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ورقة سيـاسات

العدالة واإلنصاف في التحاق الشرائح
اإلجتماعية المختلفة بالتعليم الجامعي
أ.د .ماجــد عثمان

1

تحليل الوضع الراهن
تشير معدالت االلتحاق الصافية بمراحل التعلليف فلص مصلر أللى دن معلد
االلتحللاق الصللافص لمرحلللة التعللليف اي ا للص بللل  %87.6عللا -2010
 ،2011بينما وص ألى  %57بمرحلة التعليف الثانوي ،و  %28بمرحللة
التعليف العالص ، 2و %21،9بمرحلة التعليف الجلامعص ، 3فلص الفةلة العمر لة
 22-18علللى وجللخ ال صللو  ،وذل ل وفق لا ل لتحلي ل نتللا ك ل م ل مس ل
اللللللدإل وا نفلللللاق لعلللللا  ، 2011-2010وبيانلللللات وحلللللد الت لللللي
ا لللتراتيجص لعلللا  .2013-2012و الحلللن دن التفلللاوت فلللص معلللدالت
االلتحللاق بللي دبنللا اي للر الفقيللر ودبنللا اي للر ال نيللة كللون يللليالل فللص
مرحلللة التعللليف اي ا للص ،بينمللا تر للر الفجللو ال يقيللة فللص مرحلللة التعللليف
الثانوي ،وتزداد أتساعا ل فص مرحلة التعليف الجامعص .ففص حي تكلاد فلر
االلتحللاق بللي دبنللا اي للر ال نيللة ودبنللا اي للر الفقيللر دن تتسللاو( عمللع
وجللود فللا ق  )%5فللص مرحلللة التعللليف اي ا للص ،ف ل ن فللر االلتحللاق
بالتعليف الثلانوي يبنلا اي لر ال نيلة تسلاوي ملر ونصل فلر التحلاق
دبنللا دفقللر  %20م ل اي للر .وتص ل فللر االلتحللاق بللالتعليف الجللامعص
يبنا اي ر ايغنى ألى نحو  7دضعاف فر ألتحلاق دبنلا دفقلر %20
م اي ر.
وبنلللا عللللى تحليللل بيانلللات اللللدإل وا نفلللاق لعلللا  ،2009-2008فللل ن
االنتقللا م ل دفقللر  %20ألللى نللانص دفقللر  %20عال ُ ملليس الثللانص )4ز للد
فرصة االلتحاق بالتعليف الجامعص بنحو  ،%50و تكر ذلل عنلد االنتقلا
م ال ُ ميس الثانص ألى ال ُ ميس الثالث ،وم ال ُ ميس الثالث ألى ال ُ مليس
الرابع .دما االنتقا م ال ُ ميس الرابع ألى دغنى  %20فيُضلاع فلر
االلتحللاق بللالتعليف الجللامعص .ويللد ددت وللال الفللروق المتتابعللة ألللى وصللو
فرصة االلتحاق بالتعليف الجلامعص بلي دبنلا دغنلى  %20أللى  7دضلعاف
فرصة التحاق دبنا دفقر  %20م السكان.
وتشير بيانلات مسل اللدإل وا نفلاق لعلا  2011-2010بوجلخ علا أللى
تراجع صافص معدالت االلتحاق بالتعليف الجامعص مع ا تمرا الفجلو بلي
دبنا اي ر الفقير ودبنا اي ر ال نية .و تسق ذل د ضا مع العالية التلص
ترب بي الثرو وااللتحاق بلالتعليف الجلامعص؛ حيلث ُر لر تحليل بيانلات
مس ل الللنا والشللياص فللص مصللر لعللا  2009ع )SYPEوجللود ا تيللا
يوي بي الثلرو وااللتحلاق بلالتعليف الجلامعص؛ حيلث ُر لر تحليل بيانلات
مس النا والشياص فص مصر لعا  2009ع )SYPEوجود ا تيا
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دستور مصر ( – 2014مادة )21
تكفللا دولةوللت دسللتجام دو ام للا
ةدوم للللامع دو ماللللت ةدو و للللت
ة جلللا
ةتلللو ار دوت لللام دو لللام
وم للا ار دو للودة دو اوماللت ةت مللا
ع لللط ترلللو ر دوت لللام دو لللام ط
ةتكفلللا م اهاتلللا لللط ام لللا
دولةوللت ةم اهلللها ة جللا و جللاهو
ةت تزم دولةوت بتخصاص هسبت من
دإلهفلللللاك دو كلللللومط و ت لللللام
دو لللام ط ق تجلللا علللن  %2ملللن
دوناتج دوجلومط دإل ملاوط تتصلاعل
تلر اا حتط تتفل ملع دوم للق
دو اومالللت ةت ملللا دولةولللت ع لللط
تشل اع شهشللاج دو ام للا د ه اللت
دوتللط ق تسللتالر دوللربت ةت تللزم
لودة دوت لام لط
دولةوت بضما
دو ام لللللا دوخاأللللللت ةد ه الللللت
ةدوتزدماا بم ا ار دو ودة دو اومالت
ةشعلدد كوددرها من أعضلاج هاالا
دوتللللر ا ةدوبلللاحتان ةتخصلللاص
هسبت كا ات ملن عوددللها وترلو ر
دو م ات دوت امات ةدوب تات

