيســيين .تعــي هــذه البيئــة القائمــة عــى الشــراكة أن كال ً مــن المنظمــات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة الــي تشــارك مــع جهــات فاعلــة هادفــة للربــح يجــب أن تضــع يف اعتبارهــا كال ً مــن الفــرص والمخاطــر الــي قــد تنشــأ مــن
خــال هــذه الترتيبــات.
تشــارك الجهــات الفاعلــة والمنظمــات الخاصــة يف التعليــم بطــرق متنوعــة .يمكــن تصنيفهــا عــى نطــاق واســع عــى النحــو التــايل :التمويــل،
توفيــر الســلع والخدمــات ،صنــع السياســات ،توليــد المعرفــة واالبتــكار ،والمناصــرة تشــمل كل مــن هــذه المجــاالت أنشــطة محــددة تتعلــق
بســياقات الطــوارئ (الجــدول .)1

 1ويستخدم المصطلحان القطاع الخاص وغير الحكومي عىل نحو متبادل يف هذا الموجز .نحن نفرق بين الكيانات الهادفة للربح والكيانات غير الهادفة للربح ،مع إدراك أن هذه الفروق
معقدة ،ال سيما عندما تكون األنشطة اليت ال تحقق أرباحًا مباشرة قد تساهم بشكل غير مباشر يف األهداف الموجهة للربح.
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الجدول  :1أشكال المشاركة يف التعليم يف حاالت الطوارئ من قبل الكيانات الربحية

أشكال المشاركة
التمويل

أنواع الكيانات المعنية الغير
2
ربحية
●التمويل والدعم
العالمي للتعليم
●برامج المسؤولية
االجتماعية
للشركات

●أساسات الشركة
●الشركات
●المتبرعين الخاصين

●التمويل التجاري
●مؤسسات تقديم
المنح والتمويل

أمثلة لنشاطات التعليم ىف
حاالت الطوارئ
●مساعدات االستجابة
السريعة للتعليم يف
حاالت الطوارئ
●دعم تمويل المدارس
الخاصة ىفيحالة
تهالك او عدم أمان
نظام التعليم العام
والمجاين

●مدفوعات الرسوم
الدراسية وغير
الدراسية (مثل الزي
الرسمي) للمدارس
●االستثمارات

التقديمات

●خدمات التعليم
األساسية ،تقديمات
المدرسة
●المواد التعليمية
(التكنولوجية
والكتب المدرسية)
●خدمات التعليم
األسايس التكمييل
(دروس خصوصية)
●الخدمات غير
األساسية (مثل
البنية التحتية
والخدمات
الغذائية)

●مشغلو المدارس
الخاصة متقاضو
األموال (سالسل
كبيرة ومدارس
فردية)

●إنشاء مدارس خاصة
منخفضة التكلفة
حيث دمرت المدارس
الحكومية

●مدارس بدون رسوم
يديرها مزودون من
القطاع الخاص من
خالل آليات الشراكة
بين القطاعين العام
والخاص

●إعادة بناء البنية
التحتية للمدارس بعد
الكوارث

●مدرسون
خصوصيون

●نشر التكنولوجيا
التعليمية لالجئين
والسكان كثيرو التنقل

●منتجو تكنولوجيا
التعليم
●الشركات المقدمة
لخدمات الطعام:
البناء

 2تم تضمين المؤسسات التابعة للشركات هنا ألنها عىل الرغم من أنها تختلف عن الشركات المرتبطة بها ،يتم إنشاؤها باستخدام أرباح األعمال وتساهم بشكل غير مباشر يف النجاح
المايل لشركتها.
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أشكال المشاركة

رسم السياسة

أنواع الكيانات المعنية الغير
ربحية
●هيئات الحوكمة
العالمية
●مجموعات عمل
السياسات

●الشركات العالمية
واألساسات العالمية
للشركات

أمثلة لنشاطات التعليم ىف
حاالت الطوارئ
●مشاركة القطاع
الخاص يف الشراكات
العالمية اليت تمول
للتعليم يف حاالت
الطوارئ (مثل صندوق
التعليم ال ينتظر؛
الشراكة العالمية من
أجل التعليم)

●مجموعات تعليم
محلية

●الشركات
والمؤسسات
الوطنية واإلقليمية

المعرفة و

●األبحاث

●شركات EdTech

االبتكار

●التكنولوجيا

●تقديم المنح للبحث
واالبتكار

●مبادرات المسؤولية
االجتماعية للشركات

●مبادرات التعلم
المتنقل

●معاهد البحوث
ومراكز الفكر

●تطوير األجهزة
وتوزيعها عىل
الالجئين

●رابطات وتحالفات
األعمال التجارية

●تحالفات الجهات
الخاصة (مثل )GBC-E
●مجموعات عمل
سياسة التعليم
المحلية يف سياقات
األزمات واليت تشمل
القطاع الخاص

●إرشادات أصول
التدريس المبتكرة

●المؤسسات
المقدمة للمنح

الدعم

●الدفاع عن الحقوق
التعليمية
●سياسة الضغط
للتأثير عىل القرار
● أنشطة الشبكة

●الوسائط اإلعالمية
●المحسنون
●المديرون التنفيذيون

●تطوير البرمجيات
للتعلم االفترايض
●مشاركة القطاع
الخاص يف شبكات
الدعم (مثل الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ)
●التغطية اإلعالمية
●األعمال /نشاط
المشاهير وزيادة
الويع

