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تمهيد
بعــد مــرور مــا يقــارب األربــع أعــوام علــى إعــان انشــيون يف أيــار  2015والــذي شــكل األســاس نحــو انطــاق أجنــدة التعليــم ،2030
حيــث شــهد عــام  2017املــرة األولــى التــي تقــوم بهــا احلكومــات برفــع تقاريرهــا حــول التقــدم احملــرز نحــو تطبيــق الهــدف الرابــع اخلــاص
بالتعليــم ضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،و فلســطينيا مــرت الفتــرة وقــد ســجلت فلســطني طريقــا واضحــة حــول صياغــة أجنــدات
وطنيــة اشــتملت علــى أجنــدة التعليــم فمــن اطــاق أجنــدة السياســات الوطنيــة ،الــى اقــرار قانــون التربيــة والتعليــم الــى صياغــة اخلطــة
االســتراتيجية القطاعيــة ،اال انــه ورغــم هــذا التقــدم احملــرز مــا زالــت العديــد مــن التحديــات املاثلــة والتــي تقــف عائقــا أمــام ضمــان حتقيــق
أجنــدة التعليــم  ،2030وأولهــا االحتــال االســرائيلي وممارســاته ضــد قطــاع التعليــم وضــد التقــدم علــى صعيــد التنميــة يف فلســطني،
وانتهاكاتــه اليوميــة باالســتهداف املباشــر ضــد األطفــال واملعلمــن ،واملــدارس.
ففــي الوقــت الــذي وقعــت بــه دولــة االحتــال اتفاقيــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية ســلمت علــى إثرهــا إدارة كافــة القطاعــات للســلطة
الفلســطينية وعلــى رأســها التعليــم ،الــذي أصبــح حتــت املســؤولية املباشــرة للســلطة الفلســطينية اســتمر االحتــال ومــن خــال رقابتــه علــى
املناهــج مبحــاوالت التدخــل فيهــا ،بهــدف محــو الهويــة الفلســطينية وخاصــة يف القــدس ،إضافــة الــى سياســة ممنهجــة مــن خــال ماكنتــه
اإلعالميــة بالتحريــض املســتمر ضــد املناهــج الفلســطينية باتهامهــا بتشــجيع اإلرهــاب وحتريــض املجتمــع الدولــي ضــد وزارة التربيــة
والتعليــم العالــي .لوقــف دعــم قطــاع التعليــم.
ومــن التحديــات أيضــا شــح املــوارد املاليــة لشــعب ودولــة حتــت االحتــال ال تســيطر علــى مواردهــا ،وارتبــاط الدعــم الدولــي بأجنــدات
سياســية عامليــة وعــدم وفــاء الــدول بالتزاماتهــا جتــاه التعليــم يف فلســطني ،الــى جانــب التطــور الدميغــرايف ومــا يفرضــه مــن احتياجــات
1
اضافيــة فمــن املتوقــع ان يلتحــق بالتعليــم حتــى عــام  2030حوالــي مليونــي طالــب وطالبــة ويف التعليــم العالــي اربعمائــة ألــف طالــب وطالبــة.
ومــن فهــم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان ،للواقــع الفلســطيني كشــعب ودولــة حتــت االحتــال وســرقة االحتــال لــكل مقــدرات
الشــعب الفلســطيني ،ومــا يفــرزه ذلــك مــن فجــوة كبيــرة بــن املــوارد احملــدودة وبــن النفقــات واملتطلبــات غيــر احملــدودة ،ومــن اجــل
تعزيــز صمــود الشــعب وحتــرره وحتقيــق التنميــة املســتدامة مبفهومهــا الشــامل ،ال بــد مــن تعزيــز املشــاركة وحالــة التكامــل بــن جميــع
مكونــات املجتمــع الفلســطيني الرســمية وغيــر الرســمية لضمــان حتقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة عامــة والهــدف التنمــوي الرابــع
اخلــاص بالتعليــم خاصــة ،مــن خــال املشــاركة احلقيقيــة لــكل القطاعــات لتحديــد االولويــات وخاصــة أوليــات الصــرف واالســتثمار للوصــول
الــى توزيــع عــادل للثــروة احملــدودة بــن القطاعــات االجتماعيــة املختلفــة دون متييــز .ومــن خــال العمــل معــا مــن اجــل الضغــط علــى
املجتمــع الدولــي للوقــوف امــام مســؤولياته جتــاه الشــعب الفلســطيني.
ومــن منطلــق اميــان ائتــاف امــان بأهميــة التعليــم عامــة والتعليــم العالــي خاصــة ،وملــا لعبــه التعليــم العالــي مــن دور علــى مــدار ســنوات
الثــورة الفلســطينية ،واســتهداف التعليــم العالــي املباشــر مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي لطلبــة اجلامعــات واجلامعــات نفســها التــي عانــت
مــن فتــرات اغــاق طويلــة ،ركــز ائتــاف أمــان يف هــذه الورقــة علــى مخصصــات التعليــم العالــي ضمــن املوازنــة العامــة ،بهــدف املســاهمة
يف التخفيــف مــن أزمــة التعليــم العالــي التــي يعايشــها الواقــع الفلســطيني يف كل مؤسســات التعليــم العالــي .خاصــة وأن الهــدف التنمــوي
الرابــع ويف أحــد مقاصــده يركــز علــى «ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال يف احلصــول علــى التعليــم املهنــي والتعليــم العالــي
اجل ّيــد وامليســور التكلفــة ،مبــا يف ذلــك التعليــم اجلامعــي ،بحلــول عــام .2»2030

ُم َق ِّد َمة:

التعليــم العالــي يف دولــة فلســطني حديــث نســبيا ،فبدايــة وجــدت الكليــات املتوســطة والتــي تــدرس ملــدة عامــن ومتنــح درجــة الدبلــوم وذلــك
منــذ العــام  .1950ركــزت هــذه املؤسســات علــى التعليــم التقنــي وتدريــب املعلمــن ومتــت إدارتهــا مــن قبــل احلكومــة أو مــن قبــل وكالــة األمم
املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا) لتعليــم أبنــاء الالجئــن بشــكل خــاص .أمــا اجلامعــات فقــد نشــأت منــذ عــام
 1970مببــادرات أهليــة يف ظــل االحتــال اإلســرائيلي ومــا ترتــب عنــه مــن اعاقــات ومحــاوالت إليقــاف العمليــة التعليميــة بجميــع مراحلهــا،
وكانــت هــذه املؤسســات جــزءا مــن اجلهــد اجلماعــي الفلســطيني يف احلفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية وكذلــك لتوفيــر فرصــة
للشــباب الفلســطينيني ملتابعــة دراســتهم اجلامعيــة داخــل الوطــن ،بعــد أن أصبــح مــن الصعــب علــى عــدد كبيــر منهــم الســفر إلــى اخلــارج،
وشــهد قطــاع التعليــم العالــي نقلــة وقفــزة نوعيــة بعــد تســلم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مهامهــا بعــد اتفاقيــات أوســلو مــن العــام .19943