1أ.د .ماجد عثمان ،مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" وأستاذ بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
2التعليف العالص شم جميع الجامعات ،والمعاود العليا ،والمتو ة.
3التعليف الجامعص الحكومص ،والاي شم جميع الجامعات الحكومية وجامعة ايزور.
4تف توز ع الميحوني على إلمس شرا دإل متساو ة فص عدد ايفراد -ك شر حة تضف  %20م أجمالص ايفراد وذل بعد
ترتيي ف تصاعد ا ل وفقا ل لقيمة الدإل السنوي للفرد.
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يوي بي الثرو وااللتحاق بالتعليف الجامعص .و يي التحلي
ا حصا ص المتعدد ل ال الييانات دنخ بعد تثييت المت يرات ايإلر(
ذات الصلة ،ف ن اينر الصافص للثرو على التحصي التعليمص ر
يو ا ل جدال .فالشياص الا نتمون يغنى  %20م اي ر تمتعون
بضع فرصة االلتحاق بالتعليف الجامعص ،مقا نة بالشياص الا
نتمون لثانص دغنى  %20م اي ر ،وكاا لد ف  6دضعاف فرصة
االلتحاق لقرنا ف مم نتمون يفقر  %20م اي ر ،وذل مع
نيــــات المت يــــرات االيتـــصـــاد ة واالجتمــاعية ذات الصـــلة

[ ]Assaad & Krafft 2010عانرر ألى جدو .)1
جدول ( )1معدل االلتحاق الصافي بمراحل التعليم
2011-2010
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المصد  :تف حسابخ م بيانات مس الدإل وا نفاق 2011-2010

و لعللم مح ل ا يامللة عحضللر و ل ) دو ال وام لا ل بوصللفخ محللددال
لاللتحاق بالتعليف الجامعص؛ ففص حلي صل صلافص معلد االلتحلاق
بالتعليف الجامعص ألى  %33بي المقيمي فص حضر الوجخ اليحري،
ف نلللخ ال تجلللاوز  %17بلللي المقيملللي فلللص للل الوجلللخ اليحلللري.
وتزداد الفجو بي الحضر والر فص الوجخ القيللص؛ حيلث قتلرص
المعد فص الحضر ع )%27م نالنة دضعاف المعد الموجود فص
الر ع.)%10

و تفاع ل مسللتو( الفقللر مللع مح ل ا يامللة فللص ت ل نير واض ل علللى
االلتحللاق بللالتعليف الجللامعص ،و يللدو تلل نير التفاعلل صللا إلا ل أذا مللا
يا ننا فر االلتحاق بي دبنا دغنى  %20م اي ر المقيملة فلص
الحضللر ،ودبنللا دفقللر  %20مل اي للر المقيمللة فللص الر ل  ،حيللث
تص فرصة االلتحاق بلالتعليف الجلامعص يبنلا دغنيلا الحضلر 10
دضعاف فرصة دبنا فقرا الر .

