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 مقدمة :

؛ الو المتسـارعة فـم ملتلـل المتـاالويتميز العصر الحديث بالكثير مـ  التييـراو لالتحـو       
فثمة تيير فم متال المعرفة لالتكنولوجيا التم أدو إلم ما يعرف بثـورة المعلومـاو لاالتصـاالو 

المتال السياسم الذى أدى إلم التحول الديمقراطم فـم الكثيـر مـ  الـدلل ، لتييـر ، لتيير فم 
فم المتال االقتصادى لاألخذ باقتصادياو السوق ... لقد كان لهذه التييراو تأثيرها علـم دلر 

 المؤسساو الملتلفة لعالقتها بالمتتمع .
 

اسـتحدث  ييـم مفـا يا لاتتاهـاو كما كان لهذه التييراو أثرها علم متـال اددارة ، الـذى       
حديثــة ، مثــا ج التــودة ال،ــاملة ، لاأليــزل بأاواعهــا ، لالمحاســألية ، ل دارة األ مــاو ، ل دارة 

 الوق  ، ل دارة األفراد ، لالتفويض ، لالالمركزية فم اددارة ... 

 لقــــد ااعاســـــ  التييـــــراو الســـــابقة ســـــواة المعرييـــــة أل التكنولوجيـــــة أل السياســـــية أل      
ــة ، علــم مؤسســاو المتتمــع عامــة لالتامعــة بصــفة خاصــة ، لالتــم  االقتصــادية ، أل ادداري
أصبح  أكثر اافتاحًا علم الأليئة اللارجية ، لقد فرض  عليها هذه التييراو أن تلألم متطلبـاو 
التنميـة لملتلـل المتـاالو ، لذلـ  مــ  خـالل الويـا  بـدلرها فــم متـال التعلـيا لالبحـث العلمــم 

ــا  بوخا فهــا أن تأخــذ بالمفــا يا ادداريــة لخدمــة ال متتمــع ، لممــا يســاعد التامعــة علــم الوي
، ممــا ، لاالافتــاع علــم المتتمــع لق ــاياهالحديثــة التــم تتــيا لهــا المرلاــة فــم إدارة  ــئواها 

 يما  التعليا التامعم م  الويا  بدلره . 
 

رد لالمتتمــع ، لبلــورة   الفــأحــد الــدعا ا التــم تســها فــم تكــوييعــد التــامعم التعلــيا  إن      
، لضمان طريق التطور السليا لألمة فم مسيرتها احو التقد  لالرقـم  مالما حاضره لمستقأللم

فم ملتلل الميادي  ؛ فهو السأليا األكيـد فـم إعـداد القـوى الب،ـرية المتلصصـة ، لهـو الـذى 
يمـد الواقـع  –أي ـًا  -ويعد الباحثي  ، ليألر  المواهب الفكرية لالطاقاو اللالقة المألدعـة ، لهـ

فـم سـأليا التصـدى لق ـايا  الوطنيـة لالفكريـة التـم تعمـا جاهـدةاالجتماعم لالسياسم بـالقوى 
 . (0) لتطويرهالواقع لطرع بدا ا 

 

ــم المتتمعــاو المعاصــرة       ــًا لمــؤثرًا ف ــا موقعــًا مهم تحــوالو تتــرى  لتعــي فالتامعــاو تمث
ولياو جديــدة ؛ لمواجهــة التحــدياو المتتــددة ، ، لتلقــم علــم التامعــاو مســئ يرة متســارعةبــوت
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بهـا ، مـ  خـالل ا،ـاطاتها الملتلفـة   للتصبا التامعاو را دة فم تطوير متتمعاتها لالنهوض
التم تسها فم إعداد جيا جديد ، يملـ  القـدرة علـم مواجهـة متطلبـاو الحيـاة المعاصـرة ، مـ  

 . (3)م خالل إقامة  راكة فاعلة مع المتتمع ؛ لتطويره لتنميت
 

لقد تييرو النظرة التقليدية إلم التامعة ، للا يعد كا ما تتمركز حولـم اهتمامـاو المعنيـي      
بالتامعــاو هـــو االهتمـــا  باألبعــاد التعليميـــة لالبحثيـــة . فأمـــا  التفــاعالو التـــم تحـــد  داخـــا 

و األساسـية التامعة ، لأما  ال يوط لالمؤثراو التم تتعرض لها م  خارجها ، لأمـا  االاحيـا ا
التـم تحاــا التامعــة فــم توجهاتهــا احــو المتتمــع المحــيل بهــا ، لأمــا  التوقعــاو التــم تنتظرهــا 
ــيق مــ  المباليــة القــول إن التامعــة  ــة الملتلفــة مــ  جامعــة اليــو  ، فلاــم ل القــوى االجتماةي

 . (2)متتمع ينطوى علم قدر كألير م  اللصا ص السياسية 
 
 

ــع المعاصــر مــ       ــة للتامعــة  لي،ــهد الواق ــوى دافع ــا ق ــا يمث ــة م ــراو الكثيــرة لالعميق المتيي
، تها التقليديـــةالمؤسســـاو التعلـــيا العـــالم لتلـــرا عـــ  عزلتهـــا المورلثـــة ، لتتتـــال  مســـئولي

 . (4)ق اياه كثر قربًا م  المتتمع لالتصاقًا بلتواجم مسئولياو جديدة تتعلها أ
 

المتتمـع؛ لالتامعـة  اد ـعاع الثقـافم علـم ، لهم مركز الفكـر ل فالتامعة هم بي  اللألرة      
بمــا لــديها مــ  إماااــاو ماديــة لب،ــرية فــم ملتلــل التلصصــاو العلميــة يمانهــا التفاعــا مــع 

مواجهــة م،ــاالتم لتقــديا الحلــول ل  ، لادســها  اديتــابم فــم تنميتــمملتلــل ق ــايا المتتمــع 
عم الثقـافم للمتتمـع ، لال فـم ت،ـايا الـو  –كـذل   –المألتكرة للتيلب عليهـا ، لتسـها التامعـة 

   أن التامعة ال يمانها الويـا  بهـذه األدلار إال إذا كااـ  تتمتـع بدرجـة كأليـرة مـ  االسـتقالل 
 فم إدارة  ئواها .

      

لقــد كــان مــ  مبــادم التعلــيا التــامعم األساســية ج ثاالســتقاللث ؛ حيــث إن حركــة البحــث      
ــداع ، ال ــار لادب ــ  العلمــم لالتفكيــر لاالبتك ــاه تســوده أجــواة تنأل ــم من ــة ال لال تزدهــر إال ف حري

ديمقراطية ، لك  التتربة الواقعيـة أثألتـ  أاـم  ـبم مسـتحيا ؛ فمـا دامـ  الحاومـة هـم التـم الل 
ــالم فقــدو التامعــة اســتقاللها ، إال ييمــا يتصــا بالتســيير  ــي ث ، لبالت ــدفعث ، فهــم التــم ثتع ثت

 . (5)الذاتم 
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مؤسسـة مسـتقلة فعـاًل ، لعلـم الـر ا  0211عنـدما أا،ـئ  عـا   لكاا  التامعة المصرية     
جنيـم مـ  ل ارة المعـارف ، فـلن التامعـة خلـ   3111م  حصولها علم إعااة سـنوية مقـدارها 

محافظة علـم اسـتقاللها ج لـا تتـدخا الحاومـة ال فـم تعيـي  األسـاتذة ، لال فـم منـاهتها التـم 
ــا تحــالل أن ت ــع أحــد موخفيهــا  ــا إن التامعــة يدرســواها ، لل ــا للتامعــة ، ب فــم اددارة العلي

استقل  ببعثاتها التم كاا  تحدد لجهتها لموضوعاتها دلن است،ارة أية جهـة حاوميـة ، لقـد 
علـــم أن  0225ل0222، لعـــدل فـــم  0231اــص ألل قـــااون لتنظـــيا التامعـــة الصـــادر عـــا  

 . (6)التامعة ثتدير أمورها بنفسهاث 
ــممــ  ا (01المــادة ) لتــنص      ــة لهــو  لدســتور المصــرى عل ــم الدلل ــيا حــق تكفل أن ج ثالتعل

إلزامم فم المرحلـة االبتدا يـة ، لتعمـا الدللـة علـم مـد ادلـزا  إلـم مراحـا أخـرى لت،ـرف علـم 
ــي   التعلــيا كلــم ، لتكفــا اســتقالل التامعــاو لمراكــز البحــث العلمــم بمــا يحقــق الــربل بينــم لب

لســنة  42( مــ  قــااون تنظــيا التامعــاو 0مــادة )كمــا تــنص ال (1)حاجــاو المتتمــع لاداتــااث 
عليا التـامعم لحاجـاو الت علم ج ثلتكفا الدللة استقالل التامعاو بما يحقق الربل بي  0213

 . (1)اتااث المتتمع لاد 
 

التامعاو ، لتحقيـق  الدستور المصرى لقااون تنظيا التامعاو ينصان علم استقالل  إن     
و يـرتبل بدرجـة الحريـة التـم تـنعا بهـا ، لهـم التـم تماـ  التامعـاو االستقالل الكاما للتامعـا

المتتمـع منهــا ، لمـ  ثــا فــلن مـ  تحقيــق أدلارهـا التــم حـددتها لنفســها ، لتلــ  التـم يتوقعهــا 
التامعـة لالســتقالل لالحريـة فـم إدارة  ــئواها يفقـدها الكثيـر مــ  خصا صـها ، لقــدرتها  افتقـاد

 علم تحقيق أهدافها .
 

 حث :مشكلة الب

ة التـــم تعـــوق فعاليـــة الـــدلل الناميـــة هـــم الم،ـــالة الر يســـتـــدل ال،ـــواهد أن اددارة فـــم      
، د مـ  توافرهـا لتنـالل هـذه الم،ـالةمؤسساو التعليا العالم . لهناك متموعة م  المبادم البـ
دم إال أن هـذه المبــا (2)لالمحاســألية  مثـا الحريـة األكاديميــة ، لاالسـتقالل الــذاتم ، لالرقابـة ،

يحـول دلن تحويقهـا المركزيــة ال،ـديدة التــم يـدار بهــا التهـا  اددارى للدللــة ، لالتـم تــنعاق 
 بدلرها علم سيطرة الدللة علم التامعاو .
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 إام ليق م  المبالية رد معظا أسباب األ مة التم يعاام منها التعليا التـامعم فـم مصـر     
رى داخــا التامعــة كمؤسســة علميــة ؛ فــالمالما إلــم جمــود النظــا  اددارى العــا  ، لالــنمل اددا

الر يسة ل،اا التنظيا اددارى الهرمـم لتسلسـا السـلطاو لاللـوا ا لالقـوااي  التـم تـنظا العمـا 
، لعـد  لتعـدد جهـاو الرقابـة علـم التامعـاولتحدد المسئولياو لتو ع األدلار فم التامعـاو ، 

يناســب الــدفع القــوى لالبتكــار لالتتديــد  تمتــع التامعــاو باالســتقالل الكامــا ، كــا ذلــ  لــا يعــد
 . (01)التعليميي  المطلوبي  فم الوق  الراه  

 

ن أ مة التامعاو المصرية ترجع إلـم طأليعـة العالقـة بـي  التامعـة لالسـلطة السياسـية ، إ     
علـم . لقـد ترتـب  (00)لالتم اتسم  بتسلل الدللة علم التامعة ، لاقص االعتماداو الماليـة 

ــم التامعــةســيطرة ا عــد  الســماع لهــا بــاالاطالق لمناق،ــة ق ــايا اجتماةيــة د يقــة  لدللــة عل
ــة  ــا البحــث العلمــم يأخــذ الصــفة األكاديمي ــا جع ــاو   لمحــددة ، مم ــدًا عــ  متري ــة بعي المطلق
 . (03)األحدا  الواقعية ، ليحصر التامعة فم لخيفتها التعليمية 

 

؛ و ، األمر الذى أفقـدها اسـتقاللهاعلم التامعا لثمة دال ا ت،ير إلم ا دياد تسلل الدللة     
، لسـة مسـا ية لمتلـق ال،ـعبصدر تعديا علم قـااون التامعـة عـرض فـم ج 0224ففم عا  
م هذا القااون ااتلاب العميد ، لأصبا العميد يعي  م  ر يق التامعة ، لهو مـا يعنـم لقد ألي

لعمـداة لالـوكالة لر سـاة األقسـا  أن ل ير التعليا العـالم هـو الـذى يعـي  ر سـاة التامعـاو لا
(02 ). 
 

حريتهـا ، لهـو مـا   كذل  فلن لجود الحرس التامعم ينتقص م  استقالل التامعة ليقيـد      
ــة العليــا ، الســأل   ،  32/01/3101أ ــار إليــم الحاــا التــاريلم الصــادر عــ  المحامــة ادداري

( اســتقالل 01فــم المــادة ) بلليــاة الحــرس التــامعم ؛ ألاــم يتنــاقض مــع الدســتور الــذى يافــا
 التامعاو باا ما يتعلق ب،ئواها .

 

لأكــدو المحامــة أن لجــود قــواو لل،ــرطة متمثلــة فــم إدارة الحــرس التــامعم داخــا حــر       
جامعة القاهرة بصفة دا مة ، يمثا ااتقاصًا م  االسـتقالل الـذى كفلـم الدسـتور للتامعـة ، لأن 

رية األساتذة لالباحثي  لالطالب ، لها يـرلن أن ثمـة جهـة هذا التواجد الدا ا يمثا قيدًا علم ح
التامعـــة تراقــب تحركـــاتها لتــتحاا فـــم أخــرى ال تتبـــع التامعــة متواجـــدة بصــفة دا مـــة داخــا 

ممارستها ألا،طتها بـالمنا لالمنـع ، لألضـح  المحامـة أن الال حـة التنفيذيـة لقـااون تنظـيا 



 م3103( يوليو 23ـــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 26 - 

باــا جامعــة ، تتحــدد مهامهــا فــم حمايــة التامعــاو اصــ  علــم إا،ــاة لحــدة لألمــ  التــامعم 
من،آو التامعة لأمنهـا لتتبـع ر ـيق التامعـة مبا ـرة ، لت ـع بـذل  اللألنـة األخيـرة فـم الألنـاة 

 . (04)الت،ريعم لكفالة استقالل التامعاو باا ما يتعلق ب،ئواها 
 

كمـــا أن المتلـــق األعلـــم للتامعـــاو مظهـــر  خـــر لعـــد  اســـتقالل التامعـــاو ، لقـــد كـــان      
يقـو  بالتنسـيق بـي  التامعـاو لاقتـراع سياسـاو عامـة ، للـا  0251المتلق منذ إا،ا م عا  

أصــبح  ر اســـة  0254ياــ  لــم دلر تنفيـــذى للحفــاق علـــم اســتقالل التامعـــاو ، لفــم عـــا  
ــيا العــالم عــا   ــو ير التعل ــا أصــبح  الر اســة ل ،  0262المتلــق ألقــد  مــديرى التامعــاو ، ث

معاو هـو المهـيم  تمامـًا علـم التامعـاو ؛ فر يسـم هـو الـو ير ، لأصبا المتلق األعلم للتا
ــاو ، لأع ــاة المتلــق ، لاألع ــاة مــ  اللــارا ،  لهــو الــذى يعــي  مــديرى للكــالة التامع

لملزمــة للتامعــاو ، لتــا توســيع صــالحياو المتلــق ليصــدر لأصــبح  قــراراو المتلــق اافــذة 
ـــدو التامعـــاو اســـتقاللها ب الكامـــا ، لأصـــبح  متـــالق األقســـا  قـــراراو تنفيذيـــة ، لهاـــذا فق

لالكلياو لالتامعاو ال سلطة حويوية لها ، لتوسع  اختصاصاو المتلق فأصـبا يحـدد اظـا  
لالمـــذكراو ، لي ـــع الال حـــة   الدراســـة لاالمتحااـــاو لالدرجـــة العلميـــة لرســـا سياســـة الكتـــب 

 . (05)التنفيذية للتامعاو لاللوا ا للكلياو 
 

) السـيد سـالمة عـد  اسـتقالل التامعـاو ، حيـث ي،ـيربية مظهـرًا  خـر للتعد الال حة الطال     
فم دراستم ع  التربية السياسية ل،ـباب التامعـاو إلـم الال حـة الطالبيـة الصـادرة  اللميسم (
لالتم كاا  تمثا محصلة الوعم الوطنم لالسياسم لالثقافم لطالب مصـر ، إال  0216فم عا  

اســتهدف  تصــاية العمــا الطالبــم  -0212عــا   –حــة أخــرى أاــم تــا تعــديلها لاســتألدل بهــا ال 
الـذاو العمــا السياسـم ، كمــا تــا إليـاة االتحــاد العـا  لطــالب التمهوريــة لتصـبا كــا جامعــة بل 

 . (06)منعزلة ع  اظيراتها 

تـا ا تيـال اـوادى سماعيا علم ( إلم أام تا بيع جزة م  التامعة عندما سعيد إ لي،ير )     
، لتعمـا يلتـار أع ـاةها الـزمالة بـلرادتها يق ، لالتم كااـ  تنظيمـاو حـرةأع اة هيئة التدر 