المصدر :معتمد من اليونسكو .2021
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مشاركة القطاع الخاص يف التعليم يف حاالت
الطوارئ :تفسير المسائل
الحــظ المدافعــون عــن مشــاركة القطــاع الخــاص يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مجموعــة مــن الفــرص المتاحــة للكيانــات الخاصــة،
بمــا يف ذلــك التمويــل واالبتــكار وأشــكال أخــرى مــن الدعــم والعمــل .ومــع ذلــك ،فــإن مشــاركة الجهــات الفاعلــة الخاصــة يف التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ أثــارت انتقــادات حــادة ألســباب عديــدة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق باإلهمــال المحتمــل لحقــوق التعليــم وااللتزامــات والشــفافية
واإلنصــاف والمســاءلة.
التمويل الخاص بالتعليم يف حاالت الطوارئ ()EiE
ظــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يعــاين باســتمرار مــن نقــص وغيــر مالئمــة مزمنيــن يف التمويــل لمهمــة الوصــول إىل أولئــك الذيــن
يُعتبــرون أكثــر ضعفــا ًيف ظــروف األزمــات .عــى الرغــم مــن أن المصــادر الخاصــة قــد تســاعد يف ســد فجــوات التمويــل ،يجــب عــى
دعــاة التعليــم أن يكونــوا عــى درايــة بالقضايــا المتعلقــة باالســتدامة واإلنصــاف ومســؤوليات الحكومــة.
كاف؛ ويف الوقــت نفســه ،غالبًــا مــا يهمــل المانحــون يف قطــاع
مــن الواضــح أن المســاعدات اإلنســانية لــم تعــي األولويــة للتعليــم بشــكل ٍ
التنميــة تقديــم الدعــم المــايل الــكايف لتلبيــة االحتياجــات يف ســياقات األزمــات ( .)2015 ، GPEيف عــام  ،2019تلــى التعليــم  %2.6فقــط
مــن إجمــايل التمويــل اإلنســاين (.)2020،INEE
لضمــان حصــول التعليــم عــى نصيبــه العــادل مــن إجمــايل المســاعدات اإلنســانية ،يجــب زيــادة هــذه الحصــة إىل  %4كحــد أدىن.
ومــن أجــل الوصــول إىل الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ("لضمــان التعليــم الجيــد الشــامل والمنصــف وتعزيــز فــرص التعلــم
المســتدام للجميــع") ،يجــب عــى الحكومــات الوطنيــة تخصيــص  %6-4عــى األقــل مــن الناتــج المحــي اإلجمــايل للتعليــم ،ومــع ذلــك فــإن
غالبيــة البلــدان منخفضــة الدخــل ،ال ســيما تلــك المتأثــرة بحالــة الطــوارئ ،تكافــح مــن أجــل تعبئــة قريبــة مــن هــذا المســتوى مــن التمويــل
المحــي .بعبــارة أخــرى ،مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات التعليميــة لـــ 127مليــون طفــل وشــاب يف ســن المدرســة االبتدائيــة والثانويــة خــارج
المدرســة يف ســياقات األزمــات ،يجــب عــى مجتمــع المانحيــن مواجهــة هــذا الوضــع ،وإذا أمكــن ،مطابقــة التــزام االتحــاد األورويب لتوجيــه
 %10مــن مســاعداتها اإلنســانية إىل التعليــم (.)2020 ، INEE
نظ ـرًا ألن مصــادر القطــاع العــام  -الحكومــات الوطنيــة والــوكاالت المتعــددة األطــراف والجهــات المانحــة الثنائيــة  -فشــلت يف تخصيــص
أم�وـال كافيــة للوفــاء بالحقــ يف التعلي�مـ يف س��ياقات األزماــت ،فق�دـ استش��هد العدي�دـ م��ن الجه��ات الفاعل��ة البـ�ارزة بــدور القطــاع الخــاص يف
ســد هــذه الفجــوة.
وعــى الرغــم مــن أن الجهــات الفاعلــة الخاصــة قــد تدعــم بالمــوارد الــي تشــتد الحاجــة إليهــا ،إال أن النقــاد يالحظــون أن هــؤالء المانحيــن مــن
القطــاع الخــاص قــد أبرمــوا يف بعــض األحيــان اتفاقــات لتمويــل التعليــم بشــروط مرتبطــة بهــا تقــوض األهــداف اإلنســانية .وقــد تــؤدي هــذه
الشــروط إىل توتــرات مــع ملكيــة البرامــج الوطنيــة والمحليــة ،مــع خطــر أن يدفــع الممولــون عمليــة صنــع القــرار ويهملــون احتياجــات وآراء
المجتمعــات المتضــررة لصالــح منفعــة شــركاتهم.
ويمكــن للتمويــل الخــاص أيضــا أن يثيــر مســائل تتعلــق بالعدالــة والصــراع والشــفافية واالســتدامة ،واألهــم مــن ذلــك أنــه يمكــن أن يخاطــر
بتقويــض مســؤولية الدولــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا بتوفيــر التعليــم الجيــد المجــاين لجميــع األطفــال والشــباب .وعــى الرغــم مــن أن العديد من
حــاالت الطــوارئ تتطلــب اســتجابات قصيــرة األجــل ،يف مواجهــة األزمــات الــي طــال أمدهــا ولــي يكــون لهــا تأثيــر حقيــي عــى المجتمعــات
المحليــة ،فــإن التمويــل يجــب أن يكــون مســتداما وموثوقــا بــه ومتعــدد الســنوات ويمكــن التنبــؤ بــه ،وأن يتــم توجيهــه -مــا أمكــن -عــن طريــق
الكيانــات الحكوميــة .تــم انتقــاد الجهــات الفاعلــة الخاصــة لتخصيصهــا أمـ ً
ـوال عــى المــدى القصيــر ،اعتمــا ًدا عــى رؤيــة نتائــج قصيــرة األجــل،
دون التزامــات طويلــة األجــل .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن توفيــر التمويــل للمبــادرات الــي تفيــد مجتمعــات أو مناطــق جغرافيــة معينــة قــد يكــون
بمثاب��ة س��بب للن��زاع مــن خــال إنتــاج أو إدامــة أوجــه عــدم المســاواة الــي تشــكل مصــدرا للتظلــم (نوفيــي وســميث .)2011 ،ويف حيــن أن
هــذه المظالــم قــد تكــون أيضــا ً نتيجــة لسياســة عامــة منهجيــة أو موجهــة مــن الدولــة نحــو مجتمعــات معينــة ،فــإن حــى هــذه السياســات
ق��د تتأث��ر بمب��ادرات التمويـ�ل المباش��ر مث��ل مباــدرات جن��وب السـ�ودان(نوفييل وآخــرون.)2016 .
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المرونة والسرعة يف االستجابة
إن توفيــر التعليــم يف ســياقات الطــوارئ يتطلــب اســتجابة ْ
تجمــع بيــن االســتجابة والعمــل الســريعين والمرونــة؛ وعندئــذ فقــط يمكــن ضمــان
مواصلــة التعلــم أثنــاء األزمــات وبعدهــا مباشــرة .وعــى الرغــم مــن أن الجهــات الفاعلــة الــي تســى إىل تحقيــق الربــح قــد تســد الفجــوات
الفوريــة ،فــإن التوتــرات قــد تنشــأ عندمــا يســفر االندفــاع إىل المشــاركة عــن تدخــات فقيــرة التنســيق وخــارج الســياق تقــوض مبــادئ مشــاركة
المجتمعــات المحليــة وحساســيتها إزاء الصــراع ،وتفشــل يف وضــع اســتراتيجية خــروج واضحــة.
وقــد تعـرّض الدعــم العالمــي لتطويــر التعليــم النتقــادات واســعة النطــاق باعتبــاره غيــر مناســب للوصــول إىل أولئــك الذيــن هــم يف ســياقات
األزمــات بســرعة .عــادة مــا تتطلــب مســاعدات التنميــة مــن الحكومــات الوطنيــة إظهــار األداء الجيــد قبــل أن تتمكــن مــن الحصــول عــى
الموافقــة عــى التمويــل ،وبالتــايل تتطلــب درجــة مــن االســتقرار غيــر متاحــة للعديــد مــن البلــدان الــي تمــر بأزمــة .ونظــرا للعمليــات البطيئــة
والبيروقراطيــة والجامــدة الــي تميــز الكثيــر مــن المعونــة اإلنمائيــة التقليديــة ،فــإن أولئــك الذيــن يعيشــون يف حــاالت الطــوارئ لــم يحصلــوا
كالمعتــاد عــى الدعــم الــكايف يف الوقــت المناســب ،مــع توفــر المرونــة الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات المفاجئــة .وبشــكل عــام ،ال تــزال نســبة
المس��اعدات اإلنس��انية المخصص��ة للتعلي��م منخفض��ة للغاية(اليونســكو .)2019 ،وقــد أثــارت أوجــه القصــور هــذه يف الدعــم التقليــدي
للتعليــم اتفاقــا ً واســع النطــاق عــى أن ســياقات األزمــات تتطلــب تمويـا ً أســرع وأشــد مرونــة إىل جانــب إجــراءات تنفيــذ أســرع .ومــن األمثلــة
الجيــدة عــى ذلــك صنــدوق "التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر" ،الــذي أدخــل آليــات تمويــل فوريــة ومتعــددة الســنوات لالســتجابة بشــكل أفضــل
لهــذه الحــاالت.
الحظتــ بع��ض الجه��ات الدولي��ة الفاعل��ة أن القطــاع الخ��اص ب�اـرع بش��كل خ��اص يف تلبي��ة احتياج��ات التموي��ل والبرام��ج مــن خالل اســتجابات
أكثــر مرونــة وســرعة (بــراون2015 ،؛ مكتــب التنميــة الدوليــة .)2016 ،ورغــم أن بعــض البلــدان قــد تكــون مســتقرة بمــا يكــي لالســتجابة
لالحتياجــات التعليميــة العاجلــة ،فــإن أغلــب الحكومــات يف بيئــات األزمــات غيــر مســتقرة إىل حــد كبيــر ،كمــا أن مواردهــا ال تســتطيع
االســتجابة بشــكل كاف .يف مثــل هــذه الحــاالت ،عندمــا ال يتمكــن القطــاع العــام مــن تلبيــة االحتياجــات الفوريــة عــى المــدى القصيــر ،غالبًــا
مــا تتدخــل الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة ،بمــا يف ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والعالميــة.
غيــر أن هــذه االســتجابات األســرع واألكثــر مرونــة قــد تــؤدي إىل مفاضلــة مثيــرة للمشــاكلً .
وفقــا لمعاييــر الحــد األدىن للشــبكة المشــتركة
لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،تعتمــد االســتجابة الفعالــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى الخبــرة والمعرفــة الموضوعيــة
والمنســقة المســتمدة مــن التشــاور العميــق مــع المجتمعــات المحليــة .قــد تــؤدي االســتجابات الســريعة الــي يتــم البــدء بهــا مــن قبــل
القطــاع الخــاص إىل إعاقــة مثــل هــذه المشــاورات والمشــاركة ،ممــا يــؤدي إىل برامــج غيــر مدروســة وتدخــات غيــر مضمونــة قــد تــؤدي إىل
تفاقــم الصــراع .وبالتــايل ،فبينمــا قــد يســد القطــاع الخــاص فجــوات التمويــل المؤقتــة ،يجــب أن يظــل التعليــم المســتدام الممــول مــن الدولــة
أولويــة يف التخطيــط طويــل األجــل.
التنســيق مــن خــال آليــات التنســيق المعتــرف بهــا ،وهــو أمــر حيــوي لضمــان الوصــول إىل تعليــم جيــد أثنــاء األزمــات ،هــو معيــار أســايس
معتــرف بــه مــن قبــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .تاريخيــاً ،تعــاين االســتجابات للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ
مــن ســوء التنســيق .قــد تــؤدي مشــاركة برامــج وأنشــطة القطــاع الخــاص إىل تفاقــم المشــاكل ألنهــا تــأيت مــن خــارج النظــام .ودون أن تأخــذ
ُ
واجــه
يف االعتبــار الوقــت الــازم والعنايــة الواجبــة لتنســيق الجهــود بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة ،فــإن اســتجابات القطــاع الخــاص قــد ت ِ
ازدواجيــة يف الجهــود (مكتــب التنميــة الدوليــة)2020 ،؛ مينــايش .)2019 ،وقــد يفشــلون ً
أيضــا يف وضــع اســتراتيجيات خــروج واضحــة
وشــفافة ،ممــا يتــرك المتعلميــن عالقيــن عندمــا ال تعتبــر البرامــج مربحــة .ومــع ذلــك ،فــإن الجهــود المبذولــة لتحســين التنســيق مفتوحــة
أماــم الجهــات الفاعلـ�ة الحكوميـ�ة وغيـ�ر الحكوميـ�ة ،بم��ا يف ذلــك الش�رـكات التجاريـ�ة (انظــر اإلطــار يف التحالــف العالمــي لألعمــال التجاريــة
مــن أجــل التعليــم.)GBC-E ،