و يلللدو دن عاليلللة الفقلللر ومحللل ا ياملللة بااللتحلللاق بلللالتعليف
الجامعص ت تل م الوجخ اليحلري أللى الوجلخ القيللص؛ ففلص
حي تق نسية السكان فوق إل الفقر فص حضر الوجخ القيلص
للللل الوجلللللخ اليحلللللري ع[ )%83الج لللللاز
ع )%70عللللل
المركزي للتعيةة العامة وا حصا  ،مصر فص د يا ،2014
 ،]115تز لللد معلللدالت االلتحلللاق بلللالتعليف الجلللامعص فلللص
حضللر الوجللخ القيلللص ع )%27مقا نللة بللـ  %17فللص ل
الوجخ اليحري ،ووو ملا لدل عللى دوميلة تل نير التحضلر.
ومللل نتلللف تيلللرز ضلللرو دن تلللولص يا لللات فلللع معلللدالت
التحلللاق الفقلللرا بلللالتعليف الجلللامعص اوتماملللا ل إلاصلللا ل لسلللكان
الر .
و تيي م واا التحلي دن مجانية التعليف للف تلنج فلص أ لقا
الحواجز دما دبنا اي ر الفقير لاللتحاق بالتعليف الجلامعص؛
حيللث ظلللت معللدالت التللد و م ل مسللتو( تعليمللص ألللى إلللر
تحم تمييزال ضمنيا ل ضد ايكثر فقرال ،وترتم على ذلل علد
يلللد اي لللر الفقيلللر عللللى ا لللتفاد مللل الملللوا د العاملللة
الموج ة للتعليف الجامعص بصو عادلة.
وم ناحية دإلر( ،فل ن التمييلز ضلد الفقلرا ال قتصلر عللى
االلتحاق بالتعليف الجامعص وحدل ،وأنملا لعلم دو ا واملا فلص
أيصللا ف عل الت صصللات المرتي للة بللدإل دكيللر دو بمكانللة
اجتماعية دعلى؛ فنجد دن الشياص الا نتمون لأل ر الفقيلر
ناد ال ما لتحقون بالت صصات ال يية وال ند ية التص شل
معرف مقاعدوا دبنا اي ر ال نيلة .وبنلا عللى تحليل بيانلات
مسللل اللللنا والشلللياص لعلللا  ،2009فللل ن فرصلللة التحلللاق
الشللياص م ل دبنللا دغنللى  %20م ل اي للر بشللر حة كليللات
ال م وال ند ة 5تص ألى  10دضعاف فرصة التحاق دبنلا
دفقللللر  %40ملللل اي للللر ب للللال الت صصللللات .وال قتصللللر
ا يصا النسيص على دبنا دفقر  %40م اي ر فق  ،حيلث
تص ل فرصللة التحللاق دبنللا دغنللى  %20م ل اي للر ألللى 3
دضللعاف فرصللة التحللاق دبنللا نللانص دغنللى  %20مل اي للر
[كرافت ،اليدوي ود عد  .]2012وتيدو صو عدالة توز ع
الفر ياتمة أذا ما دإلانا فلص االعتيلا دن  %69مل مقاعلد
الد ا ة فص الكليات ال يية وال ند ية تكون م نصيم دبنلا
دغنى  %20م اي ر ،و تشا ك بايص ال الص ع )%80فلص
 %31م المقاعد المتيقية ،بينما تق نسية التحاق دبنا دغنى
 %20م ل اي للر بكليللات التجللا ع )%29واآلداصوالتربيللة
ع )%25وعلو الد والحقوق ع.)%13
و يدد التفاوت بي ال يقات بعد المرحلة ا عداد ة حيث تجلخ
نلث ال الص ألى النرا الثانوي العا  ،والثلثلان اآلإللران أللى
الثللانوي الفنللص .وتؤكللد االبحللا دن دغلللم الملتحقللي بللالتعليف
الفنلص نتمللون ي لر من فضللة اللدإل  ،بحيللث شلك ال للالص
الفنيللة،
الفقللرا  %55م ل أجمللالص عللدد ال للالص بالمللدا
مـقـا نـــــة بنسيــة  %37م ـــالص الثــانـــوي الــــعـــا
] .[El Baradei, 2001كما توض أحصا ات التعـليـــف

 5تضف وال الشر حة كليات العلو  ،والكليات العسكر ةوالشر ة ،وكليات الحا م اآللص ،والعلو الصحية ،والت
وكليات م اي نان ،وال م اليي ري ،والصيدلة.
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ي العمرانص،

