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 مقدمة

بل ودافعت عنو الدولو ،  مجانية التعميم في مصر حق أصيل كفمو الدستور والقانون      
والمتتبع لمجانية التعميم في مصر يجدىا ‘ ن آلوحتي ا2:63تميتا منذ ثورة يوليو دفاعا مس
بتعميم حيد يعود عمي رتباطا وثيقا بالعدالة االجتماعية وحق الشعب في االستمتاع إارتبطت 

 كرافد رئيس من روافد التنمية. الدولة بالتنمية في كافة المجاالت 
صعدة محميا الحقة عمي كافة األات العالمية المعاصرة وزيادة التحديات المتجيومع التو     

عبر عنو الخصخصة في أبرز صورة أصبحت تقميميا وعالميا وبروز تيار الرأسمالية والذي ا  و 
الفجوة بين دستور يؤكد المجانية وممارسات  اتسعتمجانية التعميم المصري في خطر بل و 

 231االتي تتجاوز ن ميزانية التعميم المصري أرقام التي تزعج أل عممية ترفض ذلك ومن ا
خري يتكفل بيا الشعب وتيدد مسيرة المجانية أعمي التوازي ميزانيات يواكبيا مميار جنية 
مميار جنية  34سرة المصرية تنفق عمي الدروس الخصوصية ما يعادل ن األإفعندما نقول 

لي إدوات  وغيرىا أضف أسر عمي مستمزمات الدراسة من مالبس و سنويا خالف ما تنفقو األ
قبال الناس عمييا بمبالغ باىظة كل ىذا يؤكد أننا في خطر ا  ذلك المدارس الخاصة في مصر و 

 .فيما يخص المناداة بالمجانية والعدالة وحقوق الطالب في نظام التعميم المصري

 :تي الورقة البحجية متسائلة أوٍيا ت

يخص المجانية حريصة مجانية التعميم ؟ وىل الدولة فيما ب كمجتمع نتمتع ىل نحن فعال     
 الناس بيا ؟ أم أن المجانية شعارات جوفاء ال وجود ليا ؟ انتفاع عمي دعميا ودعم 

تساؤالت عديدة نتناوليا في ىذه الورقة من خالل مجموعة من المحاورالتي تستيدف     
الناس بما  انتفاعتعرف مفيوم المجانية ومتطمبات دعميا وأىم المعوقات التي تحول دون 

 ره الدولة من مجانية التعميم وأين نحن من العالم فيما يخص تمك المجانية ؟تق
سمالية وتوغل العولمة ىو حديث شائك عن أن الحديث عن مجانية التعميم في زمن الر إ    

قيم الحرية  ،واقع االستئثار واالحتكار التي يحيط بيا القيم المتضاربة قيم العدالة والمساواة 
ما يحيط والتكافل و  االشتراكيةقيم ،م الثقافة المحمية قي والتي تؤثر عميخر آلواالنفتاح عمي ا

س المال المتوحشة ومع كل ىذا تبقي المجانية راسخة اليجب أن أاالستحواذ وسطوة ر  بيا من
ومقترحات جديدة تنقل المجانية من  لييا الحياة وفق رؤي جديدةإن تعاد أتمس بل يجب 

لي الممارسة العممية الفعمية عمي أرض الواقع وىذا ما يسعي إطارىا التشريعي الدستوري إ
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ليو تمك الورقة البحثية والتي من خالليا ندرك كيف يمكننا أن نرسخ توجو المجانية في إ
 التعميم المصري في ضوء التحديات المعاصرة

 :أوال :جماىية التعليه قزاةة  ي افمهَوو

ما بفرض الضرائب المالية أو من إذلك التعميم الذي يبني ويمول  :قبالتعليه اجملاىي يقصد -
ىمية ومؤسسات المجتمع المدني عوضا عن ما تتكفل بو الدولة تجاه طالبيا ألقبل الجمعيات ا

 "من التزامات مالية
تطوعية أو طار سياقات إطار الدولة في إذلك التعميم الذي يمول خارج ": يضاأويقصد بُ  -

يخل بسيادتيا وفق رؤي   اإلشراف عمييا ومراقبتيا بما ال رعائية  معتمدة تتولي الدولة
  بينيا وبين تمك الجيات الممولة لمتعميم" الشراكة

 وعليُ فاٌ مهَوو اجملاىية وفق التصور السابق يتضنً :

كاممة لتعميم الطالب في نطاق مؤسسات تعميم الدولة ولكن بتمويل تطوعي أو  كفالة -أ
طار إتمويل قائم عمي المنح والعطايا واليبات التي تعيد الدولة توزيعيا عمي الطالب في 

 لوائح مجانية.
طار سياق مجانية التعميم داخل إنظام قائم عمي فرض الضرائب والتي تستخدم في  -ب

 لزامية المجانية.التزاما أخالقيا من الدولة تجاه الطالب في مراحمو اإل  الدولة بما يمثل
عمال والجمعيات ي االرتباط الوثيق بالشراكة مع رجال األإليشير كذلك مفيوم المجانية 

جماال والتي من شانيا أن تدعم تمويل التعميم في اطار إىمية ومؤسسات المجتمع المدني ألا
 المجانية .

ليو لممجانية يتطابق تماما مع السياقات العالمية الداعمة إيوم المشار وىذا المف  -ج
 لممجانية فعمي سبيل المثال:

بتدائية وعدد  من التعد جميع مراحل التعميم مجانية)ال تتضمن الكتب غالبا في المرحمة ا
المتنوعة في المرحمة الجامعية مشتممة الدراسات العميا في بمدان الشمال  درايةالرسوم اإل

 وربي األ 
 بدات استونيا بتوفير تعميم عالي مجاني في أوربا الشمالية3124منذ عام  -
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كونيم  جانب في المرحمة الجامعية معألفي النرويج وفنمندا اليوجد رسوم تسجيل لمطالب ا -
شيري أو قرض ونادرا ما يتم تدريس الماجستير في غير مؤىمين لمحصول عمي بدل 

 عتماد عمي المغة االنجميزية بشكل مجاني لمجميع .إلالنرويج بالمغة النرويجية مع ا
وفي الدنمارك يوجد تعميم مجاني لمجميع متضمنا راتبا شيريا يعرف بالمنحة لمطالب أكبر  -

 التعميم العالي.أو الممتحقين ب29أو الطالب الذين ىم دون سن 29من سن 
رجنتين واليونان يقدم التعميم المجاني لجميع الطالب في جميع مستويات التعميم أل وفي ا -

 الجامعي وقبل الجامعي .
وفي سمطنو عمان تتكفل الدولة والسمطنو بتعميم الطالب بالمجان وفق نظام الكفالة  -

 التامو في التعميم العام والجامعي الحكومي.
ىمية وىي أللي نقطة في غاية اإشارة إلالمفيوم وبعده العالمي تجدر ا ومن خالل قراءة

قتران الواضح جدا بين المجانية ومستوي الرفاىية في المجانية في عديد من الدول اإل
االلتزام تجاه المواطنين ليس في مرحمة التعميم  وى،أو حتي دول الخميج العربي األوربية 

قبل الجامعي فقط بل في التعميم الجامعي والدراسات العميا وىذا التوجو يدحض االتجاه 
الداعم لفكرة االستثمار الجشع الذي تقوم بعض الدول في مجال التعميم ويؤكد بما اليجعل 

ي العالم المتحضرومن ثم كانت مجاال لمشك أن المجانية ىي الوجو االخر لمرفاىية ف
 الدعوات المحمية لمواكبة ىذا التوجو العالمي.