منصة التحالف العالمي لألعمال التجارية من أجل التعليم ()The GBC-E REACT
يف عــام  ،2018أطلــق التحالــف العالمــي لألعمــال مــن أجــل التعليــم ( )GBC-Eمنصــة  REACTلتحريــك ودعــم مشــاركة الشــركات
يف التعلي��م يف ح��االت الط��وارئ .ي ُ َ
وصـ�ف النظــام عب��ر اإلنترنــت بأنـ�ه « لق��اء رقم��ي» ،ويمثــل جه ـ ًدا كبي ـرًا للتخفيــف مــن مشــاكل
التنســيق أثنــاء التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــن خــال الســماح للشــركات بالتعهــد بالمــوارد لمشــاريع التعليــم والتوســط يف
الشــراكات بيــن الشــركات والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة األخــرى يف الوقــت الفعــي.

مشاركة القطاع الخاص يف التعليم يف حاالت الطوارئ :الحقوق وااللتزامات

11

التكنولوجيا واالبتكار
تقــدم التكنولوجيــا طريقــة مهمــة للتعليــم المســتمر والتعلــم يف أوقــات األزمــات .ومــع ذلــك ،تنشــأ المخــاوف مــن التركيــز المفــرط
عــى اإلصالحــات التكنولوجيــة عــى حســاب التوافــق الوثيــق مــع المبــادئ اإلنســانية يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
وكمــا شــهد العالــم مــن خــال وبــاء كوفيــد ،19-فــإن التكنولوجيــا تمثــل وســيلة للوصــول إىل بعــض المتعلميــن خــال فتــرات إغــاق المــدارس،
ممــا يجعــل مــن الممكــن مواصلــة توفيــر التعليــم والدعــم النفــي االجتمــايع لمــن لديهــم إمكانيــة الوصــول .يمكــن للتكنولوجيــا ً
أيضــا
أن توفــر ســهولة الحمــل لالجئيــن والمهاجريــن الذيــن يتنقلــون وال يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول المســتمر إىل المــدارس .تمتلــك التكنولوجيــا
إمكانــات فريــدة مــن حيــث قابليــة التوســع واإلنتــاج الضخــم والتوزيــع الواســع وإمكانيــة وصــول أي متعلــم باســتخدام جهــاز محمــول
(اليونســكو .)2019 ،ومــع ذلــك ،فــإن نقــص االتصــال باإلنترنــت يجعــل الحلــول التكنولوجيــة بعيــدة المنــال بالنســبة لمالييــن األطفال والشــباب،
وبالتــايل يتــم تركهــم دون تعليــم ،كمــا أبــرزت إغــاق مــدارس بســبب كوفيد(19-اليونســكو.)2020 ،
تــرى العديــد مــن المنظمــات التنمويــة واإلنســانية أن التقنيــات التعليميــة يف كل مــن المــدارس الرســمية وغيــر الرســمية تمتلــك القــدرة
عــى تحقيــق الشــمولية واإلنصــاف مــن خــال توجيــه الدعــم لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتعليــم اللغــة األصليــة ،وتعليــم الفتيــات
(منظمــة إنقــاذ الطفــل .)2018 ،وينظــر أيضــا إىل التكنولوجيــا التعليميــة عــى أنهــا تعــزز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين للشــباب ألنهــا
تســتطيع أن تقــدم التدريــب ليــس فقــط يف الرياضيــات األساســية ومحــو األميــة ،ولكــن أيضــا الدرايــة التكنولوجيــة وحــل المشــاكل ،وغالبــا عــن
بعــد ( )2016 ،GBC؛ منظمــة إنقــاذ الطفــل.)2018 ،
لعــب القطــاع الخــاص العديــد مــن األدوار يف تصميــم وإنتــاج وتوزيــع ومراقبــة التكنولوجيــا التعليميــة يف أوقــات األزمــات ،بمــا يف ذلــك
اســتخدام التلفزيــون واإلذاعــة (منظمــة إنقــاذ الطفــل .)2018 ،ويف اآلونــة األخيــرة ،أنتجــت الجهــات الفاعلــة يف قطــاع األعمــال التجاريــة
عــدة ابتــكارات تكنولوجيــة تســتهدف الالجئيــن عــى وجــه التحديــد .قــادت الشــركات التعلــم عبــر اإلنترنــت وبرامــج الفيديــو لجميع مســتويات
التعليــم .ســمحت أدوات ومنتديــات تعليميــة افتراضيــة أخــرى للقطــاع الخــاص  -مثــل  Zoomو  Classroom Googleو - Blackboard
للمتعلميــن المعزوليــن يف المنــزل باتبــاع منهــج رســمي والحفــاظ عــى دراســتهم أثنــاء الوبــاء األخيــر .ومــع ذلــك ،فقــد أدى كوفيــدً 19-
أيضــا
إىل تضخيــم حــدة الفجــوة الرقميــة( )2020 ،Moore & Marshallو القيــود المفروضــة عــى التعلــم عبــر اإلنترنت(اليونســكو()2020 ،انظــر
اإلطــار الخــاص باســتجابة القطــاع الخــاص لـــ كوفيــد.)19-