لاددارة العليـا ، لكـان ذلـ  اسـتنادًا إلـم تلـ      علم رعايـة  ـئواها بعيـدًا عـ  ضـيوط األمـ  
 . (01)الحتة الرخيصة ، أال لهم اال تيال بالسياسة 
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بالتامعـاو ، لهـو مـا يتعـارض مـع إن جميع ال،واهد السابقة تدل علم ااعـدا  االسـتقالل      
ــذل  –الدســتور لقــااون تنظــيا التامعــاو ، لهــو مــا يــؤثر  ــالل التامعــة لق ــايا  -ك علــم تن

ـــداع  المتتمـــع بحريـــة ، لبالتـــالم ال يـــتا تنـــالل م،ـــاالو المتتمـــع لق ـــاياه بدرجـــة مـــ  ادب
 وااألها .لاالبتكار؛ إذ الحرية قري  ادبداع لاالبتكار ، لهم ضرلرة للتنمية بملتلل ج

 

 مما سألق يما  صيا ة م،الة البحث فم التسا ل التالم ج     
عالاـــاو لالمواثيـــق لادكيــي يماـــ  للتامعـــاو المصـــرية االســـتفادة مــ  خألـــراو بعـــض الـــدلل 

 العالمية فم متال استقالل التامعاو ؟
 ليتفرع ع  هذا التسا ل التسا الو التالية ج

 ها جواابم ؟ما مفهو  استقالل التامعاو ؟ لما أ -0
 ما أها اللألراو العالمية فم متال استقالل التامعاو ؟ -3
 ب،أن استقالل التامعاو ؟ صدروالتم  العالميةعالااو ادل  المواثيق ما أها -2
ما التوصـياو لالمقترحـاو لتحقيـق اسـتقالل التامعـاو المصـرية علـم ضـوة خألـراو بعـض  -4

 لادعالااو العالمية .لالمواثيق الدلل 
 

 هج البحث :من

استلد  الباحث المنهج الوصفم فم جاابم التحليلـم ؛ لمناسـألتم لموضـوع البحـث ؛ حيـث      
يقو  الباحث بتحليا األدبيـاو التـم تناللـ  اسـتقالل التامعـاو لخألـراو بعـض الـدلل ، لبعـض 

بهــدف لضــع توصــياو لمقترحــاو الســتقالل  ادعالاــاو العالميــة فــم هــذا المتــال ؛المواثيــق ل 
 معاو المصرية .التا

 

 أهمية البحث :

 تنبع أهمية البحث لالحاجة إليم مما يلم ج     
ــد ،  -0 ــالل التامعــة ، لهــم مؤسســة الفكــر لالبحــث العلمــم ، لمنبــع التنــوير لالتتدي أاــم يتن

 ال،املة .   فم عملية التنمية -بدرجة كأليرة–لعليها يعتمد المتتمع 
ما يافا لهـا الحريـة فـم إدارة  ـئواها ، لالتـم تـؤدى  أام يتنالل استقالل التامعاو ، لهو -3

 إلم ادبداع فم ملتلل جوااب لخا ل التامعة ، ليبعدها ع  الأليرلقراطية .
أام يتفق مع فكر التودة لمؤ راتها التم ال يما  تحققها إال فم خا استقالل التامعـاو ،  -2

 مثا ااتلاب الوياداو التامعية .
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دارى المعاصر الذى يؤكد علم الالمركزية فـم اددارة لدلرهـا فـم سـرعة أام يتفق لالفكر اد -4
 إاتا  العما .

ـــة لاســـتقالل  -5 ـــة األكاديمي ـــالل الحري ـــم تتن ـــة الت ـــاو العالمي ـــق لادعالا ـــالل المواثي ـــم يتن أا
 التامعاو ، لبذل  يما  لتامعتنا أن تساير التامعاو العالمية .

 م  البحث ؛ حيث يتوقع أن يستفيد منم كا م  ج تعدد الفئاو التم يمانها االستفادة -6
أساتذة التامعاو ؛ حيـث يتـيا لهـا الحريـة األكاديميـة بألسـع معاايهـا ، لاختيـار الويـاداو  -أ

 ذاو الكفاةة لتولم  ئون الكلياو لالتامعاو .
العملية التعليمية لالبحث العلمم ؛ حيث يتيا استقالل التامعاو حرية البحث فم ملتلـل  -ب
 لق ايا ، األمر الذى ينعاق إيتابًا علم العملية التعليمية لالمتتمع .ا
طــالب التامعــة ؛ لذلــ  بحريــة ممارســة األا،ــطة الطالبيــة الملتلفــة ، بمــا فيهــا الن،ــاط  -جـــ

 السياسم .
ـــيا التـــامعم ؛ لذلـــ   -د بتعـــرف التوااـــب المطلوبـــة لتحقيـــق اســـتقالل المســـئولي  عـــ  التعل

 حويقم .التامعاو ، لمتطلباو ت
ره اديتـابم علـم المتتمع عامة ؛ حيث إن العا د المتوقـع مـ  اسـتقالل التامعـاو ، لتـأثي -هـ

 .ملتلل قطاعاو المتتمعينعاق إيتابًا علم لخا ل التامعة ، 
 أهداف البحث :

 يسعم البحث إلم تحقيق األهداف التالية ج     
 التعرف علم مفهو  استقالل التامعاو لجواابم . -0
 التعرف علم بعض اللألراو العالمية التم تنالل  استقالل التامعاو . -3
 التعرف علم بعض المواثيق لادعالااو العالمية التم تنالل  استقالل التامعاو . -2
ــم لضــع توصــياو  -4 ــاو العالميــة ف ــدلل لالمواثيــق لادعالا ــراو بعــض ال االســتفادة مــ  خأل

 لمقترحاو الستقالل التامعاو المصرية .
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 مصطلحات البحث :

 استقالل الجامعات :

يعنم استقالل التامعة حريتها فم إدارة  ئواها بنفسها . ليما  تقسيا هذا المفهـو  إلـم      
التامعــة فــم ضــبل عمليــاو تحامهــا  حــق، لالتــم تعنــم التــالم ج اســتقاللية التامعــة ادداريــة 

فم تحديد أهدافها لبرامتها اللاصـة الداخلية ، لاالستقاللية األساسية التم تعنم حق التامعة 
(01) . 
 

اتهــا ، لفــم تعيــي  اة التامعــاو الحريــة فــم أن تحاــا ذعلــم أاــم إعطــ –كــذل   –ليعــرف      
الموخفي  األساسيي  بها ، لفم تحديد  رلط خدمة العاملي  بها ، لمرا بـة قألـول الطـالب بهـا 

ــة ، لتنظــ ــة مواردهــا المالي ــاهج الدراســية ، لمرا ب ــة ، لالمن ــاو قااواي يا كياااتهــا بوصــفها كياا
 . (02)مستقلة دلن تدخالو ال مألرر لها م  الحاومة للكاالتها الملتلفة 

فاالستقالل ي،ير إلـم عـد  تـدخا الدللـة أل أيـة قـوى أخـرى فـم  ـئواها ، ليعنـم حريتهـا      
 فم إدارة  ئواها ، لاتلاذ القراراو التم تنظا ملتلل جوااب العما بها .

 

 ت بعض الدول :خبرا

 ليعنم بها البحث التتارب الناجحة لبعض الدلل فم متال استقالل التامعاو .    
 

 ادعالااو العالمية جالمواثيق ل 
ــم عقــدو لاــص ميثاقهــا لبنودهــا علــم ضــرلرة اســتقالل التامعــاو       ــاو الت لهــم ادعالا

   لجواابم .
 

 إجراءات البحث :

 ث ، لتحقيق أهدافم لفق المحالر التالية جتسا الو البح ع يتا ادجابة      
 . ، لجواابم األكاديمية لاددارية لالماليةالمحور األلل ج يتنالل مفهو  استقالل التامعاو 

يتنالل استقالل التامعاو فم ألماايا لأمرياا لااتلترا لاليابان ، كلألراو يماـ  المحور الثاام ج 
 االستفادة منها فم مصر .

ادعالاـاو العالميـة التـم تناللـ  اسـتقالل التامعـاو المواثيـق ل ج يعرض لبعض المحور الثالث 
 بتواابم الملتلفة .
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المحور الرابع ج يتنـالل توصـياو لمقترحـاو لتحقيـق اسـتقالل التامعـاو المصـرية علـم ضـوة 
 لادعالااو العالمية .لالمواثيق خألراو بعض الدلل 

 

 جوانبه :المحور األول : مفهوم استقالل الجامعات و

، ثال  لخـا ل أساسـية ، لهـم التـدريقتتفق األدبياو علم أن التامعة يناط بها الويا  ب     
ــم  ــع لالبحــث العلمــم، لخدمــة المتتمــع، لتتو ــي القــدرة عل ــق هــذه الوخــا ل بمــدى تمت تحقي

 التامعاو باالستقاللية التم تتيا لها درجة عالية م  المرلاة فم إدارة  ئواها.
ــع لثمــة مت      ــا التمت ــم تفــرض عليه ــاو ، لالت ــم التامع ــنعاق عل ــة ت ــة ل قليمي ــراو عالمي يي

 (31)بدرجة عالية م  االستقاللية ، لأها هذه المتييراو ما يلم ج 
 النمو السريع فم المعرفة . -0
 الثورة العلمية لالتكنولوجية . -3
 التطور الها ا فم اظا للسا ا االتصال لاالاتقال . -2
 .علم الحصول علم حقوقها اداساايةالديمقراطية ، لحرص التماهير  اتساع دا رة -4
 التييراو السريعة فم طأليعة المه  فم سوق العما . -5
 الحرية االقتصادية لالتتارية . -6
 يادة طموع األفـراد ، لاختفـاة الفـرلق بـي  الريـي لالح ـر ، لخـرلا المـرأة إلـم متـاالو  -1

 تعليا .العما لسعيها احو المزيد م  ال
ارتفــاع كلفــة التعلــيا التــامعم التيــد ، لتقلــص مصــادر التمويــا التقليديــة لــم خاصــة مــع  -1

االتتـاه التديــد المتمثــا فــم ت ــا ل ســلطة الدللـة ، لالــدعوة إلــم التقليــا مــ  دلرهــا فــم 
ــيا  ــم المســتفيد مبا ــرة خاصــة فــم متــال التعل ــديا بعــض اللــدماو العامــة إل تمويــا لتق

 التامعم .
 الن الدللم لت،اب  المصالا .التع -2

 جتماعم علم التعليا التامعم . يادة الطلب اال -01
جديدة تتصدى لتدريق التلصصاو لالعلـو  التديـدة التـم يتطلألهـا إا،اة كلياو لمعاهد  -00

 سوق العما .
خهور تلصصاو بينية تتمع بي  أكثر مـ  تلصـص علمـم لتعـود إلـم أكثـر مـ  مـنهج  -03

 بحثم .
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 .بفلسفة التعليا المستمر فم التعليا التامعم  األخذ -02
 البحث الدةلب ع  مصادر بديلة أل إضايية لتمويا التعليا العالم . -04

 

ـــة       ـــة األكاديمي ـــا للحري ـــأمي  لالتفعي ـــب الت ـــا يتطل ـــا لالتكنولوجي ـــم مســـار العل ـــد  ف إن التق
ياساو لاللطل لتنفيذها ، لبذل  تلاذ القراراو ، لرسا الستقاللية اددارية لالقااواية فم الاالس

تتحما مسئولياو منتزاتها ل خفاقاتها ، دلن تألريراو أل التماس ألعذار خارا إطارها . لتتنـوع 
صور المستقألا للتعليا التامعم لفقًا لدرجة الحصااة ، التم يما  أن يوفرها المتتمـع لالدللـة 

. ليتو ـي ذلـ  علـم مـدى  (30)؛ لكم تصـبا التامعـة مؤسسـة متفتحـة حـرة ال منيلقـة أسـيرة 
ســتقاللية ، لــذل  ســوف يعــرض البحــث لمفهــو  اســتقالل التامعــاو ، لأهــا جوااــب تمتعهــا باال
 االستقالل .

 

 مفهوم استقالل الجامعة :

    )33(يما  تعريي استقالل التامعاو ج      
حقيق مهمتهـا . أل بأام ج ث القدرة ال،املة للتامعة علم العما بناًة علم اختياراتها اللاصة لت

السلطة للتامعة لحاا ذاتها دلن رقابة خارجية عليها ، فالتامعـاو لـديها سـلطة الحاـا الـذاتم 
ــتا  ــي  لالمتــال األكــاديم لالمــالم . يتــب أن ي ــة متــاالو لاســعة ، هــم ج متــال التعي فــم ثالث

  اتلــاذ جنبـًا إلـم جنــب مـع ممارســة الحريـة األكاديميـة للتماــي  مـممارسـة اسـتقالل التامعــة 
 القرار األكاديمم ، لتحقيق التفوق األكاديمم ث .

كما يعرف بأام ج ث استقالل التامعاو ع  الدللة لجميع القوى األخرى فـم المتتمـع التلـاذ  -
قراراتها اللاصة ب،أن إدارتها الداخلية ، لألضاعها لأللوياتهـا الماليـة ، للضـع سياسـاتها 

 . ر ادية لاألا،طة األخرى ذاو الصلة ثالتربوية لالتعليمية لالبحثية لاد 
ليعنم استقالل التامعة بأام ج ث حريتها كهيئة م  تدخا الدللة ، أل تـدخا أيـة هيئـة أخـرى  -

، خاصة أل عامة ، أل تـدخا أى فـرد مثـا ج الحـاكا ، السياسـم ، المسـئول الحاـومم ، أل 
 رجا األعمال ... ث .

 
 (32)بأام القدرة علم ج  فم ألسع معاايم ل الذاتم للتامعةليعرف االستقال      
 فم بعض الموضوعاو لالمتاالو . ماتلاذ قراراو مستقلة فم حدلد االلتزا  المؤسس -
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 اــا الميــدان ليسـما للعلمــاة بالم ــمإقامـة اظــا  الوــيا لتحديـد أ ــاال التمويــا ، الـذى يهي -
 قدمًا .

   العلماة لالطالب .تقرير معايير تقييا المؤسساو ، سواة علم مستوى كا م -
 تحديد المها  االستراتيتية للضع األهداف المؤسسية . -
تحديد االرتباط بي  متاالو أخرى فم المتتمع ، لالتم ينظر إليهـا علـم أاهـا حاسـمة لمزيـد  -

 م  التطوير المستقأللم ) مثا السياسة لاالقتصاد ......... ( .
 لمحتملة علم المتتمع .تحما مسئولية القراراو المتلذة لاآلثار ا -
 

لال يقصـد باسـتقالل التامعــاو ااعزالهـا عــ  المتتمـع ، لال اللـرلا عــ  اظمـم لقوااينــم ،      
ــم  ــة ، لعل ــة لالمالي ــة لادداري ــم  ــئواها األكاديمي ــة فــم اد ــراف عل ــم يعنــم حــق التامع للكن

ــ ــا األكاديمي ــتما  أجهزته ــم ت ــا اللــاص ؛ حت ــة مــ  خــالل قااواه ــة من،ــآتها التامعي ة لادداري
ــزا  للالماليــة مــ  إدارة  ــئواها إدارة ذاتيــة دلن أيــة معوقــاو أل قيــود ، لذلــ  علــم ضــوة اال  ت

بالقواعد لالويا المنظمة للعما داخا التامعة ، لفم إطار النظا لالقـوااي  العامـة فـم المتتمـع 
 . (34)، بما يافا للتامعة تحقيق دلرها المأمول بالكفاةة المرجوة 

 

معة حق اص عليـم الدسـتور لالقـااون ، لادعالاـاو العالميـة ، لهـو ي،ـير تقالل التافاس     
فللتامعـة خاصـة لمؤسسـاو إلم عد  تدخا الدللة أل أيـة قـوى متتمعيـة أخـرى فـم  ـئواها ، 

التعليا العالم عامة الحق فم إدارة  ـئواها بنفسـها ، لاتلـاذ القـراراو التـم مـ   ـأاها تحقيـق 
ــم لضــعت ــم إطــار األهــداف الت ــ  ف ــا ، لذل ــا المتتمــع منه ــم يتوقعه ها التامعــة لنفســها ، لالت

ــل  ــم لبملتل ــا ب ــا ارتباطه ــم ااعزالهــا عــ  المتتمــع ، ل ام ــا أن االســتقالل ال يعن ــااون ، كم الق
 ق اياه .

 جوانب استقالل الجامعات :

فقــد مـ  خــالل تنــالل مفهــو  اسـتقالل التامعــاو ، يماــ  تحديــد أهـا جوااــب االســتقالل ،      
ــة Brownبــرالن حــدد ) ( اســتقاللية التامعــة فــم قســمي  ، همــا ج الحريــة األكاديميــة ، لالحري

ـــا لصـــل  ـــة Ashbyأســـألم)  المؤسســـية أل االســـتقاللية المؤسســـية . كم ( اســـتقاللية التامع
باستلدا  منظور أكثـر تفصـياًل ، حيـث لصـل العناصـر األساسـية لالسـتقاللية المؤسسـية فـم 

أاهــا الحريــة فــم اختيــار المــوخفي  لأع ــاة هيئــة التــدريق لالطــالب ، التامعــة علــم أســاس 



 م3103( يوليو 23ـــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 012 - 

لط بقا ها فـم التامعـة ، لتعيـي  معيـار الدرجـة األكاديميـة اللـاص بهـا ، لالحريـة ر لتحديد  
فئـاو            فم تحديد محتوى المناهج الدراسـية ، لحريـة تلصـيص األمـوال عألـر ملتلـل 

 . (35)ادافاق 
 

( بـــي  الحريـــة األكاديميـــة لاالســـتقاللية الموضـــوةية ، لاالســـتقاللية Berdahiلقـــد ميـــز )     
 (36)ادجرا ية ، لأ ار إلم أن ج 

ييمـا يلـص تدريسـم لأبحاثـم لمالحقـة الحرية األكاديمية ج هم حرية ع و هيئة التدريق  -0
 الحويقة حيثما كاا  دلن خوف م  عقاب أل إاهاة لمدة خدمتم .