ففي العصور "التعميم المكفول  "التعميم المجاني منذ أمد طويل عرف باسم وقد عرف    
 "المسماه بعصور النيضة كثيرا ما قامت الشخصيات الغنية بكفالة تعميم الرجال الشباب فكان

وائل انصار التعميم العام والجامعي المجاني حيث أمن  29واخر القرن أفي  "توماس باين
 كرة رئيسية في ذلك الوقت .فاعتبرت 

دخل التعميم االلزامى لمحكومة كالتعميم المجاني الجامعي أوفي الواليات المتحدة االمريكية     
التعميم وعادة ما يمول 31 القرن واستمر حتي بدايات :2اخر القرن أو وقبل الجامعي 

لزامي عن طريق الضرائب وفي مدارس اخري يكون التمويل من قبل الكنائس لضمان تعميم اإل 
 مجاني.
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نترنت وانتشار وسائل إل وفي الوقت الحالي أصبح التعميم مجانيا ومتاحا من خالل شبكة ا    
ن ىناك أقميمية رغم ا  التواصل االجتماعي التي وفرت منصات تعميمية مجانية عالمية ومحمية و 

  .بمدان كثيرة  لم تمحق بركب الجدارة التكنولوجية لضمان مجانية التعميم
قتران الوثيق بين إلن الفكرة التي تقرىا الورقة البحثية ال زالت قائمة وىي اأوىنا نري     

رتباطيا بالتعميم المتاح عبر وسائل التواصل االجتماعي إالرفاىية والمجانية والمجانية في 
التوجو االخالقي ليس بالضرورة مرتبطا باستثمارات مادية حتي ولو عمي سبيل  أن تبرز

 .التكمفة العادية
زمة وليست أالورقة الحالية تدافع عن المجانية وتؤكد ان المجانية ليست ومن ثم فإن     

يضا داللة عمي مستوي أوىي ، عمي طالبيا بما يمثل عبئا ولكنيا التزام  ةمنو تمن بيا الدول
الرفاىية والنمو واالزدىار في عديد من الدول وبما يرسخ التوجو العالمي القائم عمي اعتبار 

مع تطمعات  االي جنبتسير برز في السياقات التعميمية المعاصرة ن المجانية ىي الوجو األأ
 ،في مجال التعميم لي االستثمارسعيا إغنياء والمؤسسات التعميمية الخاصة ألرجال االعمال وا

 فالمجانية والخصخصة وفق ىذا التوجو وجيان لعممة واحدة .
 :ققزاةة ىقديةقجماىية التعليه  ي مصز واقعثاىيا 

ىناك سؤال ميم يطرح نفسو بقوة عمي الساحة  الحديث عن مجانية التعميم في مصر عند    
ميزانية لمتعميم قبل مميار جنية 231 إذا كانت مصر تنفق كل عام عمي التعميم أكثر من

مع مالحظة أن التعميم قبل الجامعي  ىذه الميزانية لمتعميم الجامعي الجامعي وأكثر من نصف
وحين نتحدث عن ذلك فإنو من الميم فقط ىو المدرج في إطار التزام مجانية الدولة بالتعميم ،

أليست الدولة  قبل الجامعة؟ في مرحمة ماما مصير من ىم خارج إطار المجانية أن نقول 
؟أم أن في إطار إلتزاميا الدستوري المجانية لمن ىم خارج التعميم االلزاميممزمة بتقديم بدائل 

ىؤالء التالميذ من ليسوا في التعميم قبل الجامعي يعد مبررا لحرمانيم من مجانية التعميم أو ما 
 عمييم إن كانوا في مراحل التعميم؟يعادل اإلنفاق 

 :وبقراءة متأنية لمجدول التالي
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  (2017)عدد سكاٌ مصز وتواجدٍه بالتعليه عاو  

Unit : (000) 
فترة التعليم 

 الجامعي
فترة التعليم 

 الثانوي
فترة التعليم 

 االعدادي
فترة التعليم 

 االبتدائي
 المقارنت ما قبل المدرست

 السنواث 0-1 6-88 81-81 81-81 81-18

 الجنس ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي

8624 8354 5333 6233 5333 5133 3433 2633 0843 0033  

 المجموع 13653 16133 2133 3233 4463

1126 1334 1282 1044 6515 6815 3524 3030 244 
083 
 

الموجود 
في 

 التعليم

6663 5858 8062 11302 
1888 

 
 المجموع

2233 6122 1868 1368 15442 

 غير
موجود 

في 
 التعليم

 مليار11.1 مليار11.1

التكلفت 
 الماديت
وفقا 

 للبياناث

 جنيت80.831
 

 جنيت3151
متوسط 
نصيب 
 الفرد

 م . 3129 " مصر في أرقام " ،  المصدر : الجياز المركزي لمتعبئة العامة و اإلحصاء
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 لحقائق التالية:ل فإىيا ىصلوبقزاةة متأىية لإلحصائيات الواردة  ي ٍذا اجلدول     
،والممتحقين ألف  26341 (سنوات6-1إجمالي السكان في مرحمة ما قبل المدرسة ) -2

الحديث عن وىذا يشير إلي أن ألف  24997 وغير الموجودينألف   2555بسمم التعميم 
وفق  مطمبا ممحا وىذا ما أكدت عميو توجيات الدولةأصبح ما قبل المدرسة  اإلتاحة لتالميذ
ما قبل و  اإلتاحة في مؤسسات رياض األطفالحيث أكدت عمي مبدأ 3141رؤية التطوير 

يؤكد أننا في حاجو إلي بذل المزيد من الجيد الحتواء أطفالنا وىذا المؤشر الرقمي  الرياض
 السن المبكرة. في تمك

بالسمم  ،والممتحقينألف  23211سنة (22-7)االبتدائي جمالي السكان في فترة التعميم إ -3
وتشير نسبة ألف  2135والمتسربين من المرحمة ألف  22187 لتمك المرحمة  التعميمي

في وقت  في المرحمة اإلبتدائيةعمي مستوي الحديث عمي اإللزامية التسرب تمك إلي أزمة رىيبة
 نجد أكثر من مميون تمميذ الكامل في مرحمة التعميم اإلبتدائيتنادي فيو الدولة باإلستيعاب 

إلي دور الدولة في  وىنا تجدر اإلشارةومن ثم خارج إطار التمتع بالمجانية خارج إطار اإللزام 
  .بتعميم أوالدىم إلزام األسر 

تشير اإلحصائيات إلي أن عدد السكان في  سنة (25-23في مرحمة التعميم اإلعدادي ) -4
 ،ألف  5837فعال  ىم منتظمون في السمم التعميميومن  ، ألف  7261 تمك المرحمة السنية

بة التسرب نسوىنا تشير إلي أن ألف ،  2535 السمم التعميمي لتمك المرحمة ومن ىم خارج
تحتاج  وىذا يؤكدعمي أن سياسة التعميم في تمك المرحمة من التالميذ زادت وتجاوزت المميون

من  أكثر من مميون ووجود آليات حقيقة تسيم في انتفاع قراءة متأنية وواعية إلي إعادة 
 نمكنيم من حقيم في تمك المجانيةوىؤالء كيف لنا  ، التالميذ من المجانية وحقيم في التعميم

نتحدث عن  مشروعة طالما نحن رؤيوىي  ؟التي يتمتع بيا أقرانيم في التعميم اإلعدادي 
لتزام الدولة األخالقي  والدستوري بيا. المجانية وا 

 6711 سنة نجد عدد السكان في ىذه المرحمة (28-26) في مرحمة التعميم الثانوي -5
 ومن ىم خارج إطار منظومة التعميم الثانويألف  4545والممتحقون بالتعميم الثانويألف 

مع إلي أن العدد يشمل التعميم الثانوي بكل أنواعو والمؤشر وىنا تجدر اإلشارة  ألف  3277
في التعميم الثانوي محاطو بسمبيات الواقع والذي  المؤشرات السابقة حيث الزالت المجانية
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ونفس التساؤل كيف نعيد ليم  محروم من ثمار مجانية الدولة طالب وطالبة ينجاوز المميون
 حقيم الضائع في المجانية.