 1دراسة «فلسطين  2030التطور الديمغرافي» ،اصدار مكتب رئيس الوزراء -اللجنة الوطنية للسكان وصندوق االمم المتحدة للسكان.2016 ،
 2موقع األمم المتحدة -اهداف التنمية المستدامة

 3نظام التعليم العالي -وزارة التربية والتعليم العالي https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
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حيــث مت إقــرار قانــون التعليــم العالــي رقــم  11لعــام  ،1998ويف العــام  ،2018مت إقــرار قانــون جديــد للتعليــم العالــي يف فلســطني ،قــرار
بقانــون رقــم ( )6لســنة  2018م بشــأن التعليــم العالــي ،والــذي تضمــن ( )46مــادة تتضمــن كافــة األحــكام القانونيــة اخلاصــة بالتعليــم العالــي
يف فلســطني.4
تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى واقــع املوازنــة احلكوميــة املخصصــة للتعليــم العالــي يف فلســطني( ،أحــد برامــج وزارة التربيــة والتعليــم
العالــي الســبعة) ،ومــدى كفايــة ومواءمــة تلــك املوازنــة مــع غايــات وأهــداف البرنامــج ،والــواردة يف اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم
 ،2022-2017ويف كتــاب املوازنــة العامــة  ،2018ومــدى التــزام احلكومــة بصــرف تلــك املخصصــات يف اوقاتهــا املنتظمــة ،يف ظــل األزمــة
املاليــة التــي تعانــي منهــا اجلامعــات منــذ ســنوات .خاصــة مــع ارتفــاع موازنــة التربيــة والتعليــم العالــي املطــرد يف الســنوات األخيــرة والتــي
بلغــت يف العــام  2018بشــقيها اجلاريــة والتطويريــة )22%( ،مــن اجمالــي النفقــات العامــة ،بقيمــة مقدارهــا ( )1,041,890,000دوالر.
مقارنــة بالســنوات اخلمــس املاضيــة والتــي وصلــت الــى مــا نســبته  18%مــن اجمالــي النفقــات العامــة.
شــكلت املوازنــة املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي مــا نســبته ( )8.23%ومببلــغ قــدره ( )86,310,000دوالر ،لــكل مــن النفقــات اجلاريــة
والتطويريــة.5

هدف الورقة:
التعــرف علــى واقــع برنامــج التعليــم العالــي ،وبشــكل خــاص واقــع اإلدارة املاليــة لهــذا البرنامــج ،ومــدى مواءمــة
املوازنــة املخصصــة لــه ،مــع أهدافــه االســتراتيجية ،واملعيقــات التــي حتــول دون االلتــزام بتحويــل املخصصــات
املاليــة مــن احلكومــة الــى اجلامعــات.

منهجية إعداد الورقة:
مت اعتماد منهجية علمية استقصائية حتليلية ،قائمة على احملاور التالية:
1.1مراجعــة األدبيــات واإلطــار املفاهيمــي املتعلــق بأهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030وأجنــدة السياســات الوطنيــة ،2022-2017
واخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم  ،2022-2017واخلاصــة بالتعليــم العالــي.
2.2فحص اخلطة التنفيذية اخلاصة ببرنامج التعليم العالي.
3.3فحــص ومراجعــة املوازنــة املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي ،ومــدى تنفيذهــا ،واملخصصــات للجامعــات الفلســطينية ومــدى
كفايتهــا.
4.4تصميــم اداة مســاندة للدراســة «مقابلــة» اعتمــادا علــى االدبيــات ذات الصلــة ،ومبــا يخــدم الدراســة وأهدافهــا ،واثــرا ًء للدراســة،
مــع بعــض األطــراف ذات الصلــة.
5.5اعــداد اســتنتاجات وتوصيــات عمليــة ومحــددة قابلــة للتطبيــق كل توصيــة يتــم توجيههــا جلهــات معينــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق
باملوازنــة املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي.
6.6اعداد مسودة الورقة.
7.7عقــد ورشــة عمــل بؤريــة ألصحــاب الصلــة مبوضــوع الورقــة ،مــن اجــل نقــاش املنهجيــة واالســتنتاجات والتوصيــات ،واالســتفادة
مــن التغذيــة الراجعــة منهــم يف اثــراء النســخة النهائيــة مــن التقريــر.

 4قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2018م بشأن التعليم العالي
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المراجع والوثائق والمقابالت الخاصة بالورقة التحليلية:
لغايات إعداد هذه الورقة ،متت مراجعة الوثائق واملرجعيات التالية:
الرقم
1
2
5
6
7
8
9

الوثيقة /املرجع
أهداف التنمية املستدامة  ،2030الهدف الرابع ومقاصده.
أجندة السياسات الوطنية  ،2022-2017األولوية الثامنة وتدخالتها
اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017برنامج التعليم العالي
قانون التعليم العالي
موازنة املواطن لوزارة التربية والتعليم العالي  2017و2018
كتاب املوازنة العامة 2018
مقابلة حصرية

العدد

1
1
1
1
2
1
4

نشأة التعليم العالي:
نشــأت مؤسســات التعليــم العالــي يف ظــل االحتــال اإلســرائيلي ومببــادرات محليــة وطنيــة ،ومنــت وتطــورت بســرعة حتــى وصــل عــدد
اجلامعــات علــى األرض الفلســطينية عــام  )16( 2018جامعــة وعــدد الكليــات اجلامعيــة ( ،)16والكليــات املتوســطة ( ،)17وبذلــك يبلــغ عــدد
مؤسســات التعليــم العالــي يف فلســطني ( )49مؤسســة ،تبعــا لبيانــات الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة.6
وتقسم مؤسسات التعليم العالي الى أربعة اقسام وهي:
مؤسس�اـت التعلي�مـ العالـ�ي احلكومية :تقــع حتــت إدارة وإشــراف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية ،ومتــول مــن اخلزينــةالعامــة وخاصــة رواتــب املوظفــن فهــم علــى كادر املوظفــن العموميــن.
مؤسســات األونــروا للتعليــم العالي :وهــي مؤسســات تعليــم عالــي تديرهــا ومتولهــا وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل لالجئــنالفلســطينيني (األونــروا) ،ومتنــح درجــة الدبلــوم املتوســط والبكالوريــوس ،وتعقــد دورات التدريــب املهنــي والتقنــي يف  8مراكــز
للتدريــب املهنــي التابعــة لهــا.
مؤسســات التعليــم العالــي اخلاصة :يتــم تشــغيل هــذه املؤسســات ومتويلهــا مــن قبــل العديــد مــن املؤسســات واجلمعيــات اخليريــة،والطوائــف الدينيــة واألفــراد والشــركات.
مؤسســات التعليــم العالــي العامــة :نشــأت معظــم مؤسســات التعليــم العالــي (اجلامعــات) يف معظمهــا قبــل قيــام الســلطة الوطنيــةالفلســطينية .وهي غيــر ربحيــة وتعــود ملكيتهــا للجمعيــات اخليريــة احملليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة .وهــي تعتمــد علــى جمــع
التبرعــات وتتلقــي متويــل حكومــي جزئــي.7