هــم ســلطة التامعــة أل الكليــة فــم تحديــد أهــدافها لبرامتهــا  وةية جاالســتقاللية الموضــ -3
 األكاديمية اللاصة .

االســتقاللية ادجرا يـــة ج هــم ســـلطة التامعـــة أل الكليــة فـــم تحديـــد الوســا ا التـــم ســـيتا  -2
ــة  اســتلدامها فــم تحقيــق أهــدافها لبرامتهــا ، لتتعلــق االســتقاللية الموضــوةية لادجرا ي

 التعليا العالم لسيطرة الحاومة . بالعالقة بي  مؤسساو
 (31)( درجة االستقالل إلم ثالثة ماوااو هم ج Levyليصنل )     

 االستقالل فم التعيي  ج لي،ما ج  -0
 التوخيي لالتر ية ، لالطرد لألساتذة . -     
 االختيار لالعزل لكا م  العمداة لالر ساة ، لالموخفي  ادداريي  . -     
 لط العما .لضع  ر  -     

 االستقاللية األكاديمية ج لت،ما ج -3
 القألول بالتامعة . -     
 اختيار المهنة . -     
 المناهج المتاحة لتعليماو المقرر . -     
 متطلباو الدرجة العلمية لالترخيص .  -     
 الحرية األكاديمية . -     

 االستقاللية المالية ج لت،ما ج -2
 التمويا . تحديد مصادر -     
 مستوى التمويا . -     
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 معايير التمويا . -     
 إعداد لتلصيص ميزااية التامعة . -     
 المساةلة )المحاسألية ( . -     
لسوف يتنالل البحث استقالل التامعاو م  جواابم الثالثة التـم أكـدو عليهـا األدبيـاو        

 االستقالل المالم .لهم الحرية األكاديمية ، االستقالل اددارى ، 
 

 االستقالل األكاديمم ) الحرية األكاديمية ( ج -0
دلليـة كحريـة الـرأى إن الحرية األكاديمية للو أن لها جذلرًا فم مواثيـق حقـوق اداسـان ال     

خصوصـــيتها ألاهـــا تلـــص ) المتتمـــع  –أي ـــًا  –تمـــاع لالتتمـــع ، إال أن لهـــا لالتعأليـــر لاالج
ن ليمـا بأاـم ) جميـع الـذي  يقومـون بالتـدريق لالدراسـة لالبحـث األكاديمم ( الذى يعرفـم إعـال 

لالعمــا فــم مؤسســة التعلــيا العــالم ( لبحســب هــذا التعريــي فــلن هــذه الحريــة ال تلــص هيئــة 
 . (31)التدريق لالبحث فقل ، با الطلبة لادداريي  لكا العاملي  فم المؤسسة التامعية 

 
 (32)مستوياو ج  ةكاديمية علم ثالثللذل  يما  تنالل مفهو  الحرية األ      

الحريــة األكاديميــة لألســتاذ ج لهــم حقــوق األســاتذة فــم التامعــاو لاألكاديميــاو بممارســة  -0
 اآلخري  . ية ، دلن تدخا أل منع أل رقابة م العما بحر 

ـــم كـــا  -3 ـــب ج تعطي ـــة للطال ـــة األكاديمي ـــر الحـــق ل الحري ـــر لالتفكي ـــم الكـــال  لالتعألي ـــة ف الحري
الحق لالحرية فم التعليا لالتعلا لالنقد لادبـداع ،  –أي ًا  –، للها ة لالمتادلة لالمناق،

ــادل  ــار ل جــراة التقــارير لالتــدريباو البحثيــة لحريــة تب ــة الم،ــاركة لاختي عــاللة علــم حري
 األفكار .

الحريــة األكاديميــة للمؤسســة التعليميــة ج حيــث للتامعــاو لاألكاديميــاو كامــا الحريــة فــم  -2
 استها التعليمية لاددارية لالمالية .صنع سي

 

ــة األ       ــم أن الحري ــم دراســتم إل ــم ( ف ــ  ســعد القرا ــم ب ــة ت،ــتما علــم لي،ــير ) عل كاديمي
 (21)ي  ج مفهومي  ر يس

ال ــا طي  علــم  التنفيـذيي الحريـة األكاديميــة المؤسسـية ج لتعنــم حمايــة المؤسسـة مــ   -0
تعنم حريتها فم اختيار أع اة هيئة ل ، لالمالية ، قراراتها ، لتوجهاتها العلمية لاددارية 

 التدريق لالطالب ، لاختيار مفرداو محتوياو مقرراو المناهج الدراسية .
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علــم  التسـللحريـة األسـتاذ األكاديميـة ج لتعنـم حريـة األســتاذ فـم الكليـة أل التامعـة مـ   -3
 فكره ، لأدا م التدريسم ، لالبحث داخا التامعة لخارجها .

 

، بأاهــا ج ث حريــة البحــث  3115مــايو  36ليعرفهــا إعــالن الحريــة األكاديميــة فــم             
لالتدريق لالتحد  لالن،ر مع االلتزا  بمعايير لقواعد البحث العلمم دلن تدخا أل فـرض 

 . (20)يقود إليم هذا البحث أل الفها ث لما يما  أن  تقويضعقوباو ، لدلن 
 

ــ      ــاو األكاديمي ــد اــص إن الحري ــا هــم حــق إاســاام ، فق ــًا ب ــًا هام،ــيًا تريي ــد مطلب ــا تع ة ل
( الصـادر CESCR، لالقـااون الـدللم ) 0241القااون الدللم لحقـوق اداسـان لالصـادر عـا  

( علم أن الحرية األكاديمية فم التامعة هـم مـ  حـق األسـاتذة 02فم المادة ) 0266فم عا  
( علــم أاــم البــد أن تــدار 02ثــاام مــ  المــادة )لالطلبــة كــأفراد لكمتموعــاو ، ليــنص التــزة ال

عـ  النفـوذ الحاـومم ، لتحـتا هـذه المـادة أن يحـاف   لتامعاو كمؤسسـاو حـرة مسـتقلة بعيـداً ا
ها ، لعلم المؤسساو أن تتعاما ب،فايية كاملة مـع كـا كاديميون علم هذه الحرية ليحترمو األ 

 (23)  تتمثا فم ج يمييص القااون علم أن حقوق األكاداألمور التامعية ، كما ا
 تديدة .حرية التفكير لابتكار األفكار ال -
 لالمطألوعاو . حرية التعألير ع  أفكارها م  خالل التدريق لالمؤتمراو لالبحث  -
 . التمعياوحرية تكوي   -
 إ الة كا أاواع الرقابة علم المطألوعاو األكاديمية . -
 ة .حرية التظاهر ضد المؤسسة التعليمية الحاومي -
 الحاومة لاألم  .حرية لضع قواعد لتنظا إدارة التامعة بدلن تدخا  -
ــة للحاومــة أل  - ــراد أل جماعــاو تابع ــدخا الحاــومم أل مــ  تــدخا أف ــة مــ  الت ــة التامع حماي

 مناه ة لها . 
 

ــة األكاديميــة ، بعــد استعراضــم       ليعــدد ) محمــد ســاران ( اللصــا ص العامــة لمعنــم الحري
 (22)اآلتم ج لمفا يمها ، فم 

ـــ  البـــاحثي  لالمدرســـي  لالطـــالب ، أفـــرادًا  -0 ـــا خاصـــة بأع ـــاة المتتمـــع التـــامعم م أاه
 لجماعاو يتميزلن بها ع  سا ر المواطني  ، بحاا طأليعة أعمالها العملية لالبحثية .



 م3103( يوليو 23ـــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 016 - 

أاها تت م  حق الباحثي  لالمدرسي  فـم البحـث لالتـدريق فـم متـال التلصـص ، داخـا  -3
   التم يعملون فيها . لخارا التامعة

التامعيـة ، أاها تت م  حـق الباحـث لالمـدرس التـامعم فـم الم،ـاركة فـم اتلـاذ القـراراو  -2
 العلمية .اذ هذه القراراو مهما كاا  درجتم دلن حق االافراد باتل

دراسـتم ، لمـا أاها تت م  حق الطالب التـامعم فـم الـتعلا ؛ بمعنـم حقـم فـم اختيـار اـوع  -4
   موضوعاو ، لحقم فم استلالص النتا ج بنفسم .يميا إليم م

عيـــة ، التاماذ القـــراراو اللاصـــة بحيـــاتها أاهــا تت ـــم  حـــق الطـــالب كتماعـــاو فــم اتلـــ -5
 لالم،اركة فم اتلاذ القراراو اللاصة بالمؤسساو التم يتعلمون فيها .

ــا تت ــم  حــق  -6 ــة ســواة علــ التماعــاوأاه ــة علــم مســتوى المتــالق التامعي م األكاديمي
فـم اتلـاذ القـراراو  –كـا فـم دا ـرة اختصاصـم  –مستوى األقسا  أل الكلياو أل التامعـاو 

 لالمالية . األكاديمية لالم،اركة فم اتلاذ القراراو اددارية 
 أن الحرية األكاديمية تت م  حق المطالبة بالحماية لممارسة العما التامعم . -1
   داخا لخارا التامعة .م  ها مأاها تت م  ضرلرة  مول الحماية  -1
ـــع بهـــا بصـــرف النظـــر عـــ  الفلســـفاو  -2 ـــم التمت ـــراد لالتماعـــاو ف أاهـــا تت ـــم  حـــق األف

 لالمعتقداو التم يعملون م  خاللها ، أل اآلراة التم تصدر عنها .
أاها تت م  معنم االلتزا  ، ل ن لا ينص عليم ، علم أسـاس أاـم ال حريـة بـال التزامـاو  -01

 او .لال حقوق بال لاجب
 

ــة             ــة ممــا ســألق يت ــا أن الحري ــدريق األكاديمي ــة الت   حــق مــ  حقــوق أع ــاة هيئ
لالبـــاحثي  ، لأاهـــا تتـــيا لهـــا حريـــة البحـــث لالتـــدريق لالن،ـــر ، مـــع االلتـــزا  بالقواعـــد 
الموضوةية ، ل يا المتتمع ، دلن تدخا م  اآلخري  ، كمـا أن الحريـة األكاديميـة تتـيا 

كـذل   –تلاذ القراراو التم تنعاق علم التااب األكاديمم . كما ت،ير لها الم،اركة فم ا
 إلم حق الطالب فم التعلا ، لالم،اركة فم القراراو التم تلص حياتها التامعية . –

 

إن تطأليــق الحريـــة األكاديميـــة يعــود بـــالنفع علـــم التامعـــة لالمتتمــع ؛ حيـــث يتـــاع لهـــا      
ياه مــ  خــالل البحــث العلمــم التطأليقــم ، الــذى مــع ق ــا –دلن قيــود  –التفاعــا مبا ــرة 

ينبــع مــ  المتتمــع لم،ـــاالتم ، لال ينعــزل عنهــا ؛ فالحريـــة األكاديميــة تتــيا لألســـاتذة 
ــداع فــم معالتــة ملتلــل لالطــالب مناخــًا  ــة التــم يترتــب عليهــا درجــة مــ  ادب مــ  الحري
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تــب عليهــا إعــداد الق ــايا ، كمــا أن ممارســة األســاتذة لالطــالب للحريــة األكاديميــة ، يتر 
  ياداو يمانها تولم الويادة فم قطاعاو المتتمع الملتلفة .

 

 االستقالل اإلدارى : -3

ل  خـر مـ  مظـاهر اسـتقالل التامعـة ، لهـو  ـرط ضـرلرى لالسـتقال لهو يعـد مظهـرًا      
تحقيـق الوخــا ل  منظمـة كمـا يقـول رجـال اددارة هـو األكـاديمم ، ذلـ  أن الهـدف مـ  أيـة

فهــدف التامعـــاو التعلــيا لالبحـــث لالثقافــة لكلهــا لخـــا ل فنيــة ، لال يماـــ  أن الفنيــة ، 
االسـتقالل  حرية لاسـتقالل إذا لـا ياـ  لهـا هـذااتصور  يا  التامعة بوخا فها األكاديمية ب

ــم  ــة أن العمــا الفن ــمدارة التامعي ــزة ل ــر  ســمة ممي ــا أب ــتحا بالعمــا اددارى ، للع ــا يل فيه
 . (24)إدارتها  يتولون فسم الذي  ، لها فم الوق  ا اددارى 

 

معة للمناصب العلمية ليعنم االستقالل اددارى أن ياون القرار ب،أن التعيي  فم التا     
قـــرار المؤسســـاو التامعيـــة ، لأن تل ـــع التر يـــاو فـــم الســـل  التـــامعم  لادداريـــة هـــو

ــة معــايير أ خــرى خصوصــًا للمعــايير األكاديميــة لحــدها ، لأن تحــدد الســلطاو التامعيــة أي
المعايير األخال ية لاألدبيـة ، لأن تكـون هـم المرجـع فـم تحديـد مـدى تـوافر هـذه المعـايير 

هو قـرار ، ولم المناصب الويادية فم التامعةلفم عقاب م  يلرجون عليها ، لكذل  فم ت
 . (25)المؤسساو التامعية ذاتها ، لليق قرار أية سلطة خارجها 

 

ول التامعـة قااوايـًا بحريـة التصـرف فـم إدارة تلـدارى إلم أن كما ي،ير االستقالل اد     
ــااوام محــدد ، لالمتــاالو الر يســ  ــئواها فــم حــدلد إطــار ــار ق ة لالســتقاللية هــم ج اختي

المناهج لالمعايير األكاديمية ، لقألول بـرامج البحـث  الموخفي  ، لاختيار الطالب ، لمرا بة
 . (26)، لتلصيص الموارد الداخلية 

( أربعــة امــاذا الســتقالل التامعــاو فــم  Gornitzka & Maasen ليحـدد كــا مــ  )      
الدلل ، لالتم ت،ير إلم درجة السيطرة لالتدخا م  جااب الحاوماو فم  ئون التامعـة ، 

 (21)ليما  توضيا هذه النماذا ييما يلم ج 
 

اها يًا باالستقالل  اموذا التامعاو  ير المتمتعة
 اا الدللة مركزياً لاللاضعة لمرا بة لتح

 باالستقاللية األكاديمية اموذا التامعاو التم تتمتع
 التقليدية .
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 الدللة . سيطرة -
 المسألة للسلطاو السياسية . -
 التقييا القا ا علم أساس الفعالية السياسية . -
 مركزية صنع القرار . -
 التييير يتبع التييير السياسم . -

م حالـة مـا إذا كـان تم للتامعـة ج فـااالستقالل الذ
هنــاك ضــيل لاقــع علــم التاومــة يماــ  أن تتــرك 

 القراراو التقنية للتامعة .

 . تقليدية -
 اددارة يسيطر عليها قادة المؤسساو . -
 اتلاذ القرار تقليدى لمتلصص . -
ــــم  ياــــا المعــــاام  - ــــيا ج يــــؤثر عل معــــايير التقي

 لالقواعد .
لعـد   ليستند استقالل التامعة علـم قواعـد م،ـتركة

 التدخالو .

 باالستقاللية الكاملة . اموذا التامعاو التم تتمتع ب،بم االستقاللية . اموذا التامعاو التم تتمتع
ـــــار الســـــلطة  - ـــــاو تحـــــدى احتك تواجـــــم التامع

 لالسيطرة م  خالل الدللة .
صــنع القــرار يــتا التفــالض عليــم ليــتا ســرياام  -

 بعد الت،الر .
م صـناعة السياسـاو تتابع التهاو القا مـة علـ -

 اهتماماو التامعاو .
تتا الم،اركاو المتتمعية م  خالل متموعـاو  -

 منظمة .
يعتمـــد تـــدخا الحاومـــة علـــم المفالضـــاو مـــع  -

 القوى األخرى الموجودة .
استقالل التامعة يتا التفالض عليم لياون اتيتة 

 االهتماماو لالقوى .لتو ع 

  الهيئـاو م  دلر الدللـة ل يرهـا مـ الحد األدام -
 مة .االع
 التامعاو هم م  تقد  اللدماو . -

معــايير التقيــيا ج الكفــاةة ، المرلاــة االقتصــادية  -
 لالصالحية .

ــم ســوق  -  ــاا الســيطرة المؤسســية ج مؤسســة ف
 . متنافس

 التييير يعتمد إلم حد كألير علم الأليئة . -
 التدخا المبا ر م  قألا الحاومة قليا . -

لتامعة يعتمد علم قدرة المؤسسة االستقالل الذاتم ل
 علم البقاة .