 9936يبمغ عدد السكان في تمك المرحمة  (سنة32-29في مرحمة التعميم الجامعي ) -6
 7716ومن ىم خارج الجامعات ألف  3331ومن ىم منتظمون في التعميم الجامعي ألف 

 وفي الحديث عن التعميم الجامعي تجدر اإلشارة إلي بعض المالحظات:ألف ، 
الحكومية عمي ومع ذلك فإن تقارير اإلنفاق الرسمية  التعميم الجامعي خارج إطار المجانية -أ

مميار  56ما بين  متضاربة عن آخر خمس سنوات مجانية وكمفة الطالب الجامعي
مفيوم المجانية يشير إلي غموض وىذا التضارب 3128وفق تقارير  مميار33مميار،61،

عادة  وتضارب اإلحصائيات دراسة مع التأكيد وكمفة الطالب الجامعي تحتاج إلي إعادة قراءة وا 
 عمي أن:

 .ميارات سوق العمل ال عالقة ليا بنظام التعميم في مصر -
 أولياء األمور عن التعميم غير موجود في مصر. -
 مع نظام التعميم وغير متوافقة مع مخرجاتو.المجتمع المدني ومؤسساتو غير مندمجة  -
 دائما تياجم النظام التعميمي وتصف سياستو بالضعف والتخبط. وسائل اإلعالم -
تمثل ىدرا ال طائل  اإلنفاق عمي التعميم في مصر واسمحوا لي جميعا أن نقول أن ميزانية    

فإنو يجب أ، تعاد قراءة المشيد في مجانية من ثم و  من ورائو نعم ىدر بالمفيوم الكامل
 من جديد وفق رؤي سميمة ومنيجية استراتيجية تشمل التعميم بكافو مراحمو. التعميم بمصر

مميار في التعميم 33.6و مميار في التعميم قبل الجامعي9326إلي  تشير األرقاموعندما     
اإلنفاق عمي التعميم في مصر  وأن تتم فمترةعممية فإن ىذه المميارات يجب أن تراجع  الجامعي

 :يبما يحقق معادلة ى
 مجانية تشمل جميع من ىم في التعميم المصري. -2
بدائل  تمويمية وسوف نشير خارج سمم التعميم أسوة بأقرانيم في ضوء تعويض لمن ىم  -3

 حتي نحقق التوازن المنشود في التعميم المصري.الحقا إلييا 
بتاريخ 592:6تقرير رائع نشر في جريدة االىرام المصرية العريقة في عددىا  في    
اشارت الي مجموعة حقائق مؤلمة حول مجانية التعميم في مصر 3129نوفمبر  :2

 :ومنيا
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نو شائعة أدعوة وزير التعميم المصري اللغاء المجانية في مصر فيما ردت عمية الوزارة ب  -
ي تشير مؤشراتو الرقمية تمجانية المؤسف في التعميم المصري والبرزت واقع الأولكن الشائعة 
 الي ما يمي :

مميار مخصص لمتعميم  8:منيا مميار جنية  231ميزانية التعميم المصري التي تجاوزت  -أ
مميار جنيو  91اي ما يعادل  %منيا96ينفق منيا رواتب واجور فقط ما يعادل قبل الجامعي 

ن أومكافات ومصاريف امتحانات ىذا المؤشر الرقمي الرىيب يبرز  ةن صيانوالباقي موزع بي
البنية التحتية لمؤسسات التعميم المصري تمثل عوامل طرد تجعل الطالب ييجرون مؤسسات 

ىدارا إماكن الدروس الخصوصية بما يمثل أالتعميم الرسمية الممولة من قبل الدولة بحثا عن 
  ة في مقتل.لممال العام وخمال رىيبا ضرب المجاني

عباء رىيبة تحت مسمي المجانية ومن ثم قام وزير أأعمنت الوزارة عن انيا تتحمل  -ب
عمي غرار صندوق تحيا  "الوقف التعميمي "التعميم بالدعوة النشاء صندوق يسمي صندوق

  .مصر
أشار التقرير الي فجوة العدالة بين ابناء الطبقة المصرية العامة حيث اشار الي ان  -ج

جنية وان المدارس 4111الي 3111مصروفات المدارس التجريبية العادية تتراوح ما بين 
جنيو 26111جنية وان بعض المدارس الدولية قد تصل الي 21111اليابانية قد تصل الي 

ن تكون المجانية عنده أعظم من الشعب المصري والذي يجب أليتمكن منو السواد ا وىذا ال
 دولة. حق والتزام وليست رفاىية

مك تومن ثم فان العدالة في سياق التمويل السابق غدت ميددة وغدا التعميم ميزه لمن يم    
المال وحرم الفقراء من التعميم المميز تحت مسمي ضعف المجانية وضعف التزام الدولة تجاه 

 طالبيا.
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حماط   ي مصز مهَوو ٌ مهَوو عدالُ التعليه وجماىيتُألي إالورقة  و ي قزاةة ٍذا التقزيز تشري -

 ليَا فينا يلي :إ اإلشارة رمً التحديات افمَنة جدا واليت جتد بعديد

قبل  المجانية في التعميم المصري وفق نص الدستور ىذا التزام من الدولو تجاه التعميم: والأ
يواجو عديدا من التحديات عمي  والجامعي وىذا االطار التشريعي ال غبار عميو نصا ولكن

تنطمق ة و ثقافي ةكريفمستوي التطبيق ،سواء تحديات اقتصاديو او اجتماعيو او حتي 
وسيمو  التعميم  ذ صارإطر مجتمعيو لم تعد في التعميم كما كان في الماضي أمن خالل 
 ال االثرياء..إال يممكو  والتميز لمرفاىية

ه المواطنين  مي ىي توجو قائم عمي االلتزام التشريعي تجاوفق التوجو العال المجانية ثانيا:
واالنفتاح  الوطنية الثقافةالمواطنو واالنتماء والعدالو واليويو ووحده حماية في اطار 

 نيج المحسوب عمي االخر مالم
 ليست تسوال ؛وليست عطفا عمي الفقراء بل ىي توجو مواز لمتوجيات المجانية ثالثا:

في التعميم الخاص والذي ينطمق من باب التوافق وااللتزام مع توجيات  االستثماريو
 المجانية.في دعم  الدولة

ي قبل المدرس تشمل التعميم بكافو مراحمو بدايو من االتعميم المواطنةطار إفي  المجانية رابعا:
 األنظمةىميو أورياض االطفال؛وحتي الدرسات العميا في بعض البمدان وىذا يؤكد 