الثللانوي تحللوال جللا ا فللص توز للع ليللة التعللليف الثللانوي العللا
بي القسمي العلمص وايدبلص .ففلص حلي كانلت نسلية ال لالص
الا التحقوا بالقسلف العلملص  ،%70فلص مقابل  %30بالقسلف
ايدبص عا  ،1970ف ن واا التوز ع رد عليخ ت ير تد جص
لصللال القسللف ايدبللص ،لتصللي نسللية ال ليللة الملتحقللي بالقسللف
ايدبللص وللص ايكيللر ،وتقتللرص مل  %70عللا  .2013و بمللا
للاوف ا تفللاب نسللية الملتحقللي بالقسللف ايدبللص – والللاي تشللير
بعض الدال ألى ا تيا خ بالفقر  -فص ان فاض التحلاق دبنلا
اي لللر الفقيلللر بالت صصلللات ال ييلللة وال ند لللية .كللل ولللال
االعتيلللا ات تجعللل االلتحلللاق ب لللال الت صصلللات محكوملللا ل
بانتقا ية يقية ضمنية ،تقل عقيلة دملا حلراك مجتمعلص يلا ف
علللى الجللدا  .وتللزداد إل للو وللال االنتقا يللة أذا مللا حللنللا
عاليللة ال يقللة االجتماعيللة التللص نتمللص ألي للا الشللياص بنوعيللة
الوظا التص حصلون علي ا ،وذل م إلال مقا نلة نسلية
الحاصلللي علللى وظيفللة فللص الق للاب الر للمص كل و عمل بعللد
الت للرو حسللم ال يقللة االجتماعيللة لأل للر عمقا للة بد جللة
تعليف ايص) .وتشير نتا تحلي بيانات النا والشلياص أللى
دن ولللال النسلللية تصللل أللللى  %52بلللي الشلللياص اللللا دن لللى
بللاموف التعللليف الثللانوي ،مقابل  %35بللي الشللياص آلبللا ديل
تعليم لا ل [ .]Assaad & Krafft 2014ووللو مللا عنللص دن
الت نير السليص للحرملان النسليص مل االلتحلاق بمسلتو( دعللى
م التعليف متد عير ايجيا  ،ليُدإل اي ر الفقيلر فلص دا لر
مفرغلللة ال تعلللانص من لللا فلللص حاضلللروا فحسلللم ،بللل تو ن لللا
يبنا ا.

وبمقا نلللة الفجلللو الجيليلللة بلللي الشلللياص ع 25أللللى  34لللنة)
بالجي ايكير ع 54-45نة) م حيلث نسلية الحصلو عللى
وظيفة فص الق اب الر لمص كل و عمل بعلد الت لرو ،الحلن
وجود تراجع واض عير ايجيا  ،أال دن الفجو الجيلية تز د
بيــ دبـنـــا ال يــقــــــة االجـتـــمــاعيــــة االكثـــــر فقـــرال
[ ]Assaad & Krafft 2014لتصللي دا للر الفقللر دشللد
أحكاما ل ،وم نتلف ُصلي ا فلالت من لا دكثلر صلعوبة و صلير
الفقر يد ال ال ست يع الشياص دصحاص الجدا الفرا منخ.