مما سألق يت ا أن مدى تمتع التامعاو باالستقالل اددارى يتو ي علم مدى تـدخا الدللـة أل       
الحاوماو فم  ئواها ؛ بمعنم كلما ا داد تـدخا الدللـة فـم  ـئون التامعـاو كـان تمتعهـا باالسـتقالل 

تامعـة باتلـاذ القـراراو اللاصـة ب،ـئواها األكاديميـة لادداريـة ا  الاددارى قلياًل ، لفم المقابا فلن  يـ
 لالمالية دلن تدخا م  الدللة ، ي،ير إلم تمتعها بدرجة عالية م  االستقالل اددارى .

 
  (21)التامعاو باالستقالل اددارى يحقق لها العديد م  المميزاو ، مثا ج إن تمتع      
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لــوا ا للويــا  بمســئولياتها فــم متــال البحــث العلمــم لخدمــة تماــي  التامعــة مــ  تطــوير ال -0
 المتتمع .

 تحسي  ألضاع منتسأليها فم التااب األكاديمم لاددارى . -3

 توخيي اعتماداتها طبقًا لألرامتها الموجودة علم أرض الواقع . -2
 العما علم إيتاد مصادر تمويا ذاتية تتالة  مع اللوا ا . -4
 دراساو العليا لالعما علم فتا برامج تناسب متطلباو العصر .مااااتها للتسلير إ -5
 

ــق هــذا المألــدأ       ــة فــم اددارة ، ليحق ــدأ الالمركزي ــاو إداريــًا مــع مأل ــق اســتقالل التامع ليتف
للتامعاو المرلاة لادبداع الذى يتيا لها تحـديث لوا حهـا لبرامتهـا لخططهـا بمـا يلألـم حاجـة 

داو العصر التكنولوجية لالمعريية ... التم تتطلـب المألـدعي  المتتمع ، لبما يتوافق مع مستت
االسـتقالل اددارى يتـيا اختيـار الويـاداو التامعيـة بطريقـة فم ملتلل فرلع المعرفة ، كما أن 

 ديمقراطية تفر  الكفاةاو التم تتولم إدارة العما التامعم .
 

عــ  الدللــة ، أل عــ  المتتمــع ؛ لال يعنــم االســتقالل اددارى للتامعــاو أن تعمــا منعزلــة      
بحيث تتحول إلم كياااو منفصلة مستقلة ، لهذا األمر لا يعد ممانـًا فـم خـا التـأثير المتبـادل 
بي  التامعة لملتلل المؤسساو فم المتتمع ، لم  ثا فلن االسـتقالل اددارى للتامعـة يتـيا 

 لها المرلاة فم التفاعا مع ق ايا المتتمع .

 

 

 مالى :االستقالل ال -2

يماـ  أن يتحقـق للتامعـة االسـتقالل  تقالل األكاديمم لاددارى ؛ إذ اللهو  رط مها لالس     
الكاما ، لهم تتلقم التمويا م  الحاومة ، أل أية جهاو خارجية ؛ ألاهـا سـوف تتـدخا ب،ـاا 

 تم .أل بآخر فم القراراو التامعية ، لم  هنا يأتم أهمية اعتماد التامعة علم التمويا الذا
 

ليعنــم االســـتقالل المــالم أن تســـتقا التامعــة بـــلدارة مواردهــا الماليـــة ، فالبــد أن تكـــون      
للتامعة موارد محددة منها ما يأتم م  الحاومة ، لمنها ما يأتم م  األفراد لالتهاو اللاصـة 
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مـ  ، لمنها ما تحصا عليـم التامعـة اتيتـة تقـديا خـدماتها ، لال يحـق أليـة جهـة تقـد  جاابـًا 
 . (22)موارد التامعة أن تتدخا فم إدارتها سوى فم حدلد الرقابة القااواية علم المال العا  

 

علـم مـدى تـوافر المـوارد  –بدرجـة كأليـرة  –إن قدرة التامعة علم تحقيـق أهـدافها تعتمـد       
ــز المعامــا لتحــديث الماتبــاو ، لرفــع  الماليــة ، التــم تمانهــا مــ  التوســع فــم المبــاام لتتهي
المستوى المادى ألع اة هيئة التدريق لالعاملي  ، لال تسـتطيع التامعـة أن تسـتقا ماديـًا إال 

لهــو التحــدى الــذى يواجههــا ، لمــ  هنــا كــان علــم التامعــة إذا كــان لهــا مواردهــا اللاصــة ، 
ضرلرة البحث ع  مصادر تمويا إضايية ، دلن أن يتحما الطالب أية  يـادة فـم المصـرلفاو 

 الدراسية .
ة بمـا تمتلـ  مـ  إماااـاو ب،ـرية لبحثيـة لماديـة ، ليسـ  لييرهـا مـ  المؤسسـاو عفالتام     

يما  أن تمثا لها فرصًا لزيادة الـدخا ، الـذى يتـيا لهـا تحقيـق االسـتقالل المـالم عـ  الدللـة 
 (41)لم  أها المصادر التم تمثا مصادر إضايية للدخا بالنسبة للتامعاو ، ما يلم ج 

 حثية ج العقود الب -0
المؤسساو الصـناةية لتتا العقود البحثية م  خالل إا،اة التامعاو عالقاو تعالاية مع      

، لذل  م  خالل إجراة البحو  الال مـة لهـذه المؤسسـاو ، أل أن ي،ـترك فريـق مـ  البـاحثي  
مــ  التامعــاو لالمؤسســاو اداتاجيــة فــم عمليـــة إاتــاا البحــو  ، لهــو مــا يــتا بالتامعـــاو 

 اية لاليابااية .األمري
 
 تطأليق الألرامج الموا ية لالدللية ج -3

، ا يحققـوا درجـة عاليـة فـم الثااويـةلتقو  فكرة التعليا الموا ى علـم  يـا  الطـالب الـذي  لـ     
بدفع رسو  دراسية أكألر م  الطالب العاديي  بالتامعة . أما الألرامج الدللية فتهدف إلـم تقـديا 

 ب األجااب ؛ بهدف توفير مصادر ذاتية للتامعاو .فرص التعليا التامعم للطال
 

 تطأليق مفهو  التامعة المنتتة ج -2
ليقصـد بهــا التامعــة التــم تقــو  بــبعض األا،ـطة التــم تحقــق مــ  خاللهــا مــوارد عاليــة ،      

لذلــ  مــ  خــالل التــرابل بــي  التامعــة لمؤسســاو المتتمــع الصــناةية لاداتاجيــة لاللدميــة ، 
 و الفنية ، أل عما دلراو تدريألية ، ل جراة بحو  علمية .بتقديا االست،ارا
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 مقابا اللدماو التامعية ج -4
حيــث يماـــ  للتامعـــة أن تقـــد  خـــدماتها ألع ـــاة هيئـــة التـــدريق لالعـــاملي  لالطـــالب        

الملف ــــة ، رســــو  اللــــدماو التامعيــــة ، الوجبــــاو اليذا يــــة  لالمتتمــــع اللــــارجم ، مثــــا ج
 ... الصييرة ، االست،اراو ، اللدماو الصحيةالم،رلعاو التتارية 

 

 مقابا األا،طة التامعية ج -5
كمـا يحـد   –مثا  يا  التامعة بتنظيا بعض المباريـاو بـي  الفـرق الرياضـية التامعيـة       

لتلصـيص إيراداتهـا للتامعـة ، أل فـتا المراكـز الرياضـية التامعيـة أمـا   –بالتامعاو اليربية 
رمزى للتامعـة ، أل إقامـة المحاضـراو لالحفـالو لالمـؤتمراو لالمعـارض ؛  التمهور مقابا أجر

 بهدف الحصول علم موارد مالية ذاتية للتامعة .
 

إا،ــاة ماتــب است،ــارى يتــولم إحصــاة األســاتذة لالمتلصصــي  فــم كــا فــرلع التلصــص  -6
تسـويق الدقيق ، يستقألا طلباو الم،ورة لالدراسـاو لالبحـو  مـ  خـارا التامعـة ، ليقـو  ب

 اللدماو التامعية .
 .يةأل التهة الموفدة لم تكاليي تعليمم لتدريألتحميا طالب الدراساو العليا ،  -1
 .رى لألراةاو االختراع لاالبتكاراوابتكار م،رلعاو تملكها التامعة ، لاالستيالل التتا -1
 اجتذاب رعاة م  أصحاب األعمال للطلبة لالمتدربي  . -2

 و النقدية بطريقة تتعلها تنتج أكألر فوا د ممانة .إدارة االحتياطا -01
 االستثمار فم بورصة األلراق المالية . -00
تحـاداو يـة لاتحـاداو اللـريتي  فـم مصـر ، لادعوة بعض المنظماو مثا النقابـاو المهن -03

 العلماة المصريي  فم اللارا ، لتقديا ادسهاماو المادية لالعينية للتامعة .
 المتتمع المحلم بأهمية الم،اركة ال،عألية فم تمويا التعليا . توةية أفراد -02
سها  أصحاب الم،رلعاو االستثمارية فم دعا موا اة التامعاو ؛ تحويقًا لمسـئولياتها إ -04

الوطنية لاالجتماةيـة فـم تنميـة المـوارد الب،ـرية ذاو الكفـاةة العاليـة ، كرعـاة للم،ـرلعاو 
االو أخــرى ثقاييــة لرياضــية لترفيهيــة ، أل مــا يعــرف التعليميــة علــم  ــرار مــا يــتا فــم متــ

 بـثال،ركاو أل المؤسساو الراةية للتامعاو ث.
 .ي م  تأمي  مبالغ طا لة للتامعاوتنظيا دراساو مسا ية لفق الصيغ التامعية ، بما  -05
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إصدار ت،ريعاو ت،تع التامعة علم ادفادة مـ  اديـراداو التـم تحققهـا ، لتـنظا تو يـع  -06
 ه اديراداو .هذ

 

اليًا أن تتللـم الدللـة عـ  دلرهـا فـم تقـديا الـدعا المـالم ، التامعاو م لال يعنم استقالل     
مـ  ميزاايهـا للتامعـاو ، لأن تتـولم التامعـاو  اأحد لاجباو الدللة أن تلصص جـزةً إاما يظا 

دهـا الذاتيـة ، الملصصـاو ، إضـافة إلـم موار   لفق اللوا ا لالقوااي  المعمول بها إافاق هـذه 
تو يـع كيايـة لم  ثا يصـبا التحـدى أمـا  التامعـة أن ت ـع  ليـاو تتـيا لهـا  يـادة مواردهـا ل 

 هذه الموارد .
 

 المحور الثانى : خبرات بعض الدول فى مجال استقالل الجامعات :

ــة ،       ــة المالي ــة لادداري ــم األكاديمي ــاو ، لأهــا جوااب ــالل البحــث مفهــو  اســتقالل التامع تن
خاصـة فـم  وف يعرض البحث فم هذا المحور لضع استقالل التامعـاو فـم بعـض الـدلل ،لس

ة ؛ كلألـــراو يماــ  االســـتفادة منهــا فـــم تحقيــق اســـتقالل التامعـــاو جوااــب االســـتقالل الثالثــ
 المصرية .

 

اد ارة إلم أن تمتـع التامعـاو باالسـتقالل يـرتبل بـالنمل السياسـم القـا ا ؛ فكلمـا  لتتدر     
ــاو كــان الن ــع التامع ــان تمت ــم اددارة كلمــا ك ــة ال،ــديدة ف ــم المركزي ــدًا عل ظــا  السياســم معتم

باالستقالل قلـياًل ، لفـم المقابـا فـلن النظـا  السياسـم القـا ا علـم الالمركزيـة فـم اددارة يتـيا 
 للتامعاو درجة عالية م  االستقالل فم إدارة  ئواها .

العديـد مـ   –التامعـاولمنها  –ة يتيا للمؤسساو لالنظا  السياسم القا ا علم الالمركزي     
 اللصا ص التالية ج

 أن تكون هذه المؤسساو جزةًا مميزًا م  الهر  اددارى . -
 تتعا لكا هيئة فم الهر  اددارى الحق فم اددارة الذاتية فم إطار القااون . -
 منا بعض الحقوق م  قألا السلطة العامة لهذه المؤسساو . -
 ؤسساو الحق فم اختيار المديري  أافسها .تتعا للم -
تأمي  ما يافم مـ  دخـا مـ   ـأام أن يـوفر لهـذه المؤسسـاو االسـتقالل ، الـذى ال يتحقـق  -

 بدلن اقا الموارد المالية لها .
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لمثا هذه اللصا ص اتدها فم منظماو بعض الدلل مثا ألماايا لالمملكة المتحـدة لهـم      
لســوف يتنــالل البحــث اســتقالل التامعــاو فــم ،  (40)فــم اددارة دلل ييلــب عليهــا الالمركزيــة 

هـاتي  الــدللتي  ، إضـافة إلــم الواليــاو المتحـدة األمريايــة لاليابــان ، كنمـاذا يماــ  االســتفادة 
 منها فم التامعاو المصرية .

 

 االستقالل فى الجامعات األلمانية : -

( أن ا،ـأة فكـرة الحريـة األكاديميـة 3111 باك يبالنسبة للتامعاو األلمااية أكدو دراسة )     
تعــود إلــم مــا تــا اســتعارتم فــم األصــا مــ  الفكــرة األلماايــة ادبداةيــة المتعلقــة بحريــة البحــث 

،  0151لقد بـر و فكـرة الحريـة األكاديميـة كقـااون فـم ألماايـا العلمم لحرية التعليا لالتعلا ، 
اون حـرًا ، للألسـاتذة الحـق فـم تـدريق لتا تد ينها علم أساس أن العلا لتدريسم يتب أن ي

رلام مناسبًا ، للها حرية البحـث العلمـم بةيـة ك،ـل الحويقـة ، لحـا الم،ـاالو يأى موضوع 
 . (43)االجتماةية ، لتنمية المتتمع 

 

األلمـاام ي،ـاا أصـا  كثير مـ  البـاحثي  لالمـؤرخي  للحريـة األكاديميـة أن المفهـو  ليرى      
لحريــة األكاديميــة ، ليــتللص المفهــو  األلمــاام للحريــة األكــاديمم فــم كــا المفــا يا اليربيــة ل

 (42)اآلتم ج 
حريــة األســتاذ التــامعم فــم البحــث لالتــدريق ، ل عطا ــم أقصــم درجــاو الحريــة فــم متــال  -

 تلصصم ، ب،رط مراعاة قيود االلتزا  العلمم ، لالحيادية التامة فم تنالل الق ايا .
فليق ثمـة قيـد التعليا ل عطا م أقصم درجاو الحرية فم تعلمم ،  حرية الطالب التامعم فم -

 االمتحان النها م . عليم سوى أداة
ضرلرة العما فم خالل  يا التساما فم الحاا علم األ ياة علم أساس أن كا  مة يقألـا  -

 الصدق لالكذب لالنقاش لالتدل ، لبالتالم يقألا البحث مهما كاا  درجة الثقة ييم .
اللألــرة فــم متـال التلصــص ، فلهـا لحــدها حــق  لأن يحاــا علـم العمــا العلمـم ذل ضـرلرة  -

تقرير مدى صالحية هذا العما ، لمدى توافر ال،رلط البحثية لالعلمية ييم ، لال يحق أليـة 
 جهة أخرى أل أية سلطة إدارية أل سياسية حق الحاا علم العما العلمم .

ق لالحياديـة لالموضـوةية التامـة يـيم  لـم حـق ضرلرة توافر  رلط األمااـة العلميـة لالصـد -
 الحاا علم صالحية العما العلمم ، لييم  لم حق التمتع بالحرية األكاديمية .

 

 االستقالل فى الجامعات األمريكية : -
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باســتقاللية كأليــرة  –الحاوميــة أل اللاصــة  –تتمتــع مؤسســاو التعلــيا العــالم فــم أمرياــا      
األخـرى ، للـذل  فهـذه المؤسسـاو   يهـا محـدلد األثـر  ياسـيًا بالـدلل ليعد التأثير الحاومم عل

تتحمـا مسـئولية تنظـيا افسـها لتـأمي  مـوارد كاييـة لت،ـييلها بالكفـاةة المطلوبـة حتـم ال تفقــد 
 . (44)ثقة التمهور ، لبالتالم تفقد طالبها الذي  قد يتوجهون احو المؤسساو المنافسة 

 

للتربية أل أية سلطة مركزية تمارس صالحياتها علم قطاع التعلـيا  ل ارة فيدرالية لال توجد     
العالم ب،اا عا  ، لاظرًا الستقاللية مؤسساو التعليا العالم فيها ، لذا اتد اختالفًا كأليـرًا بـي  

 . (45)ملتلل التامعاو م  حيث التنظيا لاوةية الألرامج التم تقدمها 
 

ــا       ــاو بأمريا ــاو لالتامع ــدار الكلي ــد ، لت ــة صــييرة عمي ــا كلي ــاة ؛ فلك ــق أمن بواســطة متل
لللكلياو الكأليرة اواب معالاون للعميد خاصة للألـرامج األكاديميـة لالعالقـاو الدلليـة . لال ينفـرد 
ر ــيق التامعــة باتلــاذ القــراراو لكنهــا تؤخــذ بصــورة جماةيــة فــم متلــق األمنــاة الــذى يتمــع 

  خــارا التامعــة . لعلــم المتلــق أن اــواب الــر يق لبعــض المست،ــاري  لرجــال األعمــال مــ
 (46)يرسا السياساو ليس  م  الت،ريعاو ما يلص التامعة ، لمسئولية الر يق ، لهم ج 

 تنفيذ قراراو لسياساو المتلق .متابعة  -
 يادة المؤسسة لتحقيق االا باط بي  هيئـة التـدريق لالطـالب لالعـاملي  حـول ر يـة عامـة  -

 لرسالة محددة للتامعة .
 وصم برأيم لمتلق األمناة فم  أن التعييناو الر يسة بالتامعة .ي -
متابعة االتفاقاو األكاديمية لالم،اركة بالرأى مـع الم،ـرعي  األعلـم ، ) منـدلب الكـواترس  -

 أل ممثا الحاومة الفيدرالية بالوالية ( .
 .ن ما يتعلق بهارير لالتوصياو ب،أمتابعة أعمال المعاهد البحثية بالتامعة ، لكتابة التقا -
تـدبير الــدعا المــالم للتامعــة مــ  خــالل تنســيق حمــالو لعمــا اتصــاالو مــع جهــاو عديــدة  -

 لزيادة الموارد .
 