 في االىتمام بالتعميم وقضاياه الوطنيةدارات إلودور ا التعميمية
س المال ودعم أر  طوهسىي مظير من مظاىر مواجيو  ةفي اطار العالمي ةالمجاني خامسا:

ن كان ىذا التوجو في بالدنا العربيو غير واضح المعالم ا  في المجتمعات و  ةالفئات العام
 طار االقتصاد القوي ىي إفي  ةن المجانيعمي أيؤكد توجو عالمي  أنو إال هيدعد ألسباب
 ة.االجتماعي ةالعدال من المظاىرمظير 

علي  ةقائن ةوحملي ةواقليني ةٌ تدار مً خالل رؤي عافميأجيب   ي مصز ةٌ اجملاىيأمجاال ىوكد علي إ    

 جتاوس مجلُ مً التحديات افمتالحقُ واٍنَا:

 .مدارس الفقراءثرياء من أل وىروب ا يالعالم لتميزـ تحدي ا
 .ةالثالث ةلفيأل صالح التعميم وتقديره وفق متطمبات اإـ تحدي 

 نييار التعميم المدرسي او  الخصوصيةـ تحدي الدروس 
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موال ألالمحصول عمي مصدر بديل ك ةلي الدروس الخصوصيإـ تحدي رواتب المعممين والمجوء 
. 

 مصر ـ تحدي التكنولوجيا وغياب توظيفيا في مؤسسات التعميم في
 التعميم المصري وتدىور االقتصاد. ةثرىا المدمر عمي مجانيأو  ةميألـ تحدي ا
في  ةوالبشري ةمكانات الماديإلا استثمارعمي  ةر القاد ةسسيؤ وغياب الرؤي الم ةدار إلتحدي ا

  .مؤسساتنا
  .صالح المستقبميإلوالتي تدمر رؤي ا ةالمتيالك ةالتعميمي ةبنيألـ تحدي ا

  .التي جاوزت السبعين طالبا ةالفصول العالمي ةـ تحدي كثاف
في مؤسساتنا  التدريسية والكوادر البشريةوسوء استثمار الموارد  ةدار اإل ـ تحدي سوء
  التعميمية.
  ة.بنيألصنع القرار واستثمار الوقت واستثمار ا إرادةـ تحدي غياب 

ا عمي قضايا التعميم ثر سمبؤ ت ثرت وال زالتأوالتي  ةالمركزي ةـ تحدي الروتين الممل واالدار 
  .دارتوا  و 

عمي  وتأثيرىا  ةومدارس الفقراء ؛والمدارس الخاص ةبين مدارس الدول ةيواجـ تحدي االزد
  .دارتوا  قضايا التعميم و 

 بعض التوجَات العافمية لدعه جماىية التعليه: ثالجا:

فقد نص  كمو صحيحاليس التعميم حق ولكن احيانا ما يعممو الجميع  أنمن المسمم بو  -2
ن التعميم حق ونصت أعمي  2:59عالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في إلا

يتمتع كل شخص بالحق في التعميم ويجب ان يكون التعميم مجانيا " نو:أعمي  37المادة
االولي واالساسية ويعتبر التعميم االبتدائي الزاميا وبصفو عامة يجب  ةعمي االقل في مراحم

التعميم التقني والميني لمجميع عمي ان يتاح التعميم العالي بشكل متساو  توفير فرص
 ."لمجميع عمي اساس الجدارة واالستحقاق

 :وىي  وىنا تجدر االشارة الي ثالث نقاط ميمو جدا    
 .التعميم حق: أ

 .قل التعميم االبتدائيألجبارية في مراحمو االولي عمي اإمجانية التعميم ب:
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حظ االىتمام العالمي التعميمي الميني والجامعي حق مكفول لمجميع وىنا نال:فرص النمو ج
 بالمجانية.

نيا لم تشر الي التعميم أالثورة الفرنسية ىي من اعظم الثورات التي شيدىا التاريخ اال  -3
ت ذكر واضح أخر ولم يآلشارت الي قيم الحرية والعدالة والمساواة واحترام اأومجانيتو بل 
غفاال بقدر ما إجانية التعميم وىنا يمكن التاكيد عمي ان عدم الذكر ال يعني وصريح لم

 و طرحا لممناقشة.أال ايعني تسميما مطمقا بمجانية التعميم التي ال تقبل جد
سبقت اإلشارة إلي بعض التوجيات العالمية في مجال مجانية التعميم وتجدر االشارة ىنا  -4

بين الكفالة واالحتواء لمفقراء ثم انتقمت الي  تأرجحتن المجانية في التوجو العالمي ألي إ
ثم  والرأسماليةدعم التعميم لتحقيق التوازن بين الطبقات ثم انتقمت الي صراع بين المجانية 

  .خالقي تجاه الطالب في كثير من الدولألمظيرا من مظاىر االلتزام ا تمؤخرا غد
التوجيات العالمية في مجال مجانية التعميم وتجدر االشارة ىنا الي ان  شارة الي بعضإ   

المجانية في التوجو العالمي تارجحت بين الكفالة واالحتواء لمفقراء ثم انتقمت الي دعم 
الي صراع بين المجانية والراسمالية ثم  تالتعميم لتحقيق التوازن بين الطبقات ثم انتقم

 .االلتزام االخالقي تجاه الطالب في كثير من الدولمؤخرا غدا مظيرا من مظاىر 
ن أغمبيا تري أفالدول في  ،لدستوريالمجانية معبرة عن االلتزام ا تأتيفي بالدنا العربية  -5

مجيول اليوية  نظام التعميم ىو مفتاح االستقرار ومن ثم التسمح بالخصخصة أوالتمويل
كفالة تامة وتفرض قيودا -أقصد الحكومي -بالتالي تكفل تمك الدول ىذا النوع من التعميم 

صارمة عمي مسارات االستثمار في التعميم وخصخصة مؤسسات التعميم العام وىذا ىو 
التوجو الذي نراه عمي ساحة التعميم العربيالمعاصر صراع بين االتجاىين وصراع بين 

وم التناغم مع التوجيات وصراع بين الثقافات وتدىور لمفي كفالة الوطنيةالمال وال
 .العالمية

ساسية وىذا ألولي واأل الدستور المصري اكد عمي مجانية التعميم بل والزاميتو في مراحمو ا -6
قرار الدولة بمجانية التعميم والتي تعد احدي مرتكزات ثورة إااللتزام الدستوري يؤكد 

طو حسين  "التي حمل لواء الدفاع عنيا عميد االدب العربي الدكتور والمجانية2:63
تشير الورقة البحثية الي الحقائق ونصوصيا وبعيدا عن الجدل العقيم حول المجانية "

 التالية:
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 .المجانية في مصر في خطر بين التزام نصي مكتوب وممارسات التؤكد ذلك : أ
ت تتولي ميام ألثقة في مجانية التعميم ومن ثم بدالتوجيات الشعبية تجاه التعميم فقدت ا: ب

طار إنيم في أنفاق المباشر وغير المباشر عمي التالميذ الذين ىم من المفترض إل ا
  .المجانية

 .عالم فقطإلالمجانية ال زالت شعارا رنانا يردد عبر وسائل ا:  ج
عادة النظر إن مثارا لمجدل بين التدعيم والترسيخ والتمكين ووجوب آلصبحت اأالمجانية :  د

يبدو توجيا  ن كان ىذا التوجوا  القراءة لمشيد التمويل الحكومي الداعم لممجانية و  عادةا  و 
 شائكا يحتاج الي حذر شديد في التناول.