استجابة القطاع الخاص لـ كوفيد19-
لقــد عــززت جائحــة كوفيــد 19-مــن دور الجهــات الفاعلــة الربحيــة يف التعليــم ،وعــى األخــص كمطوريــن ومقدميــن للتكنولوجيــا
التعليميــة الــي يمكــن أن تقــدم التعلــم االفتــرايض عــى المنصــات الرقميــة أثنــاء اإلغــاق الجمــايع للمــدارس .ومــع ذلــك،
أثــارت مشــاركة القطــاع الخــاص يف الســياق التعليمــي خــال أزمــة كوفيــد 19-مخ��اوف جدي��ة بشــأن المساــواة بســبب الفجـ�وة
الرقمي��ة المتفاقم��ة ،واآلث��ار طويل��ة األم��د ال�تي تثيــر مشـ�اكل علـى النظمــ التعليميةــ م��ن جرــاء زيــادة تســويق التعلي��م ،وتجاهـ�ل
خصوصي��ة الط�لاب ،وع��دم دف��ع روات��ب المعلمي��ن ،و الممارس��ات االســتغاللية الــي تهــدف مــن خاللهــا الشــركات إىل االســتفادة
مــن هــذه األزمــة العالميــة .أظهــر كوفيــد 19-الوتيــرة الســريعة الــي يمكــن للقطــاع الخــاص مــن خاللهــا تعبئــة المــوارد لتوفيــر
األدوات والمنصــات التعليميــة ،ولكــن عــى الرغــم مــن االحتياجــات التعليميــة الملحــة أثنــاء الوبــاء ،يجــب إعطــاء األولويــة للشــفافية
والوصــول واإلنصــاف.
الحــظ منتقــدو دور القطــاع الخــاص يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أن الشــركات تميــل إىل المبالغــة يف التأكيــد عــى قيمــة االســتجابات
التكنولوجيــة لالحتياجــات التعليميــة يف حالــة األزمــات ،والحــذر مــن النظــر إىل تكنولوجيــا التعليــم عــى أنهــا دواء ســحري أو كبديــل
للمعلميــن .عــاوة عــى ذلــك فــإن التكنولوجيــا التعليميــة مصممــة ومطــورة يف بلــدان ذات دخــل عــايل وتنفــذ يف مواقــع مختلفــة تمامــا
بمعرفــة ســياقية منخفضــة وال تتناســب مــع المناهــج والبــى التحتيــة المحليــة .أخي ـرًا ،وجــد الباحثــون أن الشــركات غالبًــا مــا تدعــم تطويــر
التكنولوجيــا وتوزيعهــا يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بأهــداف ربحيــة (أي الحصــول عــى حصــة يف الســوق للمنتجــات ،والــوالء للعالمــة
التجاريــة ،واختبــار المنتجــات يف بيئــات غيــر منظمــة ،وتأميــن العقــود مــن وزارات التعليــم) .غالبــا ً مــا تكــون األهــداف الســاعية إىل الربــح مــن
التوزي��ع المج��اين غي��ر شفافةوتس��بب قلق��ا ً بالغ��ا ً بش��أن خصوصيــة المتعلميـ�ن وتوصيفه��م مــن خ�لال جم��ع البيان��ات الخاص��ة ،واسـ�تخدام
البيومتري��ة ،والتســويق .مثــل هــذه النشــاطات الــي تســى للربــح يمكــن أن تشــكل تضــارب يف المصالــح بمــا ال يتوافــق مــع المبــادئ اإلنســانية
بمــا فيهــا المعاييــر الدنيــا الخاصــة بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ( INEEانظــر المربــع يف األســفل) ( ســكوت-
ســميث 2016 ،ومينــايش & زاخاريــا. )2019 ،
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جلب الربح من األزمة
ُ
ظهـرُ األزمــة الســورية (-2011الوقــت الحــايل) كيــف يمكــن لألزمــة أن تعجــل باالِنكبــاب عــى التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بهــدف
ت ِ
الربــح .منــذ عــام  2015أدى االندفــاع يف االنخــراط يف العمــل إىل توتــر شــديد مصــدره الدوافــع المهتمــة بالربــح والمرتبطــة
بتأس��يس «حالةــ عم��ل» لالنخــراط يف تعليـ�م الالجئينــ .أظهـ�ر البحــث أن األعمــال تســى لتعزيــز صــورة العالمــات التجاريــة
ولتكســب مركــزا ًيف الســوق وتقــوم باختبــار المنتــج يف بيئــات غيــر منظمــة وتعــزز مشــاركة الموظــف المقيــدة بإنتــاج أكبــر (مينــايش
وزاخاريــا .)2017 ،كمــا عبــر العاملــون يف المجــال اإلنســاين عــن مخــاوف مــن دوافــع خاصــة بالربــح لالســتثمار يف التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ مشــيرين إىل مشــاحنات أخالقيــة مرتبطــة بتأســيس رأس المــال مــن الكــوارث .يمكــن للشــفافية األكبــر بمــا يخــص
أهــداف الفائــدة أن تتطــرق لهــذه المخــاوف المرتبطــة باالســتغالل وتضــارب المصالــح األخــرى الــي مــن الممكــن أن تقــوض مبــدأ
«ال ضــرر و ال ضــرار» الموجــود يف صلــب التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
توفير المدارس عبر الشراكات بين القطاع العام والخاص والمدارس الخاصة قليلة التكلفة
عندمــا يتــم تســوية وضــع المــدارس العامــة يف أوقــات األزمــات تقــدم شــراكات القطاعيــن العــام والخــاص والمــدارس الخاصــة قليلــة
التكلفــة حلــول بديلــة جذابــة .لكــن تــم ربــط خيــارات الهبــات الخاصــة تلــك مــع مجموعــة مــن القضايــا الــي تحتــاج تنظيــم قــوي
وأنظمــة مســاءلة للتأكــد مــن عــدم مخالفتهــا لمناهــج التعليــم القائمــة عــى الحقــوق وبذلــك تقـ ّ
ـوض االلتزامــات القانونيــة للحكومــات.
يمكــن لألزمــات أن تجعــل مــن الصعــب توفيــر المــدارس العامــة و الوصــول إليهــا ألســباب عديــدة ومنهــا العجــز المــايل العــام ونقــص
المعلميــن والوصــول غيــر اآلمــن لبنــاء المدرســة وتدميــر بنــاء المدرســة والنــزوح القســري .يف مثــل هــذه الظــروف يمكــن أن يكــون القطــاع
الخــاص ح ـا ً جذابــا ً ليتــم التعاقــد معهــم مــن قبــل الحكومــات ليقــوم بعمليــة التعليــم .إن شــراكات القطاعيــن العــام والخــاص يمكــن أن
تأخــذ شــكل إعانــات عامــة وفواتيــر والتشــغيل الخــاص للمــدارس العامــة .كمــا يمكــن أن تشــكل المــدارس الخاصــة قليلــة التكلفــة وســيلة
لتســهيل الحصــول عــي التعليــم .تفــرض مثــل هــذه المــدارس مــا يعتبــره البعــض رســوم زهيــدة ،وغالبــا ً مــا يديرهــا صغــار ال ُمــاك و أحيانــا ً
تُــدار مــن قبــل السالســل الدوليــة الكبــرى ( رنــد ;2015،فرجــر وآخــرون .)2017 ،لكــن انت ُ ِقـ َدت شــراكات القطاعيــن العــام والخــاص والمــدارس
وحــظ عــى الطــاب والمدرســين واألنظمــة العامــة بشــكل عــام (انظــر
الخاصــة قليلــة التكلفــة لعــدة أســباب ومنهــا أثرهــا الســليب الــذي ل ُ ِ
المربــع عــن شــراكة النهــوض بالتعليــم الليبيــري) .يجــب عــى الحكومــات أن تــرايع المســاواة االجتماعيــة والمســاواة القائمــة عــى الجنــس
عنــد اســتثمار المــال العــام يف مثــل هــذه الشــراكات العامــة والخاصــة وأن تقيــم التزاماتهــا باحتــرام وحمايــة وتوفيــر حــق التعلــم.