متلصصـًا فـم إدارة التامعـاو ، أمـا األقسـا  الملتلفـة  – البـًا  –لياـون مـدير التامعـة       
م حدلد الميزااية المحـددة فلها حرية تامة فم تحديد العما لالمنهج لطريقة التدريق لالبحث ف

كاملـة ، ليقلـص مـ  افـوذ المـدير الـذى   للقسا . لهذا النظا  األمرياـم يعطـم لألقسـا  حريـة 
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ــدة عــ  النفــوذ  يقــو  أساســًا بالعمــا اددارى . للاضــا أن التامعــاو بهــذه الطريقــة تكــون بعي
 . (41)الحاومم 

 

و أن جميـع المناصـب ادداريـة العليـا هـل لثمة تقليد جامعم ثاب  فـم التامعـاو األمريايـة      
ــ   ــا يعل ــواحم ال،لصــية عنه ــا الن ــدقيق مــ  ك ــي  باالاتلــاب بعــد التحــرى ال ــتا التعي ــًا لي قومي
ثـا تحــدد للمتقــد  مهــا  منصـبم لفــق مــا تتطلبــم اظــا  ألكاديميـة مــ  ال،لصــياو المتقدمــة ،لا

 . (41)بها المؤسسة التعليمية لخرلف الوالية لالتلصصاو األكاديمية الموجودة 
 

ليقــو  االعتمــاد فــم الواليــاو المتحــدة األمريايــة علــم متموعــة مــ  المبــادم التــم تعتمــد      
 (42)ب،اا كاما علم مألدأ استقالل التامعاو ، لتتمثا ييما يلم ج 

مسئولية مؤسساو التعليا العالم فم تحقيق التودة األكاديمية ، لريادة الكلياو لالتامعـاو  -
 اديمية .فم األمور األك

 رسالة المؤسسة هم المح  علم التودة التعليمية . -
 استقالل المؤسساو ضرلرى لتعزيز لتحسي  التودة األكاديمية . -
 الحرية األكاديمية تزدهر فم محيل الويادة األكاديمية للمؤسساو . -
دف لرسـالة االستثمار فم التعليا العالم لالمتتمع ينمو بقوة م  خالل الالمركزية لتنويـع هـ -

 المؤسسة .
 

 استقالل الجامعات فى انجلترا : -

الحــق فــم الحاــا الــذاتم . بأاهــا  –ب،ــاا عــا   –يعــرف قــاموس )اكســفورد( االســتقاللية      
ليفها استقالل التامعة باعتباره السلطة التم تما  التامعة م  تعيي  أع اة هيئـة التـدريق 

يد محتوياو المناهج لطـرق التـدريق ، للضـع دلن تدخا خارجم ، لم  قألول الطالب ، لتحد
لبناًة  المعايير األكاديمية اللاصة بها ، لتحديد األاماط الداخلية للتطوير المستقأللم للتامعاو

أن ياــون ألع ــاة هيئــة  عليــم كــان ينظــر إليهــا علــم أاــم مــ  ال ــرلرى الســتقالل التامعــاو
الحــق فــم الســيطرة  –داريــة التز يــة للــيق الهيئــاو اد –التــدريق فــم التامعــاو الألريطاايــة 

 الفعلية علم الوخا ل التالية للتامعة ج
 الطالب لاختبارها . قألول -
 لضع محتوى المناهج الدراسية . -
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 تعيي  أع اة هيئة التدريق . -
 تو يع الدخا علم الفئاو الملتلفة . -
 (51)السلطة النها ية فم تحديد الموضوعاو المناسبة للبحو   -
 

لـــذل  تعتمـــد مؤسســـاو التعلـــيا التـــامعم فـــم المملكـــة المتحـــدة علـــم الالمركزيـــة ؛ فكـــا      
مؤسسة مسئولة ع  لضع الألرامج اللاصـة بهـا ، لعـ  معـايير التـودة األكاديميـة ، كمـا أاهـا 

 (50)تمتل  إجراةاتها الداخلية للحصول علم معايير مناسبة ، لتأكيد لتحسي  جودة خريتيهـا 
. 
 

ــة ليســي      ــة الموحــدة . لقــد ت ــا ر تنظــيا التامعــاو الألريطااي ــم أســاس األقســا  العلمي عل
األقســا  المت،ــابهة فــم كليــة لاحــدة . ليحظــم القســا باســتقالل علمــم ل دارى لمــالم ، ليــدار 
بمعرفــة ر ــيق لــم يتمتــع بســلطاو ماليــة ل داريــة لاســعة . ليحاــا التامعــاو الألريطاايــة ميثــاق 

هو يحدد بصـورة عامـة ادطـار العـريض لدسـتور التامعـة للخا فهـا. ميثاق التامعة ، ل  ميسم
قالل الـذاتم لالحريـة فـم اتلـاذ القـراراو التـم تتعلـق تالتامعة باالسـلفم خا هذا ادطار تتمتع 

لللتــامعيي  حــق  (53)بــالنواحم األكاديميــة لالتدريســية بهــا لالحــق فــم مــنا الــدرجاو العلميــة 
 . (52)او التامعية دلن تدخا م  الدللة لهذه التامعاو االاتلاب الحر المبا ر للوياد

 

ــد علــم مصــادر خاصــة لمتنوعــة       ــد كــان يعتم ــاو الألريطاايــة فق لبالنســبة لتمويــا التامع
كاأللقــاف لالمــنا لالهبــاو ، لاســتمر هــذا التمويــا إلــم أن أا،ــئ  لتنــة المــنا التامعيــة .أمــا 

ــة فتعتمــد ميزاايتهــا ــة لالتامعي ــم . لفــم عــا   الكليــاو التقني أا،ــ   0211علــم الحاــا  المحل
متلســان ج متلــق تمويــا التامعــاو ، لمتلــق تمويــا الكليــاو التقنيــة ، ثــا ألجــدو الحاومــة 
مصادر إضايية لتمويا التامعاو عألر متلـق تمويـا التعلـيا العـالم فـم إاتلتـرا ، لبـالر ا مـ  

، د جـزةًا مـ  النظـا  العـا  للتعلـياعـأن الحاومة تدعا التامعاو م  الرصيد العا  ، إال أاها ال ت
 . (54)با هم مؤسساو مستقلة أا،ئ  بموجب مرسو  ملكم 

 

 استقالل الجامعات فى اليابان : -

أن النظا  اددارى فـم التامعـاو الياباايـة تـأثر ب،ـدة بنظـا   –لعلم اطاق لاسع  –يعتقد      
العالمية الثاايـة ، لذلـ   الحرب  ا بعد التامعة األلمااية لالنموذا التامعم األمريام فم فترة م

 (54)صالع ، للذل  تتميز إدارة التامعاو اليابااية باللصا ص التالية ج خالل عملية اد
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الحاا الذاتم ج لهو اتيتة طأليعية للحريـة األكاديميـة التـم يالفهـا الدسـتور ، الـذى يعطيهـا  -
 الحق فم اتلاذ قراراو ملزمة فم األمور األكاديمية .

ــا الــذاتم ،  - ــق اظــا  الحا ــر فــم تطألي ــة دلر كألي ــق الكلي ــؤدى لمتل ــًا فــم إدارة لي دلرًا مركزي
 ئون التامعـة ، للمتلـق الكليـة سـلطة اتلـاذ القـرار ب،ـأن المنـاهج لالطـالب لالمـوخفي  

 ة .ي.... ، حيث يتمتع متلق الكلية باالستقالللالعملياو 
التامعــاو بمهمــًا ، حيـث تمثــا اســبة االلتحــاق  تعطـم اددارة الياباايــة للقطــاع اللــاص دلراً  -

، ليعطم القااون لهذه التامعـاو الحريـة المطلقـة فـم اتلـاذ قراراتهـا  %15اللاصة حوالم 
ــم  ــ  بالتوجي ــة فقــل ، لذل ــيا إداري ــة لالتعل ــر التربي دلن تــدخا حاــومم ، لتكــون ســلطة ل ي

 لالمساعدة ، لل مان التودة األكاديمية لالسالمة المالية .
 يتا اختيار ر يق التامعة باالاتلاب . -
ــالمرل  - ــة ج حيــث خفف   الحاومــة مــ  ســلطة ســ  القــوااي  ، لأصــبا اــة فــم اددارة التامعي

للتامعة سلطة لضع المناهج لتنظيا أمورها الداخلية للضـع المعـايير األكاديميـة لالقواعـد 
 المتعلقة بالميزااية .

 

مواردها المالية الذاتية م  خالل التعـالن بـي  التامعـاو  لتقو  التامعاو اليابااية بتنمية     
 (56)لالمؤسساو الصناةية ، لذل  م  خالل ج 

البحث الم،ترك مع القطاع اللاص ج لييم تقو  القطاعاو الصـناةية اللاصـة بتقـديا دعـا  -
 يد التهود للويا  بأبحا ة اللاص بتوحقابا  يا  الباحثي  لقطاع الصناعمالم للتامعاو م

 م،تركة .
عمولـــة ج حيـــث يــتا إعطـــاة عمولـــة ألع ـــاة هيئـــة التـــدريق  ااألبحــا  التـــم تؤخـــذ عليهـــ -

 بالتامعاو م  قألا المؤسساو اظير الويا  بعما األبحا  العلمية المطلوبة .
مراكــز البحــث الم،ــتركة ج حيــث أا،ــأو ل ارة التربيــة لالعلــو  لالثقافــة مراكــز بحــث م،ــتركة  -

يـــة ، ليقـــو  بلدارتهـــا أســـاتذة التامعـــاو ، كمـــا تســـها الكثيـــر مـــ  داخـــا التامعـــاو الوطن
ال،ركاو الياباايـة فـم تمويـا البحـو  التـم تقـو  بهـا هـذه المراكـز ، مثـا متموعـة  ـركاو 

 م  حصيلة مأليعاتها للبحو  لتطويرها . %4ميتسوبي  التم تلصص حوالم 
 

 تعليق على الخبرات السابقة :
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ـــ      ـــراو الدللي ـــ  اللأل ـــ  يت ـــا م ـــرة م ـــا بدرجـــة كألي ـــع فيه ـــاو تتمت ة الســـابقة ، أن التامع
االستقاللية ، لهم دلل يميا فيها النظـا  اددارى إلـم الالمركزيـة ، التـم ااعاسـ  إيتابـًا علـم 
ــة  ــة األكاديمي ــة تتمتــع بالحري ــًا ؛ فالتامعــاو األلمااي ــًا لمالي ــًا ل داري اســتقالل جامعاتهــا أكاديمي

 لكان لها تأثيرها علم التامعاو األلربية .بالنسبة لألساتذة لالطالب ، 
 

مريايـــة باالســـتقاللية ؛ حيـــث ال توجـــد ل ارة فيدراليـــة للتربيـــة ، كمـــا تتمتـــع التامعـــاو األ     
ــاو  ــلن التامع ــة ، كــذل  ف ــد برامتهــا األكاديمي ــة إدارة  ــئواها لتحدي ــرك لكــا جامع ــالم يت لبالت

التامعــة أل الكليــة ، لتكــون مســئولية األمريايــة تــدار بواســطة متلــق أمنــاة يرســا سياســاو 
ر يق التامعة لالعمداة تنفيذ هذه السياسـاو ، كمـا تعطـم التامعـاو األمريايـة لألقسـا  حريـة 
إدارة  ئواها فم حدلد الميزااية الملصصـة لهـا ، كمـا أن المناصـب التامعيـة تـتا عـ  طريـق 

 االاتلاب .
 

لية ، مـ  حيـث تعيـي  أع ـاة هيئـة التـدريق كذل  تتمتع التامعاو الألريطاايـة باالسـتقال      
لقألــول الطــالب للضــع المعــايير األكاديميــة ، لتتمتــع األقســا  العلميــة باســتقالل علمــم ل دارى 
لمالم ، للر يق القسا سلطاو مالية ل داريـة ، ليـتا تـولم المناصـب ادداريـة بالتامعـاو عـ  

أللقـاف لالمـنا لالهبـاو ، إضــافة طريـق االاتلـاب ، لتمـول التامعـاو الألريطاايـة عــ  طريـق ا
 إلم التمويا الحاومم .

لبالنسبة للتامعاو اليابااية فقد تأثرو بالتامعـاو األلماايـة لاألمريايـة ، ليافـا الدسـتور      
اليابـاام مألـدأ اسـتقالل التامعـاو ، لتعطـم متـالق الكليـاو سـلطة اتلـاذ القـراراو الملتلفــة . 

، ليعطيهــا القــااون الحريــة المطلقــة فــم إدارة  ــئواها  %15لتمثــا التامعــاو اللاصــة اســبة 
دلن تدخا حاومم ، لتتميز التامعـاو الياباايـة بالتعـالن مـع المؤسسـاو الصـناةية ؛ لتنميـة 

 مواردها المالية .

اإلعالنووات العالميووة فووى مجووال اسووتقالل المواثيووق والمحووور الثالووث : بعووض 

 الجامعات : 

التامعــاو ، لأهــا جواابـم األكاديميــة لادداريــة لالماليــة ،  عـرض البحــث لمفهــو  اسـتقالل     
او ، كما تنالل البحث خألراو كا م  ألماايا لأمرياا ل اتلترا لاليابان فم متال استقالل التامعـ

أن جامعاو هذه الدلل تتمتع بدرجة كأليرة م  االستقاللية فـم إدارة  ـئواها األكاديميـة  لات ا
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ل أن هذا االستقالل قد ااعاق باديتاب علم تنمية هذه المتتمعـاو ، لاددارية لالمالية ، ليألد
 التم تمثا اموذجًا للعالا المتقد  .

 

التـــم أماـــ   –ادعالاـــاو العالميـــة ل المواثيـــق ليعـــرض البحـــث فـــم هـــذا المحـــور لـــبعض      
 فم متال استقالل التامعاو ، لهم ج  -الحصول عليها

 .0211ديسمألر    مية لاستقالل مؤسساو التعليا العالم إعالن ليما ب،أن الحرية األكادي -
 . 0221إعالن كمباال ب،أن الحرية الفكرية لالمسئولية االجتماةية  -
 . 3114إعالن عمان للحرياو األكاديمية  -

 

ادعالاــاو الــثال  تؤكــد علــم مألــدأ اســتقالل التامعــاو ، لتحــدد تفصــياًل المواثيــق ل لهــذه      
ل أكاديميًا ل داريًا لماليًا، لدلر السـلطة لالتامعـة لأع ـاة هيئـة التـدريق جوااب هذا االستقال 

ــا  ــم اســتقالل التامعــاو ، لســوف يعــرض البحــث ألهــا م ــم تحقيــق لالمحافظــة عل لالطــالب ف
 ادعالااو ، لتلليصها مع االحتفاق باا ما اص  عليم م  عناصر .المواثيق ل تت منم هذه 

 

  2811ديمية واستقالل مؤسسات التعليم العالى ديسمبر إعالن ليما بشأن الحرية األكا

( :75) 
 

العمومية الثامنة لالستون لللدمة التامعيـة العالميـة فـم ليمـا فـم  ةحيث اجتمع  التمعي     
، لتـرى اللتنـة أن الحـق فـم التعلـيا ال يماـ  التمتـع بـم  0211سـألتمألر  01إلـم  6الفترة مـ  

ألكاديميــة لاسـتقالل مؤسسـاو التعلــيا العـالم ، لكـان مــ  بصـورة كاملـة إال فــم منـاه الحريـة ا
 أهداف ادعالن ج

 ب،أن الحرية األكاديمية لاستقالل التامعاو ج -0
األكـاديمم ، فرديـًا أل جماةيـًا ، فـم متابعـة المتتمـع الحرية األكاديمية تعنم حرية أع اة  -أ

ــا ، مــ  خــال  ــة لتطويرهــا لتحويله ــاا لالتــدريق اق،ــة لاد ل البحــث لالدراســة لالمنالمعرف ات
 ل لقاة المحاضراو لالكتابة .

