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 :تقرير حول
 موازنة وزارة التربية والتعليم العاليالعالي وأهداف التعليم 

 
 

  :مقدمة
 
 

 .اإلنسانالتعليم والمعايير الدولية لحقوق :أوالً
 .اليـموازنة التعليم العلملخص  عرض :ثانياً
 .موازنة التعليم العاليفي ضوء تحليل أهداف التعليم العالي في فلسطين : ثالثاً
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 ةـمقدم
نهضة مقياساً لبناء الحضارة، وفي نفس الوقت واألمم والشعوب نحو التقدم وسيلة  - بشقية األساسي والعالي -يعتبر التعليم 

 عن درجة ويعبر تفاوت درجة اإلقبال عليه عالية في النظام التعليمي السائد،جودة ، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل الشعوب
 .االقتصادية، واالجتماعية، والثقافيةوإدارة مقدراتها الركيزة األساسية التي تعتمد عليها الشعوب في بناء ، فالتعليم هو بهاالهتمام 

من ) 24(تنص المادة الفلسطيني حيث ع  وهو ما ادركه المشرواجب الدولة أن توفره لكل مواطنيهاونسان أساسي لإلوالتعليم حق 
 (1): على2003القانون األساسي المعدل لسنة 

التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة األساسية على األقل، ومجاني في المدارس والمعاهد  )1(
 . والمؤسسات العامة

 . تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله، وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه )2(

بحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي واإلبداع يكفل القانون استقاللية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز ال )3(
 . األدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها

 . تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع إلشرافها )4(

 
 عالية، ومحتوى قيم، يساعد على النهضة والتقدم، وهذا يعني أن يقوم التعليم  أن تقدم تعليم ذو جودة- أيضاً -ويجب على الدولة 

 .على هدف واضح ومحدد
 في ضوء المخصصات هايسعى هذا التقرير إلى تحديد أهداف التعليم العالي في فلسطين، وآليات تحقيق هذه األهداف، وتحليل

 . 2004ة الوطنية الفلسطينية لعام المالية لقطاع التعليم العالي، كما وردت في موازنة السلط

، تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي، وفي 1994بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية إدارة التعليم في فلسطين عام 
 الوزارة األم  أنيطت صالحيات التعليم العالي بوزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ظلت1996عام 

 تم إعادة دمج الوزارتين في وزارة واحدة حملت اسم 2002 عام الحقوفي تعديل وزاري . تحمل اسم وزارة التربية والتعليم
 . (2)يوزارة التربية والتعليم العال

الماضي وتعمل على تتجاوز  وتحددت أهداف وزارة التربية والتعليم العالي في تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني،
إعادة بناء ما أحدثته سلطة االحتالل من تخلّف، والى التطلّع إلى مستقبل يعيد ارتباط األجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى 

نيات  وانطالقاً من ذلك، تهتم الوزارة بتحسين نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، وتدريب المعلمين وإدخال التق .المستقبل
 هذا باإلضافة إلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على الدراسة، وبتعبير آخر،  .الحديثة، وإشراك المجتمع في العملية التعليمة

إلي أي مدى تفي الموازنة المخصصة ويبقى السؤال . (3)تسعى الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني
 . بشأن التعليم العالي1998لسنة ) 11(عالي بتحقيق األهداف المرجوة منه، والتي وردت في قانون رقم لقطاع التعليم ال

 : (4) يهدف التعليم العالي في فلسطين إلى تحقيق األهداف التالية
 . ارج وتنميتهافتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخ )1(

 .تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي، ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية )2(

                                                 
 .16-15المعدل، ص ، القانون األساسي 2003مارس ) 2(الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، عدد ممتاز : السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة العدل، ديوان الفتوى والتشريع، الوقائع الفلسطينية (1) 

  )htm.introduction/ps.gov.mohe.www://http( وزارة التربية والتعليم،  )2(
 )http://www.mohe.gov.ps/introduction.htm(وزارة التربية والتعليم،   (3)
 .332-31، ص 1998ديسمبر ) 27( بشأن التعليم العالي، العدد 1998لسنة ) 11(الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، قانون رقم : عدل، ديوان الفتوى والتشريع، الوقائع الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة ال(4)
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 . من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرهايتمكين المجتمع الفلسطين )3(

 . من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجاالت العلمية والثقافيةيجات المجتمع الفلسطيناإلسهام في تلبية احتيا )4(

 . العلمية والدولية ودعهم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي تتوثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئا )5(

ات التفكير الناقد وتشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي والقدرة العناية بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية وإكساب الطلبة مهار )6(
 .على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلم

 .تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعاون والعمل لجماعي لدى الطلبة )7(

العلمي وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق و اإلسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث  )8(
 .الحريات العامة

جزء منها على لأو  والتي تشكل غالبا معيقا لتحقيقها، إن تحقيق مثل هذه األهداف يحتاج إلى الكثير من الجهد، والتخطيط، واألموال
 المالية، وأصبح الموارددائم في نقص موازنة الوزارة من تعاني ، حيث تلك المعيقات أهم ضعف الموارد الماليةيعتبر . األقل

الدولة وبذا عبئا مستقبليا علي  يمثل، (5) عموماً االقتراضو. ، أحد أساليب تمويل نفقات الوزارةعربيةو  من جهات أجنبيةاالقتراض
لسلطة الوطنية الفلسطينية، والسؤال هل ستسهم بشكل أو بآخر في زيادة حجم الديون المترتبة على االعملية التعليمية نفقات تسهم 

تحقيق األهداف المحددة للتعليم وفي تحقيق مستوى طيب للعملية التعليمية حقيقة ضعف الموارد المالية واالعتماد على القوض 
 العالي الفلسطيني؟ 

   

                                                 
 .للمزيد يمكن الرجوع إلى جدول القروض (5)
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 :أوالً
 اإلنسان التعليم العالي والمعايير الدولية لحقوق 

 
واثيق واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان الحق في التعليم عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص، تناولت العديد من الم

على اعتبار أن التعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية االنسان وتعزيز احترام حقوقه وحرياته األساسية، وسنشير هنا إلى 
 . نسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالنصوص الواردة في االعالن العالمي لحقوق اال

 
:اإلنسان االعالن العالمي لحقوق -أ  

 العالمي لحقوق االنسان مادتين أساسيتين للحديث عن التعليم بصفة عامة، مع اشارات الى التعليم العالي بصفة اإلعالنتضمن 
 : منه، حيث تنصا على27ة  والماد26خاصة، وهو ما ورد في نص المادة 

 26المادة 
ويكون التعليم . ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية. لكل شخص حق في التعليم .1

 . ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. االبتدائي إلزاميا
كما يجب .  أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسيةيجب .2

الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو 
 .بها األمم المتحدة لحفظ السالم

 .ى سبيل األولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهملآلباء، عل .3

 27المادة 
لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي . 1

. تنجم عنه  
.بة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعهلكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترت. 2  
 

  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-ب
تطرق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الى الحق في التعليم في ثالث مواد رئيسية ، حيث تنص 

:على التالي  
 13المادة 

وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء . دول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليمتقر ال. 1
وهى متفقة كذلك على وجوب . الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية

كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين استهداف التربية والتعليم تمكين 
 .جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم

 :لتامة لهذا الحق يتطلبوتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة ا. 2
 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،) أ(
تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ) ب(

 وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
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تعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية جعل ال) ج(
 التعليم،

 تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية،) د(
 بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين األوضاع العمل) هـ(

 .المادية للعاملين في التدريس
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء، أو األوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس ألوالدهم غير . 3

شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك المدارس الحكومية، 
 .األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

سات ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤس. 4
 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه 1تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

 . المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا
  14المادة 

مية ومجانية التعليم االبتدائي في تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزا
بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي 

 .لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة
   15المادة 

 : طراف في هذا العهد بأن من حق كل فرداألتقر الدول .1
 أن يشارك في الحياة الثقافية،) أ(
 أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،)ب(
 .أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه) ج(
ير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير تراعى الدول األطراف في هذا العهد، في التداب. 2

 .التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
 .تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي. 3
 . العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافةتقر الدول األطراف في هذا. 4

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والذي أعدته لجنة  الخاص بالمادة الثالثة عشرة 13التعليق العام رقم 
 :(6) 1999 في العام شكلة بموجب العهدالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الم

  الحق في التعليم العالي): ج) (2 (13المادة 
 ينطوي التعليم العالي على عناصر توافر الجامعات وإمكانية االلتحاق بها وإمكانية القبول وقابلية التكيف، التي هي مشـتركة                   -17

 .بين جميع أشكال التعليم على جميع المستويات

، هناك اختالفات بـين أحكــام       )ب) (2 (13قد صيغت بشكل يتفق مع ما جاء في المادة          ) ج) (2(13ن أن المادة     وفي حي  -18
وفي رأي اللجنـة    .  التقني والمهني تحديداً   موال للتعلي " بمختلف أنواعه   " إشارة ال للتعليم     نال تتضم ) ج) (2(13فالمـادة  . الفقرتين

 ).ج(و ) ب) (2 (13الفاً في التأكيد بين المادة فإن وجهي اإلهمال هذين يعكسان فقط اخت

                                                 
 .E/C.12/1999/10وارد في الوثيقة   (6)
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 الطالب في مختلف األوساط االجتماعية والثقافية، البد أن تكون لديـه منـاهج              توإذا ما أريد للتعليم العالي أن يستجيب الحتياجا       
أن يتوافر كل من التعليم الثانوي دراسية مرنة ونظم مختلفة لتوفير التعليم، مثل التعليم عن بعد؛ غير أنه في الممارسة العملية يجب             