فاع نفقات عادة قراءة فالسخط الشعبي عمي ارتإلي إتحتاج  المواطنةطار إالمجانية في : ـ ى
بواب السخط والغضب أقرار دستوري بالمجانية يفتح بابا من إسر عمي التعميم في ظل ألا

 ه.ؤ يجب احتوا
ن تكون ىناك ممارسات تشريعية داعمو لما قرره أن المجانية حق يستمزم أقرار بإلا:  و

 الدستور وتبرز التزام الدولة فعال بالمجانية
 وضعت األمه افمتحدة تصور لدعه اجملاىية  ي التعليه مً خالل مجلة مً التوصيات مً أٍنَا: وقد

 تحقيق التوافر: -2
يجب أن يكون التعميم األساسي مجانيا مع توافر بنية تحتية وعدد كاف من المعممين    

 المؤىمين والمدربين.
 اإلتاحة: -3
الجنس أو العرق أو الخمفية  يجب أن يتاح التعميم لمجميع دون تمييز عمي أساس   

 االجتماعية أو اإلقتصادية  لمطالب .
 القبول: -4
ال يكفي أن نرسل األطفال إلي أماكن تسمي مدارس بل يجب أن تتوفر في تمك المدارس    

مقومات البيئة االمنو والمعممين المتخصصين والمحتوي التعميمي المناسب لميول الطالب 
 واىتماماتيم وقدراتيم.
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 التكيف:-5
التعميم المناسب في لندن أو باريس قد ال يناسب القاىرة أو بيروت لذلك يجب أن يتناسب    

 التعميم مع االحتياجات والظروف المحمية ويتغير وفقا الحتياجات المجتمع .
ووفق توجيات االمم المتحدة في ىذا الصدد تقترح الورقة البحثية مجموعة من الرؤي    

 لتعميم في مصر وىي:لدعم مجانية ا
االلتزام بالنص الدستوري الداعم لمجانية التعميم وبناء مبادرات وطنية داعمة ليذا  وال:أ

 التوجو المعتمد عمي االلتزام في إطار سيادة الدولة وقدرتيا عمي تنفيذ القانون.
درسي ثانيا: اإلصالح التعميمي الشامل بكل عناصرة بما يمكن من تحقيق متطمبات الجذب الم

والثقة المجتمعية في نظام تعميمي قائم عمي التزام الدولة بالمجانية واحترام المجتمع 
 لمؤسسات التربية وقدرتيا عمي تحقيق األىداف والغايات.

تحقيق التوازن بين حق االلتزام الدستوري المجاني لعموم الشعب وحق االثرياء  ثالثا:
دىم من خالل المدارس الخاصة أو ورغبتيم في توفير فرص تعميمية عصرية ألوال

االجنبية أو الدولية أو غير ذلك في إطار التوازن بين حق التميز والقدرة عمي االنفاق 
 لمن يريد وحق الكفالة والعدالة الذي تكفمو الدولة لمجميع دون تمييز.

تخمي عن التمسك الكامل بالمجانية في إطار سيادة الدولة ألن التخمي عن المجانية ىو  رابعا:
 ىوية الدولة ومن ثم يجب التأكيد عمي ىذا المضمون وبناء رؤي مستقبمية داعمة لو.

خامسا: التمسك بالحق في االستثمار في التعميم ولكن وفق ضوابط ورؤي تخضع إلشراف 
الدولة ورقابتيا بما يحقق ثنائية الرغبة في االستثمار التعميمي والحق الكامل في 

وصيانة اليوية ومن ثم فالورقة البحثية تؤكد عمي أن المجانية المتابعة والمراقبة 
ليست ضد الخصخصة ولكن ىي توجو مواز ليا في إطار عدالة التعميم وعدالة الرغبة 

 في توفير رؤي بديمة لو.
سادسا: دعم المبادرات والمشاركات المجتمعية في دعم التمويل المعاصر ودعم المجانية في 

دولة من خالل مصارفيا ورجال األعمال والجمعيات األىمية إطار تعاون تضمنو ال
 ومبادراتيا الوطنية لممساىمة في دعم مجانية التعميم في مصر.

سابعا: ابتكار رؤي جديدة وعصرية لالستثمار التعميمي الحكومي المعتمد عمي المجانية في 
اعمين ليذا التوجو إطار التنافس واستثمار الطاقات البشرية الواعدة وتوفير الرعاة الد
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بما يمكن المدارس الحكومية من التنافس مع نظيرتيا الخاصة والدولية وكل ذلك في 
 إطار المجانية.

ثامنا: االنفتاح عمي رؤي المجانية العالمية واالستفادة منيا محميا في إطار التوافق المصري 
 العالمي في مجال مجانية التعميم.

ة وسيادة الدولة عمي قرارىا التعميمي ومؤسساتيا التعميمية تاسعا: التأكيد عمي معني اليوي
ذلك المبرر لممجانية وفي الوقت نفسو مسايرة التوجيات العالمية الداعمة لالستثمار 

 التعميمي الفعال.
عاشرا: تعويض من حرموا من المجانية من خالل ممارسات وطنية مثل منح مالية أو دعم 

 تقصير الدولة في توفير المجانية لمستحقييامشروعات صغيرة أو تعويضات عن 
ن توجو المجانية العالمي العربي المحمي ىو أن الورقة البحثية ىذه تؤكد عمي إجماال فإ   

طر االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي ألتوجو معاصر محاط بالمحاذيرومحاط با
لدعم مجانية ومن ثم يجب التفكير في آليات جديد ة لييا كل النظم التعميمية إتنتمي 

التعميم في مصر واالستفادة من الرؤي العالمية في ىذا المجال وىذا ما سوف تشير 
 االحقليو الورقة البحثية إ

 رابعا: الكوبوىات التعلينية قصيغُ جديدة للنجاىيةق:

عندما  الميالديالتاريخية الى القرن الثامن عشر  اجذورىالتعميمية ترجع  اتونالكوبفكرة    
 ينبغيكتابة " ثروة األمم " فكرة أن الوالدين  في "أدم سميت " الرأسمالينادى عالم االقتصاد 

حر ،وأن عمى الحكومة ان  تنافسيظام سوق ظل ن فيتعميم أبنائيم  باختيارأن يسمح ليما 
، وذلك إلذكاء روح  المناسبة ألبنائيم  التعميمية قودًا لموالدين مباشرة لشراء الخدماتنتمنح 

  .ذلك الوقت فيالمحتكر والمتجمد  التعميميالنظام  فيالتنافس والتحديد 
 :مفيوم الكوبونات التعميمية  -أ

شيادات تصدرىا الحكومة لموالدين لتقدميا الى  تعرف الكوبونات التعميمية بأنيا "     
سبق اختيارىا لتعميم أبنائيم ، والمدارس بدورىا تعيدىا الى الحكومة لمحصول  التيالمدارس 

عمى قيمتيا نقدًا ، ويؤكد عمى ىذا التعريف أنيا عبارة عن شيادات رسوم دراسية تصدر قبل 
يختارىا الطمبة ، وىذا النظام يشمل المدارس  التيالحكومة ويعاد صرفيا من قبل المدراس 