 

ــدريق لالدراســة  -ب ــ  األ ــلاص الــذي  يقومــون بالت ــاديمم ييطــم جميــع أللئ المتتمــع األك
 لالبحث لالعما فم مؤسسة للتعليا العالم .
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يعنم استقالل مؤسساو التعليا العالم ع  الدللة ل يرها م  قـوى المتتمـع  ث االستقاللث  -جـ
صنع القراراو المتعلقة بسير العما الـداخلم فيهـا لبماليتهـا ل دارتهـا ، ل قـرار سياسـاتها ، ل 

 للتعليا لالبحث لادر اد ل يرها م  األا،طة ذاو الصلة .
تتكـون مـ  التامعـاو ل يرهـا مـ  مراكـز التعلـيا مـا بعـد الثـااوى  ثمؤسساو التعليا العـالمث -د

 فة .لما يرتبل بها م  مراكز البحث لالثقا
ــة لاالســتقالل األكــاديميي  ال تل ــع  -3 ــذكر ال تعنــم أن ممارســة الحري التعــاريي الســالفة ال

 لقيود علم احو ما هو لاضا فم هذا ادعالن .
الحريــة األكاديميــة  ــرط مســألق أساســم لوخــا ل التعلــيا لالبحــث لاددارة لاللــدماو التــم  -2

للتميـع أع ـاة المتتمـع الحـق  الم .تسند إلم التامعاو ل يرها م  مؤسساو التعليا العـ
فم االضطالع بوخا فها دلن تمييـز مـ  أى اـوع لدلن خ،ـية التـدخا أل القهـر مـ  جااـب 

 الدللة أل أى مصدر  خر .
قتصـادية لاالجتماةيـة تزمة باحترا  لضمان جميع الحقوق المداية لالسياسية لاالالدللة مل -4

وجـم خــاص بحريـة الفكــر المتتمـع يتمتــع ب لالثقاييـة للمتتمــع األكـاديمم . لكــا ع ـو فــم
ــد ــة لاألمــ  لال ــمير لال ــالحق فــم الحري ــاو ، لكــذل  ب ــم التمعي ي  لالتعأليــر لاالا ــما  إل

 ال،لصم لحرية الحركة .
بلماااية الوصول إلم المتتمع األكـاديمم  يتمتع جميع أع اة المتتمع علم قد  المسالاة -5

ــز . لال يفصــا أى ع ــو  ــق عــادل لهيئــة مــ  المتتمــع التامعــمــ  دلن تميي ة دلن تحقي
 األكاديمم منتلبة ديمقراطيًا .

جميــع أع ــاة المتتمــع األكــاديمم الــذي  ي ــطلعون بمهــا  بحثيــة لهــا الحــق فــم إجــراة  -6
المحــدد ، كمــا أن لهــا  بحــوثها دلن أى تــدخا ، رهنــًا بالمبــادم لالمنــاهج العالميــة للبحــث 

 إلم اآلخري  لا،رها دلن تدخا .الحق فم إبالغ اتا ج بحوثها فم حرية 
ــدريق لهــا الحــق فــم ج -1 ــذي  ي ــطلعون بوخــا ل الت ــاديمم ال ــع أع ــاة المتتمــع األك مي

 التدريق دلن أى تدخا رهنًا بمبادم التدريق لمعاييره لمناهتم المقألولة .
يتمتع جميع أع اة المتتمـع األكـاديمب بالحريـة فـم إقامـة اتصـاالو مـع اظـرا ها فـم أى  -1

 ها .تم  العالا ، لكذل  بالحرية فم مواصلة تنمية قدراجزة 
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فــم ذلــ  الحــق فــم  اطلبــة التعلــيا العــالم بالحريــة فــم الدراســة ، بمــ يتمتــع جميــع أع ــاة -2
ميدان الدراسة م  بي  المقـرراو المتـوفرة ، لالحـق فـم الحصـول علـم إقـرار رسـمم اختيار 

 بما ياتسألوام م  معارف لتتارب .
ياون هدف التعليا العالم هو تلألية االحتياجاو لالتطلعـاو للطلبـة ، كمـا ينبيـم لينبيم أن     

 دراساتها . ايية للطلبة المحتاجي  كم يواصلواتوفير موارد ك
تكفــا جميــع مؤسســاو التعلــيا العــالم ا ــتراك الطلبــة فــم هيئاتهــا ادداريــة ، كمــا ينبيــم  -01

الطلبـة ، فـرادى لجماعـاو فـم التعأليـر  لتميع الـدلل لمؤسسـاو التعلـيا العـالم احتـرا  حـق
 ع   را ها ب،أن أية مسألة قومية أل دللية .

ينبيم للدلل اتلاذ التدابير المناسبة لتلطيل لتنظيا تنفيذ  باة للتعليا العـالم المتـاام  -00
لتميع خريتم التعلـيا الثـااوى ل يـرها مـ  األ ـلاص الـذي  يثألتـون قـدرتها علـم الدراسـة 

 ل  المستوى .بفاعلية عند ذ
جميع أع اة المتتمع األكاديمم لها الحق فم حرية االا ما  إلم جمعياو مـع  خـري   -03

، بما فم ذل  الحق فم ت،ايا اقاباو لاالا ما  إليها لحماية مصالحها ، لينبيم لنقاباو 
 جميع قطاعاو المتتمعاو األكاديمية أن ت،ارك فم صيا ة المعايير المهنية لكا منها .

تكـون ممارســة الحقــوق المنصـوص عليهــا أعــاله مقتراـة بواجبــاو لمســئولياو خاصــة ،  -02
ليتـو  أن تكـون خاضـعة لقيـود معينـة ضــرلرية لحمايـة حقـوق اآلخـري  ، لتتـرى مبا ــرة 
التــدريق لالبحــو  فــم توافــق كامــا مــع المعــايير المهنيــة ، لفــم اســتتابة للم،ــاكا التــم 

 تواجم المتتمع .
سساو التعلـيا العـالم تنفيـذ الحقـوق االقتصـادية لاالجتماةيـة لالثقاييـة تواصا جميع مؤ  -04

لالمداية لالسياسية ، لتسعم إلم منع سوة اسـتلدا  العلـا لالتكنولوجيـا لمـا يلحـق ال ـرر 
 الحقوق .بتل  

تتصـــدى جميـــع مؤسســـاو التعلـــيا العـــالم للم،ـــاكا المعاصـــرة التـــم تواجـــم المتتمـــع .  -05
ــة ــًا لهــذه الياي ــم هــذه المؤسســاو ، لكــذل   لتحويق ــم أن تســتتيب منــاهج الدراســة ف ينبي

أا،طتها ، الحتياجاو المتتمع بوجم عا  ، كما ينبيم أن تتنـالل مؤسسـاو التعلـيا العـالم 
 اداسان داخا متتمعها .بالنقد أحوال القهر السياسم لااتهاكاو حقوق 
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ــيا العــالم الت ــام  مــع المؤسســاو -06 األخــرى التــم مــ  هــذا  تــوفر جميــع مؤسســاو التعل
القأليا لمع أع اة متتمعاتها األكاديمية عند تعرضـها لالضـطهاد . ليتـو  أن ياـون هـذا 
الت ــام  معنويــًا أل ماديــًا ، ليتــب أن ي،ــما علــم تــوفير الملتــأ لفــرص العمــا أل التعلــيا 

 ل حايا االضطهاد .
ــة  -01 ــم لتميــع مؤسســاو التعلــيا العــالم أن تســعم إلــم الحيلول لن التبعيــة العلميــة دينبي

لالتكنولوجية لأن تعز  م،اركة جميع المتتمعـاو األكاديميـة فـم العـالا علـم قـد  المسـالاة 
فـــم متابعـــة المعـــارف لاســـتلدامها لأن ت،ـــتع التعـــالن األكـــاديمم الـــدللم الـــذى يتتـــال  

 الحواجز ادقليمية لالسياسية ل يرها .
االضـطالع بالمسـئولياو المـذكورة فـم الألنـود يتطلـب كـا مـ  التمتـع بالحريـة األكاديميـة ل  -01

السـابقة درجـة عاليـة مــ  اسـتقالل مؤسسـاو التعلـيا العــالم . لتلتـز  الدللـة بعـد  ادخــالل 
 باستقالل مؤسساو التعليا العالم .

يمارس استقالل مؤسساو التعليا العالم بالوسا ا الديمقراطية للحاا الـذاتم التـم ت،ـما  -02
ــة لكــا منهــا . ليتــب أن علــم الم،ــاركة الفعا ــة مــ  جميــع أع ــاة المتتمعــاو األكاديمي ل

يتمتع أع اة المتتمع األكاديمم بالحق لالفرصـة دلن التمييـز مـ  أى اـوع باال ـتراك فـم 
مبا ــرة ال،ــئون األكاديميــة لادداريــة ، ليــتا اختيــار جميــع الهيئــاو ادداريــة لمؤسســـاو 

 التعليا العالم باالاتلاب الحر .
 

 ( 71): 2880كرية والمسئولية االجتماعيةباال بشأن الحرية الفإعالن كم

أفارقة فم كمباال عاصمة أل ندا لوضع المعايير لالمقاييق لتر ـيد  حيث اجتمع مفكرلن       
ممارســة الحريــة الفكريــة ، لقــد تألنــم المفكــرلن األفارقــة إعــالن كمبــاال ب،ــأن الحريــة الفكريــة 

 -، لقد ت م  ادعالن ما يلم ج 0221/  00/  32لالمسئولية االجتماةية فم 
 الفصا األلل ج الحقوق لالحرياو األساسية ج

 القسم أ : الحقوق والحريات الفكرية :

 ج لكا  لص الحق فم التعليا لالم،اركة فم الن،اط الفكرى . 0مادة 
يــة ج لكــا مفكــر إفريقــم الحــق فــم أن تحتــر  كــا حقوقــم المدايــة لالسياســية لاالجتماة 3مــادة 

 لاالقتصادية لالثقايية .
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ج ال ي طهد أى مفكر إفريقم بأى حال أل يفزع أل يرلع بسألب إاتاجم الفكرى أل  را م  2مادة 
 أل جنسم أل جنسيتم أل عرقم .

ــده ج  4مــادة  ــة الحركــة فــم بل ــع كــا مفكــر بحري ــم اللــارا لالعــودة دلن يتمت ــة الســفر إل لحري
 معوقاو أل م ايقاو .

لكـا متتمـع فكـرى إفريقـم الحـق فـم ال،ـرلع فـم االتصـاالو لتطويرهـا أل  ج لكا مفكـر 5مادة 
إا،اة عالقاو مع المفكري  لالمتتمعاو الفكرية األخرى ب،رط أن تكون قا مـة علـم 

 المسالاة لاالحترا  المتبادل .
لكا مفكر إفريقم الحـق فـم متابعـة األا،ـطة الفكريـة بمـا فـم ذلـ  التـدريق لالبحـث ج  6مادة 

خ ـوعًا للمبـادم المعتـرف         ا ج األبحا  دلن معوقـاو أل م ـايقاو لا،ر ات
 األخال ية لالمهنية . بها عالميًا للبحث العلمم لالمعايير 

ب،ــاا  –ج لكــا أع ــاة هيئــة التــدريق لالبحــث لطــالب المؤسســاو التعليميــة الحــق  1مــادة 
ـــي   ـــيها المنتلأل ـــ –مبا ـــر لمـــ  خـــالل ممثل ـــم تحدي ـــدة لالم،ـــاركة ف ـــرامج الأل د الأل

 األكاديمية لمؤسساتها لفقًا ألعلم المقاييق التعليمية .
ــادة  ــ  فــم  1م ــم المتتمــع الفكــرى ضــمان التثألي ــدريق لالبحــث ف ج ياــون ألع ــاة هيئــة الت

لخا فها ، لال يطردلن م  أعمالها إال ألسـباب سـوة السـلوك الفـادع أل ثألـوو عـد  
كاديميـة ، لتكـون إجـراةاو الفصـا الكفاةة أل ادهمال الـذى يتعـارض مـع المهنـة األ 

لفقـًا لمجـراةاو الموضــوعة لالتـم ت،ــترط جلسـة اســتماع عادلـة أمــا  هيئـة منتلبــة 
 ب،اا ديمقراطم للمتتمع الفكرى .

ياون للمتتمع الفكرى الحق فم التعألير عـ   را ـم بحريـة فـم لسـا ا ادعـال  ، لفـم ج  2مادة 
 . إا،اة لسا ا ادعال  لاالتصاالو اللاصة بم

 القسم ب : الحق فى إنشاء التنظيمات المستقلة :

أع اة المتتمع الفكرى حرية التتمع ، بما فـم ذلـ  الحـق فـم ت،ـايا ج ياون لكافة  01مادة 
النقاباو المهنية لاالا ما  إليهـا ، لي،ـما حـق التتمـع الحـق فـم االجتمـاع سـلميًا 

 .  لتكوي  التماعاو لاألادية لالتمعياو المحلية لالدللية 
 

 ج التعليا العالم القسا ا ج الحاا الذاتم لمؤسساو
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التعلــيا العـالم مسـتقلة فـم إدارة  ــئواها عـ  الدللـة أل التــدريق ج تكـون مؤسسـاو  00مـادة 
 لالبحث لالألرامج األخرى ذاو الصلة .

ج تــتا ممارســة الحاــا الــذاتم لمؤسســاو التعلــيا العــالم بالوســا ا الديمقراطيــة للحاــا  03مــادة 
 . اة المتتمع األكاديمم اللاص بهاتم بما فم ذل  الم،اركة الفعالة لكافة أعالذا

 

 الفصل الثانى : التزامات الدولة :

ملالفـة مـ  قألـا  العادلـة لالمناسـبة ييمـا يتعلـق بأيـةج تلتز  الدللة باتلاذ ادجراةاو  02مادة 
 مسئولم الدللة تنمو إلم علمها تتاه حقوق لحرياو المتتمع الفكرى .

ــادة  ــة 04م ــة أي ــدام  ج ال تن،ــر الدلل ــدفاع الم ــواو ال ــواو األمــ  أل قواعــد عســارية أل ق أل ق
قـواو م،ــابهة داخــا مبـاام لأراضــم المؤسسـاو التعليميــة ، لفــم  الملـابراو أل أيــة

ضـرلريًا مـ  أجـا حمايـة الحيـاة لالممتلكـاو مثا هـذه القـواو حالة ما إذا كان ا،ر 
 التالية جففم هذه الحالة تراعم ال،رلط 

 ر لاضا علم الحياة لالممتلكاو .أن ياون هناك خط -أ
 أن ياون ر يق المؤسسة المعنية قد قد  دعوة خطية بهذا المعنم . -ب
أن تتا الموافقة علم مثا هذه الدعوة م  قألا لتنة منتلبة م  المتتمع األكـاديمم ت،ـاا  -ا

 لهذا اليرض .
 بة علم أعمال المتتمع األكاديمم .ج تتو ي الدللة ع  ممارسة الرقا 05مادة 
ج تلتز  الدللة ب مان أال يقو  أى مسئول أل أية هيئة أخرى تحـ  سـيطرتها بتـرليج  06مادة 

 ا بأيــةدبرة للترليـع لت،ــويم السـمعة أل التـدخمعلومـاو الم ـللة أل اد ــاعاو المـال
 حال فم األعمال ال،رةية للمتتمع الفكرى .

احـو متواصـا التمويـا المناسـب لمؤسسـاو البحـث لمؤسسـاو  ج ت م  الدللـة علـم 01مادة 
ـــة  ـــتا تحديـــد مثـــا هـــذا التمويـــا بالت،ـــالر مـــع الهيئـــة المنتلب ـــيا العـــالم ، لي التعل

 لمؤسسة المعنية .ل
ج تتو ي الدللة ع  فـرض  ـرلط علـم الحركـة أل العمـا بالنسـبة للمفكـري  األفارقـة  01مادة 

 ع ذل  .م  الألالد األخرى داخا أراضيها أل من
 

 الفصا الثالث ج المسئولية االجتماةية ج
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ج يلتــز  أع ــاة المتتمــع الفكــرى بــأداة أدلارهــا للخــا فها بافــاةة لأمااــة لبأف ــا  02مــادة 
 صورة ، ليتب أن يؤدلا لاجباتها لفقًا ألف ا المعايير العلمية لاألخال ية .

ســاما احــو لجهــاو النظــر المتتمــع الفكــرى مســئولية تعزيــز رلع الت ج علــم أع ــاة 31مــادة 
 لالموا ي الملتلفة لتحسي  النقاش الديمقراطم .

ج ال تنيمق أية جماعة م  المتتمع الفكرى فم م ايقة أل الهيمنة علم أل السـلوك  30مادة 
التا ر احو أية جماعة أخرى ، لتحا كا اللالفاو ييما بـي  المتتمـع الفكـرى بـرلع 

 ة .المسالاة أل عد  التعصب لالديمقراطي
ج ياون لدى المتتمع الفكرى مسـئولية الن ـال لالم،ـاركة فـم ا ـال القـوى ال،ـعألية  33مادة 

 م  أجا حقوقها لم  أجا تحريرها .
ــة لعمــا  32مــادة  ــم أيــة محالل ــًا ف ــم المتتمــع الفكــرى أل ياــون طرف ج ال ي،ــارك أى ع ــو ف

معــايير المبــادم لال لللطــرإحــدا  ال ــرر بالنــاس أل المتتمــع الفكــرى أل يعــرض 
 العلمية لاألخال ية لالمهنية .

ج يلتز  المتتمع الفكرى بالت ام  لتـوفير الملتـأ ألى ع ـو ي ـطهد بسـألب ا،ـاطم  34مادة 
  الفكرى .