أسبببببياب غيببببباب العدالبببببة فبببببى التعلبببببيم
الجامعى
أن غياص العدالة فص فر االلتحاق بلالتعليف تيلدد مل مرحللة
التعليف المد ص ،إلاصة المرحلة الثانو لة .فكملا ليق ذكلرل،
ف ن فرصة التحاق دبنا اي ر ال نية عدغنى  )%20بالتعليف
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الثللانوي تز للد بمقللدا النصل عل فللر التحللاق دبنللا دفقللر
 %20مللل اي لللر ،أال دن فجلللو العداللللة تيعلللا للثلللرو تلللزداد
اتساعا ل لتص فر االلتحاق بالتعليف الجلامعص يبنلا اي لر
ايغنى ألى نحو  7دضعاف فر ألتحاق دبنا اي ر ايفقر.
و رجع أتساب وال الفجو ألى دن دبنا اي لر الفقيلر  -أذا ملا
التحقللوا بللالتعليف الثللانوي  -ميلللون ألللى ات للاذ مسللا التعللليف
الفنص ،الاي ال تي فص ايغللم أال فرصلة محلدود لاللتحلاق
بالتعليف الجامعص .وواا اال تيعاد يبنا اي ر الفقير يدد م
المرحللللة ا عداد لللة ،حيلللث رجلللع أللللى تزا لللد تكلفلللة التعلللليف
الثانوي بشك عا  ،والتعليف الثانوي العا بشك إلا  ،حيث
تتمث ل فللص تكلفللة الللد و ال صوصللية التللص صللعم علللى
ال الم ا ت نا عن ا .فتقلد نسلية لالص المرحللة الثانو لة
الا نفقون على اللد و ال صوصلية  %80مل أجملالص
عدد ال الص ،وتمث دعللى نسلية تكلفلة ع 218جني لا ل شل ر ال)
] .[Population Council, 2011ضللاف أللى ذلل دنللخ
عللللى اللللرغف مللل مجانيلللة التعلللليف الجلللامعى ،أال دن عناصلللر
التكلفللة ايإلللر( المرتي للة بالعمليللة التعليميللة ،وكللاا ال اصللة
بمصروفات االنتقا والمعيشة ،والكتم الجامعيلة ،واللد و
ال صوصلللية تشلللك عيةلللا ل عللللى اي لللر الفقيلللر حلللو دون
التحللاق دبنا للا بللالتعليف الجللامعص .وملل ناحيللة دإلللر( ،فلل ن
الرروف المعيشية الصعية التص تملر ب لا اي لر الفقيلر تحلتف
على دبنا ا دإلو وق العم فص عمر ميكلر ،بحيلث صلي
التعللليف الجللامعص ترفللا ل ال قللد عليللخ حتللى م ل سللتحقخ ملل
المتفويي  ،لمجرد دن ف نش وا فص د ر محدود الدإل .
بنا ل على د ا ة ا تكشافية دجراوا مجلس السكان الدولص فص
 2014فص محافرتص وواو وا كند ة ،تيي دن التكالي
ا جمالية لل الم تتراوح ما بي  5.000ألى  8.000جنيخ
نو ا ل ،ويد تص دحيانا ل ألى  10.000جنيخ بالرغف م
ييمة
مجانية التعليف .و ند و تحت عيا وال المصا
الر و الد ا ية التص تيل ما بي  150ألى  270جنيخ فص
السنة ،وتعد تل وص التكلفة المياشر  .ولك العم ايكير
واي ا ص على عاتق ال الم وص التكلفة غير المياشر التص
تتضم الكتم الجامعية ع تراوح عر الكتاص الواحد بي 20
ال صوصية،
و  150جنيخ) والماكرات ،والد و
والمستلزمات الد ا ية .ويد تتراوح تكلفة تل المستلزمات
م كلية ألى دإلر( ،بحيث تكون التكلفة غير المياشر فص
الكليات العملية دكثر م الكليات النرر ة .و تكل ال الم
عالية ت د الجانم ا جتماعص؛ فتكلفة
د ضا ل تكالي
المواصالت تتراوح بي  80و  300جنيخ ش ر ا ل ،با ضافة
ألى تكلفة الم ك  ،والمشرص ،والمليس ]مجلس السكان
الدولى .]2015 ،و ساوف التوز ع الج رافص غير العاد
لمؤ سات التعليف فص تكر س عد تكافؤ الفر  .فمما ال ش
فيخ دن تركز فر التعليف الجامعص فص القاور  ،والجيز ،
وا كند ة ز د م تكلفة االلتحاق بالتعليف الجامعص يبنا
المحافرات ايإلر( التص ال توجد ب ا اية كافية ال تيعاص
ال لم على التعليف الجامعص  ،ويد ؤنر ذل بشك دكير على
فر ال لية وال اليات م المنا ق الر فية.

نحببو اإلنصبباف فببي الحببع فببي التعلببيم
الجامعي
كف المجتمع المصري نراما ل للتعليف العالص حقق مساوا
فص االلتحاق بالجامعات ،تتمث فص مكتم تنسليق مركلزي
ُ يق معا ير واحد على كافة الناجحي فص مرحلة التعليف
الثلللانوي ،كملللا تكفللل الدوللللة مجانيلللة سلللتفيد من لللا جميلللع
الملتحقللي بالجامعللات الحكوميللة دون تفريللة .أال دن تقيلليف
محصلللة يا للات القيللو  ،و يا للات مجانيللة التعللليف ُيللي
دن المجتمللع المصللري ال للزا بعيللدال علل تحقيللق تكللافؤ
الفر بي الفقرا وايغنيا  ،نرلرال لوجلود أيصلا غيلر
متعمللد فللص االنتقللا مل كل مرحلللة د ا للية ألللى المرحلللة
التاليللة .و عم ل وللاا ا يصللا لصللال دبنللا اي للر ايكثللر
نرا ل  ،وم نتف تق فر الحراك االجتملاعص التلص ا تلي
تحقيقخ تا يا ل بالتحاق المتفويي مل دبنلا اي لر الفقيلر
بالجامعة.