 "السواء  العامة والخاصة عمى
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                                                   :أىداف تمويل التعميم بنظام الكوبونات  - ب  
 مبدأ حق العميل فى االختيار :  -2
االختيار، حيث من حقيما اختيار  فيحق الوالدين  فييتمثل  التعميميمجال  فيوىو     

حقيقة االمر ىم العمالء أو الزبائن  في–الدان مدارس أبنائيم بحكم سمطتيم األبوية ، فالو 
الحقيقيون لمتعميم ، وفى تمويل التعميم بالكوبونات تقوم الحكومة بدعميا ليذا الحق من خالل 

 الخدمة )المدارس (  مزوديوقوفيا بجانب المستيمكين لمخدمة )الوالدين ( دون 
 :  الشخصي الترقيمبدأ  -3
تشكيل حياتيم أو مصيرىم ، فمنح فرصة  فيأن يكون ليم الحق  فيالناس يرغبون ف   

االختيار والتقرير لمناس فيما يخصيم ، تدفع بيم الى االىتمام ، والمشاركة ، والتحمس ، 
ولذلك فيناك من البرامج الحكومية تتولى تمويل خدمات ذات نفع شخصي  الجيدومضاعفة 

الصحية، القروض الطالبية ، والكوبونات التعميمية لألفراد مثل التأمين االجتماعي ، البرامج 
 توسع ىذا المبدأ ليشمل التعميم العام 

 مبدأ تشجيع التنافس : -  4
التعميمية تجمب  حين أن تطبيق صيغة الكوبونات فيمدارس التعميم العام عادة محتكرة      

  . معيا المنافسة المؤدية الى خفض التكمفة ، وتحسين النوعية ، وتنشيط اإلبداع
 مبدأ توسيع قاعدة الدخول لممدارس الخاصة  :  -5
أ بناء  قصره عمى أي، انتقائيإن تطبيق صيغة أو سياسة الكوبونات التعميمية ، بشكل    
سر إلى مدارس ن نسبة دخول أبناء ىذه األسر الدخل المنخفض ، من شأنيا أن ترفع مأ

 .مدارس خاصة  فيالتعميم  استمرارتزيد من فرصة  وبالتاليالقطاع الخاص ، 
  :أشكال تمويل التعميم بالكوبونات  -ج 
وعمى أرض الواقع ، نحد أن تمويل التعميم بالكوبونات الحكومية يعمل وفق صيغ عديدة    

 :   التاليعدة اعتبارات ، يمكن تمخيص أبرزىا عمى النحو  مختمفة تقوم عمى
من ناحية الفئة المشمولة : فإنو يمكن أن يكون متاحًا ألبناء جميع االسر دون تمييز ،  -2 

 أو أن يكون مقصوًرا عمى أبناء االسر ذات الدخل المنخفض 
 ن من ناحية الجنس : يمكن أن يكون مقصورًا عمى البنات دون البني -3  
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من ناحية نوع المدارس المشمولة : فيمكن أن تكون الكوبونات مخصصة لاللتحاق  -4  
 . فقط، أو المدارس الخاصة فقط ، أو مخصصة لالثنتين معاً  بالمدارس الحكومية

من ناحية قيمة الكوبون : يمكن أن تكون قيمتو معادلة لتكمفة التمميذ أو الطالب فى  -5  
 .يمكن أن تكون أقل من ذلك  التعميم العام ، أو

من ناحية كيفية الدفع : يمكن أن تسمم الكوبونات مباشرة لممستفيدين ، أو يمكن أن  -6  
 .المدارس المختارة من قبل المستفيدين  لىإتدفع مباشرة 

 أشكال تقسيم الكوبونات: -د
     تظير الكوبونات بأشكال متعددة منيا:     
 الكوبونات المفتوحة -2   

تكون متاحة لجميع التالميذ ، ويستطيعون من خالليا ، من حيث المبدأ ، االلتحاق       
الغالب تضع الحكومة  فيمدرسة من اختيارىم يتوافر فييا مكان ليم ، مع مالحظة أنو  بأي

 . المدارس المختارة فيتوافراىا  ينبغياشتراطات معينة 
 الكوبونات المقيدة : -3   

ت المقيدة و االنتقائية ( فإن استخداميا يكون مقيًدا بمستوى معين من )الكوبونا       
 . الدخل ، أو مقيًدا بنوع الجنس ، أو مقصورًا عمى المدارس الخاصة

   :أىمية نظام الكوبونات  - ـى 
تساعد المدارس عمى التنافس  التيصالحات إلفإن تطبيق نظام الكوبونات يقدم مزيد من ا    

من منطمق أن معظم دول العالم لدييا سيطرة عمى  األكاديميق التفوق يوالعمل عمى  تحق
 التعميم من خالل النظم والسياسات التعميمية ، وىذا النظام يقضى عمى االحتكار ويزيد

 :  ألسباب عده أىميا عمي األقلبين المدارس ، التنافس 
، وعمى سبيل  اإللزاميلمدارس العامة النظم المدرسية لدييا تستيدف التعميم اواًل     : معظم ا

ألطفال في المدارس يكون عمى أساس جغرافي )إذا كنت تعيش في حي  ،  المثل تسجيل
وسوف تذىب إلى المدرسة (  ووفقا لذلك ، فالمدارس ليس لدييا حافز لتحسين نوعية التعميم 

ية التعميم التي تقدميا ، وأنيا ستكون دائما في حالة لجذب الطالب بغض النظر عن نوع
 الطمب         
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إال  و ياثانيًا      : أنو من الصعب الخروج من نظام المدارس العامة إذا كنت غير راض عن
غنيَا بالطبع يمكنك أن ترسل أطفالك إلى مدارس خاصة ، ولكن معظم األسر تجد  إذا كنت

وبالتالي نجد أن نسبة صغيرة من اآلباء  –الخاصة بعيد المنال الرسوم الدراسية في المدارس 
لدييم فعال القدرة عمى    االنسحاب من نظام المدارس العامة  مرة أخرى وىذا يعنى أن 
المدارس الحكومية ليس لديو حافز لتوفير تعميم جيد ، الن الناس ال يمكنيا االنسحاب ، وكما 

 لتعميم التي تقدميا. أنيا لن تشعر بالقمق حيال نوعية ا
 لمشكمة االنفاق عمى التعميم :  تخطيطيالتعميمية كنظام الكوبونات  -و

من  ىيمترابطين ، فمشكمة اإلنفاق عمى التعميم  والتعميمي الماليوىنا يظير البعدان    
التفاقم واالزدياد خاصة مع التسارع الممحوظ  فييومنا ىذا ، وىى آخذة  فيالمشكالت الممحة 

ومن المسمم بو أن وجود المشكالت التمويمية يعوق  ،تنامى أعداد الطالب والطالبات  في
يكون عامال  وبالتاليتحقيق كثير من المشاريع التعميمية سواء من ناحية الكمية أو الكيفية 

عمى  الحكوميقصور التعميم ، فالتعميم الجيد يجتاح إلى نفقات عالية ، واالنفاق  فيجوىريا 
وحدة لم يعد وافيا بكل االحتياجات ، ولعل إدراك ىذا المعنى من جانب العممية التعميم 

ىذا ىو االعتقاد الشائع و  ،التعميمية جعميم يتطمعون لمبحث عن حل لمشكالت تمويل التعميم 
مصادر تسمح لجميع  إيجادبين الكثيرين الذين يرون أن حل مشكالت التعميم يتم عن طريق 