ــا  35مــادة  ج يلتــز  المتتمــع الفكــرى بت،ــتيع لالمســاهمة فــم األفعــال اديتابيــة دصــالع الظل
ـــاعم التـــاريلم لالمعاصـــر القـــا ا علـــم التـــنق أل  التنســـية أل أى عـــا ق االجتم

 اجتماعم  خر .
ــاييق  36مــادة  ــة المعــايير لالمق ج يتــو  ألع ــاة المتتمــع الفكــرى أن يقومــوا بتطــوير لتقوي

 الموضوعة فم هذا ادعالن علم المستوى ادقليمم لادفريقم كلم .
 ج يلتــز  المتتمــع الفكــرى ادفريقــم بت،ــايا تنظيماتــم اللاصــة لمرا بــة لادعــالن عــ  31مــادة 

 ااتهاكاو الحقوق لالحرياو الواردة فم هذا ادعالن .
 

 ( 78: )1002/  21/  21 – 27إعالن عمان للحريات األكاديمية 

استنادًا إلم ما أقرتم المواثيق لاالتفا ياو لاألعراف الدللية اللاصة بحقوق اداسان ،         
ق المدايـــة لالسياســـية ، خاصـــة ادعـــالن العـــالمم لحقـــوق اداســـان ، لالعهـــد الـــدللم للحقـــو

ــ   ــم ذل ــيا ، اســتنادًا إل ــم التعل ــز ف ــة اليواســاو لمناه ــة التميي ــ لاتفا ي ــاو  يعل مــؤتمر الحري
األكاديمية فم التامعاو العربية الـذى ااعقـد بـدعوة مـ  مركـز عمـان لدراسـاو حقـوق اداسـان 
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لر ســاة  ، بم،ــاركة البــة مــ  المفكــري  3114ديســمألر  06ل  05بالعاصــمة األردايــة يــومم 
 -لأساتذة التامعاو لباحثي  م  ملتلل التامعاو العربية المبادم اآلتية ج

ضـــرلرة إليـــاة الوصـــايا السياســـية عـــ  المتتمـــع األكـــاديمم ، لالتـــزا  الســـلطاو بـــاحترا   -0
ة مـ  أسـاتذة لطلبـة ل داريـي  ، ممـا يـوفر  ـرطًا تـم الثالثـاستقالل المتتمـع العلمـم بماواا

 لية التعليمية لتطور البحث العلمم .ضرلريًا لنتاع العم
حق التعألير ع  الرأى ، لحرية ال مير ، لحق ا،ر المعلومـاو ت،ما الحرياو األكاديمية  -3

ــراراو  ــاديمم فــم إدارة افســم بنفســم ، لاتلــاذ الق لالمعــارف لتبادلهــا ، لحــق المتتمــع األك
علــم و التـم تسـاعده اللاصـة بتسـيير أعمالــم ، للضـع مـا يناســألها مـ  اللـوا ا لادجــراةا

 تحقيق أهدافم .
تأكيد حق جميع المواطني  فم فرص متكافئة لحسب معايير الكفـاةة لاللتحـاق بمؤسسـاو  -2

البحث لالتعليا العالمم ، دلن تمييز سياسم أل معتقدى أل اجتماعم أل عنصـرى ، لكـذل  
المثمـرة لتلأليـة  حق الطلبة فم تأهيا علمم يتفق لحاجاو اادراجها فـم الحيـاة االجتماةيـة

ميـدان دراسـتها بحريـة لاعتـراف السـلطاو الرسـمية بتحصـيلها تطلعاتها المهنية ، لفم اختيار 
 العلمم لمهارتها .

ــم  -4 ــة ، لف ــدلل العربي ــر ال ــة فــم االاســياب عأل ــة العربي ــة األكاديمي ــد حــق أع ــاة الهيئ تأكي
مصــادر الأليااــاو لــم التواصــا مــع المتتمــع األكــاديمم علــم الصــعيد العــالمم ، لالوصــول إ
 لالمعلوماو ، لتبادل األفكار لاآلراة لا،رها دلن قيود أل م ايقاو .

تأكيد حق مؤسساو التعليا العالم لالبحث العلمم فم إدارة  ئواها علـم أسـق ديمقراطيـة  -5
، لاختيــار هيئاتهــا األكاديميــة عــ  طريــق ااتلابــاو حــرة ، ينــاط بهــا كــا مــا يتعلــق بتعيــي  

ا علـم أسـاس معـايير مهنيـة ، هتـرقيتة العلمية أل فصـلها ، أل معا بـاتها ، أل أع اة الهيئ
 .م،اركة فم هذه اددارةلكذل  حق الطلبة فم ال

تأكيد حق أع اة المتتمع األكاديمم بماوااتم الثالثة فم تكوي  اقاباو خاصة تدافع ع   -6
 مصالحم أل تلد  عملم .

ــة فــم تــوفير المــوار  -1 ــيا العــالم لالبحــث تأكيــد لاجــب الدلل د ال ــرلرية لتوســيع  ــباة التعل
الة اهتما  خاص بمستوى تأهيا لمعي،ـة الهيئـة العلميـة لعلمم ، لاالرتقاة بنوعيتها ، ل يا
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؛ بما يلد  حاجاو المتتمع ، لالسعم إلم توفير التعليا التامعم المتاام لتميـع الـرا ألي  
 ييم .

الســلطة العموميـة لمؤسســاو المتتمـع المــدام  إن تأكيـد حقــوق المتتمـع األكــاديمم تتـاه -1
ــة لأخال يــة يقــع فــم  –أي ــًا  –األخــرى يرتــب علــم هــذا المتتمــع  التزامــاو أساســية علمي

مقـــدمتها االلتـــزا  بـــالويا العلميـــة لاداســـااية ، لاحتـــرا  الطلبـــة لمعـــاملتها حســـب معـــايير 
 الكفاةة العلمية لالمهنية .

ــة األكاديميــ -2 ــيا لالبحــث العلمــم فــم خدمــة متتمعاتهــا ، التــزا  أع ــاة الهيئ ة بوضــع التعل
لعـد  اســتيالل الحريـاو األكاديميــة لاتــا ج األبحـا  العلميــة أل ــراض تتعـارض مــع  ايــاو 
العملية التعليمية لالعلمية ، أل تلا بمبادم حقوق اداسـان أل تسـ  إلـم تحقيـق األهـداف 

 لالويا اداسااية .
الم لالبحث العلمم بتوطي  البحث العلمم لالكفاةاو العلمية ، التزا  مؤسساو التعليا الع -01

دميـة لتطوير التعالن مع السلطاو العمومية لمؤسساو المتتمع لالحد م  خاهرة هتـرة األ
 م  الألالد العربية .

ــا االقتصــادية  -00 ــة حاجــاو متتمعاته ــالم لالبحــث العلمــم بتلألي ــيا الع ــزا  مؤسســاو التعل الت
سية لالقااواية لالثقاييـة لاألخال يـة لمقالمـة ااتهاكـاو حقـوق اداسـان لالسيالاالجتماةية 

 م  أى طرف جاةو .
التزا  مؤسساو التعليا العالم لالبحث العلمم بالت ام  بـي  الهيئـاو األكاديميـة العربيـة  -03

ماديًا لمعنويًا ، لتقديا الـدعا لألع ـاة الـذي  يتعرضـون الاتهاكـاو حقـوقها علـم مسـتوى 
 أجمع .العربم لالعالا  العالا

التــزا  مؤسســاو التعلــيا العــالم لالبحــث العلمــم بتطــوير عالقــاو التعــالن لال،ــراكة علــم  -02
مستوى العالا العربم لعلم المستوى الدللم أي ًا ، فم سأليا رد  الفتوة المعريية لالتقنية 

البحـث العلمـم أل بي  المتتمعاو اداسااية ، لكسر احتكار المعرفـة لاالسـتفادة مـ  اتـا ج 
 تقييد تداللها م  جااب متموعة صييرة م  الدلل أل ال،ركاو .

 

 اإلعالنات العالمية فى مجال استقالل الجامعات :المواثيق وتعليق على 

فـم متـال اسـتقالل التامعـاو ، لهـم  ادعالااو العالميـةالمواثيق ل عرض البحث لبعض       
كاديميـة ، لمفهـو  اسـتقالل مؤسسـاو التعلـيا العـالم إعالن ليمـا الـذى حـدد مفهـو  الحريـة األ 
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ــة التــدريق لالطــالب ، كمــا أكــد  ــة األكاديميــة ألع ــاة هيئ ليحــدد ادعــالن أهــا جوااــب الحري
ادعالن علم االستقالل اددارى لمؤسساو التعلـيا العـالم ، لااتلـاب الويـاداو ل  ـراك الطـالب 

ق فم تكوي  التمعياو لت،ـايا اقابـاو ، لأكـد فم هيئتها اددارية ، لحق أع اة هيئة التدري
 علم دلر مؤسساو التعليا العالم فم خدمة المتتمع . –كذل   –ادعالن 

 

كما عرض البحث دعالن كمباال للحرية الفكرية لالمسئولية االجتماةية ، لقـد ت ـم  هـذا     
،ـــما الحقـــوق ادعـــالن عـــدة فصـــول ، تنـــالل األلل منهـــا الحقـــوق لالحريـــاو األساســـية ، لت

ــاو الفكريــة ألع ــاة المتتمــع األكــاديمم ، لحــق أع ــاة هيئــة التــدريق فــم إا،ــاة  لالحري
التنظيماو المستقلة ، لالحاا الذاتم للمؤسساو . لتنالل الفصا الثـاام التزامـاو الدللـة تتـاه 
اســتقالل التامعــاو بتواابــم الثالثــة ، لعــرض الفصــا الثالــث للمســئولية االجتماةيــة ألع ــاة 

 لمتتمع األكاديمم فم حماية الحقوق لالحرياو الواردة فم هذا ادعالن .ا
 

البحــث دعـالن عمـان للحريــاو األكاديميـة ، الـذى جــاة اسـتنادًا إلـم ادعــالن ثـا عـرض       
ــة اليواســاو  ــدللم للحقــوق المدايــة لالسياســية ، لاتفا ي العــالمم لحقــوق اداســان ، لالعهــد ال

ــ ــز ف ــالل ادعــالن ام التعلمناه ــة التميي ــد تن ــيا . لق ــة ل ســتقالل المتتمــع األكــاديمم ، لالحري
لمؤسساو الدللة لمؤسساو التعليا العالم احـو األكاديمية ، لالتزا  أع اة المتتمع األكاديمم ، 

 تحقيق لحماية الحرياو األكاديمية .
دلليـة تؤكـد علـم لأخيرًا يما  النظر إلم هذه ادعالااو العالمية علم أاهـا بمثابـة مواثيـق     

استقالل التامعاو علـم المسـتوى العـالمم ، لهـو مـا يلـز  دلل العـالا أن تعمـا علـم اسـتقالل 
 جامعاتها ؛ احترامًا لهذه المواثيق . 

 المحور الرابع : توصيات ومقترحات بشان استقالل الجامعات المصرية :

التـم أ ـارو إليهـا بعـض  استقالل التامعـاو ، لجوااـب االسـتقاللعرض البحث لمفهو        
كما عـرض  األدبياو ، لت،ما االستقالل األكاديمم ، لاالستقالل اددارى ، لاالستقالل المالم .

ادعالاـــاو المواثيـــق ل البحـــث للألـــراو بعـــض الـــدلل فـــم متـــال اســـتقالل التامعـــاو ، لبعـــض 
، ( 0221) ال، ل عـالن كمبـا( 0211) العالمية فم متال استقالل التامعاو ، لهم إعالن ليمـا

 .( 3114) ل عالن عمان
 



 م3103( يوليو 23ـــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 032 - 

لفـم هـذا المحـور سـوف يسـتفيد البحـث مـ  ادطـار النظـرى فـم لضـع بعـض التوصـياو       
ــ   ــق االســتقالل للتامعــاو المصــرية ، لالتــم يما ــ  أن تســها فــم تحقي لالمقترحــاو التــم يما

 تحديدها فم العناصر التالية ج
 

 ل األكاديمى للجامعات ، وتشمل :توصيات ومقترحات تتعلق باالستقال أوالً :

 دلر الدللة فم تحقيق لحماية االستقالل األكاديمم للتامعاو . -أ     
 دلر التامعاو فم تحقيق لحماية استقاللها األكاديمم . -ب    
 دلر أع اة هيئة التدريق فم تحقيق لحماية االستقالل األكاديمم . -ا    

 الستقالل اإلدارى للجامعات .توصيات ومقترحات تتعلق با ثانياً :

 توصيات ومقترحات تتعلق باالستقالل المالى للجامعات . ثالثاً :
 للجامعات :   توصيات ومقترحات تتعلق باالستقالل األكاديمى  -أوالً :

لي،ير االستقالل األكاديمم إلم حرية التامعـاو فـم لضـع برامتهـا لمناهتهـا ، لتعيـي        
لالعــاملي  ..... ، لحريــة األســاتذة فــم البحــث لالدراســة لالتعأليــر عــ  أع ــاة هيئــة التــدريق 

 را هــا دلن قيــود إال القيــود العلميــة لاألخال يــة ....، لحريــة الطــالب فــم التعلــيا لاختيــار اــوع 
الدراسة لالم،اركة فم اتلاذ القراراو التعليميـة مـ  خـالل ممثلـيها ، لكـا ذلـ  دلن تـدخا مـ  

  بعض التوااب المتعلقة باالستقالل األكاديمم ، لالتم أ ارو إليها خألراو  الدللة ، لاظرًا لتعدد
 لاص  عليها ادعالااو العالمية ، فقد تا لضعها تح  العناصر التالية ج الدللة ،

توصييييات ومقترحيييات تتعليييق بيييدور الدولييية فيييى تحقييييق وحمايييية االسيييتقالل األكييياديمى  -أ

 للجامعات ، وتتمثل فيما يلى :

  الدللــة بــاحترا  لضــمان جميــع الحقــوق المدايــة لالسياســية لاالقتصــادية لاالجتماةيــة التـزا -
 ألع اة المتتمع األكاديمم .

ـــز  بـــاحترا  اســـتقالل  - ـــم أعمـــال المتتمـــع األكـــاديمم ، لأن تلت ـــة رقابـــة عل ال تمـــارس الدلل
 التامعاو .

 لل رلرة .ال تن،ر الدللة أية قواعد عسارية أل أمنية داخا التامعاو إال  -
 ت م  الدللة توفير التمويا المناسب للتامعاو لب،اا مستمر . -
ــيا  - ــيا العــالم لتميــع خريتــم التعل الــذي  تــؤهلها قــدراتها  الثــااوى تلتــز  الدللــة بتــوفير التعل

 دلن تمييز سياسم أل معتقدى أل اجتماعم .... لمواصلة هذا النوع م  التعليا ، 
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ع األكاديمم حرية السفر إلم اللـارا أل العـودة دلن معوقـاو ت م  الدللة ألع اة المتتم -
 لالعالمم . ، لالتواصا مع المتتمع األكاديمم علم الصعيد العربم 

 حرية الوصول إلم مصادر الألياااو لالمعلوماو دلن قيود .الدللة تتيا  -
 تس  الدللة م  الت،ريعاو ما ي م  حماية استقالل التامعاو . -
 

قترحات تتناول دور الجامعات فى تحقييق وحمايية االسيتقالل األكياديمى ، توصيات وم -ب

 وذلك من خالل :

تلتــز  التامعــاو بتلأليــة احتياجــاو المتتمــع االقتصــادية لاالجتماةيــة لالسياســية لالقااوايــة  -
 لالثقايية لاألخال ية .

الدللـة لمؤسسـاو تقو  التامعاو بتوطي  البحث العلمم لالكفـاةاو العلميـة ، لالتعـالن مـع  -
 المتتمع المدام ، لالحد م  هترة األدمية .

ــيا العــالم لمراكــز البحــو  ، لتقــديا  - تلتــز  التامعــاو بالتعــالن مــع ملتلــل مؤسســاو التعل
 الدعا لألع اة الذي  يتعرضون الاتهاكاو حقوقها .

فتـــوة تــرتبل التامعـــاو بعالقـــاو تعــالن ل ـــراكة علـــم المســـتوى العربــم لالـــدللم ؛ لســـد ال -
 . اساايةعريية لالتقنية بي  المتتمعاو اد الم
تتصدى التامعاو لم،االو المتتمع المعاصر ، لأن تتنـالل بالنقـد أصـول القهـر السياسـم  -

 لااتهاكاو حقوق اداسان فم المتتمع .
 أال تفرض التامعة اوعًا م  الوصايا علم المتتمع الطالبم . -
االجتماةيـة ، لتلأليـة   تفق لحاجاو دمتها فم الحيـاة تأكيد حق الطالب فم تأهيا علمم ي -

 تطلعاتها المهنية .
 احترا  حق الطالب فم التعألير ع   را ها ب،أن أية مسألة قومية أل دللية . -
ــي   –أن ياــون للطــالب الحــق  - ــيها المنتلأل ــرامج  –مــ  خــالل ممثل ــم لضــع الأل الم،ــاركة ف

 ق التعليمية .األكاديمية لمؤسساتها لفقًا ألعلم المقايي
 

توصيييات ومقترحييات تتعلييق بييدور أع يياء ييئيية التييدرية لتحقيييق وحماييية االسييتقالل  -ج

 األكاديمى ، وتشمل :

التزا  أع اة الهيئة األكاديمية بوضع التعليا لالبحـث فـم خدمـة المتتمـع ، لعـد  اسـتيالل  -
 الحرية األكاديمية لاتا ج األبحا  بما يلا بمبادم حقوق اداسان .
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هيئة األكاديمية بالويا العلمية لاداسااية ، لاحترا  الطلبة لمعـاملتها حسـب الالتزا  أع اة  -
 معايير الكفاةة العلمية لالمهنية .