إلى التعليم التقني والمهني، وبالنظر إلى المادة       ) ج) (2(13أما فيما يتعلق بانعدام اإلشارة في المادة        ". بأنواع مختلفة "والتعليم العالي   
ـ            ) 1(26من العهد والمادة    ) 2 (6 ن التعلـيم علـى جميـع       من اإلعالن العالمي، يشكل التعليم التقني والمهني جزءاً ال يتجـزأ م

 .المستويات، بما في ذلك التعليم العالي

متاحاً للعمـوم وفـي     "هو أنه في حين يجب أن يكون التعليم الثانوي          ) ج(و) ب) (2(13 واالختالف الثالث واألهم بين المادة       -19
ـ  ) ج) (2 (13وحسب المادة " كفاءةمتاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً لل      "يجب أن يكون التعليم العالي      " متناول الجميع   أن  بال يج

 مـن   ماألفراد يجب تقديرها بالرجوع إلى كل ما لـديه        " وكفاءة". "تبعاً للكفاءة "وإنما فقط متاحاً    " متاحاً للجميع "يكون التعليم العالي    
 .خبرة وتجربة فيما يتصل بذلك

، انظر التعليقات السابقــة     ")ذ تدريجياً بمجانية التعليم   األخ"مثل  (هي نفس الصياغة    ) ج(و) ب) (2(13 وبقدر ما أن صياغة      -20
 ). ب) (2 (13على المادة 

موضوعات خاصة للتطبيق الواسع : 13المادة   
 عدم التمييز والمساواة في المعاملة

ية وفوراً على كل    من العهد ال لتنفيذ تدريجي وال لتوافر الموارد، بل ينطبق كل          ) 2(2 حظر التمييز الذي كرسته المادة       ع ال يخض  -
 على ضوء اتفاقية اليونسـكو لمكافحـة        3و) 2(2وتفسر اللجنة المادتين    . جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً       

التمييز في التعليم، واألحكام ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واالتفاقية الدولية للقضـاء علـى                 
 1989يع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشـعوب األصـلية والقبليـة،                   جم
 .وتود أن تلفت االنتباه الخاص إلى القضايا التالية). 159 رقم االتفاقية(

جل والمرأة وللمجموعـات المحرومـة لـيس         إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل الوصول إلى تحقيق مساواة فعلية بين الر              -
 إلى اإلبقاء علـى معـايير غيـر متكافئـة أو منفصـلة      يانتهاكاً للحق في عدم التمييز بالنسبة للتعليم، كما أن هذه التدابير ال تؤد     

 .للمجموعات المختلفة، بشرط أال تستمر بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها

 2 أن الشبكات أو المؤسسات التعليمية المنفصلة للمجموعات المحددة بالفئات الواردة في المادة              ر وفي بعض الظروف قد ال يعتب      -
 من اتفاقيـة اليونسكـو الخاصة بمكافحة التمييـز فـي مجــال            2تشكل انتهاكاً للعهد، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة المادة          ) 2(

 .(7) )1960(التعليـم 

من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز فـي مجـال         )  هـ) (3( من اتفاقية حقـوق الطفل والمادة       2 وتحيط اللجنة علماً بالمـادة      -
التعليم، وتؤكد أن مبدأ عدم التمييز يمتد إلى جميع األشخاص في سن المدرسة المقيمين في  أراضي دولة طرف، بما في ذلك غير                       

 .الوطنيين، وبصرف النظر عن وضعهم القانوني

كل التفاوتات الحادة في سياسات اإلنفاق التي تؤدي إلى اختالف نوعية التعليم بين األشخاص المقيمين في مواقـع                   ويمكن أن تش   -
 .جغرافية مختلفة تمييزاً ينطبق عليه هذا العهد

                                                 
  : 2اً للمادة وفق (7)

 :  من هذه اإلتفاقية 1عندما تكون األوضاع التالية مسموحاً بها في إحدى الدول، فإنها ال تعتبر تمييزاً في إطار مدلول المادة "

إللتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهالت من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصـة                   إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التالميذ من الجنسيين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصاً متكافئة ل                    ) أ(
 . لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة

ت آباء التالميذ أو أولياء أمورهم الشرعين، إذا كان اإلشتراك في تلك النظم أو اإللتحاق بتلك المؤسسات اختيارياً، وكان التعلـيم الـذي تقدمـه يتفـق                          القيام، ألسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليماً يتفق ورغبا                ) ب(
 .والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة

صة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية باإلضافة إلى تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي                     إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خا     ) ج(
 ".ظرةتقررها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المنا
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 24 إلـى  36  التي تتناول قضية المعوقين في سياق حق التعليم والفقرات من5 من تعليقها العام رقم 35 وتؤكد اللجنة في الفقرة  -
 . من العهد15-13 التي تتناول قضية المسنين في عالقتها بالمواد من 6من تعليقها العام رقم 

 والمؤسسات والبـرامج وأنمـاط اإلنفـاق        ت بما في ذلك كل السياسا     - ويجب على الدول األطراف أن تراقب التعليم عن كثب           -
وينبغي تقسيم البيانات التعليميـة وفـق       . ي، وتتخذ التدابير لتصحيحه   حتى تحدد أي تمييز واقع    -والممارسات األخرى ذات الصلة   

 .األسس المحظورة للتمييز

 (8)الحرية األكاديمية واستقالل المؤسسات

 على ضوء بحث تقارير كثير من الدول األطراف توصلت اللجنة إلى أن الحق في التعليم ال يمكن التمتـع بـه إال إذا صـحبته                          -
 فإن من المناسب والضـروري أن       13وبالتالي، ورغم أن المسألة لم تذكر صراحة في المادة          . للعاملين وللطالب الحرية األكاديمية   

تدلي اللجنة ببعض المالحظات عن الحرية األكاديمية؛ وتولي المالحظات التالية اهتماماً خاصاً لمؤسسات التعليم العالي ألن خبـرة                  
عليم العالي هم الذين يتعرضون بوجه خاص للضغوط السياسية وغيرها من الضغوط التـي              اللجنة تبين أن العاملين والطالب في الت      

إال أن اللجنة تود أن تركز على أن الحرية األكاديمية من حق العاملين والطالب في القطـاع التعليمـي                   . تقوض الحرية األكاديمية  
 .بأسره، وأن كثيراً من المالحظات التالية ذات انطباق عام

د المجتمع األكاديمي، سواء بصورة فردية أو جماعية، أحرار في متابعة وتطوير ونقل المعارف واألفكـار عـن طريـق                     وأفرا -
وتشمل الحرية األكاديمية حرية األفراد في أن       . األبحاث أو التعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو اإلنتاج أو الخلق أو الكتابة              

المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من قمـع مـن جانـب      يعبروا بحرية عن آرائهم في      
الدولة أو أي قطاع آخر، وفي المشاركة في الهيئات األكاديمية المهنية أو التمثيلية، وفي التمتع بكل حقوق اإلنسان المعترف بهـا                     

 ويحمل التمتع بالحريات النقابية معه التزامات مثـل واجـب احتـرام             .دولياً والمطبقة على األفراد اآلخرين في نفس االختصاص       
الحرية األكاديمية لآلخرين، وضمان المناقشة السلمية لآلراء المعارضة، ومعاملة الجميـع دون تمييـز علـى أي مـن األسـس                     

 .المحظورة

 هو درجة من حكم النفس الالزمـة لكـي تتخـذ    واالستقالل.  ويتطلب التمتع بالحرية األكاديمية استقالل مؤسسات التعليم العالي -
غيـر أن الحكـم     . مؤسسات التعليم العالي القرارات بفاعلية بالنسبة للعمل األكاديمي ومعاييره وإدارته وما يرتبط بذلك من أنشطة              

 لالسـتثمارات العامـة     ونظراً. الذاتي ينبغي أن يكون متسقاً مع نظم القابلية للحساب، وخاصة بالنسبة لألموال التي توفرها الدولة              
ورغم أنه ليس هناك    . الكبيرة في مجال التعليم العالي فالبد من التوصل إلى توازن سليم بين استقاللية المؤسسات وقابليتها للحساب               

 .نموذج واحد فإن الترتيبات المؤسسية ينبغي أن تكون أمينة وعادلة ومنصفة، وتتسم بأكبر قدر ممكن من الشفافية والمشاركة

                                                 
 ).1997( انظر توصية اليونسكو بخصوص وضع العاملين بالتدريس في التعليم العالي  (8)
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:اًــــثاني  
 (9)2004 ملخص موازنة التعليم العالي لسنة 

 المخصصات المالية
 

تمثل . مليون شيكل) 357.460(دوالر، أي حوالي مليار و)  288.827.000(تبلغ موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، 
 .2004من قانون الموازنة العامة لسنة %) 18.34(

 .تب واألجوريخصص منها حوالي مليار شيكل للروا 
 .مليون شيكل للنفقات التشغيلية) 62(وحوالي  
 .مليون شيكل) 165(أما النفقات التحويلية فإنها تقتطع حوالي  
 .ماليين شيكل) 8(ويخصص للنفقات الرأسمالية  
مليون خصصت لإلنفاق على ) 11(لطباعة الكتب، و) 30(مليون شيكل، منها ) 44(ويخصص لبند نفقات أخرى حوالي  

 .تحانات، مليون شيكل فقط لتطوير المناهجاالم
 .مليون شيكل ) 9.5( فلم تزد عن 2004أما اإلعانات التي تم رصدها في موازنة الوزارة لعام  