 6الهيئة العامة لالعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي /http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac
 7وزارة التربية والتعليم العالي ،نظام التعليم العالي https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System

7

ورقــة اســتقصائية حــول «مخصصــات التعليــم العالــي ضمــن موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالي»

اإلطار القانوني الناظم للتعليم العالي في فلسطين:
أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قانــون التعليــم العالــي رقــم  11لعــام  ،1998ويف العــام  ،2018مت إقــرار قانــون جديــد للتعليــم العالــي
يف فلســطني ،قــرار بقانــون رقــم ( )6لســنة  2018م بشــأن التعليــم العالــي ،والــذي تضمــن ( )46مــادة تتضمــن كافــة االحــكام القانونيــة
اخلاصــة بالتعليــم العالــي يف فلســطني ،حيــث نصــت املــادة رقــم ( )2منــه علــى «التعليــم العالــي حــق لــكل فــرد متــى اســتوفى شــروط
االلتحــاق التــي حتددهــا الــوزارة واملؤسســة مبــا ال يقــف حائ ـ ً
ا أمــام ممارســة حــق الفــرد يف التعليــم العالــي.8
كمــا تضمنــت املــادة رقــم ( )5مــن القانــون حتــت عنــوان «مهــام وصالحيــات الــوزارة» يف الفقــرة رقــم ( )10مــا يلــي « توفيــر مصــادر األمــوال
الالزمــة يف إطــار املوازنــة العامــة للدولــة الســتكمال تغطيــة النفقــات اخلاصــة
باملؤسسة والبحث العلمي ،وصرفها وفقاً للسياسات التي يحددها املجلس.»9
كمــا تضمنــت املــادة رقــم ( )7حتــت عنــوان «صالحيــات مجلــس التعليــم العالــي» يف الفقــرة رقــم ( « )9وضــع سياســات متويــل لدعــم قطــاع
التعليــم العالــي يف مجاالتــه املختلفــة التــي يتــم االســتناد عليهــا يف حتديــد مجــاالت وقيمــة الدعــم احلكومــي للمؤسســة»10
كما تضمنت املادة رقم ( )37وقفية التعليم العالي ،حيث نصت على:
 .1تنشــئ الــوزارة وقفيــة للتعليــم العالــي مــن األمــوال واألصــول العينيــة والنقديــة التــي يتــم حبســها واســتثمارها لتحســن أداء املؤسســة،
وتطويــر جــودة التعليــم والبحــث العلمــي لتحقيــق التنميــة املســتدامة وتطويــر املجتمــع.
 .2ال يجوز التصرف يف أموال الوقفية وعوائدها إال يف حدود ما مت تخصيصه لها من أغراض.
 .3تخضع وقفية التعليم العالي إلشراف املجلس.
 .4يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم وقفية التعليم العالي ومصادرها املالية وإدارتها.11
التعليم العالي واهداف التنمية املستدامة :2030
نــص الهــدف الرابــع مــن اهــداف التنميــة املســتدامة  2030علــى «ضمــان التعليــم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم
مــدى احليــاة للجميــع» ،وتضمنــت مقاصــد الهــدف الرابــع علــى «ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال يف احلصــول علــى التعليــم
املهنــي والتعليــم العالــي اجل ّيــد وامليســور التكلفــة ،مبــا يف ذلــك التعليــم اجلامعــي ،بحلــول عــام »203012
التعليم العالي واجندة السياسات الوطنية :2022-2017
تضمنــت اجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2022-2017جملــة أولويــات وطنيــة ومــن ضمنهــا األولويــة الثامنــة التــي نصــت علــى « تعليــم جيــد
وشــامل للجميــع» ،وتضمنــت تدخــات سياســاتية خاصــة بالتعليــم العالــي وهــي :مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم العالــي
مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل ،وضمــان تكافــؤ فــرص للجميــع للحصــول عليهــا ،وتطويــر القــدرات يف مجــال البحــث العلمــي.13
اخلطة االستراتيجية للتعليم :2022-2017
تبنــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم  ،2022-2017ثالثــة أهــداف عامــة رئيســة للنظــام التربــوي يف فلســطني وهــي اســتمرارا
 8قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2018م بشأن التعليم العالي ،مادة رقم ()2
 9قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2018م بشأن التعليم العالي ،مادة رقم ()5/10
 10قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2018م بشأن التعليم العالي ،مادة رقم ()7/9
 11قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2018م بشأن التعليم العالي ،مادة رقم ()37
 12أهداف التنمية المستدامة  ،2030الهدف الرابع/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education :
 13اجندة السياسات الوطنية  ،2022-2017صفحة .41
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ألهــداف اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة وذلــك لشــمولها علــى جميــع غايــات التعليــم اخلاصــة بالهــدف الرابــع للتنميــة املســتدامة ،2030
وكذلــك لألولويــات الوطنيــة ذات العالقــة بالتعليــم الــواردة يف اجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2022-2017باعتمــاد الرؤيــة اآلتيــة للقطــاع
التعليمــي يف فلســطني « مجتمــع فلســطيني ميتلــك القيــم والعلــم والثقافــة والتكنولوجيــا إلنتــاج املعرفــة وتوظيفهــا يف التحــرر والتنميــة».
الهدف األول :ضمان التحاق آمن وشامل وعادل يف التعليم على مستويات النظام جميعها.الهدف الثاني :تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب.الهدف الثالث :تعزيز املساءلة ،والقيادة املبنية على النتائج ،واحلوكمة واإلدارة.14حيــث تضمنــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم ســبعة برامــج معتمــدة وهــي :ريــاض األطفــال ،التعليــم األساســي ،التعليــم الثانــوي،
التعليــم املهنــي ،التعليــم غيــر النظامــي ،اإلدارة واحلوكمــة ،التعليــم العالــي.15
وقــد تضمنــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم  ،2022-2017جملــة مــن السياســات الراميــة لتحقيــق تطــور وتقــدم التعليــم العالــي
ومنهــا:
تأمــن متويــل مســتمر ومســتدام لقطــاع التعليــم العالــي ،مــن خــال وجــود قــرار مجلــس الــوزراء لدعــم قطــاع التعليــم العالــي ،اقرارصنــدوق الوقفيــة لدعــم القطــاع ،ورصــد مبلــغ ســنوي مــن قبــل املوازنــة العامــة للصنــدوق.
تنشــيط البحــث العلمــي حيــث مت العمــل علــى ايجــاد مجلــس للبحــث العلمــي ،ووجــود موازنــة خاصــة للبحــث والتطويــر ،ووجــودمجالــس ومراكــز للبحــث والتميــز ،ووجــود جوائــز للمبدعــن واملتميزيــن ،وكذلــك دعــم مجــات علميــة ومحكمــة ،ولتفعيــل البحــث
العلمــي يجــب توفيــر مراكــز للبحــث العلمــي مدعومــة باملــوارد املاديــة والبشــرية املؤهلــة ،ووجــود صنــدوق لتمويــل البحــث العلمــي.16
وتضمــن إطــار النتائــج االســتراتيجي املنبثــق مــن اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم  ،2022-2017واملتعلــق ببرنامــج التعليــم العالــي مــا
يلي :
تعزيز قدرات صندوق اإلقراض برفع املبلغ املرصود لإلقراض.رفع نسبة القيد اإلجمالي للتعليم العالي من  50%إلى 55%زيادة القدرة االستيعابية للجامعة احلكومية التقنية.17تقليص العجز يف ميزانية اجلامعات العامة بنسبة 30%افتتاح برامج تطبيقية جديدة عدد 15تقليص نسبة البطالة بنسبة  2%عما هي اآلن.متويل  50 – 30مشروع بحثي يف اجلامعات.تفعيل مراكز التميز املوجودة.تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات أخرى.وجود معايير واضحة ومحددة لضمان النوعية يف اعتماد املؤسسات والبرامج. حتسني عملية التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.تطوير أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها.تأمني متويل مستمر ومستدام لقطاع التعليم العالي.14
15
16
17

الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .38
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .39
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .116
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .162
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وضع السياسات املالية التي تسعى إلى حتقيق االستدامةحتسني عملية التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.تنشيط البحث العلمي.تطوير وتعزيز أعضاء الهيئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العاليربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.تعميق التفاعل بني مؤسسات التعليم العالي والقطاع اخلاص.18إقرار قانون التعليم العالي.وجود أنظمة جديدة منشورة يف اجلريدة الرسمية تتعلق مبعادلة الشهادات ومجلس التعليم العالي ومجلس البحث العلمي.إقرار نظام وقفية التعليم العالي.إقرار نظام التعليم االلكتروني.توقيع اتفاقيات ثقافية.حتسني العالقات الثقافية مع دول العالم.تسريع االجناز للدوائر اخلدماتية وزيادة دقته.حتسني وتطوير األجهزة اإلدارية يف مؤسسات التعليم العالي.19ـص بيــان سياســات برنامــج التعليــم العالــي  2019-2017علــى (اســتمرار التمويــل) مــن خــال تقــدمي الدعــم املباشــر وغيــر املباشــر
وقــد نـ ّ
ملؤسســات التعليــم العالــي ،وايضــا توفيــر املنــح الدراســية للطلبــة والدعــم املالــي مــن قــروض ومســاعدات ماليــة لهــم ،وحتفيــز القطــاع
اخلــاص علــى التمويــل واالســتثمار يف مؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال األنظمــة والتشــريعات.20
كمــا تضمنــت خطــة العمــل لبرنامــج التعليــم العالــي مبــادرة «وقفيــة التعليــم العالــي» وهــي :صنــدوق خــاص لدعــم مؤسســات التعليــم العالــي
الفلســطينية وطلبتهــا وتنفيــذ مشــاريع وبرامــج تطويريــة.21
وقفية التعليم العالي:
انســجاما مــع قانــون التعليــم العالــي الــذي اقــر فقــد أنشــأت الــوزارة وقفيــة للتعليــم العالــي مــن األمــوال واألصــول العينيــة والنقديــة
لتحســن إدارة مؤسســة التعليــم العالــي التــي تقــدم خدماتهــا يف مجــال التعليــم العالــي لتطويــر جــودة التعليــم والبحــث العلمــي لتحقيــق
التنميــة املســتدامة وتطويــر املجتمــع ،وال يجــوز التصــرف بأمــوال الوقفيــة او عوائدهــا الــى يف حــدود مــا مت تخصيصــه مــن أغــراض لهــا،
وتخضــع الوقفيــة إلشــراف مجلــس التعليــم العالــي ،وتعمــل الــوزارة علــى نظــام لتنظيــم وقفيــة التعليــم العالــي ،ومصادرهــا املاليــة وادارتهــا،
وميكــن حتديــد اهــداف الوقفيــة مبــا يلــي:
1.1إيجــاد متويــل دائــم ملؤسســات التعليــم العالــي ،وإيجــاد إطــار مؤسســي لتأمــن مصــادر ماليــة مســتدامة لدعــم عمليــة اعــداد
وتأهيــل الكــوادر البشــرية يف اجلامعــات الفلســطينية.
2.2وضع خطط استراتيجية لتنمية قدرات الوقفية واستثمار أموالها.
3.3دعم البحث املعريف والتطبيقي وتطوير العملية التعليمية مبركباتها األكادميية واإلدارية.

18
19
20
21

الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .169
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .172
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .203
الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم  ،2022-2017صفحة .209
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4.4خلق امليزة التنافسية بني مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وبني اجلامعات غير الفلسطينية.
5.5االسهام الفاعل يف انتاج املعرفة وتوظيفها من خالل رفع قدرات الشباب املبدعني يف مؤسسات التعليم العالي.
استهداف التعليم العالي يف القدس:
تبنــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،سياســة جديــدة بالتنســيق مــع مجلــس الــوزراء لدعــم التعليــم يف القــدس مــن خــال تخصيــص ميزانيــة
تســاعد يف تعزيــز صمــود املواطــن املقدســي والطالــب اجلامعــي ،حيــث تضمنــت االتــي:
1.1دعم أبحاث ومشاريع إبداعية تقدم من قبل مؤسسات التعليم العالي يف منطقة القدس.
2.2توقيــر منــح جامعيــة لـــ ( )2500طالــب مقدســي يف اجلامعــات الفلســطينية مــن حاملــي الهويــة املقدســية والقاطنــن يف القــدس
مــن الطلبــة احملتاجــن.
3.3اعفاء ( )500طالب مقدسي يف اجلامعات الفلسطينية من سكان البلدة القدمية يف القدس.
4.4العمــل علــى تســديد األقســاط املتأخــرة علــى طلبــة القــدس املتخرجــن مــن اجلامعــات الفلســطينية ،والــذي مت حجــز شــهاداتهم
لعــدم مقدرتهــم علــى تســديد األقســاط اجلامعيــة.22

 22اهم السياسات واالستراتيجيات واإلصالحات التربوية في العام  -2019اصدار أيلول .2018
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موازنة التعليم العالي
موازنــة التعليــم العالــي هــي جــزء مــن موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي يف فلســطني ،والتــي بلــغ مجموعهــا ( )1,041,890,000دوالر،
بشــقيها التشــغيلية والتطويريــة ،يف موازنــة العــام  2018حيــث ش ـ ّكلت مــا نســبته حوالــي ( )22%مــن اجمالــي النفقــات العامــة  2018يف
دولــة فلســطني .موزعــة علــى البرامــج الســبعة اخلاصــة بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،ومــن ضمنهــا برنامــج التعليــم العالــي وفــق اجلــدول
املرفــق:
جدول رقم ()1
موازنة برامج وزارة التربية والتعليم العالي « 2018باأللف دوالر»

23

البرنامج

املوازنة التشغيلية

املوازنة التطويرية املجموع( /باأللف دوالر)