متابعة المعرفة لتطويرها ، مـ  خـالل البحـث لالدراسـة لالمناق،ـة لاداتـاا لالتـدريق ل لقـاة  -
 المحاضراو لالكتابة .

 لمناهتم .  ، مع االلتزا  بمبادم التدريق لمعاييره االضطالع بوخا ل التدريق  -
 .ملتلفة لتحسي  النقاش الديمقراطمتعزيز رلع التساما احو لجهاو النظر لالموا ي ال -
أال ت،ارك جماعة م  المتتمع األكاديمم فم م ايقة أل الهيمنـة احـو أيـة جماعـة أخـرى ،  -

 الاة لعد  التعصب لالديمقراطية .لتحا اللالفاو بي  المتتمع األكاديمم برلع المس
الن ال لالم،اركة فم ا ال القـوى ال،ـعألية مـ  حما أع اة هيئة التدريق مسئولية أن يت -

 أجا حقوقها لتحريرها .
أال ي،ــارك أى ع ــو مــ  المتتمــع األكــاديمم فــم أيــة محاللــة دحــدا  ال ــرر بالنــاس أل  -

 معايير العلمية لاألخال ية لالمهنية .المتتمع األكاديمم ، أل يعرض لللطر المبادم لال
التــزا  أع ـــاة المتتمــع األكـــاديمم بالت ــام  لتـــوفير الملتــأ ألى ع ـــو ي ــطهد بســـألب  -

 ا،اطم الفكرى .
 

 ثانياً : توصيات ومقترحات تتناول االستقالل اإلدارى للجامعات :

 يتحقق هذا النوع م  االستقالل م  خالل ما يلم جل       
ة مـــ  أســـاتذة لطلبـــة ل المتتمـــع العلمـــم بماواـــاو الثالثـــاو بـــاحترا  اســـتقال التـــزا  الســـلط -

 ل داريي  .
ختيــار هيئاتهــا األكاديميــة عــ  ها بنفســها علــم أســق ديمقراطيــة ، لاإدارة التامعــاو  ــئوا -

مـ  قـوى المتتمـع ، لهـذا يتطلـب حرة ، بعيـدًا عـ  تـدخا الدللـة أل  يرهـا طريق ااتلاباو 
 .ةية بقااون تنظيا التامعاو التم تتنالل طريقة تعيي  الوياداو التامعتعديا المواد الوارد

أن يناط بالتامعاو كا ما يتعلق بتعيي  أع اة الهيئـة العلميـة أل فصـلها ، أل معـاقألتها ،  -
 أل ترقيتها علم أساس معايير مهنية .

 ممثلي  لها .        أن تمثا الهيئة المعالاة فم المتالق التامعية الملتلفة م  خالل  -
 التأكيد علم حق الطالب فم الم،اركة فم ادداراو التامعية الملتلفة م  خالل ممثليها . -
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التأكيد علم حق المتتمع األكاديمم فم تكوي  اقاباو خاصـة تـدافع عـ  مصـالحم أل تلـد   -
 عملم ، لكذل  الحق فم تكوي  التماعاو لاألادية لالتمعياو المحلية لالدللية .

 ،الـداخلم فيهـا لبماليتهـا ل دارتهـان تتولم التامعـاو اتلـاذ القـراراو المتعلقـة بسـير العمـا أ -
 ل قرار سياساتها للتعليا لالبحث ل يرها م  األا،طة .

إال ألسـباب  أن ياون تعيي  أع اة هيئة التدريق ب،اا دا ا ، لال يطردلن مـ  لخـا فها ، -
صا بعد التحقيق العـادل أمـا  هيئـة منتلبـة مـ  ألوو ادهمال ، لياون الفثسوة السلوك أل 

 المتتمع األكاديمم .
أن ياون ألع اة هيئة التـدريق حـق التمتـع فـم إقامـة اتصـاالو مـع اظـرا ها فـم أى جـزة  -

 م  العالا .
الم،اركة الفعالة م  جميع أع اة هيئة التدريق فـم مبا ـرة ال،ـئون األكاديميـة لادداريـة  -

 دلن تمييز .
ــة تمتــع أ - ــم فــم لســا ا ادعــال  ، لحري ــة التعأليــر عــ   را  ع ــاة المتتمــع األكــاديمم بحري

 إا،اة لسا ا ادعال  لاالتصاالو اللاصة بم .
 سلطة المتلق األعلم للتامعاو الواردة فم قااون تنظيا التامعاو . الحد م  -
 الحد م  سلطة ر ساة التامعاو لصالا متالق التامعاو . -
 داة الكلياو لصالا متالق الكلياو .الحد م  سلطة عم -
 قسا  .األ قسا  لصالا متالقالحد م  سلطة ر ساة األ -
 أن ياون اختيار أمي  التامعة م  بي  األساتذة باالاتلاب . -
  أن ياون اختيار أمي  الكلية م  بي  أع اة هيئة التدريق باالاتلاب . -
 

 مالى للجامعات : ثالثاً : توصيات ومقترحات تتعلق باالستقالل ال

 ليتحقق م  خالل ما يلم ج     
ــع مســتوى المعي،ــة لالرعايــة  - ــة ، لرف ــوفير المــوارد المالي ــم ت ــة ف ــم لاجــب الدلل ــد عل التأكي

 الصحية ألع اة هيئة التدريق لمعالايها .
التامعــاو بــلدارة مواردهــا الماليــة بعيــدًا عــ  ســيطرة الدللــة ، للكــ  فــم إطــار  تســتقاأن  -

 لاللوا ا العامة .القوااي  
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لضــع ت،ــريعاو تســما للتامعــاو بتنويــع مواردهــا ادضــايية ، لالمرلاــة فــم التصــرف فيهــا  -
 لاستثمارها لصرفها .

استحدا   ياا تنظيمم لمدارة المالية بالتامعاو لبالكلياو الملتلفة يتولم مسئولية تـوفير  -
 الموارد المالية لتنميتها لكياية تو يعها .

ياو لخألراو بعض الـدلل لتامعاو مواردها المالية اللاصة بها ، لقد أ ارو األدبأن ياون ل -
عــدة مصــادر يماــ  أن تســاعد التامعــاو فــم تنميــة مواردهــا الذاتيــة ، مثــا ج العقــود إلــم 

مقابــا اللــدماو التامعيــة ، مقابــا  ،التامعــة المنتتــة ، البحثيــة ، بــرامج التعلــيا المــوا ى 
ا الم،ـورة لمؤسسـاو المتتمـع ، تسـويق االبتكـاراو ، االســتثمار األا،ـطة التامعيـة ، تقـدي

 فم م،رلعاو ، الم،اركة ال،عألية ، األلقاف لالهباو ......
 توفير موارد كايية للطالب المحتاجي  لمواصلة دراستها . -
 لالتامعاو لفق المعايير العالميـة افاق علم البحث العلمم م  ميزااية الدللة يادة اسبة اد  -

.  
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 ة المعرفة جد صالا ج الحرية األكاديمية لأسلم( أحمد محم32)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20  

مــؤتمر االعتمــاد  ،( علــم بــ  ســعد القراــم ج ثالحريــة األكاديميــة المنطلقــاو القااوايــة لال ــوابلث21)
جمـادى األللــم  35-32جامعـة طيبـة ، األكـاديمم لكليـاو التربيـة بـالوط  العربـم ثر ى لتتـاربث 

   http://www.F-Law.Net، 2-1ص ص  ، 0421
 ، 3115مايو  36إعالن الحرية األكاديمية  (20)

fwinfo.ory/look/images/spacerhttp://www.Ja  
 ( يوسل الربايعة ج الحرية األكاديمية ،23)

29912-http://www.ammonnews.net/articleNo  
 
التو يـع ، ل  ( محمد محمد ساران ج الحرية األكاديمية فم التامعاو المصرية ، دار الثقافة للن،ر22)

 . 63-51 ، ص ص 3110القاهرة ، 
الا ( محمد منير مرسم ج االتتاهاو الحديثة فم التعليا التامعم المعاصر لأسـاليب تدريسـم ، عـ24)

 . 26ص،  3113 ، الكتب ، القاهرة

http://wwwg.qu.edu.qa/cedr/edu.week
http://wwwg.qu.edu.qa/cedr/edu.week
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20
http://www.jafwinfo.ory/look/images/spacer
http://www.jafwinfo.ory/look/images/spacer
http://www.ammonnews.net/articleNo-29912
http://www.ammonnews.net/articleNo-29912
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( حس  إبرا يا عألد العال ج ثاستقالل التامعـة فـم مصـر ... أبعـاده لمـداهث ، لرقـة عمـا مقدمـة 25)
ر يـة  ث التامعـاو فـم مصـراسـتقالل  ة العلميـة السادسـة لقسـا أصـول التربيـة بعنـوان جإلم الندل 
  53، ص 3111 يوايم 5     ، كلية التربية ، جامعة طنطا ،ث  تحليلية

(26) French, Nigel J: Report on The Seminar on External Funding and           

University Autonomy, organized by Nordic University                             

Association (NUS), principal consultant, N&Sconsultig services   Uk, 16-17 

June, 2003, p.21 .  

(21) Hussin, Sufean, et Asimiran, Soaib: University Governance and                

Developmental Autonomy, University of Malaya ,               

           drsufean @ um . edu . my , p.9 .   
 ، ، صـحيفةث ( عألد المل  سيي الصـلوى ج ثضـرلرة اسـتقالل التامعـاو الحاوميـة ماليـًا ل داريـًا 21)

 سألتمألر ، 36
http://www.F-Law.Net. 

ــ22)  و  ، جامعــة القــاهرة ، ( هــاام مصــطفم الحســينم ج مــ  يحتــاا لتامعــة مســتقلة ؟ ، كليــة العل
 http://www.Marchgonline.net             01/00/3101تاريخ الدخول  ،  3114

 

 ااظر ج( 41) 
المعاصـرة ، عـالا الكتـب ،   محمد عألد السال  حامد ل خرلن ج تمويا التعلـيا التـامعم لاتتاهاتـم  -

 . 016-061، ص ص  3111القاهرة ، 
 فتحم درلي  ع،يبة ج أدلار اددارة التامعية فم مصر علم ضوة التحدياو المعاصرة ،  -

http://www.g.QUedu.Qa/cedr/edu.week  
،  2، ع 31تقأللياو ، متـــمسـ ، إدارة لتمويـا التعلـيا العـالم ث  ثمـالكولا سـايلألي  لهيلـي  كوايـا ج -

  405-404ص ص                  ،  0221مركز مطألوعاو اليواساو ، القاهرة سألتمألر 
تحـدياو لبـدا ا ث ، لرقـة عمـا  تمويـا التعلـيا التـامعم المصـرى ج سمير عألد الوهـاب اللويـ  ج ث -

تامعـاو فـم مصـر مقدمة إلم النـدلة العلميـة السادسـة لقسـا أصـول التربيـة بعنـوان ج اسـتقالل ال
 . 040-024، ص ص  3111 يوايم 5لية تربية ، جامعة طنطا ، ثر ية تحليليةث ، ك

ث ،  اســـتراتيتية جديـــدة لـــمدارة الماليـــة فـــم التامعـــاو مـــارتي  ج ث بياــاس س.ســـاايال للمي،ـــيال -
 . 440، ص 0221، مركز مطألوعاو اليواساو ، القاهرة ،  2، ع 31محـمستقأللياو ، 

تطوير التعليا التامعم فم مصر فـم ضـوة مـدخا إدارة التـودة ال،ـاملة  ال،رقالى ج ثموسم علم  -
، جامعـة قنـاة السـويق ، سـألتمألر  2سـماعيلية ، عمتلة كليـة التربيـة بادث ،  )الواقع لاد االية(

 . 46، ص 3112

http://www.marchgonline.net/
http://www.g.quedu.qa/cedr/edu.week
http://www.g.quedu.qa/cedr/edu.week
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حث العلمم ر اسة التمهورية ج المتالق القومية المتلصصة ج تقرير المتلق القومم للتعليا لالب -
 . 022-023، ص ص  3113/  3110،  32لالتكنولوجم ، الدلرة 

 (40  ) iftene, cristi:Administrative autonomy and globalization, innovation 

for Good Local and Regionl Governace European challenge twente, 

Enschede, Nederland, 2-3 April, 2009  p.p.12-18  

 . 02( علم ب  سعد القرام ج مرجع سابق ، ص43)
 . 41-41ص ص مرجع سابق ، ( محمد محمد ساران ج 42)
( الهاللم ال،ربينم الهاللم ج التودة لاالعتماد فـم مؤسسـاو التعلـيا العـالم ، النا ـر المؤلـل ، 44)

 . 13، ص 3101
تمــاد بتامعــة الســلطان يوســل ةيســان ج ثلاقــع ممارســة تحقيــق التــودة لاالعصــالحة عألــد هللا  (45)

،  3111، جامعة قناة السويق ، سألتمألر  03قابوس ث ، متلة كلية التربية بادسماعيلية ، ع
 . 1ص

فــردلس عألــد الحميــد الألهنــالى ج منظومــة التعلــيا العــالم بالواليــاو المتحــدة األمريايــة ، عــالا  (46) 
 . 33-30، ص ص  3116الكتب ، القاهرة ، 

 . 11ج مرجع سابق ، صمحمد أبو اليار  (41)
 . 35( فردلس عألد الحميد الألهنالى ج مرجع سابق ، ص41)
( عألد الوهاب أحمد محمد ج ثدراسة مقاراة لتطأليق االعتماد األكاديمم بمؤسساو التعليا م  بعـد 42)

فم كا م  الوالياو المتحـدة األمريايـة لالمملكـة المتحـدة الألريطاايـة لكيايـة ادفـادة منهـا فـم 
،  3111، جامعــة قنــاة الســويق ، ينــاير  01متلــة كليــة التربيــة بادســماعيلية ، ع مصــر ث ،

 . 14ص
(51) Loscher, Anett : Developments in University Autononmy in  Englang 

1988-2004, Dissertation to obtain the master's Degree in British 

studies, HumBolDt University AtBerline, centre For  British studies, 

Berlin, 27 February 2004, P.10 . 

اظـا  ضـمان جـودة لاعتمـاد مؤسسـاو التعلـيا التـامعم فـم مصـر فـم  ث ( السعيد السعيد بـدير ج50)
ضوة خألرتم المملكة المتحدة لالوالياو المتحدة األمريايةث ، متلة كلية التربية بادسماعيلية ، 

 . 13، ص 3111يق ، مايو ، جامعة قناة السو  00ع
 . 336-335( محمد منير مرسم ج مرجع سابق ، ص ص 53)
 .20( محمد محمد ساران ج مرجع سابق ، ص52)
 . 321-332( محمد منير مرسم ج مرجع سابق ، ص ص 54)
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(55 ) Osaki, Hitoshi : the structure of University administration in             

Japan, Japan society for the promotion of science, kojimachi,                   

chiyoda-ku, Tokyo, 1997, p.p.151-160.   
 .011-062، ص ص  ج مرجع سابق( محمد عألد السال  حامد ل خرلن 56)
 ( ااظر ج51)

لميـة إعالن ليما ب،ـأن الحريـة األكاديميـة لاسـتقالل مؤسسـاو التعلـيا العـالم ، المنظمـة العا -
 ،  0211لللدماو التامعية ديسمألر 

http://www.tasamuhnet.org/vb/showthread.php?t=6  
 محمد مسعد ياقوو ج أ مة الحرية األكاديمية فم العالا العربم ،  -

http://www.saaid.Net/arabic/169.htm . 
  http://pulpit.alwatanvoice.com                      30/00/3101تاريخ الدخول  -

 ااظر ج (51) 
 ، 0221إعالن كمباال ب،أن الحرية الفكرية لالمسئولية االجتماةية  -

http://www.F-Law.net. 
 ال،باة العربية لمعلوماو حقوق اداسان ج براامج الحرية األكاديمية ، -

http://www.anhri.net/egypt/aft/2006/pro205.shtml  
 . 32/00/3101تاريخ الدخول 

 أاظر ج (52)
اساو حقوق اداسان ج إعالن عمان للحرياو األكاديمية لاستقالل مؤسساو مركز عمان لدر  -

  ، 06/03/3114-05   التعليا العالم لالبحث العلمم ،
http://www.anhri.net/Jordan/achrs/abut.shtml   

 . 34/00/3101خ الدخول يتار  
                  ،او األكاديمية لاستقالل التامعاوسسة حرية الفكر لالتعألير ج كتاب لثا ق حول الحريمؤ  -

Law.net-http://www.F  

http://www.tasamuhnet.org/vb/showthread.php?t=6
http://www.tasamuhnet.org/vb/showthread.php?t=6
http://www.saaid.net/arabic/169.htm
http://www.saaid.net/arabic/169.htm
http://pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.anhri.net/egypt/aft/2006/pro205.shtml
http://www.anhri.net/egypt/aft/2006/pro205.shtml
http://www.anhri.net/Jordan/achrs/abut.shtml
http://www.anhri.net/Jordan/achrs/abut.shtml
http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/