 :النفقات التطويرية
) 20(مليون دوالر، يحصل منها قطاع التعليم على حوالي ) 250( فقد بلغت 2004بالنسبة للنفقات التطويرية المقدرة في موازنة 

 .فقط%) 8(أي ما نسبته . مليون دوالر
 :تتركز المشروعات التطويرية التي وردت في الموازنة على* 

 دوالر) 3.000.000(استمالكات أراضي إلنشاء مدراس 
 دوالر) 9.091.000(مشاريع بناء مدارس جديدة 

 دوالر) 7.197.000( مشروع طباعة الكتب المدرسية
 . دوالر)600.000( مشروع حوسبة المدارس

وظيفة، من أصل الوظائف التي تم استحداثها خالل عام ) 2100(تصل حصة وزارة التربية والتعليم العالي من الوظائف الجديدة 
%) 49.5(وتصل نسبة حصة وزارة التعليم والتعليم العالي . 2004وظيفة تم سيتم استحداثها خالل العام ) 4240(، البالغة 2004

 %).48(ائف المستحدثة، وال يضاهيها في ذلك سوى وزارة الصحة التي تبلغ نسبة حصتها من المجموع الكلي للوظ
ة المالية التي ضائقلفي الوقت الذي تواصل فيه قوات االحتالل االسرائيلي عدوانها المنظم على الشعب الفلسطييني وممتلكاته فإن ا

في السيما القدرة على االستمرار ،  ازدادتستمرار ببرامجه التعليميةيعاني منها التعليم العالي في توفير الميزانيات المطلوبة لال
 ةتوفير االحتياجات األساسية، مما اضطر الكثير من مؤسسات التعليم العالي إلى االقتراض من صناديق الضمان االجتماعي الخاص

 التعليم العالي ضمن برامج المساعدات، وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإدارج برامج تطوير ومساعدة قطاع. بموظفيها
 مليون دوالر، ويضم برنامج التعليم العالي مشاريع من )9.766( بلغ السقف المالي لبرامج التعليم العالي المقترحة حوالي حيث

عادة ، كما ويشمل مشاريع من أجل دعم مؤسسات هذا القطاع، وأيضاً إهماجل دعم طالب الجامعات واالهتمام بمستوى تعليم
.  بعض المراكز والجامعات من قبل قوات االحتالل إصالح و اعمار األضرار، و ما تم تدميره أثناء القصف التي تعرضت له

  :(10) ثالث برامج أساسية وهي" التعليم العالي"يتفرع من هذا البرنامج 
                                                 

 )http://www.mof.gov.ps/all_ministries/f/1f.htm(، 2004وزارة المالية، قانون الموازنة العامة لسنة : للمزيد حول موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، يمكن الرجوع إلى  (9)
 
  ).1html#_ftn.7emerg/plan-emergency/economy/arabic/ps.gov.pnic.www://http (التعليم قطاع: 2003-2004 واالستثمار خطة الطوارئمركز المعلومات الوطني الفلسطيني،  )01( 
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برامج دعم  -2)  مليون دوالر3.5( ية برامج دعم مؤسسات قطاع التعليم العالي، وخاصة في مجال تغطية النفقات الجار -1
 ): مليون دوالر4(طالب الجامعات وخاصة للطلبة المحتاجين 

 ). مليون دوالر2.26(  وقرى الوطن برامج إعادة إصالح و إعمار ما تم تدميره أثناء القصف واالجتياح لمدن -3
 :االقتراض من أجل اإلنفاق على خدمات التعليم

 م 2002 – م1995) األساسي، والعالي(روض التي تم تخصيصها لقطاع التعليم الجدول التالي يبين الق
قيمة القرض  جهة االقتراض السنة

 )دوالر(
ما تم 

 سحبه فعلياً
ما تم 
 تسديه

 مالحظات

20.000.00 البنك الدولي 1995
0 

20.000.0
00 

 بالمشاركة مع وزارة الصحة 00

الصندوق العربي للتنمية  1997
 جتماعية االقتصادية واال

9.986.351 9.969.19
6 

  

20.000.00 البنك الدولي 1994
0 

20.000.0
00 

 بالمشاركة مع وزارة الصحة 

1.009.65 2.341.352 )جدة(البنك اإلسالمي للتنمية 1999
2 

  مدارس بغزة3بناء  

2.088.81 7.000.000 البنك الدولي 2001
3 

 -- 

صندوقي (الدول العربية  2001
 ) األقصى والقدس

4.750.000 2.001.51
8 

األزهر، االسالمية، : جامعات 
 جاح، القدس  المفتوحةنال

20.000.00 البنك الدولي 2002
0 

20.000.0
00 

. دعم الخدمات الطارئة 
الحكم : بالمشاركة مع وزارات

المحلي، الصحة، الشئون 
 . االجتماعية، المالية

2002  3.512.029 00  -- 
 --  00 2.203.626 ) جدة(تنمية البنك اإلسالمي لل 2002

 
لتسديد االحتياجات الرئيسية لضمان تقديم الحد األدنى من متطلبات العملية  الذي يهدف أساسا إن االقتراض لتمويل التعليم الجامعي

، وم الجامعيةغير القادرين على توفير الرسمما يعني أن الطالب في عملية خفض الرسوم الجامعية اليهدف للمساعدة  التعليمية،
ي التألوضاع االقتصادية وفي ظل استمرار تدهور ا. يضطرون لالقتراض من صندوق إقراض الطلبة لتمويل دراستهم الجامعية

  يتعذر على العديد من الطلبة تسديد الرسوم الجامعية والتي تعتبر المصدر األساسي ،يمر بها الشعب الفلسطيني في هذه الظروف
من الموازنة %) 70 (ت شكل2001تقرير وزارة التربية والتعليم العالي فإن الرسوم الجامعية حتى عام قا لوف. لتمويل الجامعات
لذلك ظلت . وقد أدى هذا الخلل إلى تقليص النفقات وتوقف المشاريع التطويرية في مؤسسات التعليم العالي. الجارية للجامعات

قدرات العاملين فيها، إذ لرفع خاصة، في تطوير برامجها التعليمية، أو مرافقها، أو الجامعات والمعاهد تعتمد على مواردها المالية ال
 حانوتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تسديد أية مبالغ .  (11) "أن الموازنة التطويرية للجامعات غير مدرجة ضمن الموازنة العامة

 . وقت استحقاق تسديدها
 

                                                 
  ).1html#_ftn.7emerg/plan-emergency/economy/arabic/ps.gov.pnic.www://http (التعليم قطاع: 2003-2004 واالستثمار خطة الطوارئز المعلومات الوطني الفلسطيني، مرك )11( 
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 :اًــــــثالث
 2004ى تحقيق أهداف التعليم العالي في ضوء موازنة عام تحليل آليات اإلنفاق عل

 
 والتي  بناء الخطط والبرامج الالزمة من خاللتحقيقهاالي مجموعة من األهداف التي تسعى الوزارة لالتعليم العقانون ورد في 
 :لتحقيقهاوفيما يلي تحليل لهذه األهداف في ضوء ما تم تخصيصه من أموال . اليةوارد متحتاج إلى مبدورها 

 . ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي، -1
لتزام بإنشاء مؤسسات  من خالل االمنسجماً مع ما ورد في القانون األساسييعتبر توفر التعليم العالي وجعله متاحا للطلبة المؤهلين 

جامعة القدس شمل ينبغي اإلشارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي التي أنشأتها السلطة الوطنية الفلسطينية، تو. ليم العاليللتع
رام اهللا، ودير البلح، وطولكرم، والعروب، وكلية العلوم : المفتوحة، وجامعة األقصى، وكلية فلسطين التقنية في كل من

أو عليم العالي على العديد من مؤسسات التعليم العالي، سواء تلك التي تعود للقطاع الخاص، بينما تشرف وزارة الت. والتكنولوجيا
 . (12) )ااألونرو( وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئينل

 
حقيقة ليه، ولكن  الثانوية العامة االلتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي، شرط انطباق معايير القبول عنهىأكل طالب لويمكن 

ن بااللتحاق ورغبسواء رسوم التعليم او التكلفات األخرى تشكل دون شك عائقا أمام الكثيرين ممن يارتفاع تكلفة التعليم العالي 
 اليستطيع الكثيرون  دوالر في المتوسط1000 واحدة حوالي سنة دراسية فيالطالب الواحد ويبلغ مقدار ما ينفقه . بالتعليم العالي

في و %)70.3(في أوساط الشعب الفلسطيني حوالي ره في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة والتعقيد حيث تبلغ نسبة الفقر توفي
لجنة الوطنية الفلسطينية للحد من الفقر التابعة لوزارة التخطيط والتعاون ، وقد أصدرت ال(13)%)88.2(محافظات غزة حوالي 

غني عن القول أن االقبال على . (14) بادلة بين ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستوى التعليمعالقة مت تقريراً أشارت فيه إلى الدولي
 .رتبط بزيادة اإلنفاق عليهمالتعليم وزيادة االهتمام به 

؛ "صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين"وزارة التعليم العالي نظام شأت أنهذه المشكلة، وفي محاولة لحل 
الصندوق يوفر و. (15) الطالب على االعتماد على النفس عـم الطلبة المحتاجـين، وتشجيـع التفـوق األكاديمي، وتطوير قدرةلد

، في حل كثير من مشكالت (16) وقد ساهم هذا الصندوق، الذي يمول من عدة جهات.، يلتزم الطالب بتسديدها بعد تخرجهاقروض