شراكة النهوض بالتعليم يف ليبيريا
يف عــام  2016دخلــت حكومــة ليبيريــا ،الخارجــة مــن صــراع ووبــاء ،والــي تعــاين مــن تقلــب اقتصــادي يف شــراكة مــع عــدة
مشــغلين للمــدارس غيــر الحكوميــة ،لتوفيــر التعليــم الممــول حكوميــا ًومــن بينهــا السالســل التجاريــة الربحيــة مثــل مــدارس أوميغــا
وأكاديمي��ات بري��دج الدولي��ة .تبعـ�ا ً لعـ�دة تقاري��ر وتقيي��م حدي��ث ت ُ ْظ ِه ـرُ تجربــة ليبيريــا يف الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
نتائــج إشــكالية عــدة يف االســتعانة بالمصــادر الخارجيــة التعليميــة مــن الجهــات الخاصــة .عــى ســبيل المثــال يف ســياق المســاءلة
المحدــودة والقواع��د المح��دودة أظهــرت بعضــ الم�دـارس المشغــلة م��ن قب��ل القطــاع الخاــص نتائـ�ج مختلطـ�ة أكاديميـ�ا ً بينمــا
واج��ه المتعلم��ون يف م��دارس أخ��رى عقوب��ات جس��دية واعتـ�داءات جنس��ية (روميــرو وســاندفر وســاندلز .)2020،تظهــر الحالــة
الليبيريــة عيــوب حقــوق الملكيــة والجــودة المعطــاة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كمــا تبيــن إىل أي درجــة يجــب أن
يُراقــب متعهــدي القطــاع الخــاص يف البيئــات المســتضعفة للتأكــد مــن تطبيــق حقــوق التعليــم وااللتــزام بمبــادئ «تجنــب الضــرر».
يف حيــن أن توفيــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص للمــدارس والتكلفــة القليلــة يف المــدارس الخاصــة يمكنــه زيــادة طــرق وصــول
ســكان معينيــن للتعليــم عبــر فــرض رســوم زهيــدة أو عــدم فــرض رســوم إطالقــا ً فــإن هــذه الفائــدة ليســت للجميــع .يرجــع النقــاد معــدل
الوصــول المنخفــض للمجموعــات المهمشــة إىل فحــص القبــول الرســمي وغيــر الرســمي الــذي يزيــد عــدم المســاواة يف البيئــات الهشــة بيــن
ذوي االمتيــازات والمجموعــات المســتضعفة مثــل األقليــات العرقيــة والنازحيــن داخليــا ً والمتعلميــن الالجئيــن ( أفريــدي ;2018 ،شــعيب
وآخــرون ;2014،فيرجــر وآخــرون . )2017 ،يمكــن أيضــا ً للمــدارس الخاصــة الــي تتطلــب رســوما ً للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ أن تُزيــد عــدم
المســاواة بيــن الســكان المحلييــن والنازحيــن مناقضــة بذلــك المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ القائمــة
عــى عــدم التمييــز والمســاواة ( الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،2010،الصفحــة . )110عــاوة عــى ذلــك ،إن الدعــم
الحكومــي لمــزودي القطــاع الخــاص بتكلفــة أقــل يتعــارض مــع مبــادئ أبيدجــان الــي تنــص يف بعــض الحــاالت عــى أن المؤسســات الــي
تفــرض الرســوم يمكــن أن تمنــع الوصــول للتعليــم ويمكــن أن تميــز بيــن المتعلميــن والعائــات عبــر القبــول االنتقــايئ ( مبــادئ أبيدجــان،
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 ،2019الرقــم  .)73تتحــدى هــذه التباينــات المناهــج القائمــة عــى الحقــوق يف التعليــم كمــا هــو مفصــل يف مبــادئ أبيدجــان والمعاييــر
الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والتصريحــات العالميــة األخــرى ويمكــن أن يشــدوا عضــد الظلــم أو يعملــوا
كمحرضيــن عــى الصــراع.
وُ ِج ـ َد أيضــا ً أن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمــدارس الخاصــة منخفضــة التكلفــة تؤثــر عــى المعلميــن بشــكل ســليب .تُظهــر
ُ
عــدة مــدارس خاصــة مســتويات منخفضــة مــن اتحــادات المعلميــن حــى إن كانــت ممولــة مــن قبــل المصــادر الحكوميــة .عندمــا أنشــئت
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بعــد األزمــة تــم اســتبدال المعلميــن أحيانــا ً بمعلميــن مــن خــارج االتحــادات غيــر مؤهليــن وغيــر
مدربيــن ( نوفيــي . )2016،وبمواجهــة العجــز االقتصــادي خــال كوفيــد 19-قامــت بعــض سالســل المــدارس التجاريــة قليلــة التكلفــة برفــد
المعلميــن دون إعطاءهــم أجورهــم.
كمــا تفتقــد شــراكة القطاعيــن العــام والخــاص وبعــض المــدارس الخاصــة قليلــة التكلفــة للمســاءلة ويمكــن أن تســاهم أيضــا ًيف تفكيــك أنظمــة
المســاءلة الحكوميــة ممــا يــؤدي إىل جــودة مدرســية أقــل بســبب القواعــد غيــر الكافيــة وغيــر المســتقرة بيــن المــدارس خاصــة يف ســياق
األزمــات .ســيفاقم هــذا التضعيــف ألنظمــة المســاءلة الحكوميــة عــدم المســاواة بيــن المتعلميــن والمدرســين عــى حــد ســواء.
تتطلــب الشــراكة المدرســية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمــدارس الخاصــة قليلــة التكلفــة قواعــد عامــة قويــة ولكــن يف حــاالت األزمــة
والطــوارئ يمكــن أن تكــون قــدرة القطــاع الحكومــي ضعيفــة لتحقيــق ذلــك ( ديكســون ;2015،جابــار .)2016،عــى ســبيل المثــال بــدون
أنظمــة المســاءلة الصارمــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ يمكــن أن تتبــى المــدارس منهاجــا ً يزيــد مــن التمييــز ضــد األقليــات العرقيــة أو
السياســية بينمــا الحاجــة يه لمــدارس تضمــن األمــان والحمايــة.
يف النهايــة فــإن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمــدارس ذات التكلفــة القليلــة يمكــن أن تســاهم يف تــردي أنظمــة التعليــم
الحكوميــة بشــكل كامــل ألن اآلبــاء يتوقفــون عــن الضغــط لإلصــاح وأصواتهــم لــم تعــد تســمع .لديهــم حــى إمكانيــة تقويــض قــدرة الدولــة و
تفتيــت قــدرة الحكومــة عــى تزويــد تعليــم ذي جــودة عــى األمــد الطويــل .وفيمــا كان ذلــك ســهوا ًأو بــدون قصــد فــإن الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص والمــدارس الخاصــة قليلــة التكلفــة يمكــن أن تفاقــم عــدم المســاواة والوصــول إىل التعليــم عــن طريــق تشــكيل طبقــة أخــرى
مــن التعليــم ( نوفيلــي .)2016 ،فبهــذه الطــرق المختلفــة يمكــن لشــراكة القطاعيــن العــام والخــاص والمــدارس الخاصــة قليلــة التكلفــة أن
تناقــض التزامــات حقــوق اإلنســان والمبــادئ اإلنســانية وااللتزامــات القانونيــة للدولــة الخاصــة بجعــل أولويتهــا "تقديــم تعليــم مجــاين عــام
عــى أعــى مســتويات الجــودة الممكنــة" وللتأكيــد عــى مقدمــي خدمــات التعليــم الخــاص بــأال يســاهموا بــأي "أثــر منهجــي مناقــض للتمتــع
بحــق التعليــم ( ".مبــادئ أبيجــدان ،2019 ،رقــم  ،34رقــم .)73f
انخراط الشركات يف صياغة السياسة العامة
لقــد تــوىل متعهــدي الشــركات أدوارا ً ملحوظــة يف محفــل السياســة العالميــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ .وبينمــا تقــدم مشــاركتهم طرقــا ً
غيــر تقليديــة لتحقيــق الهــدف الرابــع مــن اهــداف التنميــة المســتدامة بإمكانهــا أيضــا َأن تقــود إىل تضــارب يف المصالــح بيــن األهــداف
اإلنســانية واألهــداف النفعيــة .عبــر ترســيخ المصالــح الخاصــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يمكــن أن يتــم تقويــض واجــب الحكومــات
الوطنيــة يف التصــدي لهــذه األزمــات.
مــع ذلــك فــإن المشــاركة المتزايــدة لمتعهــدي الشــركات يف نقاشــات السياســة العامــة عــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يُنظــر إليــه عــى أنــه
طريقــة لتحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة التنميــة المســتدامة حيث"القيــادة القويــة بالتجــارة يمكــن أن تفتــح بــاب االســتثمارات
الضروريــة للتأكيــد عــى فــرص التعليــم ذات الجــودة لكافــة األطفــال والراشــدين ( ".بوصلــة  . )2017،SDGكان قــادة العمــل مشــاركين بارزيــن
ـب دورا ً مهمــا يف صياغــة
يف الفعاليــات المرتبطــة بالتعليــم عــى مســتوى عــايل يف التعليــم يف ســياق األزمــات اإلنســانية و أخــذوا يف لعـ ً
السياســة العامــة للتعليــم و تمويلــه يف حــاالت الطــوارئ.
تدعــم مشــاركة القطــاع الخــاص يف صياغــة السياســة العامــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ فكــرة أن أعمالهــم تمتلــك خبــرات خاصــة يف
تصميــم التعليــم اإلبــدايع ولديهــا أفــكار جديــدة حــول آليــات تمويــل غيــر التقليديــة مثــل روابــط األثــر االجتمــايع .احتضــن عــدة فاعليــن
متعــددي األطــراف و مموليــن مــن قبــل الحكومــة متعهــدي الشــركات كمســاهمين عــى مســتوى السياســة العامــة يف التعليــم العالمــي (
يونســكو وآخــرون :2013،بــراون .)2016 ،تتضمــن الشــراكة األكبــر لعــدة مســاهمين يف التعليــم والممولــة لعــدة حكومــات هشــة ومتأثــرة
بالصــراع ،ويه الشــراكة العالميــة للتعليــم ،مقعــد انتخــايب منفصــل للقطــاع الخــاص ممــا يؤكــد التدخــل المباشــر للقطــاع يف السياســة
التعليميــة العالميــة .بشــكل مشــابه فــإن صنــدوق "التعليــم ال يمكنــه االنتظــار" يتضمــن أيضــا ً تجــارة يف هياكلــه اإلداريــة ( مينــايش.)2019،
وكان للنقــاد مخــاوف حــول دور التجــارة يف صياغــة السياســة األمــر الــذي يمكــن أن يتســبب يف تضــارب محتمــل يف المصالــح بيــن الســلطة
المعطــاة لمتعهــدي القطــاع الخــاص غيــر المنتخبيــن الوصولييــن وبيــن األهــداف اإلنســانية .باإلضافــة إىل ذلــك فــإن مشــاركة القطــاع الخــاص
يف صياغــة السياســة العامــة يمكــن أن يســاوم عــى صنــع القــرار الديمقــرايط يف السياســة العالميــة حيــث يقــوم هــؤالء الذيــن يمتلكــون
المــوارد بتشــكيل السياســة كمــا هــو مبيــن يف التصــدي لكوفيــد 19-و وغيرهــا .كمــا أن زيــادة الســلطة الخاصــة يف التعليــم يف حــاالت
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الطــوارئ حيــث يكــون هــدف جهــات العمــل صياغــة السياســة بمــا يخــدم ربحهــم قــد شــكل مخــاوف اســتغالل الســكان المســتضعفين
وتقويــض الدولــة مــن خــال تدعيــم المصالــح الشــخصية ( زكريــا ومينــايش.)2020 ،
مشاركة الشركات يف التأييد
وقــد أدى اإلدراك المتزايــد بالحاجــة إىل دعــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ إىل اســتخدام عــدة جهــات تجاريــة بــارزة ألصواتهــا يف
حمــات التوعيــة واألنشــطة اإلعالميــة .وعــى الرغــم مــن أن هــذا التأييــد يتيــح فرصــة كبيــرة لتعزيــز التعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
فإنهــا تتطلــب أيضــا ً التزامــا ً طويــل األمــد لتحقيــق أي أثــر مســتدام.
كان التحالــف العالمــي لألعمــال التجاريــة مــن أجــل التعليــم العبــا ً رئيســا ً يف دعــوة أعضــاء القطــاع الخــاص إىل تأييــد التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ .وكان لممثــي قطــاع األعمــال صــوت يف مســألة التعليــم يف ســياق األزمــات يف مناســبات بــارزة مثــل المنتــدى االقتصــادي العالمــي،
ومؤتمــر القمــة العالمــي للمســاعدة اإلنســانية يف اســطنبول ،والمنتــدى العالمــي لالجئيــن .وباإلضافــة إىل اجتــذاب اهتمــام وســائل اإلعــام
والمســاعدة يف زيــادة الــويع العــام باألزمــات ،فــإن الدعــوة إىل األعمــال التجاريــة يمكــن أن تكــون وســيلة غيــر مباشــرة الجتــذاب المزيــد مــن
االهتمــام الســيايس لقضيــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،بالنظــر إىل االعتــراف واالحتــرام المقدميــن لقــادة األعمــال الذيــن يتمتعــون بمركــز
المشــاهير .وقــد يســاعد القطــاع الخــاص أيضــا يف ضمــان التمويــل الــذي يضــايه تمويــل المانحيــن.
غيــر أن منتقــدي أنشــطة التأييــد البــارزة الــي تقــوم بهــا الجهــات الفاعلــة يف قطــاع األعمــال يشــيرون إىل أن أنشــطة الدعــوة قصيــرة األمــد
يف مجــال األعمــال التجاريــة قــد ال تــؤدي إىل أثــر مســتدام أو إيجــايب يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن التأييــد الــذي
يهــدف إىل خدمــة المصلحــة الذاتيــة ،عــى ســبيل المثــال ،تحســين صــورة العالمــة التجاريــة  -مــن المرجــح أن تثبــت عــدم فعاليتهــا لالهتمــام
عــى المــدى الطويــل باألزمــات ،بــل وتبــدو يف بعــض الحــاالت انتهازيــة ألنهــا تســهم يف تحقيــق مكاســب شــخصية ومهنيــة.
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التوصيات
تقــع المســؤولية النهائيــة لحمايــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى عاتــق الســلطات المحليــة .ويشــمل ضمــان توفيــر التعليــم وتمويلــه
وتنســيقه وتنظيمــه .يجــب أن تدعــم أي مشــاركة للجهــات الفاعلــة الخاصــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ هــذا االلتــزام القانــوين وتســاهم
يف الحفــاظ عــى الحــق يف تعليــم آمــن وعــادل وعــايل الجــودة لجميــع األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــة.