خصوصا مع الحاجة إلى السرعة في اتخاذ فرص تعميم متساوية الطالب بالحصول عمى 
القرارات ، وتسييل إدخال التحديدات التربوية إلى التعميم ، والمرونة في صياغة األنظمة 
والتقميل من االجراءات المعقدة، والحد من تدخل األنظمة الحكومية ، وقد بدت تمك االحتياجات 

مويل تشكل في معظم األحيان حجر عثرة أمام تطوير برامح معبرة عن أن  األنظمة الحالية لمت
صالحو ، وذلك لما تتصف بو من التعقيد في إجراءاتيا والجمود في  التعميم أو تحديد وا 

 صياغتيا والبطء في تنفيذىا ، مما يجعل البعض يتطمعون إلى الكوبونات كنظام بديل.  
 بونات التعميمية تشمل ما يمى : و لنظام الكيمزم اتخاذىا عند التخطيط  التيالخيارات األخرى 

مثل ، ما اذا عمى سبيل ال -بونات  و مدى من السنوات يستمر استحقاق الك أيإلى  - 2 
 ، أو سنتين فقط ، أو لفترة أطول كان لمسنوات الثالث
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عمى سبيل المثال ، ما  – أو يغطيو نظام الكوبونات يشمموالذى يمكن  التعميميالمستوى  -3
المستوى ما قبل  فيأو ما أنيا فقط  الجامعيتمتد إلى مرحمة التعميم  اذا كان يمكن أن

 . الجامعي
ين معًا تالمدارس الخاصة فضاًل عن العامة أم لالثن فيما إذا كان سيقتصر استخداميا  -4 

  .( اتنواحدة من الدوافع لتقديم الكوبو  ىي)إذا كان اختيار الطالب 
قيمة كل قسيمة ) وىل سيكون ليا قيم مختمفة تبعًا لممكان أو المنطقة الجغرافية الذى  -5 

أم ستكون موحدة  –أو ماىي الموضوعات يتم استخداميا لدراسة     يتم استخداميا فيو
 .لجميع الطالب (  

 ىيوما  تنفيذ نظام الكوبونات فيىل سيكون ىناك آلية الختيار المدارس المشاركة  -6
 .المعايير الضابطة لتمك المدارس 

صفو ما المدة المقررة  فيحالة عدم احتيازه أو نجاحو  فيلمقسيمة  المتمقيالطالب  -7
 أسموب التعامل مع الفئات الخاصة والمتأخرين دراسيًا   لسحب القسيمة وما

%( وفق   61ومدى الرضا عنيا جاءت بنسبة ) العربيمصر والوطن  فيحالة التعميم  -8 
 فيم ، وىى نسبة متوسطة ، كما حاء ترتيب مصر  3124البشرية  تقرير التنمية

دول العالم من حيث سياسات التنمية بوجو عام وىى أيضا  إجمالي في( 223المركز )
 سياسات متوسطة لتحقيق التنمية

عصر اقتصاد المعرفة  فيتطبيق الصحيح آلليات تطبيق نظام الكوبونات التعميمية الإن    
يستدعى توفر المعمومات الالزمة سواء لممستفيد من الخدمة من حيث طبيعة البرامج 
واالنشطة الدراسية ، أو لممؤسسات التعميمية بأن تتوافر لدييا معمومات محدثة باستمرار عن 

 اتجاىات الطمب عمى التعميم 
يقاف دعم الحكومة لمتعميم ، أو رفع يد كما أن نظام الكوبونات التعميمية ليس معنيًا بإ    

من  ىيناقشت أو طبقت ىذا المشروع  التيالحكومات عن التعميم بدليل أن عددًا من الدول 
توفر ىذا النوع من التعميم بالمحان ، بل عمى العكس فإن التطبيق الصحيح ليذا  التيالدول 

يؤكد عمى أىمية استمرار تدخل  النظام كما يراه عدد من المنظرين والمصممين ليذه البرامج
 الدولة لحماية الجودة ومراقبة كفاءة المؤسسات التعميمية الحكومية والخاصة منيا 
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 :مراحل تطبيق نظام الكوبونات التعميمية -ك   
 تمر عممية تطبيق الكوبونات بمراحل ىي:

 مرحمة اإلعداد  :  -2  
يؤيد المسئولون إيصاليا إلى  التيتيدف ىذه المرحمة إلى نشر الثقافة واالفكار الجديدة     

اآلخرين ، والخاصة بواقع مشكالت التمويل لتمك البرامج، مع التطمعات المستقبمية ليا ، لذلك 
تعد ىذه المرحمة إعداد وتييئة المناخ المالئم لتقبل األفكار الحديدة ، ويتم ذلك من خالل 

التطبيق ، وتمر ىذه المرحمة  فييتوقعونيا  التيرش العمل  وفييا يتم مناقشة الصعوبات وو 
لزيادة الموارد المالية ، ثم االلتزام بالبحث عن  الفعميبعدة خطوات منيا تحديد مدى االحتياج 

 من المجتمع  الحكوميمصادر إضافية غير المصدر 
 مرحمة التخطيط   :  -3  

 خطوط المستقبمية ، واستشراق المستقبل وتمر بخطوات أىميا : وتستيدف رسم ال    
المتعمقة بالتمويل ،  النواحياختيار منسقين لمتمويل ليعمموا كيمزات وصل بين جميع        

عند اختياره ، ثم تتشكل فرق تسمى  الترويوعميو أن يتصف بصفات معنية ، كما يحب 
 تتدارس مشكمة التمويل ، وتختبرىا بصورة صحيحة  والتيبفرق تحسين التمويل 

 مرحمة التدريب    :  -4  
العاممين بمختمف مستوياتيم ، وتعد ىذه  جميعوفى ىذه المرحمة توضع خطط التدريب ل    

غاية االىمية ، واذا لم يتم ذلك فمن يتحقق النموذج المقترح ، وذلك ألن التمويل  فيالمرحمة 
 .فة المنظمة يعتمد عمى تغير ثقا

 مرحمة التنفيذ    : – 5   
ميع جوضعت لمتطبيق من قبل المسئولين ، وعمى  التيوفى ىذه المرحمة يتم تنفيذ الخطة     

المستويات ، والتنفيذ يشمل جميع المصادر المتوقعة لمتمويل سواء من الدولة أو من المجتمع 
 .أو المؤسسات المختمفة أو االفراد 

 قويم والمتابعة  : مرحمة الت -6   
 وفى ىذه المرحمة يتم تعرف نفاط القوة وتدعيميا ونقاط الضعف وعالجيا ، وتقييم ما    

لضمان نحاجيا ، عندئذ يتطمب االمر  البرامجيقدم من المصادر الحكومية ، وما تحتاجو 
 .المتابعة المستمرة عن مصادر التمويل



 .المجانية في التعليم " رؤية واقعية وبدائل مقترحة"

- 33 - 

 وابط نجاح نظام الكوبونات:ض -ل 
 :  التاليات يحب اتباع نولكى ينجح نظام الكوبو       

يا تتمقى المدارس أموااًل من الدولة لمطالب جمن خالل الكوبونات التعميمية وبرام - 2 
 واضعيالمشاركين ، لذلك البد من أن يكون ىناك نظم مسألة وغالبًا تكون تحت اىتمام 