                                                 
 ).1(عالي، يمكن مطالعة ملحق رقم مؤسسات التعليم ال للمزيد حول (12)
 )www.minfo.gov.ps/reports/arabic/05/04.htm. ( في األراضي الفلسطينيةالسكاننسبة االطفال من مجموع :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير حول(13)

 (http://www.papp.undp.org/ar/05/index.htm)قربرامج الحد من الف، )UNDP (برنامج االمم المتحدة االنمائي  (14)
 . ص11.13، 2004 أغسطس، 25، السبت، )http://www.mohe.gov.ps/fundsystem.htm(وزارة التربية والتعليم، نظام صندوق إقراض ا لطلبة : للمزيد حول نظام صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، يمكن الرجوع إلى (15)
 : لت فيوساهمت جهات عدة في تمويل ودعم هذا الصندوق وتمث. ريع أموال الصندوق استثمار الهبات والتبرعات والمنح ومن من قيمة رسوم الساعة المعتمدة، و% 10يمول صندوق إقراض الطلبة بمساهمة فعلية من الكليات بنسبة  (16)

باإلضافة إلى ، 2002-2001 و 2001-2000 خالل العامين الدراسيين  طالب وطالبة34582 دوالر أمريكي كقروض للطلبة استفاد منها 6557389سوريا حيث قدمت هذه الجهات مبلغ /البنك اإلسالمي للتنمية واللجنة الشعبية السورية لدعم االنتفاضة
 . 2002-2001 دوالر للطالب الواحد في الفصل الثاني من العام 70 طالب وطالبة بواقع 2890مساعدات للطلبة استفاد منها  دوالر أمريكي ك202300تقديم مبلغ 

 .2003-2002 طالب وطالبة في العام الدراسي 45099استفاد منها  أمريكي كقروض للطلبة  دوالر10,000,000بمبلغ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ساهم 
من قيمة رسومهم الدراسية لفصلين دراسيين من العام % 75 كمساعدات لطلبة السنتين األخيرتين في الجامعات وطلبة السنة األخيرة في الكليات المحتاجين مادياً وذلك لتسديد  دوالر أمريكي12,972,733 مبلغ قدمتاللجنة السعودية لدعم انتفاضة األقصى 

  .طالب وطالبة 18984 المنحة فاد من هذه، واست2003-2002األكاديمي 

ات     ات والكلي ي الجامع املين ف الع

8 7 3
1 8 % 2 0 6 7

4 3 %

1 9 1 4
3 9 %

ــات   ــين بالجامعـــات والكلـي مدرسـ ــال اإلدارة  ــاملين فيمجــ العــ
ـي مجــال الخـــدمات    العــاملين ـف
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 2001طالب خالل األعوام ) 101.555(وتسديد الرسوم المستحقة عليهم، فقد استفاد منه حوالي االلتحاق بالتعليم الجامعي للطلبة، 
- 2003 . 

يؤخذ على هذا الصندوق أنه يعتمد كلياً على منح ومساعدات من حكومات ومؤسسات عربية وأجنبية، وال يتم تمويله من موازنة 
عملية إعادة تدوير األموال التي على تنظيم نظام الصندوق يأت  كما لم .هستمراريت الايشكل تهديدقد وزارة التعليم العالي، بما 

 .سترد الصندوق عندما تبدأ عملية تسديد الطلبة للقروض المستحقة عليهم
لتعليم األكاديمي، وتشير والمؤهلين لالعاملين توفر األعداد الكافية من ترتبط عملية توفير التعليم الجامعي بومن ناحية أخرى، 

وقبل تناول واقع العاملين والكفاءات العلمية . (17) طالب40ؤشرات التعليمية في فلسطين، إلى أن هناك مدرس واحد لكل حوالي الم
ورد في استراتيجية وزارة التعليم . البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعات الفلسطينيةالمتوفرة نرى بضرورة الوقوف على 

مراجعة جميع البرامج المقدمة في الجامعات الفلسطينية للتأكد من مستوى نوعية وجدوى هذه "ى  أن الوزارة تعمل عل،العالي
  ، ولتحقيق ذلك صدر القرار (18)"البرامج في تأهيل وتنمية القوى البشرية الفلسطينية لكي تساهم في النهوض بالمجتمع الفلسطيني

التي تهدف إلى مراقبة " عتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العاليالهيئة الوطنية لال" بتشكيل 2002لسنة ) 2(الوزاري رقم 
 والتأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي ألهدافها باتخاذ ،أداء مؤسسات التعليم العالي والتزامها باألسس والمعايير المعتمدة
ومنذ أن بدأت هذه الهيئة وهي تمارس عملها في منح . (19)اإلجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة

البرامج األكاديمية التي يجري  أعمالها تناول الموافقة على البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعات والمعاهد، بينما لم يعرف عن
عايير المعتمدة، والخاصة بالجودة، تلك مراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي باألسس والملضمان العمل بها في الجامعات والمعاهد، 

وغني عن . الصالحيات التي وردت في المادة السابعة من نظام الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي
 .هناك العديد من البرامج األكاديمية التي تحتاج إلى مراجعة، وإعادة تقييمالقول أن 

الكفاءات العلمية ومتابعتها وتنمية قدراتها، في ضوء أهداف التعليم جية محددة ومتاحة للتعامل مع وتطوير كما التتوفر استراتي
، وبرامج استخدامها، ووسائل يمكن عداد رؤية وأهداف واضحة المعالمإإن . 1998لسنة ) 11(العالي التي وردت في قانون رقم 

لذلك فإن مجرد عرض هذا الهدف، دون أن .  من هذا النوعستراتيجيةهامة إلها هي شروط تنفيذل، وآليات سهل تنفيذهايواقعية 
 . وشفاف لن يساهم في تحقيقهيقترن بعمل فعلي، واضح وملموس

إن تنمية ومتابعة الكفاءات العلمية ينبغي أن تعتمد على استراتيجية واضحة ومحددة، تلحقها برامج تنفيذية تسعى إلى تحقيق 
اإليفاد : مية الكفاءات ومتابعتها تقوم علىلك، وتحديد حجم الفائدة المتوقعة على الدولة من هذه الكفاءات، وتناألهداف المرجوة من ذ

البعثات العلمية والدورات "أن بند ما يثير االستغراب و. عاملينللخارج الستكمال الدراسات العليا، وتقديم التدريبات المتقدمة لل
ألف دوالر فقط، لكال قطاعي التعليم ) 44.5(ارة التعليم والتعليم العالي لم يتعد أكثر من الوارد ضمن موازنة وز" التدريبية

 أو حتى يغطي دورات ، وهذا المبلغ ال يكفي طالب واحد الستكمال برنامج دراسي كالماجستير أو الدكتوراه)األساسي والعالي(
لبند لم يحصل على أية مخصصات في موازانات سنوات سابقة، ويذكر أن هذا ا. دريبية متقدمة سواء في داخل الوطن أو خارجهت

 . مثال2003ًكموازنة 
في تنمية وتطوير الكفاءات العلمية، وقد ) بشكل رئيس(، يسهم … كما أن تطوير موارد الجامعات اإلنشائية، والبحثية، والمخبرية، 

من الموازنة %) 8(أي حوالي ) ساسي، والعالياأل(مليون دوالر كموازنة تطويرية لقطاع التعليم ) 20(تم تخصيص مبلغ 
                                                 

اقي تتراوح درجاتهم والب. 887وقد بلغ عدد العاملين المتفرغين في التدريس الذين يحملون شهادة الدكتوراه ، 1808في الجامعات الفلسطينية بلغ مجموع العاملين المتفرغين في التدريس و.  طالبا61.748ًبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية   (17)
 . العلمية بين البكالوريوس والماجستير

 .س طالب لكل عضو هيئة تدري16 طالباً لكل عضو هيئة تدريس وأقلها في جامعة القدس حيث كانت 65نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية فقد كانت أعلى نسبة في جامعة األزهر حيث كانت أما بالنسبة ل
 . طالب لكل عضو هيئة تدريس10  مجتمع المرأة حيث كانت- طالب لكل أستاذ وأقلها في كلية العلوم التربوية 28أما الكليات الجامعية فقد كانت أعلى نسبة في كلية التربية غزة بواقع 

  .2004 ؟أغسطس 25السبت ) http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/name1.html(ي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين: لالستزادة حول بيانات الجامعات الفلسطينية، يمكن مطالعة
 .2004  أغسطس، 23، الخميس )htm.acomStrtgy/ps.gov.mohe.www://http(وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم العالي،  )18(

 ) http://www.mohe.gov.ps/commission/internallaw.doc(وزارة التعليم العالي، ): 2( لالستزادة حول نظام الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، يمكن مطالعة ملحق رقم (19)
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غير أن ما تم إنفاقه من هذه الموازنة لم يتعد عشرة ماليين دوالر، لكافة القطاعات، حتى نهاية النصف األول من . التطويرية الكلية
ير أن المؤكد أن الجامعات غ. ، ومن غير المعلوم حجم اإلنفاق على قطاع التعليم من ضمن الموازنة التطويرية(20) العام الجاري

إذ تعتمد في تطوير مرافقها على ، والمعاهد الحكومية ال تحصل على موازنتها التطويرية من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي
ها مصادر دخلها، المتمثلة في الرسوم الجامعية التي يتم تحصيلها من الطلبة، أو من المساعدات الخارجية، وإما من خالل دخل

 .المتحقق من برامج التعليم المفتوح
 تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي، ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي -2

 .الفلسطينية
 بعض الدول المتقدمة، البحث العلمي ضرورة ملحة تحتاجها البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء، ولم يعد ترفا تمارسه