إن مبدأ « الضرر وال ضرار» هو مبدأ العمل اإلنساين.
يجــب أن تلتــزم جميــع أنشــطة القطــاع الخــاص يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بمبــدأ "ال ضــرر وال ضــرار" وأن تضمــن الحقــوق التعليميــة
للســكان المتضرريــن .وقــد تــؤدي األعمــال التجاريــة ،الــي تتمتــع بالمعلومــات الكافيــة والحساســية إزاء حــاالت األزمــات ،إىل تعزيــز اإلنصــاف
وحمايــة أفــراد المجتمعــات المحليــة المتأثريــن مــن التدخــات الضــارة المحتملــة الــي تســتغل ضعــف أولئــك الذيــن يعانــون مــن األزمــات
لتحقيــق مكاســب ماليــة أو الــي تــؤدي إىل نشــوب الصراعــات أو تدعمهــا أو تفاقمهــا .يتعــارض اســتغالل الفئــات الســكانية األكثــر عرضــة
للمخاطــر بشــكل مباشــر مــع المبــادئ اإلنســانية المتمثلــة يف "عــدم إلحــاق الضــرر" ،والمعاييــر الدنيــا مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ الــي تدعــو إىل الحمايــة ،أي التحــرر مــن الممارســات االســتغاللية.