رياض األطفال

14,470

3,694

18,164

التعليم األساسي

380,153

110,704

490,857

التعليم الثانوي

330,128

29,178

359,306

التعليم املهني

8,800

14,777

23,578

التعليم غير النظامي

43

848

891

احلوكمة واإلدارة

49,337

13,447

62,784

التعليم العالي

72,346

13,964

86,310

املجموع

855,278

186,612

1,041,890

مت احتساب سعر الصرف ( 1دوالر=  3.6شيكل) تبعا للسعر املعتمد يف املوازنة العامة 2018
شكل رقم ()1
موازنة برامج وزارة التربية والتعليم العالي « 2018باأللف دوالر»

 23موازنة املواطن لوزارة التربية والتعليم العالي .2018
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جدول رقم ()2
نسب موازنة برامج وزارة التربية والتعليم العالي 2018
البرنامج
النسبة

رياض
األطفال
1.74%

التعليم
األساسي
47.11%

24

التعليم
الثانوي
34.49%

التعليم
املهني
2.26%

التعليم غير
النظامي

احلوكمة واإلدارة التعليم العالي

0.09%

6.03%

8.28%

شكل رقم ()2
نسب موازنة برامج وزارة التربية والتعليم العالي 2018

وتقسم املوازنة اخلاصة ببرنامج التعليم العالي يف العام  2018الى بندين رئيسني:
املوازنة التشغيلية 72,346,000 :دوالر ،وتشكل نسبة  83.82%من موازنة البرنامج.املوازنة التطويرية 13,963,000 :دوالر ،وتشكل نسبة  16.18%من موازنة البرنامج.ومــن خــال مراجعــة كتــاب املوازنــة العامــة  ،2018وحتليــل مبنــى النفقــات التشــغيلية لبرنامــج التعليــم العالــي ،يالحــظ انــه مت تخصيــص
مبلــغ ( )120.4مليــون شــيكل ،كمصاريــف حتويليــة تســتفيد منهــا مؤسســات التعليــم العالــي.25

 24موازنة املواطن لوزارة التربية والتعليم العالي .2018
 25كتاب املوازنة العامة  ،2018صفحة .251
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مقارنة موازنة برنامج التعليم العالي  2017و:2018
جدول رقم ()3
بيانات مقارنة ملوازنة التعليم العالي لألعوام « 2018-2017بالدوالر»
موازنة التعليم العالي 2017
موازنة التعليم العالي 2018

70,796,814
83,316,000

1

2

شكل رقم ()3
بيانات مقارنة ملوازنة التعليم العالي لألعوام « 2018-2017بالدوالر»

حيــث يالحــظ مــن اجلــدول والشــكل أعــاه ان موازنــة برنامــج التعليــم العالــي ارتفعــت يف العــام  2018بنســبة  %18ع ّمــا كانــت
عليــه يف العــام  ،2017ومــن املقــدر ان تبلــغ يف موازنــة العــام  )%8.56( 2019ويف موازنــة العــام  )%9.25( 2020ويف العــام 2021
( .)%8.94وســبب انخفاضهــا النســبي يف العــام  2021ان املشــاريع الضخمــة املقــرة تكــون قــد نفــذت يف األعــوام .2020-2019
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مخصصات الجامعات الفلسطينية من موازنة برنامج التعليم العالي:
بعــد االســتعراض يف القســم األول مــن هــذه الورقــة حــول أهــداف التعليــم العالــي التــي تضمنتهــا اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم،
وأجنــدة السياســات الوطنيــة وإطــار النتائــج االســتراتيجي املنبثــق مــن اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم  ،2022-2017واملتعلــق
ببرنامــج التعليــم العالــي واســتعراض موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،جنــد العديــد مــن األهــداف املنصــوص عليهــا لــم يتــم حتقيقهــا
بســبب محدوديــة املوازنــات املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي ،وأيضــا ألن أولويــة وزارة التربيــة والتعليــم هــو التعليــم العــام وبالتالــي
املــوارد التــي يتــم التحصــل عليهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم بالتأكيــد ســتكون أولويــة صرفهــا علــى برامــج التعليــم العــام.
بعــد مــرور عامــن علــى إطــاق وبــدء التنفيــذ ألجنــدة السياســات الوطنيــة واخلطــة االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع التعليــم ،ال توجــد أي
مؤشــرات تدلــل علــى حتقيــق األهــداف التــي مت وضعهــا لقطــاع التعليــم العالــي ،وال يوجــد أي موائمــة بــن مــا يتــم تخصيصــه مــن موازنــات
وبــن هــذه األهــداف ،مبــا يؤشــر علــى ضعــف التنســيق بــن مــن يضــع اخلطــط وبــن مــن يرســم املوازنــات.
فبالرغــم مــن االرتفــاع النســبي ملوازنــة برنامــج التعليــم العالــي يف عــام  2018ع ّمــا كانــت عليــه يف عــام  ،2017وانشــاء وقفيــة التعليــم العالــي،
وتخصيــص موازنــات للبحــث العلمــي يف اجلامعــات ،إال ان اجلامعــات الفلســطينية علــى اختــاف أنواعهــا (حكوميــة أو غيــر حكوميــة) تتفــق
علــى أن مخصصــات التعليــم العالــي مــن موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــا زالــت غيــر كافيــة ،وتعانــي مــن:
 عدم كفاية املوازنات املخصصة الحتياجات اجلامعات وخططها االستراتيجية.عدم انتظام التحويالت الفعلية لتلك املوازنات.لم يتم حتويل املخصصات اخلاصة باجلامعات خالل السنوات األربع األخيرة.قدم وضعف وضوح املعايير التي يتم على أساسها حتديد موازنات اجلامعات.أفــاد بعــض ممثلــو اجلامعــات أن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي يف الســنوات األربعــة األخيــر لــم تلتــزم بتحويــل مخصصــات التعليــم العالــي
للجامعــات( ،وكانــت نســبة التحويــل صفــر) ،حيــث حتــدد املخصصــات يف كل عــام وال يتــم حتويلهــا ،ويتــم الغاءهــا مــع نهايــة العــام ليتــم
حتديــد مخصصــات جديــدة للعــام اجلديــد( ،فاملخصصــات تلغــى وال ترحــل مــن عــام لعــام وال تعتبــر متأخــرات مــن حــق اجلامعــات) وهــذا
مــا يســبب أزمــات ماليــة يف اجلامعــات الفلســطينية ،ألن اجلامعــات تعتمــد يف نفقاتهــا التشــغيلية ورواتــب موظفيهــا علــى مــا يأتيهــا مــن
إيــراد ممــا يدفعــه الطلبــة ،وأيضــا ممــا يخصــص لهــا مــن املوازنــة العامــة.
كمــا أشــاروا إلــى عجــز يف صنــدوق اإلقــراض يف اجلامعــات ،وعــدم التــزام وزارة التربيــة بتحويــل مبالــغ لدعــم هــذا الصنــدوق ،هــذا
باإلضافــة إلــى أن اجلامعــات تتحمــل تغطيــة املخصصــات التــي يجــب أن تدفعهــا وزارة التربيــة والتعليــم عــن الطلبــة ،وهــذا يتنافــى والهــدف
الــذي وضعتــه وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ضمــن اإلطــار االســتراتيجي للتعليــم العالــي والــذي ينــص علــى «تعزيــز قــدرات صنــدوق
اإلقــراض برفــع املبلــغ املرصــود لإلقــراض» ،فليــس فقــط لــم يتــم رفــع املبلــغ املرصــود أيضــا لــم يتــم حتويــل مــا هــو مرصــود أصــا ،ممــا
يثقــل كاهــل اجلامعــات بأعبــاء التزامــات إضافيــة تغطيهــا عــن وزارة التربيــة والتعليــم التــي تلتــزم بالدفــع عــن بعــض الطلبــة .إضافــة الــى
املنــح التــي تتكفــل بهــا وزارة التربيــة والتعليــم للطلبــة املتفوقــن بالتوجيهــي والتــي يتــم خصمهــا مــن مخصصــات اجلامعــات.
كمــا وأشــار ممثلــو اجلامعــات الــى عــدم وضــوح وقفيــة التعليــم ،مــن حيــث حجــم املبالــغ بهــا واليــات الصــرف التــي تتــم علــى أساســها وكيــف
26
يتم الصــرف.