وفللص ضللو ان فللاض معللدالت التحللاق دبنللا اي للر اييل
دإلللال بللالتعليف العللالص ،وال لليما بالجامعللات ،ف ل ن موازنللة
التعليف العالص فلص مصلر لاوم معرم لا أللى دبنلا اي لر
ايعللللى دإللللالل .وجلللد ر باللللاكر ان نصللليم ال اللللم مللل
ا نفاق الحكومص فص الجامعلات الحكوميلة كلان فلص حلدود
 5500جنيلللخ مصلللري فلللص ] 2009ولللال  .[2012وأذا
دإلانا فص االعتيا دن ال الم حصل عللى النسلية ايكيلر
م ل عا للد االلتحللاق بللالتعليف الجللامعص  ،فللص حللي تحم ل
المجتمع النسية ايكير م التكلفة ،صي مل الواضل دن
يا ات تمو التعليف الجلامعص فلص الوضلع اللراو  ،بملا
فللللص ذللللل مجانيللللة التعللللليف الجللللامعص ،ال تحقللللق العدالللللة
االجتماعية ،ب بما لؤدي ا لتمرا وا أللى تعميلق ال لو
بي الفقرا وايغنيا  .و سلتوجم ذلل ت ييلق حزملة مل
السيا ات تحقق ا نصاف ،م إللال تمكلي دبنلا اي لر
الفقيللر ملل تجللاوز العقيللات المتواليللة لاللتحللاق بللالتعليف
الجامعص ،وتمكي الملتحقي بلالتعليف الجلامعص مل اإلتيلا
الت صصللات التللص تحقللق دإللالل دعلللى دو مكانللة اجتماعيللة
دفض  ،و كاا م إلال ت في و ايعيلا الماليلة عل
كاو اي ر ايي دإلال والتص لد ا دبنا ملتحقي بالتعليف
الجامعص .و قترح فص واا الصدد ما لص:
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 تمكللي دبنللا اي للر الفقيللر مل تجللاوز العقيللات
المتوالية لاللتحاق بالتعليف الجامعص ،و شم ذل
إلفض معدالت التسرص بعد أن ا مرحلة التعلليف
اي ا للللص ،وز للللاد نسللللية الملتحقللللي بللللالتعليف
الثانوي العلا عبلدالل عل الثلانوي الفنلص) ،وز لاد
نسللية الملتحقللي بالقسللف العلمللص عبللدال ع ل القسللف
ايدبص) ،وذل م إللال تقلد ف اللدعف والمسلاند
لل ليللللللة وال اليللللللات ملللللل ال يقللللللات الفقيللللللر
والمحرومة ،وكال ت ييق نرا للحوافز سلاعد
على نفاذ دبنا اي ر الفقير ألى المسلا ات التلص
تؤدي ألى تعليف دكثر كفا .
 تشجيع ييا منرملات المجتملع الملدنص عللى دعلف
جلللود العمليلللة التعليميلللة فلللص المنلللا ق الفقيلللر ،
و شللم ذلللل تقللد ف الملللن الد ا للية للمتفلللويي ،
وبلللا الج لللود التلللص ترملللص أللللى تحسلللي الييةلللة
المد لللللية ،وتلللللوفير التكنولوجيلللللات الحد ثلللللة،
وددوات التعلف النش إلا و د وا المدا .