إن الدولة ومؤسساتها العلمية إن لم تعن بالبحث العلمي فانها لن تجد حلوال مناسبة لمشكالتها العديدة، والتحديات المتزايدة التي 
 .تواجهها

األساسية المتمثلة إن البحث العلمي كعملية ابداعية وابتكار يتناول شتى أنواع المعرفة، ال يمكن أن يستقيم وينمو دون توفر شروطه 
في البيئة الحرة والمناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي، والمقومات المادية والمعنوية، وعلى ذلك تبادر غالبية المجتمعات والدول 

 .خاصة المتقدمة منها، إلى النظر باستمرار في أمر تطوير أنظمتها التعليمية ومراكز بحوثها وإعادة صياغتها
مكانة هامة ب الترجمة حظىتر البحث العلمي يرتبط إرتباطا وثيقا بتطوير وتشجيع حركة الترجمة إذ ال بد أن إن الحديث عن تطوي
لما تمثله النرجمة من أهمية  ية والدولية العربمية بين المؤسسات الجامعية الفلسطينية و العلتمجاالال  كافةفي التعاون البحثي في

  : سباب التاليةقصوى في تطوير البحث العلمي وذلك لأل
 ـ الترجمة محرض ثقافي إذ تقدم األرضية المناسبة التي يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومن ثم ينطلق إلى عوالم 1

 .جديدة ويبدع فيها ويبتكر ويخترع 
  .تقدما والشعوب األدنى تقدما ـ تجسر الترجمة الهوة القائمة بين الشعوب األرفع 2
 .هي الوسيلة األساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ونقلها وتوطينها  ـ الترجمة 3
 . ـ الترجمة عنصر أساسي في عملية التربية والتعليم والبحث العلمي 4
 . ـ الترجمة هي األداة التي يمكننا عن طريقها مواكبة الحركة الثقافية والفكرية في العالم5

 .ويرها وعصرنتهاكما أن الترجمة وسيلة إلغناء اللغة وتط
إن تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي، تكمن في توفير المتطلبات الالزمة لها، كالمكتبات، الجامعية والعامة، ووسائل 
الحصول على المعلومات، وتحديث المكتبات بتزويدها بأحدث الكتب والدوريات العلمية المتخصصة، وتوفيرها للباحثين، وتسهيل 

 .وصول إليها، ومواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات، من خالل االشتراك في المكتبات العالميةعملية ال
 قلة الناشرين، وضعف العائد المادي والمعنوي الذي يعود على المؤلفين تتميز حركة الترجمة في فلسطين بالضعف الشديد بسبب

 دوراً كبيراً في ضعف حركة ون ويتحمل الباحث والتأليف، في ظل غياب سياسة واضحة للتشجيع على الترجمةمن نشر إنتاجهم،
 .البحث العلمي والنشر والترجمة، وذلك بضعف اهتمامهم في هذا المجال

إن حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي التحظى بدعم حكومي مناسب، بدليل تدني عدد األبحاث والدراسات التي يتم إنجازها 
ب وغيرها وكثرتها في اللغة اإلنجليزية وكالطب والصيدلة والحاس جع العربية في التخصصات العلميةنقص المراسنوياً، إذ يالحظ 
الكتب التي ترجمت في  م من أن مجموع2002ما ورد في تقرير التنمية في العالم العربي لعام وهذا استنادا ل .فهي حقيقة ملموسة

                                                 
  .2004تقارير اإليرادات والنفقات من يناير حتى يوليو . ة، دائرة الموازنة والشئون المالية وزارة المالي (20)
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يعادل خمس ما تترجمه اليونان من الكتب وهي دولة ال يتجاوز  العددوهذا .  كتابا330العالم العربي في جميع التخصصات هو 
نصف ما   مما ترجمته اليابان، وال يساوي1/50نسمة، ويعادل عشر ما ترجمته تركيا وما يعادل  عدد سكانها العشرة ماليين

ل سكانا وأكثر ضعفا من الدول العالم واق بل إن دوال صغيرة تفتقر إلى اإلرث الحضاري في. ترجمته دولة صغيرة مثل بلجيكا
إن التنسيق والتعاون بين المراكز العلمية وبين . العربية مجتمعة ومثال ذلك فيتنام العربية تفوق ترجمتها بكثير ما تترجمه الدول

ت التكرار المؤلفين والباحثين  يساعد بشكل كبير علي إمدادهم بآخر ما تم إصداره من إبداعات فكرية وعلمية مما يقلل من عمليا
 الجامعات وقلة إهتمام.  حقوق الملكية الفكرية ، يحتاج إلى تفعيل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حمايةوالتقليد، إضافة إلى أن

 ما يتم من ترجمات إلى العربية تتم بجهد شخصي لبعض الفلسطينية، والمراكز البحثية بترجمة كتب ومؤلفات إلى العربية، إذ أن
الموازنة المخصصة ) بل انعدام(وما يعوق التقدم في مجال النشر والترجمة هو ارتفاع تكاليفها بشكل عام، وضعف . الباحثين

 .حيث لم يرد ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم العالي أية بنود تشير إلى تخصيص أية مبالغ لمثل هذا البند. للتأليف والترجمة

 فانه يتوقف علي مخرجاته، وعلي الفائدة التي حققها للمجتمع لمستمر في مؤسسات التعليم العالي،لدعم برامج التعليم اأما بالنسبة 
كل . المحلي وسوق العمل، وعلي دوره في رفد سوق العمل بالكوادر المهنية المتخصصة، وعلى مدي جودته، وجودة مخرجاته

سات التعليم العالي إجراء مزيد من الدراسات حول جدوى الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤس" هذا يتطلب من 
وضرورة مثل هذا النوع من التعليم، واألهم من هذا كله، تقييم األداء في تلك البرامج، وذلك من أجل التعرف على مشكالته، 

 . واحتياجاته، وسبل تطويره للوصل به إلى أعلى درجات الجودة

 :امل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها تمكين المجتمع الفلسطيني من التع-3
 وكالهما، التعليم والمعرفة، ،التعليم هو صلب عملية تنمية اإلنسان والمعرفة هي أداتهو. اإلنسان هو محور ومبتغى كل تنميةإن 

طة وبثقافة ال بد أن تغرس في واقع مجتمعي، تنمو متالئمة م، بل هما مرتبطان ببني مؤسسيه وبأنشدليسا سلعاً تستورد أو آلة تستخ
بشكل رئيسي بهذه التنمية وأدواتها ألن من ركائز هذا التعليم التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل بمستوى ي التعليم العالي هو معنو. معه

 .ولوجية والمعلوماتية وانسجامه مع المستجدات العلمية والتكنمن هنا، تبرز أهمية تطويره. عال من الكفاءة
 ينبغي تطوير متطلبات وآليات ومعايير ، االقتصاد والمنافسة في الخدمات المهنيةظل التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالفي 

ة كافية ضمان النوعية والجودة في التعليم العالي على المستوى الوطني بما يتناسب مع المعايير الدولية، بما فيها تأمين موارد بشري
 . ةوكفؤة لتحقيق النوعية المرجو

ذات  مؤسسات المجتمع  الدولة وتشارك فيه يتطلب تكاتف كافة الجهود وإن بناء تعليم عالي معرفي يساهم في بناء مجتمع المعرفه
 . الصلة

طع أن تحقق النوع، وإن قد تكون الجامعات الفلسطينية قد حققت الكم المطلوب للمجتمع من األخصائين والمختصين، لكنها لم تست
برز أحيانا بعض االنجازات النوعية، لكنها لم تخرج عن كونها استكماال لمراحل التعليم التي سبقتها من حيث المخرجات واألهداف 

 .التي حققتها
عات الفلسطينية، تحقيق هذا الهدف، يحتاج إلى المزيد من المختبرات العلمية، والمعامل المتطورة، والتعاون العلمي بين الجامإن 

 .وبينها وبين الجامعات العربية واألجنبية
ماذا فعلت وزارة التعليم العالي في تطوير تكنولوجيا المعلومات، وكيف استثمرت المستجدات العلمية، وما هي والسؤال المطروح 

بين الجامعات الفلسطينية، آلية الكشف عن المستجدات العلمية، في ضوء ندرة المجالت العملية المتخصصة، وضعف التعاون 
 .والجامعات العربية والدولية
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ألف شيكل، أي ) 200(ال يتعدى " المختبرات والوسائل" بالنظر إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، فإن ما يخصص لبند 
حد، بالنظر إلى تنامي ألف دوالر، لكال المدارس والجامعات، وهذا المبلغ يكاد يكفي إلنشاء مختبر حاسوب وا) 45(نحو 

 .االحتياجات الفعلية للمختبرات والوسائل، بحكم زيادة الطلب على التعليم الجامعي، فإن هذا البند يحتاج إلعادة النظر فيه
في . حتى اآلن ال يستطيع عدد كبير من الطلبة في جامعات محافظات غزة استخدام الحاسب اآللي لخدمة أغراض الدراسة والبحث

، ومن الطبيعي أن تمتد قدرات (21)ذي يكون فيه قد أنهى مراحل التعليم األساسي، وقد أصبح بمقدوره استخدام الحاسوبالوقت ال
الطالب على استخدام الحاسوب لخدمة أغراض تعليمية تتعلق بالبحث، والتواصل مع مدرسيه، والتعرف على آخر المستجدات 

 . معارفه الشخصية، التي تنعكس بدورها على المجتمع، بما يحقق الهدفالحاصله في تخصصه، واستثمارها من أجل تطوير 
خر آ بما ال يسمح للطالب بالتعرف على ، الجامعاتباستثناء بعضشبكة اإلنترنت ب  غير متصلةمختبرات الحاسوبكما أن 