ويف مقابلــة خاصــة مــع أ .د .يونــس عمــرو رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة أكــد علــى أهميــة تعزيــز وتطويــر وقفيــة التعليــم العالــي
مــن اجــل دعــم وتعزيــز التعليــم العالــي يف فلســطني ،والــذي ال ميكــن ان يتطــور دون توفيــر دعــم حكومــي ثابــت لــه ،ويتناســب مــع
حجــم االحتيــاج لتطويــر التعليــم العالــي وبرامجــه ،والبحــث العلمــي.27

 26مداخالت ممثلي بعض الجامعات في ورشة عمل نقاش ورقة التعليم العالي عقدها ائتالف أمان بتاريخ 2019\9\20
 27مقابلة خاصة مع أ .د .يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة ،كانون اول .2018
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ورقــة اســتقصائية حــول «مخصصــات التعليــم العالــي ضمــن موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالي»

فمثــا جامعــة القــدس والتــي يجــب ان تســتفيد مــن املوازنــات التــي خصصــت لدعــم التعليــم يف القــدس خــال عــام  2018لــم يتــم حتويــل
مســتحقاتها لهــا ،حيــث مت صــرف موازنــات التعليــم لدعــم القــدس علــى التعليــم األساســي والثانــوي كمــا هــي العــادة يف حتديــد األولويــات
لــدى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،دون ان يتــم الصــرف علــى التعليــم العالــي يف القــدس.
أمــا جامعــة فلســطني التقنيــة ويف مقابلــة خاصــة مــع د .نافــع عســاف نائــب رئيــس جامعــة فلســطني التقنيــة للشــؤون االداريــة واملاليــة،
أشــار الــى ان املوازنــة املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي يف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،والتــي يحـ ّول جــزء منهــا للجامعــات غيــر كافيــة،
موضحــا الــى ان املوازنــة املخصصــة لبرامــج التعليــم العالــي أقــرب الــى الرمزيــة إذا مــا قورنــت بالتكاليــف الكبيــرة لبرامــج التعليــم العالــي ال
ســيما العلميــة منهــا ،مشــيرا الــى ان املخصصــات املاليــة تغطــي جــزءاً يســيرا مــن اخلطــة التطويريــة للجامعــة علــى مســتوى البنــى التحتيــة
( مــع وجــود وعــود بتحســن التغطيــة مــن خــال إقــرار مســاهمة اكبــر للحكومــة خــال الســنوات الثــاث القادمــة) علمــا بــأن اجلامعــة ال
تتلقــى أي مســاهمات نقديــة مــن احلكومــة ،كســائر اجلامعــات العامــة و احلكوميــة (باســتثناء منحــة البحــث العلمــي) حيــث تدفــع احلكومــة
رواتــب املوظفــن احلكوميــن العاملــن يف اجلامعــة اســوة ببقيــة املوظفــن احلكوميــن يف الوطــن ،أمــا مشــاريع البنــى التحتيــة التــي تتولــى
احلكومــة متويلهــا يف اجلامعــة فتتــم إحالتهــا علــى املقاولــن مــن خــال وزارتــي التربيــة واالشــغال وهــي التــي تبــرم العقــود معهــم و تتولــى
الدفــع لهــم مــع اإلشــارة إلــى أن عمليــة دفــع املســتحقات للمقاولــن ليســت منتظمــة وترتبــط بتوفــر الســيولة لــدى وزارة املاليــة ممــا ينعكــس
علــى أداء املقاولــن و يبطــئ اجنــاز املشــاريع ويوقفهــا متامــا يف بعــض األحيــان و هــذا يســبب معانــاة كبيــرة للجامعــة.28
جامعــة بيــر زيــت :أفــاد د .معتصــم أبــو دقــة مديــر وحــدة البحــث املؤسســي يف جامعــة ببرزيــت ،يف مقابلــة خاصــة انــه حتــى العــام /2007
 2008كانــت املبالــغ التــي حتــول للجامعــات كافيــة لســد جــزء ال بــأس بــه مــن العجــز يف ميزانيــات اجلامعــات ولكــن منــذ 2008/2007
واملخصصــات التــي حتــول للجامعــات يف تناقــص مســتمر إلــى درجــة أنهــا أصبحــت شــبه معدومــة ،مبينــا انــه يف بعــض الســنني كانــت
املوازنــة حتتــوي علــى مخصصــات للجامعــات ورغــم ذلــك لــم يتــم حتويلهــا للجامعــات ،كمــا أشــار الــى ان املخصصــات ال تلبــي احتياجــات
ومتطلبــات اجلامعــات وخططهــا االســتراتيجية ،حيــث كانــت املخصصــات يف الســابق مبنيــة علــى عــدد الطلبــة والعاملــن يف الســنة املعنيــة
ولــم تأخــذ أبــدا أي خطــط مســتقبلية.
وحــول نســبة جامعــة بيرزيــت مــن املوازنــة املخصصــة مــن ميزانيــة التربيــة والتعليــم العالــي للجامعــات الفلســطينية ،أشــار أبــو دقــة أنهــا
تصــل الــى .8%29
ويف ذات الســياق أشــار د .عصــام خليــل نائــب رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة للشــؤون املاليــة واإلداريــة الــى ان املخصصــات لبرنامــج
التعليــم العالــي ال تلبــي احتياجــات اجلامعــات والتطــور التكنولوجــي واملعــريف واإللكترونــي حتــى تواكــب ســوق العمــل ،مؤكــدا ان املبالــغ
املرصــودة غيــر كافيــة وال تلبــي احلاجــة ،حيــث ان لــكل جامعــة متطلبــات وآمــال وخطــط تشــمل جميــع نواحــي اجلامعــة مــن برامــج اكادمييــة
وتطويــر ومبانــي ومــا يتــم توفيرهــا مــن مخصصــات موازنــة التعليــم العالــي ال يفــي بذلــك وغيــر كاف وال يتحقــق غالبــا.
كمــا أكــد ان التحويــل الفعلــي للمخصصــات غيــر متحقــق او بالــكاد يكــون باجلــزء البســيط ،وليــس كمــا هــو مخطــط ســابقا ،وال يعكــس مــا
وعــدت بــه احلكومــة يف ميزانيــة الســلطة الشــاملة مــن وجــود مخصــص ٍ
كاف للتعليــم ،مشــيرا ألــى ان التحويــل يتــم بشــكل جزئــي جــدا،
مبينــا أن كل مــا مت حتويلــه الــى جامعــة القــدس املفتوحــة منــذ العــام  )500( ،2016ألــف دينــار أردنــي تقريبــا يف األعــوام (-2017-2016
 ،)2018وهــو غيــر ٍ
كاف وال يحقــق املطلــوب.
وحــول نســب مخصصــات اجلامعــات مــن الدعــم احلكومــي ،أوضــح د .عصــام خليــل ان نســبة جامعــة القــدس املفتوحــة مــن الدعــم
احلكومــي هــي  4%فقــط مــن املبلــغ املخصــص للجامعــات الفلســطينية ،علمــا بانهــا تضــم حوالــي  40%مــن طلبــة اجلامعــات الفلســطينية،
مشــيرا الــى ان هــذا التوزيــع غيــر عــادل ،ومجحــف بحــق اجلامعــة ،مطالبــا بضــرورة إعــادة النظــر فيــه.30
ونفــس الوضــع انطبــق علــى جامعــة بيــت حلــم :حيــث أكــد د .يائيــل انســطاس نائــب رئيــس جامعــة بيــت حلــم للشــؤون املاليــة ان املوازنــات
املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي غيــر كافيــة الحتياجــات اجلامعــة ،او لتطبيــق خططهــا وبرامجهــا املختلفــة .ونســبة جامعــة بيــت حلــم
مــن املوازنــة املخصصــة مــن ميزانيــة التربيــة والتعليــم العالــي للجامعــات الفلســطينية تصــل الــى .3.2%31