 أنشللا صللندوق لمسللاند دبنللا اي للر الفقيللر فللص
االلتحللاق بللالتعليف الجللامعص عبتمو ل مل الق للاب
ال ا ومؤ سلات المجتملع الملدنص) ملع تفعيل
ك برام التمييز ا جابص لصلال التحلاق دبنلا
اي للللر الفقيللللر والمحافرللللات النا يللللة بللللالتعليف
الجامعص.
 ييلللا الجامعلللات بلللدو أ جلللابص لتشلللجيع الق لللاب
ال للا والمجتمللع المللدنص علللى تمو ل برنللام
للمللللللن الد ا للللللية ،والمسللللللاعدات والقللللللروض
الد ا ية ستفيد منخ دبنا اي ر الفقير .
 تحفيللز الملتحقللي بللالتعليف الجللامعص علللى اإلتيللا
الت صصللات التللص تحقللق دإل لالل دعلللى ،دو مكانللة
اجتماعيللة دفض ل م ل إلللال تقللد ف دعللف أضللافص
لل لللالص القلللادمي مللل المنلللا ق الر فيلللة ودبنلللا
المحافرات التص تعانص م معدالت فقر مرتفعة،
مع تقد ف ت وي ودعلف د ا لص لل ليلة وال اليلات
فلللص المرحللللة الثانو لللة ،بُ يلللة تعلللر ف ف بالكليلللات
الم تلفلللة ،وفلللر التوظيللل التلللص تتيح لللا كللل
كلية.
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ت في ل و ل ايعيللا الماليللة ع ل كاو ل اي للر
ايي ل دإلللال والتللص لللد ا دبنللا ملتحقللي بللالتعليف
الجلللامعص ،مللل إللللال دعلللف أضلللافص وجلللخ عللل
ر ق ب اية اي ر عب ايات التملو ) ،وز لاد
الم صصات المالية لل الص الم تلربي  ،وز لاد
الرواب بي مؤ سات التعلليف الجلامعص والق لاب
ال لللا لتلللوفير فلللر عمللل منا لللية لل لللالص
تعيللن ف علللى الوفللا بتكللالي التعللليف الجللامعص،
ال يما بالنسية للملتحقي بالكليات العملية.
التو لللع فلللص أنشلللا الكليلللات داإلللل المحافرلللات
الم تلفلللة حسلللم أحتيلللاو كللل محافرلللة .وكلللال
التو ع فص بنا المدن الجامعيلة ال لتيعاص دعلداد
دكيللر م ل ال ليللة الم تللربي  ،مللع أجللرا ت للو ر
جللا ي فلللص ال لللدمات المقدمللة لل ليلللة المقيملللي
بالمللدن الجامعيللة ،و شللم ذل ل تحسللي إل لدمات
ا عاشللللة ،والمللللوا د المعرفيللللة والتكنولوجيللللة،
واينشللللل ة التعليميلللللة ،واينشللللل ة الالصلللللفية،
وبلللو دو نقللافص للمللدن الجامعيللة كللر يلليف
الموا نللة ،و صللق ال يللرات والم للا ات والقلليف
الم لوبة فص وق العم .
فص ضو مجانية التعليف الجامعص باعتيا وا دحد
الحقوق التلص كفل لا الد لتو  ،والتلص تضلع ييلودال
و مل دبنلا اي لر الميسلو ،
على تحصي
تصللي الحاجللة ما للة لتوجيللخ التمو ل الحكللومص
على نحو متحيز لل الص ايشلد فقلرال ،مل إللال
توجيللخ مللوا د دكيللر للمللدن الجامعيللة وصللندوق
دعف ال الص ،مع ت صيص بنلود مسلتقلة سلتفيد
من ا دبنا الر ل ودبنلا اي لر ايشلد فقلرال ،ملع
تر يخ ميادئ الشفافية ،وتحد لد معلا ير واضلحة
الإلتيا ال ليلة المسلتحقي لللدعف .و مكل وضلع
يواعللد ضللاب ة للمللاد  21بالد للتو التللص تللنص
عللى مجانيللة التعللليف الجللامعص وفقلا ل للقللانون .كمللا
جم أجرا د ا ة دييقة لحرملان ال ليلة ،اللا
للوب ف ،م ل مجانيللة التعللليف حللا نيللوت
تكللر
و ا ت دام ف ل اا ا متياز.
ييلللا الحكوملللة بتوظيللل تكنولوجيلللا المعلوملللات
واالتصاالت توظيفا ل دفض لز لاد كفلا العمليلة
التعليمية ،مع ت ييق تمييلز أ جلابص لصلال دبنلا
اي لللر الفقيلللر  ،مللل دجللل صلللق م لللا ات ف فلللص
مجلللاالت أتقلللان الل لللات ،والتعامللل الكللل ملللع
التكنولوجيا ،وفص تلوفير إللدمات ا نترنلت فلا ق
السرعة فص المنا ق الفقير م إلال الجمعيلات
ايولية ومراكز الشياص ،وتوفير الماد التعليمية

© جميع الحقوق محفوظة لمجلس السكان الدولى 2015

قصة كفاح
عادل طالب بالصف الثالث ،كلية العلوم
جامعة االسكندرية .هو األخ األكبر
ألربعة إخوة .ينتمي ألسرة بسيطة
،حيث األب أميّ يعمل كعامل مؤقت
واألم ربة منزل .اعترض والداه على
التحاقه بكلية الهندسة بسبب العبء
المالي ،مما أرغم عادل على تغيير
اختياره بمرحلة الثانوية العامة من
علمي رياضة لعلمي علوم حتى يلتحق
بكلية العلوم .ورغم اعتراض والديه
على اختياره لهذه الكلية ،والقسم
أيضًا ،وهو قسم الحيوان ،لقلة فرص
العمل المتاحة له ،إال أن عادل أصر
إختياره
مسئولية
تحمل
على
واالستمرار في دراسة التخصص الذي
يحبه .و يعد عادل من الطلبة
المتفوقين بالقسم حيث إن تقديره
التراكمي حتى اآلن "إمتياز" .ولكي ال
يرهق والديه بمصروفات الدراسة ،
يعمل عادل يوم الجمعة بصيدلية أثناء
الدراسة ،حيث يقوم بخدمة توصيل
الطلبات للمنازل ،وفي أثناء االجازات،
يحرص عادل على العمل طوال الفترة
المتوفره لديه .ويلجأ لرعاية الشباب
بالكلية إلعفائه من الرسوم الدراسية
وبعض مصاريف الكتب  ،كما يحصل
على منحة التفوق كل سنة والتي تقدر
ب  85جنيها للعام الدراسي الواحد.
ويطمح عادل في أن يعين معيدًا
بالكلية ،وأن يحصل على درجتي
الماجستير والدكتوراه فيقول "نفسي