إعطاء األولوية لمشاركة المجتمعات المحلية المتضررة.
وكمــا ورد أعــاه ،أظهــرت األدلــة أن األدوار المختلفــة الــي يطلــع بهــا القطــاع الخــاص يف التمويــل والتكنولوجيــا وصنــع السياســات والشــراكات
تنطــوي جميعهــا عــى خطــر الحــد مــن مشــاركة المجتمعــات المحليــة المتضررة.
ولكــن بــدون تدخــل المجتمــع المحــي النشــط ،فــإن التدخــات المدعومــة مــن األعمــال التجاريــة تخاطــر بالتصميــم والتنفيــذ غيــر المتوافــق
مــع المصالــح المحليــة وأنظمــة المعرفــة .وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إىل نتائــج تعليميــة هزيلــة وممارســات تمييزيــة محتملــة تــؤدي إىل
نشــوب النزاعــات أو إدامتهــا أو تفاقمهــا .أظهــرت األبحــاث أن األنشــطة التجاريــة الــي تســتجيب لألزمــات اإلنســانية غالبًــا مــا تميــل إىل تعزيــز
كاف الحتياجــات المجتمــع ( ليندسكوف-جاكوبســن)201 ،؛،ســكوت ســميث.)2016 ،
التدخــات غيــر الســياقية الــي ال تســتجيب بشــكل ٍ
عــاوة عــى ذلــك ،عندمــا تدفــع أهــداف الربــح التدخــات يف التعليــم ،فــإن هــذه األنشــطة عــادة مــا تعــي األولويــة للمصالــح التجاريــة بــدال ً
مــن تلبيــة احتياجــات المجتمعــات المتضــررة.
يســلط الحــد األدىن مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الضــوء عــى أهميــة تحليــل الســياق الــذي يتضمــن
"استشــارة واســعة مــع المجتمــع ( ".شــبكة اآليــي  ،2010صفحــة  .)109ومــع ذلــك ،تشــير الدالئــل إىل أن الشــركات نــادرًا مــا تجــري مثــل هــذه
التحليــات ،ممــا يــؤدي إىل "تدخــات قــد تكــون ضــارة ( ".نوفيلــي ،2016 ،ص .)20