 28مقابلة خاصة مع د .نافع عساف نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية للشؤون االدارية والمالية ،كانون اول .2018
 29مقابلة خاصة مع د .معتصم أبو دقة مدير وحدة البحث المؤسسي في جامعة ببرزيت ،كانون اول .2018
 30مقابلة خاصة مع د .عصام خليل نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون المالية واإلدارية ،كانون اول .2018
 31مقابلة خاصة مع د .يائيل انسطاس نائب رئيس جامعة بيت لحم للشؤون المالية ،كانون أول .2018
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منحة البحث العلمي:
خصصــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي منحــة للبحــث العلمــي يف اجلامعــات الفلســطينية ،حيــث ٌرصــدت احلكومــة وألول مــرة تقريبــا،
موازنــة خاصــة للبحــث العلمــي وزعــت علــى اجلامعــات بالتســاوي وبقيمــة  1.7مليــون شــيكل لــكل جامعــة ،يف خطــوة منســجمة مــع هــدف
«تنشيــط البحــث العلمــي» الــذي تبنتــه وزارة التربيــة والتعليــم لبرنامــج التعليــم العالــي.32
وأكــد علــى ذلــك د .عصــام خليــل نائــب رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة للشــؤون املاليــة واإلداريــة ،حيــث أشــار الــى ان الــوزارة بــدأت
يف الســنوات األخيــرة نوعــا مــا االهتمــام بالبحــث العلمــي ،ووضعــت موازنــات خاصــة ورصــدت يف الســنة األخيــرة مخصصــات لكافــة
اجلامعــات لتشــجيعها لوضــع خطــط ومشــاريع بحــث علمــي مــع قيامهــا فعليــا بتحويــل جــزء مــن مخصصــات العــام  2017لهــذا الغــرض.33
امــا د .معتصــم أبــو دقــة مديــر وحــدة البحــث املؤسســي يف جامعــة ببرزيــت فقــد أوضــح مت توزيــع مخصصــات للبحــث العلمــي مرتــن خــال
الســنوات العشــر األخيــرة ويف كل مــرة كانــت املخصصــات التــي دفعــت فعــا أقــل ممــا أعلــن يف حينــه.34
ويف ذات الســياق أكــد د .يائيــل انســطاس نائــب رئيــس جامعــة بيــت حلــم للشــؤون املاليــة ان وزارة التربيــة والتعليــم العالــي خصصــت
موازنــات للبحــث العلمــي يف اجلامعــات.35

 32مقابلة خاصة مع د .نافع عساف نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية للشؤون االدارية والمالية ،كانون اول .2018
 33مقابلة خاصة مع د .عصام خليل نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون المالية واإلدارية ،كانون اول .2018
 34مقابلة خاصة مع د .معتصم أبو دقة مدير وحدة البحث المؤسسي في جامعة ببرزيت ،كانون اول .2018
 35مقابلة خاصة مع د .يائيل انسطاس نائب رئيس جامعة بيت لحم للشؤون المالية ،كانون أول .2018

17

ورقــة اســتقصائية حــول «مخصصــات التعليــم العالــي ضمــن موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالي»