يذكر أن بند اإلنفاق على .  فيها من تطور خاصة في ظل ضعف حركة الترجمةالمستجدات فيما يتعلق بتخصصاتهم، وما يجري
 ألف شيكل، أي حوالي أربعة آالف) 20(اشتراكات اإلنترنت والوكاالت في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي تصل إلى 

ومثل هذه المخصصات لن تساعد في تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية .  دوالروخمسمائة
 . والتكنولوجية

 القصور في مختبرات الحاسوب في الجامعات أمراً ال يصب في مصلحة تمكين المجتمع من المستجدات التكنولوجية والعلمية، ويعد
لب قد اعتاد على استخدام الوسائط التكنولوجية اإذ ال يمكن تمكين المجتمع من التعامل مع المستجدات التكنولوجية ما لم يكن الط

اصل أن الكثير من الطالب المهتمين بتطوير مهاراتهم يتوجهون إلى مؤسسات خارج الجامعة الكتساب أثناء دراسته الجامعية، فالح
 . أو يكتسبونها عند انغماسهم في سوق العمل. خبرة التعامل مع التكنولجيا

 ية والثقافية اإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجاالت العلم-4

ابتكار المعارف ودعم التكوين المهاري والمهني واألخالقي ، تساهم في  التخصصات واالهتمامات األكاديمية والبحثيةإن تعدد
والتقنيات والوسائل وتزداد فيه  لمجتمع في عصر تتطور فيه المعارفبيها، وتوفير اإلمكانات األكاديمية وتوظيفها لخدمة اتسلمن

 .معات النامية لكي تحقق طموحاتها المجتالتحديات أمام

 ترسيخ إن االسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجاالت العلمية والثقافية يتطلب
  من جهة أخرى،تها المجتمع لتحقيق طموحات التنمية والتغلب على تحديامن جهة وبين الجامعات والكليات بين توثيق الصلة و

  :، وهذا يتطلب مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يليوذلك عبر مساعيها في خدمة المجتمع من خالل التميز العلمي والبحثي

 . توجيه البرامج التعليمية لالهتمام باألساسيات والمهارات والوسائل والتدريب -1

وتوفير بيئة تعليمية . نوعي ومواكبة احتياجات سوق العمل الوطنيإعطاء األولوية في إعداد البرامج التعليمية للمستوى ال -2
وثقافية تخدم احتياجات الطالب العلمية والتربوية والثقافية مع تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وربطهم بما يدور في فلك بيئتهم 

 . المحلية وخارجها

 .  المؤسسات اإلنتاجيةتوفير بيئة بحثية متميزة ومرتبطة قدر اإلمكان باحتياجات -3

                                                 
مؤشرات التطور في مجال التجهيزات والبرامج، : عاليوزارة التربية والتعليم ال: ) ، للمزيد حول التطور في مجال التجهيزات والبرامج يمكن مطالعةمختبرا للحاسوب، ) 622(مدرسة تضم ) 2098(أصبحت المدراس الحكومية البالغ عددها  )21( 
)ht.acomGE/ps.gov.mohe.www://http( 
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توفير برامج دراسات عليا متنوعة لإلسهام في إثراء المعرفة وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة لمسايرة التقدم  -4
 . السريع للعلوم والتقنية وللمساهمة في معالجة قضايا المجتمع

 . ة متوازنة تأخذ في االعتبار خطط الدولة التنمويةالسعي إلى التواصل مع المجتمع وتلبية احتياجاته لتحقيق تنمي-5

 .  برامج التأهيل والتدريبعبركوادر البشرية الالمضي قدماً في برامج تطوير -6

زمة لمعرفة احتياجات لاللتحقيق تلك الخطوات ال بد من التدخل الجدي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء الدراسات ا
خصصات المختلفة، ومعرفة احتياجات الوزارات والمؤسسات لهذه التخصصات، وهنا يظهر دور وزارة التعليم المجتمع من الت

 .بدعم برامج وتخصصات معينة داخل الجامعات، وتشجيعها على خلق تخصصات جديدة، المجتمع بحاجة إليها
ن الخريجين في نفس التخصص، إذ ال توجد إن العديد من الخريجين ال يجدوا فرص عمل مناسبة، بسبب وجود أعداد كبيرة م

 .مالءمة بين االحتياجات المجتمعية وتخصصات الخريجين
 . توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي-5

معات والمؤسسات التعليمية على اتصال مباشر بالمناهج التدريسية يهدف التعاون العلمي في مجال التعليم العالي إلى إبقاء الجا
كما يهدف إلى خلق مرجعية علمية معروفة يمكن بالقياس إليها . العالمية على نحو يسمح لها بتحديث مناهجها ومواءمتها باستمرار

طوير، إلى إبقاء الجامعات الفلسطينية على كما يهدف التعاون العلمي في مجال البحث والت. إجراء تقويم داخلي للعملية التعليمية
اطالع مستمر على مستجدات البحث العلمي في العالم، على نحو يتيح لجميع العاملين فيها، بمختلف اختصاصاتهم، تحديث معارفهم 

 كما يمكن انشاء برامج علمية مشتركة مع جهات تعليمية أخرى األمر الذي يخلق. ومواكبة التطور العلمي والتقني
إيجابية على التعاون العلمي بين هذه المؤسسات، وإنجاز مشاريع بحوث علمية مشتركة ومتكاملة بين باحثين في تلك  انعكاسات

دعماً مالياً للمشاريع المقدمة من األساتذة والباحثين  وتقديمها للجهات المعنية بهذه البحوث والبرامج،حيث يوفر ذلك  المؤسسات،
كما يمكن أن . سسات التعليم العالي في اختصاصات متعددة حول العلوم األساسية والتطبيقية والتكنولوجيةالمنتمين للجامعات ومؤ

والعلوم الهندسية والتقنية ...) التغذية واألمراض الوراثية والسارية والصحة العامة والصيدلة(تشمل اختصاصات الطب والصحة 
علوم األرض والزراعة والتنمية المستدامة والتقنيات البيولوجية (العلوم البيئية و...) البرمجيات وعلوم االتصاالت(والمعلوماتية 

  . ، والعلوم االقتصادية التحليلية...)والموارد الطبيعية والتلوث والتنوع الحيوي وعلوم المياه

ال يتم تسديدها من موازنة  فانه  وبالنظر إلى موازنة وزارة التعليم العالي، خاصة ما يتعلق منها بالموازنة التطويرية للجامعات
وزارة التعليم العالي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن موازنة البحث العلمي واالبتعاث للخارج غير موجودة أصالً في موازنة 

 .الوزارة
يم العالي، أم أما بالنسبة لدعم وتطوير مراكز البحث العلمي فمن غير الواضح ما إذا كانت تحصل على موازنتها من وزارة التعل

النفقات "ضمن باب " الدراسات"أنها تعتمد في تمويل برامجها البحثية على مواردها المالية الذاتية، وهذا أقرب للواقع، ألن بند 
ألف دوالر فقط، وهذا المبلغ ال يكفي لتغطية أية ) 4.5(ألف شيكل، أي ما يقارب ) 20( عن ال تزيدموازنة التعليم  في " األخرى
ية أال يتضمن " النفقات الرأسمالية "ضمن باب "ونفس البند . خاصة باألبحاث التي يمكن إجراؤها في أي من المراكز البحثيةنفقات 

هذا المبلغ، ال يشير إلى اهتمام لعمليات كما أن  ،وهذا المؤشر ال يسهم في دعم وتطوير مراكز البحث العلمي. مخصصات مالية
ومن المفارقات التي ظهرت في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، أن . ت العمل األكاديميالتطوير والتحديث في كافة مجاال

ألف شيكل، أي أكثر مما ) 30(يخصص لكل بند منها مبلغ " نثرية ضيافة وفود"و" الضيافة"و " إعالنات وبطاقات: "مخصصات مثل
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 فإنه ال يمكن القول بأنها أكثر أهمية من بند الدراسات يخصص لبند الدراسات واالستشارات، وهذه البنود على أهميتها،
 .واالستشارات، ليخصص لها مبالغ أكثر مما يخصص لبند الدراسات واالستشارات

 العناية بدراسة الحضارة العربية واالسالمية، وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي، -6
  والتقصي ومواكبة التقدم العلميوالقدرة على البحث

 بتدريس مجموعة من المساقات التي تعزز من قيم الحضارة العربية واإلسالمية، وذلك بحكم االنتمائين  الفلسطينيةتهتم الجامعات
 بتدريس المساقات  تعتمد في فلسفتها على القيم الدينية، وتولي اهتماماً كبيراً التي الجامعة اإلسالميةوهناك مثالالقومي، والديني،

 .الدينية والفقهية لجميع طالبها
فيما يتعلق بإكساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد وتشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي، فإن أساليب التدريس المتبعة في الجامعات  ماأ

خاصة في  على العلوم والمعارف، تعتمد على التلقين، والمنهج المحدد، الذي ال يساعد وال يشجع الطالب على البحث في الحصول
 خاصة اإلنترنت، كما أن أساليب التدريس داخل الجامعات، استخدام طالب الجامعات للوسائل التكنولوجية الحديثة،ظل صعوبة

 حيث تغيب آلية استخدام األبحاث وإن وجدت فهي تقتصر الحالية ال تعتمد على تشجيع االبتكار واالبداع، وكذا البحث والتقصي،
 تلك األساليب التقليدية في التدريس أورثت لدى الطلبة تفكيراً نمطياً تقليدياً ، ال يرقى لمستوى يؤهله للوصول على أبحاث التخرج،