دعم استدامة التعليم الحكومي عىل المدى الطويل.
أثــارت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية مخــاوف بشــأن مــدة التــزام بعــض الجهــات الفاعلــة يف األعمــال التجاريــة المشــاركة يف التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ .اعتمــا ًدا عــى الدوافــع وطبيعــة الدعــم ،غالبًــا ال تلتــزم الشــركات بالتزامــات طويلــة األجــل للخدمــة يف ســياقات األزمــات ومــع
المجتمعــات المتضــررة ( منــايش وزكريــا2017 ،؛ ســكوت ســميث2016 ،؛ ســاندفيك وآخــرون .)2014 ،عندمــا ال تنتــج التدخــات أرباحًــا
متوقعــة أو يتضــاءل اهتمــام وســائل اإلعــام ،فــإن بعــض الشــركات تقلــل الدعــم" :هنــاك مخاطــر حقيقيــة مــن اســتثمارات القطــاع الخــاص
الــي ترفــع التوقعــات ،وتضــع حوكمــة جديــدة ،وهيــاكل مؤسســية ،وشــراكات ،ثــم تســحب التمويــل عندمــا ال تكــون المشــاريع عــى الفــور
تــؤيت ثمارهــا ،تاركــة الــدول بــدون المــوارد أو القــدرات الالزمــة اللتقــاط القطــع ( ".نوفيلــي ،2016 ،ص .)18
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تنظيم أنشطة القطاع الخاص.
ويجــب إخضــاع الجهــات الفاعلــة الخاصــة المشــاركة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لنفــس مبــادئ المســاءلة الــي تخضــع لهــا الجهــات
الفاعلــة غيــر الحكوميــة األخــرى والكيانــات الحكوميــة .عــى ســبيل المثــال ،يجــب عــى الدولــة تنظيــم مقدمــي خدمــات التعليــم مــن القطــاع
الخــاص لضمــان الجــودة واإلنصــاف وإمكانيــة الوصــول ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمتعلميــن واألســر المتأثــرة باألزمــة .يف حــاالت الطــوارئ ،قــد
يكــون تنفيــذ األطــر التنظيميــة تحديًــا بشــكل خــاص ،لكــن الحكومــات ال تــزال ملزمــة قانونيــا بمحاســبة الجهــات الفاعلــة الخاصــة عــن أفعالهــا.
كمــا هــو موضــح يف مبــادئ أبيدجــان ،يجــب عــى جميــع المؤسســات التعليميــة المدعومــة مــن الدولــة  -الخاصــة والعامــة  -االلتــزام باألطــر
التنظيميــة الــي تضمــن الجــودة والوصــول والمســاواة يف التعليــم ( مبــادئ أبيدجــان ،2019 ،رقــم  .)63-51قــد يســاهم التنظيــم ً
أيضــا يف
ضمــان تنســيق أفضــل وعــدم ازدواجيــة الجهــود واالســتدامة والدعــم طويــل األجــل اللتــزام الدولــة بدعــم الحــق يف التعليــم.

تعزيز الشفافية يف األنشطة الهادفة إىل الربح.
ويمكــن لألنظمــة ،الــي تدعمهــا كل مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة ،أن تضمــن أيضــا الشــفافية يف أنشــطة األعمــال .وتترافــق الشــفافية
فيمــا يتعلــق باألنشــطة الــي تســى إىل تحقيــق الربــح مــع المســاءلة ووضــع إطــار تنظيمــي قــوي للتعليــم.
ومــن ثــم ينبــي أن تنظــم الحكومــات الجهــات الفاعلــة الــي تســى إىل تحقيــق الربــح وأن تلــزم بالكشــف عــن شــروط التمويــل واألنشــطة
الــي تســى إىل تحقيــق الربــح ،ممــا يســاعد عــى تحديــد تضــارب المصالــح الــذي يتعــارض مــع مبــدأ "عــدم الحــاق الضــرر" .يجــب أن
تتضمــن عمليــات اإلفصــاح المطلوبــة ،عــى ســبيل المثــال ،نوايــا إنشــاء أســواق جديــدة للمنتجــات ،وترابــط العالمــات التجاريــة ،واختبــار
المنتــج .يجــب أن يشــمل اإلفصــاح الروتيــي ً
أيضــا أي مســاس محتمــل بخصوصيــة المتعلميــن ،وجمــع البيانــات الخاصــة ،والتنميــط المرتبــط
بالتقنيــات التعليميــة ،وتطبيقــات القياســات الحيويــة ،والتســويق للســكان المســتهدفين.

ضمان أن يكون التمويل الخاص للتعليم يف حاالت الطوارئ شفافا ومنصفا ومنسقا.
تتحمــل الدولــة المســؤولية النهائيــة عــن ضمــان كفايــة التمويــل وتوفيــر التعليــم ،وأن المــوارد الماليــة كافيــة لدعــم فعــال وشــفاف لسياســة
التعليــم والتخطيــط والتنفيــذ .وعندمــا تكــون المــوارد الماليــة والماديــة والبشــرية المتاحــة محليا غير قــادرة عىل تلبيــة االحتياجــات التعليمية،
قــد يكــون التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة الخاصــة خيــارا ،بــل وضروريــا يف بعــض الحــاالت .ومــع ذلــك ،يجــب أال يقــوض التمويــل الخــاص
الملكيــة الوطنيــة والمحليــة لبرامــج التعليــم .عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك حاجــة إىل تمويــل مســتدام ويمكــن التنبــؤ بــه إلحــداث تأثيــر عــى
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،حيــث يتــم تنســيق التمويــل الخــاص يف حــاالت الطــوارئ مــع ترتيبــات التمويــل طويلــة األجــل واســتراتيجيات
الخــروج .يشــير الحــد األدىن مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ً
أيضــا إىل أن "ترتيبــات التمويــل الطــارئ
يجــب أن تأخــذ باالعتبــار ظــروف وتقاليــد ســوق العمــل الوطنيــة واإلقليميــة وتجنــب وضــع ســوابق ال يمكــن الحفــاظ عليهــا" (اآليــي،2010 ،
ص  .)32وبالتــايل ،يجــب أن يتــم توجيــه تعبئــة المــوارد الخاصــة وتخصيصهــا مــن خــال التحليــل الســيايس ،لتجنــب تأجيــج االنقســام عــن
طريــق إنتــاج أو اســتمرار عــدم المســاواة الــي تشــكل مصــدرًا للشــكوى (نوفيــي وســميث.)2011 ،

وضع إرشادات محددة حول مشاركة القطاع الخاص يف التعليم يف حاالت الطوارئ.
وبالنظــر إىل التوتــرات الفريــدة الناشــئة عــن مشــاركة القطــاع الخــاص يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،فــإن إضافــة مبــادئ أبيدجــان الــي
تعالــج هــذه المســألة بشــكل مباشــر مــن شــأنها أن تســاعد يف توضيــح التوقعــات المتعلقــة باســتجابات الحكومــة .كمــا هو الحال يف ســياقات
التنميــة ،يجــب عــى البلــدان الــي تعــاين مــن األزمــات أن تحافــظ عــى االلتزامــات القانونيــة لضمــان الحقــوق التعليميــة للجميــع ،بمــا يف
ذلــك يف المــدارس الخاصــة .ومــع ذلــك ،غالبًــا مــا تــؤدي حــاالت الطــوارئ إىل اضطرابــات يف االقتصــادات وقــدرات الدولــة والبنيــة التحتيــة
ممــا يجعــل التمســك بهــذه المبــادئ أمـرًا صعبًــا بشــكل خــاص .عــى ســبيل المثــال ،قــد تقــدم الهيئــات الدوليــة ،بمــا يف ذلــك الــوكاالت الثنائيــة
والمموليــن متعــددي األطــراف مثــل الشــراكة العالميــة للتعليــم ( )GPEوصنــدوق التعليــم ال ينتظــر ( )ECWوالبنــك الــدويل جنبًــا إىل جنــب مــع
المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيــر الربحيــة ،مســاعدة للبلــدان الــي تعــاين مــن حــاالت الطــوارئ مــن خــال توجيــه الدعــم للمــدارس العامــة.
ومــن شــأن اإلرشــادات المحــددة حــول كيفيــة اســتجابة البلــدان للتعليــم الخــاص يف ســياقات الطــوارئ أن تســاعد ً
أيضــا يف تعزيــز قــدرة
حكوماتهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا .وأخيــرا ،فــإن التوجيهــات المتعلقــة بتعبئــة المــوارد يف البيئــات المتأثــرة باألزمــات قــد تكفــل عــدم تقويــض
التزامــات الحكومــة بســبب تمويــل القطــاع الخــاص.
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