أن تمتزم بيا المدارس  ينبغي التي وعادة ما يكون ىناك بعض االسس  لينالسياسات والمسئو 
 التيالخاصة إذا كانت تتعامل بنظم الكوبونات التعميمية وقد يشمل ذلك االمتثال لمقوانين 

 .الخاصة  المدارستخضع ليا 
 البد من تقديم إقرارات لمسالمة المالية وترخيص العمل لممعممين ومتطمبات التوظيف وأن -3

 .تكون تمك المدارس الخاصة قيد العمل لمدة عام أو أكثر 
يتم تحديد قيمة الكوبون عمى اساس تكمفة التمميذ والرسوم الدراسية الخاصة بالمدارس   - 4
. 
 .أن تتضمن صيغ التمويل نماذج مختمفة باختالف ظروف الطالب  -5 
 .التعميم العام  فياستثمارات القطاع الخاص  فيالتوسع  - 6
ادات التعميمية باستراتيجيات وأساليب توسعو ياستحداث برامح تدريبية لتعريف الق - 7

  1التعميم  فيمساىمة القطاع الخاص 
التعميم ورحال االعمال والمستثمرين لمتعريف  فيعقد الندوات والمقاءات بين المسؤولين  - 8

 فييب تنمية االستثمارات التعميم ، وأسال فيبالفرص االستثمارية المتاحة لمقطاع الخاص 
 .التعميم 

 الجغرافيقد ينحصر الطمب عمييا بسبب موقعيا  التيحماية بعض المؤسسات التعميمية  - 9
 .تمك المؤسسات  فيوذلك بربط الكوبونات التعميمية الصادرة أو بعضيا بصرفيا 

وزارة التربية والتعميم ورجال االعمال لدراسة  فيعقد لقاءات تنسيقية بين المسئولين  - :
 .إمكانية تأسيس شراكة تعميمية 

عقد المقاءات الدورية بين االجيزة  الحكومية ذات العالقة بإصدار تراخيص االستثمار  - 21
 .التعميم ،والعمل عمى تذليل المعوقات والصعوبات وتحقيق التكامل بين االجيزة  في
 .، والمقارنة مع معايير االداء المطموبة  الحالي واإلداري التعميمياء تقييم واقع االد - 22
 .ايحاد مؤسسات مراقبة االداء وتصنيف أداء مؤسسات القطاع الخاص  ميالتأكيد ع - 23
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إصدار ومتابعة صرف  فيالكفاءة لمتقنية والتكنولوجيا الحديثة  عاليالتوظيف  -24 
 .رية والمالية لممشروع الكوبونات بيدف تقميص التكمفة االدا

توفير المعمومات الضرورية والمحدثة لكل الجيات المستفيدة من ىذا النظام بصفة  - 25
 .مستمرة 

المؤسسات الحكومية والخاصة لمنع استغالل ىذا  فيمراقبة جودة وكفاءة التعميم  - 26
 .بعض المؤسسات مما قد يخل بجودة التعميم فييا  فيالنظام لخمق تكدس 

استفادة المؤسسات التعميمية المشاركة مباشرة من عوائد الكوبونات بحيث يكون ذلك  - 27
 .محفزًا ليا عمى زيادة طاقتيا االستيعابية ورفع مستوى الجودة 

  :تطبيق نظام الكوبونات التعميمية فيىم االجراءات لمتغمب عمى المعوقات أ -م 
ٌتعطى تسييالت لتطبيق نظام الكوبونات  التيسن التشريعات واالجراءات التنظيمية  - 2

  . التعميمية
رصدت واقع تمويل التعميم واالخذ بعين  التياىتمام أصحاب القرار بالدراسات والبحوث  -  3

من شأنيا أن تساىم بشكل  والتياالعتبار ما توصمت إليو ىذه الدراسات من نتائج ومقترحات 
ير القيادات تعتبر التغيير والتطوير والالمركزية إلى تغي باإلضافةتمويل التعميم ،  فيكبير 
  . الوظيفي لألمنتيديدًا 

بين أفراد المجتمع ، وأن المدرسة ليست بمفردىا المسئولة عن  القومينشر ثقافة االمن  - 4
ىذه المسئولية وطرف فييا ،  فينشر ىذه الثقافة ، وأن كل فرد من أفراد المجتمع ىو شريك 

حاجة إلييا ، وفى المقابل  فيليس ء وأن تيميش طالب التعميم وتجاىميم يزيد المجتمع أعبا
إذا ما أحسن تأىيميم وتدريبيم فإنيم يصبحوا قوة بشرية تزيد من نيضة المجتمع ورقية ، 

م المختمفة ، مصر ، وذلك من خالل وسائل االعال في القوميتحافظ عمى االمن  وبالتالي
 .والنقابات وغيرىا من المؤسسات  النواديوعقد الندوات والمقاءات داخل المدارس وفى 
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 خامسًا : بدائل ومقرتحات لدعه  اجملاىية  ي التعليه
سبل دعم الطالب غير القادرين من خالل توفير فرص عمل داخل الجامعة والمدن  -2

 الجامعية لمطمبة مقابل أجر.
تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني عمي توفير فرص عمل لمطمبة تتناسب مع  -3

 ظروف الطالب من حيث نوعية العمل .
مع األساتذة عمي تعويض  االتفاقإتاحة الكتاب الجامعي عبر المواقع اإللكترونية مع  -4

 عادل مقابل ذلك.
 عي .بالتعميم الجام االلتحاقإنشاء صندوق لمساندة الطمبة في  -5
توفير دعم لألسر الفقيرة التي يمتحق أبنائيم بالجامعة عن طريق بطاقة األسرة "بطاقات  -6

 التموين"
 توجيو موارد أكبر لممدن الجامعية وصندوق دعم الطالب. -7
 تقميل اليدر في النفقات الحكومية. -8
التفكير في مؤسسات خاصة تقوم بطباعة الكتب التعميمية بمؤسسات التعميم قبل  -9

 ي تتنافس فيما بينيا.الجامع
العمل عمي توزيع الموارد المالية بما يحقق التوازن بين النفقات الجارية والنفقات  -:

 االستثمارية.
 تعاظم االستفادة من المنح والقروض. -21
 الجمعيات التعاونية التعميمية واإلسيام في تطوير التعميم. -22
لمن ىم خارج النظام  الوقف اإلسالمي واإلنفاق عمي التعميم والمشروعات الصغيرة -23

 التعميمي حتي تضمن وصل المجانية وتحقيق العدالة.
 تعديل الدستور. -24
 تحسين منظومة التعميم بالمناطق الفقيرة . -25
 انتقاء أفضل المعممين وتوفير إنترنت فائق السرعة لممناطق الفقيرة. -26
 ال يجب أن تكون مرحمة الدراسات العميا بالمجان. -27
 مرات. 21تقديم تعميم بالمجان لطالب رسب أكثر من ال يجب أن تمتزم الدولة ب -28
 التعميم بالمجان في الجامعات لمطالب غير القادرين فقط والمتفوقين. -29
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 ال يجب التمتع بالمجانية في التعميم العالي لمطالب المذين درسوا في التعميم الخاص. -:2
 العمل.التفكير في استرداد ما تم إنفاقو عمي الطالب بعد التخرج وااللتحاق ب -31
 وضع المناىج عمي أجيزة كمبيوتر وتوزيعيا عمي الطالب. -32
 الشفافية والمحاسبية. -33
 دعم دور مؤسسات المجتمع المدني. -34
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