االستنتاجات العا ّمة والتوصيات
أوال  :قانــون التعليــم العالــي يف فلســطني «قــرار بقانــون رقــم ( )6لســنة  2018م بشــأن التعليــم العالــي» ،تضمــن يف شــرحه ملهــام وصالحيــات
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي توفيــر مصــادر األمــوال الالزمــة يف إطــار املوازنــة العامــة للدولــة الســتكمال تغطيــة النفقــات اخلاصــة
مبؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،باإلضافــة الــى وضــع سياســات متويــل لدعــم قطــاع التعليــم العالــي يف مجاالتــه
املختلفــة ،وتضمــن القانــون انشــاء وقفيــة التعليــم العالــي مــن األمــوال واألصــول العينيــة والنقديــة التــي يتــم حبســها واســتثمارها
لتحســن أداء املؤسســة ،وتطويــر جــودة التعليــم والبحــث العلمــي لتحقيــق التنميــة املســتدامة وتطويــر املجتمــع ،وهــي خطــوة هامــة
يف توفيــر متويــل مســتدام للتعليــم العالــي يف فلســطني ،إال انــه ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر (نهايــة  )2018لــم يتــم االلتــزام مبــا نــص
عليــه القانــون.
ثانيــا :تضمنــت أهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030يف مقاصــد الهــدف الرابــع علــى « ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال يف
احلصــول علــى التعليــم املهنــي والتعليــم العالــي اجل ّيــد وامليســور التكلفــة ،مبــا يف ذلــك التعليــم اجلامعــي ،كمــا ان اجنــدة السياســات
الوطنيــة  ،2022-2017تضمنــت األولويــة الثامنــة علــى نصــت علــى « تعليــم جيــد وشــامل للجميــع» ،وتضمنــت تدخــات سياســاتية
خاصــة بالتعليــم العالــي وهــي :مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم العالــي مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل،
وضمــان تكافــؤ فــرص للجميــع للحصــول عليهــا ،وتطويــر القــدرات يف مجــال البحــث العلمــي ،كمــا تبنــت اخلطــة االســتراتيجية
لقطــاع التعليــم  ،2022-2017جملــة اهــداف متعلقــة ببرنامــج التعليــم العالــي مثــل :زيــادة القــدرة االســتيعابية للجامعــة احلكوميــة
التقنيــة ،تقليــص العجــز يف ميزانيــة اجلامعــات العامــة بنســبة  ،30%افتتــاح برامــج تطبيقيــة جديــدة عــدد  ،15متويــل 50 – 30
مش��روع بحثـ�ي يف اجلامعاــت ،تأمـين متويـ�ل مستــمر ومس�تـدام لقطــاع التعليـ�م العالـ�ي ،وضـ�ع السياســات املاليـ�ة التـ�ي تســعى إلـ�ى
حتقيـ�ق االســتدامة ،إقرــار نظــام وقفيـ�ة التعليـ�م العالــي ،وغيرهــا ،ولــم يتــم رصــد موازنــات كافيــة لتحقيــق كل هــذه األهــداف ،بالرغــم
مــن التطــور يف موازنــة برنامــج التعليــم العالــي.
ثالثــا :علــى الرغــم مــن التطــور يف موازنــة برنامــج التعليــم العالــي ،اال ان احتيــاج اجلامعــات الفلســطينية أكبــر مــن ذلــك ،وهــذا االمــر
ينطبــق علــى جميــع اجلامعــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة ،وبالتــي فــان املوازنــات املخصصــة غيــر كافيــة للجامعــات ،وال تغطــي
احتياجــات ومتطلبــات اخلطــة االســتراتيجية للجامعــات وبرامجهــا املختلفــة ،مبــا فيهــا البحــث العلمــي.
رابعــا :توجــد إشــكالية يف حتويــل املخصصــات املاليــة للجامعــات مــن قبــل وزارة املاليــة ،بشــكل منتظــم ووفــق املوازنــات املعتمــدة ،حيــث ان
التحويــل الفعلــي للمخصصــات مرتبــط بتوفــر الســيولة لــدى وزارة املاليــة.
خامســا :توجــد اشــكالية يف نســبة املوازنــة املخصصــة لــكل جامعــة مــن مخصصــات التعليــم العالــي ،حيــث ال توجــد معاييــر واضحــة،
ويوجــد تذمــر يف بعــض اجلامعــات بســبب ضعــف عدالــة املعاييــر وقدمهــا وعــدم حتديثهــا لتالئــم الواقــع احلالــي للجامعــات.
سادســا :رغــم إقــرار وقفيــة التعليــم إال أنهــا تفتقــر لسياســات واضحــة يف آليــات العمــل بهــا وحجــم مــا يجــب صرفــه مــن خاللهــا ،وأيضــا
ضعــف الشــفافية يف حجــم األمــوال املتوفــرة بهــا.
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التوصيات
1.1ضــرورة تعزيــز النهــج التشــاركي بــن الــوزارة واجلامعــات ،مــن اجــل حتديــد االحتياجــات واالولويات بشــكل تشــاركي ،وضمــن اإلمكانات
املتاحة.
2.2ضــرورة مراجعــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي لطبيعــة األهــداف املرتبطــة بالتعليــم العالــي وحتديــد األولويــات املمكــن تنفيذهــا خــال
الســنوات القادمــة وذلــك انفــاذا ملــا ورد يف اهــداف التنميــة املســتدامة  2030واجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2022-2017واخلطــة
االســتراتيجية لقطــاع التعليــم  2022-2017فيمــا يتعلــق بالتعليــم العالــي ،ومتويلــه ودعمــه ،ووفقــا جلــدول زمنــي.
3.3مطالبــة احلكومــة ووزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي و»املاليــة والتخطيــط» رفــع املوازنــة املخصصــة لبرنامــج التعليــم العالــي ،مبــا يتــاءم
مــع حجــم االحتيــاج ،ومبــا يســاهم يف تطويــر اجلامعــات الفلســطينية.
4.4مطالبــة وزارة «املاليــة والتخطيــط» االلتــزام بتحويــل مخصصــات اجلامعــات ضمــن املوازنــات املخصصــة ،وبشــكل منتظــم وعــدم تــرك
ذلــك ملــدى توافــر الســيولة املاليــة ،كــون التعليــم العالــي أولويــة وطنيــة.
5.5مطالبــة مجلــس إدارة وقفيــة التعليــم العمــل علــى توســيع مواردهــا ،مــن اجــل دعــم وتعزيــز التعليــم العالــي يف فلســطني ،وضمــان
دميومــة واســتمرارية التمويــل للتعليــم العالــي.
6.6مطالبــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي االســتمرار يف تعزيــز دعــم اجلامعــات مــن خــال زيــادة مخصصــات البحــث العلمــي ،وذلــك
بتطويــر اليــات تشــجيع مشــاركة القطــاع اخلــاص يف متويلــه واالســتفادة مــن نتائجــه ومخرجاتــه ،نظــرا ألهميــة ذلــك يف تطويــر العمليــة
اإلنتاجيــة وحتســن مســتوى وجــودة املخرجــات.
7.7مطالبــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اعتمــاد معاييــر واضحــة وعلميــة لتوزيــع املوازنــة املخصصــة للجامعــات علــى اجلامعــات
الفلســطينية ،بالشــراكة مــع اجلهــات ذات الصلــة ،مبــا يضمــن عدالــة التوزيــع علــى جميــع اجلامعــات.
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المراجع والمصادر
– –أهداف التنمية املستدامة .2030
– –أجندة السياسات الوطنية .2022-2017
– –اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم .2022-2017
– –قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2018م بشأن التعليم العالي.
– –كتاب املوازنة العامة .2018
– –موازنة املوطن لوزارة التربية والتعليم العالي .2018
– –موازنة املوطن لوزارة التربية والتعليم العالي .2017
– –نظــام التعليــم العالــي -وزارة التربيــة والتعليــم العالــي https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-
Education-System
– –الهيئة العامة لالعتماد واجلودة يف مؤسسات التعليم العالي /http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac
– –اهم السياسات واالستراتيجيات واإلصالحات التربوية يف العام  2019-اصدار أيلول .2018
– – موازنة املواطن لوزارة التربية والتعليم العالي 2017
– –موازنة املواطن لوزارة التربية والتعليم العالي .2018
املقابالت احلصرية:
– –مقابلة خاصة مع أ .د .يونس عمرو رئيس جامعة القدس املفتوحة ،كانون اول .2018
– –مقابلة خاصة مع د .نافع عساف نائب رئيس جامعة فلسطني التقنية للشؤون االدارية واملالية ،كانون اول .2018
– –مقابلة خاصة مع د .عصام خليل نائب رئيس جامعة القدس املفتوحة للشؤون املالية واإلدارية ،كانون اول .2018
– –مقابلة خاصة مع د .معتصم أبو دقة مدير وحدة البحث املؤسسي يف جامعة ببرزيت ،كانون اول .2018
– – مقابلة خاصة مع د .يائيل انسطاس نائب رئيس جامعة بيت حلم للشؤون املالية ،كانون أول .2018
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  - 2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف
ـال
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حاليـاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد،
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام الله  :عامرة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام الله  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكرتوينinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكرتوينwww.aman-palestine.org :