أتخرج وأكون دكتور في كليتي أوممكن
كمان أكمل في كلية طب لو لقيت وقت
ألن أنا حابب الدراسة ونفسي ابقى
حاجة"

للمقر ات الجامعية ألكترونيا ل ال ت دام ا م إلال شيكة
االنترنت ،مما يفت لل لية فايا ل جد د  ،و قل م نفقات
شرا الكتاص الجامعص ،كما دنخ وف قل م مصا
االنتقا اليومص م وألى الجامعة.
 فللع الللوعص المجتمعللص ب وميللة التعللليف الجللامعص وتكلفتللخ
الفعليلللة ،وتشللللجيع ال ليللللة ملللل اي للللر الميسللللو علللللى
المساومة ال وعية فص تكلفة التعلليف الجلامعص ،وذلل لسلد
الفجو بي المصروفات المعلنة والتكلفة الفعلية.
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مجلس السكان الدولى  -القاهرة.
ولللال  ،لللمير لللاض ع .)2012تمو للل التعلللليف
العالص فص مصر .الفصل الثلانص ،تالتعلليف العلالص
فللللص مصللللر :ولللل تللللؤدي المجانيللللة ألللللى تكللللافؤ
الفر ؟ت مجلس السكان الدولص ،القاور .

شكر وتقدير
تف اعداد وال الو ية ضم انش ة مشروب تالعدالة وا نصاف فلى التعلليف الجلامعىت واللا(
يا بتنفيال مجلس السكان الدولى بدعف مل مؤ سلة فلو د ب لدف توصلي نتلا

اليحلو أللى

صانعى القرا والمسةولي بالج ات الم تلفة وايتراح توصيات م ش ن ا تحقيلق المز لد مل
العدالة وا نصاف فى منرومة التعليف الجامعى فى مصر.
ونتقللد ب للالص الشللكر والتقللد ر لإل للتاذ الللدكتو و ماجللد عثمللان عمللد ر المركللز المصللر(
ليحللو الللرد( العللا تبصللير ت ود للتاذ بكليللة ا يتصللاد والعلللو السيا للية بجامعللة القللاور )
عدادل ل ال الو ية القيمة .كما نتقد ب الص الشكر لل يرا وال الص واوليا ايملو اللا
انروا وال الو ية بمقترحات ف وتوصيات ف.
والشكر موصو لفر ق العم بمجلس السكان الدولى :اي تاذ و لمى دبلو حسلي واي لتاذو
للا ق علللف الللد

علللى مسللاومت ف فللى جمللع المللاد العلميللة واي للتاذ و جي للان حسللنى علللى

التصميف الفنى ل ال الو ية.
اإليرال وليس اإلرال نتقد بجز

الشكر والعرفان لمؤ سلة فلو د للدعم ا الملاد( ينشل ة ولاا

المشروب الا( ن م دن س ف فى تحسي منرومة التعليف العالى بما حقق العدالة االجتماعيلة
وتكافؤ الفر
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يتصدى مجلس السكان الدولي ألهم قضايا التنمية والصحة ،كوقف انتشار فيروس نقص المناعة اليشري،
وتحسين الصحة اإلنجابية ،وضمان عيش الشياب حياة كاملة ومنتجة .ويقوم المجلس بإجراء أبحاث علمية في
مجاالت الطب الحيوي واليحوث اإلجتماعية والصحة العامة في خمسين دولة .ويتعاون المجلس مع مختلف
الشركاء لتقديم حلول تؤدي إلى سياسات وبرامج وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة األشخاص حول العالم.
مجلس السكان الدولي منظمة غير حكومية ال تهدف للربح أنشىء عام  1952ومقره الرئيسي في نيويورك
وترأسه هيئة أمناء دولية.
Population Council
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, NY 10017
مجلس السكان الدولي – مصر
 59طريع مصر حلوان الزراعي – المعادي
صندوق بريد  168المعادي
القاهرة  -مصر
11431
هاتف0020225255968 :
فاكس0020225255962:
البريد االلكترونيInfo.egypt@popcouncil.org:
الموقع االلكترونيwww.popcouncil.org :
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