في الوقت الذي يقوم فيه التعليم على حرية التفكير والنقد واستقالل الرأي، إذ يصعب . إلى درجة التفكير الناقد المفضي إلى اإلبداع
  .  من جامعة ال تتمتع باالستقاللية والحريةحقيقي تعليم الحصول على

 اختيار المنهج بالكامل على بئ عملية تحديد المناهج التي يتم تدريسها، ويقع ع فيوفي هذا اإلطار، فإن بعض الجامعات ال تتدخل
 اكتساب مهارات التفكير الناقد،  عدم علىحيث يؤثر ذلكالمدرس، إذ أن هناك من المقررات الدراسية ال تهتم بمخاطبة العقل، 

ومن ناحية ثانية، فإن اإلنفاق على . وهنا يمكن استخالص أن بعض الجامعات ال تسهم في تحقيق أهداف التعليم العالي. واإلبداع
إعداد وتطوير المناهج ال يحظى باالهتمام المطلوب، على الرغم من أهمية ذلك، في حين يخصص حوالي مليون شيكل لتطوير 

 .لمناهج المدرسيةا
كما أن مدرسي الجامعات بحاجة للكثير من اإلعداد والتدريب والتأهيل المهني، كي يمكن تحقيق هذا الهدف، ويجب أن يرافق ذلك 
برامج علمية محددة، ذات أهداف واضحة، وبالنظر إلى المخصصات المالية للتدريب والتأهيل في موازنة وزارة التربية والتعليم 

الف دوالر، ) 45(ألف شيكال أي ما يقارب ) 200(ال تتعدى " تضح أن مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبيةالعالي، ي
وال يعتقد بأن هذا المبلغ يساعد على إنجاز مهمة تدريب مدرسي الجامعات، أو المدارس، أو العاملين في حقل التعليم العالي، ال 

 .على االمد القصير أو الطويل
وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام   في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمياإلسهام -7

 .الحقوق والحريات العامة
 تنمية شخصية الطالب والعمل عل صقلها علىالعمل إن االسهام في تقدم العلم  وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي يتطلب 

 وذلك من ،تدريبه على آليات التعلم وطرق استغالل قدراته الفكرية وتطويرها وتشجيعه على توسيع معارفهأكاديميا من خالل 
 تعمل على تنشيط دور ، و إيجاد طرق تربوية حديثة، باستخدام الوسائط التقنية الحديثة،العمل على التطور في نوعية التعليمخالل 
مر الذي من شأنه خلق جيل متعلم بامكانه تحقيق هذا الهدف، مع ترك المجال للطالب ، األ بدال عن التلقين السلبي السائد،الطالب

 .للتفكير بحرية تمكنه من تحقيق أفضل نتائج مرجوة من البحث العلمي 
 على درجة الحرية الممنوحة للباحثين، وللجامعات، ولمراكز األبحاث والدراسات، كما أن حرية  تعتمد نزاهة البحث العلميإن
حث العلمي ال يجب أن ترتبط بجهات تمويل بعينها، أو لجهات سياسية أو حزبية، وال يجب أن تتعرض ألي من أنواع الضغط، الب

أو التأثير من قبل أي جهة كانت، إذ ينبغي لحرية البحث العلمي أن تكفل وتصان، وال يمكن كفالتها إال بتوفير مخصصات مالية 
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وكافة مناحي الحياة، وعند النظر لموازنة التعليم ... قاء بالتعلم ومؤسسات المجتمع، والدولة، مناسبة لهذا النشاط الضروري لالرت
 .، ال تجد أية مخصصات لألنشطة البحثية عموماً، وال للبحث العلمي2004ضمن قانون الموازنة العامة لعام 

 يعمل ،لقانون واحترام الحقوق والحريات العامةإن تضمين مناهج الدراسة الجامعية بمقررات ذات صلة بسيادة امن جهة ثانية ف
على تحقيق هذا الهدف، ولكن ما يالحظ في الجامعات الفلسطينية غياب تلك المقررات خاصة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق 

هيم األساسية ا ونرى أنه باالمكان تعميم تدريس مادة تتضمن المبادئ والمفحتى في الكليات الخاصة بتدريس القانون،االنسان،
 .حقوق وحريات عامة يجب احترامهالحقوق االنسان بما تشمله من 
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  وتوصياتةـــــخاتم

وضح من خالل التقرير أن هناك الكثير من المالحظات على العديد من أوجه األداء، المتعلق بالتعليم العالي، ويرجع ذلك في أحد 
لوزارة ) مشروع الموازنة(المالية حسب تقديراتها، فقد اشتملت الموازنة األولية أسبابه إلى عدم حصول الوزارة على احتياجاتها 

التربية والتعليم العالي على مجموعة من البنود التي لم ترد في الموازنة العامة، ولم يتم تخصيص أن مخصصات مالية لها، مثل، 
 . (22) لكلياتمخصصات الجامعات، وصندوق إقراض الطلبة، وتطوير التعليم التقني في ا

ويتضح من مراجعة واقع العملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة، أنها توجه جل اهتمامها نحو تخريج أكبر عدد 
ممكن من الطالب، دونما اهتمام بالجوانب الكيفية لهؤالء الطالب، ومستواهم العلمي، والثقافي والفكري، فطبيعة االهتمام بالمناهج، 

ليب التدريس والتقييم، ودرجة االهتمام بالمدرسين الجامعيين، وطبيعة إدارة الجامعات، إضافة إلى الظروف الموضوعية التي وأسا
 .تعيشها محافظات الوطن، تعكس واقعاً متواضعاً للتعليم العالي

يستدعي لسطينية، األمر الذي يأتي كل ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات واآلمال المنتظر تحقيقها من الجامعات الف .1
 .وضع توصيات نرجو أن يستفيد منها ذو الشأن

 .الفلسطينية يستجيب الحتياجات الخصوصيةوضع قانون للتعليم العالي  .2
 .تخصيص الموازنات الكافية لسد كافة احتياجات التعليم العالي .3

 .جم واألهداف التي حددتها لنفسهاعلى وزارة التربية والتعليم العالي أن تعمل على توزيع النفقات بما ينس .4

 .توفر الدوريات والمجالت المتخصصة .5
 .إيجود شبكة معلومات وتقنية حديثة لدى المكتبات .6
 .زيادة التنسيق بين المكتبات والجامعة لتوفير المصادر الالزمة للبحوث .7
 .تخصيص موازنات للبحث العلمي .8
 .علميتوفير الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع البحث ال .9

 .ضرورة انفتاح الجامعات على المؤسسات المحلية والعالمية لدعم األبحاث العلمية .10
 .فعيل قانون حماية حقوق المؤلف في فلسطينت .11
 .زيادة الدافعية عند عضو هيئة التدريس وتشجيع النشر والتقدير األدبي .12
 .ضرورة استخدام االنترنت لتطوير أساليب التدريس والعملية التعليمية .13
استشارات فنية تابعة للجامعة تطوير دور الجامعة، وانشاء مراكز مل على جعل الجامعات الفلسطينية منتجة من خالل الع .14

 . األهلية لتفعيل دور الجامعةوالتنسيق مع الوزارات األخرى والمؤسسات 
 .الطلبة لاللتحاق بهالهتمام بالتعليم التقني والمهني ومحاولة تغيير نظرة المجتمع له وتوجيه اعداد اكبر من ا .15
 .الموازنات لذلكلجامعية بشراء أحدث الكتب وتخصيص العمل على تحديث المكتبات ا .16
 .االهتمام بتطوير مهارات الطلبة من خالل التركيز على تعلم اللغات والحاسوب .17
 .التنسيق بين الجامعات وتطويرها وفق احتياجاتها لخلق تكامل بين الجامعات الفلسطينية .18

                                                 
 ).3(، يمكن مطالعة ملحق رقم 2004، وحول موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ضمن قانون الموازنة العامة لعام ). 2(، يمكن مطالعة ملحق رقم 2004للمزيد حول تقديرات وزارة وزارة التربية والتعليم العالي الحتياجاتها المالية من موازنة عام  (22)
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 (23) )1(ملحق رقم 
  المتوسطة وكليات المجتمع  أسماء الجامعات والكليات الجامعية

  . كليات جامعية تمنح درجة البكالوريوس4 جامعات و8لقد بلغ عدد الجامعات الفلسطينية  •
 : وهذه الجامعات هي 

 غزة عامة /جامعة األزهر  .1
 غزة عامة /الجامعة اإلسالمية .2
 جامعة بيت لحم عامة  .3
 مة جامعة بيرزيت عا .4
 جامعة الخليل عامة  .5
 جامعة القدس عامة  .6
 جامعة القدس المفتوحة حكومية  .7
 جامعة النجاح الوطنية عامة  .8

 .غزة حكومية -جامعة األقصى  .9
 : كليات تمنح درجة البكالوريوس : أوالً

  رام اهللا وكالة الغوث وتشغيل الالجئين -مجتمع المرأة /كلية العلوم التربوية .1
 مجتمع رام اهللا وكالة الغوث وتشغيل الالجئين /كلية العلوم التربوية .2
 بوليتكنيك فلسطين عامة  .3

 
 

 : كليات المجتمع المتوسطة : ثانياً 
 :  كلية وهي تقسم الى ثالثة أنواع من حيث الجهة المشرفة 16لقد بلغ عدد الكليات الفلسطينية التي تمنح درجة الدبلوم 

 لعالي كليات حكومية وتشرف عليها وزارة التعليم ا •
 كليات تابعة لوكالة الغوث  •
 كليات خاصة  •

 : وهذه الكليات هي 
  رام اهللا وزارة التعليم العالي -كلية فلسطين التقنية للبنات .1
  دير البلح وزارة التعليم العالي -كلية فلسطين التقنية  .2
  طولكرم وزارة التعليم العالي -كلية فلسطين التقنية  .3
 زارة التعليم العالي كلية فلسطين التقنية العروب و .4
:  فـاكس  - 2860700:  ت - 108ب  . ص:  غـزة  - الجامعـة اإلسـالمية      -كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقيـة        .5

  1998 سنة التأسيس - 2847404
  خانيونس وزارة التعليم العالي -كلية العلوم والتكنولوجيا .6
  الخليل خاصة -بولتكنيك فلسطين  .7

                                                 
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  (23)
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 ل خاصة  الخلي-كلية الخليل للتمريض .8
  القدس خاصة -الكلية اإلبراهيمية  .9

  الرام خاصة -كلية األمة  .10
  رام اهللا خاصة -الكلية العصرية .11
 نابلس خاصة -كلية الروضة .12
  نابلس خاصة -كلية النجاح الوطنية  .13
  قلقيلية خاصة -كلية العلوم اإلسالمية .14
  قلنديا وكالة الغوث وتشغيل الالجئين -كلية التدريب المهني  .15
  رام اهللا وكالة الغوث وتشغيل الالجئين -جتمع المرأة كلية م .16
 رام اهللا وكالة الغوث وتشغيل الالجئين : كلية رام اهللا للمعلمين  .17
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 )2(ملحق رقم 

 (24)  المقدمة إلى وزارة الماليةمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم العالي

 موازنة وزارة التربية والتعليم
  شيكلالمبلغ باأللف         

 2003اعادة تقدير  فعلي تفاصيل المادة
 مقدر فعلي 2002 عنوانها #

 كامل
 2003العام 

 المطلوب لسنة
2004 

المطلوب لسنة 
2004 

  
01/01-

30/06/03 
01/7--

31/12/2003   

 150,000 150,000 59,050 35,600 23,450 25,363 اإلعالنات 1

2 

بوفية ( الضيافة  
 50,000 90,000 88,780 42,850 45,930 76,520 )الوزارة 

3 

ضيافة وفـود   
 30,000 60,000 14,100 7,560 6,540 9,877 ونثرية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حفالت 4

 15,000 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 بدل استشارات 5

6 

بدل اسـتئجار   
 0.00 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 آالت وأجهزة

7 

لجة نفقات المعا 
ــة ــي الطلب  ف
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الخارج

8 

 لغيـر   مكافآت
 30,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 الموظفين

9 

بعثات علميـة   
ودورات 
 100.000 200.000 0.00 0.00 0.00 0.00 تدريبية

10 

اشــــتراكات 
 إعالميـــــة

ــالت ( مجــ
 0.00 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 )وصحف

11 

اشــــتراكات 
ــت ان ترنـــ

 20,000 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 ووكاالت

12 

اشتراكات دوليه  
 50,000 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00لمـــؤتمرات 

                                                 
 ،2005 ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 2004ة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام وقائع مؤتمر الموازنة العام)  محرر(علي برغوت : أكرم حماد، موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، في. د (24)
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 ومعارض

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تأمينات 13

14 

 عمــال أجــور
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 وحراسة

15 

لجان تطوعيـه   
 500,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 ومخيمات

16 

تراخيص عامه  
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ورسوم بلديه

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ترفيهية أنشطه 17

18 

بدل تنق خاص   
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 بالعمل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أخرى 19

 12,500,000 13,000,000 12,543,748 7,243,050 5,300,698 12,732,107 االمتحانات 20
 33,000,000 35,000,000 33,355,366 376,550 32,978,816 31,124,222 طباعة الكتب 21

22 

ــرات  مختبــ
 300,000 300,000 664,500 0.00 664,500 0.00 ووسائل وكتب

23 

ــةمحــو   األمي
 400,000 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 وتعليم الكبار

 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 المناهج 24

25 

نقل وتخلـيص   
 20,000 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 وجمركي

26 

/ مســـاهمات 
 20,000 20,000  0.00 0.00 0.00 بمكتب عمان
 48,185,000 51,120,000 46,725,544 7,705,610 39,019,934 43,968,090 المجموع الكلي

 
 

 النفقات الرأسمالية
 المبلغ باأللف شيكل                                

 مقدر فعلي المادة
 إعادة
 التقدير

المطلو
 ب لسنة

 2004 2003 2003 2002 عنوانها رقمها

المعتمد بعد 
 المناقشة

   0 0 0 0  المشاريعوأجوررواتب  500

   0.00 0.00 0.00 0.00 رواتب  501

   0.00 0.00 0.00 0.00 أجور 502

   0.00 0.00 0.00 0.00 الدراسات والتخطيط واالستشارات 600

   0.00 0.00 0.00 0.00 دراسات 601

   0.00 0.00 0.00 0.00 استشارات 602

   0.00 0.00 0.00 0.00 تصميم 603

   0.00 0.00 0.00 0.00 إشراف 604
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  اآلالت والمعدات واألجهزة 700
423,0

00 
4,200,
000 0.00 

4,200,
000   

 0.00 0.00 0.00 توابعهحاسوب و 701
2,500,
 طلب دراسة 000

 0.00 معدات مكتبية 702
4,000,
000 0.00 

1,000,
000 1,000,000 

  مهنية متخصصةأجهزة وأدوات 703
423,0

00 
200,0

00 0.00 
500,0

00 400,000 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  صناعيةآالت 704

 0.00 0.00 0.00 أخرى 705
200,0

00 100,000 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مركبات واليات ثقيلة 800

 سيارات صالون 801
1,472,
800 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سيارات ميدان 802

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حافالت 803

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سيارات شحن 804

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سيارات متخصصة 805

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صهاريج 806

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الروافع 807

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 إنشائية آليات 808

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أخرى 809

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 معدات ثقيلة 1.81

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 دراجات هوائية 2.81

 0.00 0.00 0.00 تاالستهالكيا واألراضي 200
14,00
0,.00   

 0.00 0.00 0.00 أراضيشراء  901
5,000,
000 

مشروع دراسة 
 لدائرة المشاريع

 0.00 0.00 0.00 شراء عقارات 902
9,000,
 وزارة المالية 000

 
10
00

300,0 0.00اإلنشاءات واألبنية
00 00

0.00 1,000
000

  
10
01

1,000 0.00 0.00 0.00إنشاءات
000

1,000
000 10

02
300,0 0.00رأسمالية إصالحات

00
0.00 0.00 0.00 

10
03

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00تركيبات هامة
10
04

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00وأرصفة طرق وجسور إنشاء
10
05

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طرق وجسور إصالحصيانة و
10
06

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ريأخ إنشاءات
10
07

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00أخري
11
00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00المساهمات واالستثمارات
11
01

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00المساهمات 
11
02

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00االستثمارات
12
00

5,057األثاث
100

5,000
000

140,0
0

8,000
000

6,000
000 13

00
1,500 0.00 0.00 0.00اللوازم

000
0.00 

14
00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00األخرىالنفقات 
6,953 مجموع الفصل

000
9,500
000

140,0
00

28,70
0 00
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 النفقات الجارية
 المبلغ باأللف شيكل                                 

 المادة
 عنوانها رقمها

 فعلي
2002 

 مقدر
2003 

 تقدير الإعادة
2003 

 المطلوب لسنة
 مالحظات 2004

           واألجورالرواتب  100
   519,983,284 480,529,862 420,000,000 438,305,533 الموظفون الدائمون 101
           الموظفون بسلف 102
   781,314 773,578 36,000,000 784,917 الموظفون بعقود 103
   15,158,547 13,181,347 9,300,000 6,717,899  العمالأجور 104
   22,668,868 19,870,469 18,500,000 18,709,335 عالوة اجتماعية 105
   126,203,764 117,820,373 108,000,000 109,922,382 عالوة مهنة 106
   700,000 536,337 250,000 319,592 إضافيعالوة عمل  107
   224,587,674 209,210,896 3,300,000 189,038,003 أخريعالوات  108
   59,139,548 54,033,748 47,100,000 47,945,095 عالوة تنقل 109
   9,555,707 8,303,273 187,000,000 5,931,680 عالوة خاصة 110
   1,209,600 1,098,632   153,255  الموظفينمكافآت 111

 979,988,306 979,988,306 905,358,515 829,450,000 817,827,691 المجموع 
           النفقات التشغيلية 200
 250,000 350,000 250,000 100,000 61,875السفر في مهمات  201
 6,500,000 10,500,000 6,263,160 6,100,000 5,535,221 اإليجارات 202
 4,700,000 5,500,000 4,184,678 4,000,000 3,859,005 مياه وكهرباء 203
 2,400,000 2,900,000 2,200,000 1,500,000 1,949,362 بريد وبرق وهاتف 205
 120,000 200,000 120,000 100,000 65,450 المحروقات 206
 1,400,000 2,000,000 1,329,000 1,200,000 810,181 قرطاسية ومطبوعات 207
 1,500,000 3,000,000 2,588,334 2,000,000 333,465 وإصالحاتصيانة  208
 950,000 2,000,000 920,020 800,000 619,905مواد ولوازم  209
 1,600,000 2,000,000 1,315,704 1,300,000 1,074,631مصاريف وسائط  210
 48,185,000 51,120,000 46,725,545 43,710,000 43,968,090 أخرى 211

 67,605,000 79,570,000 65,896,441 60,810,000 58,277,185 المجموع
           النفقات التحويلية 400
 37,009,304 37,009,304 31,029,703 25,500,000 24,771,946 الضمان االجتماعي 401
       100,000,000 8,508 المساهمات 402
           اإلعالنات 403
           التقاعد والتعويضات 404
           أخرى 405
405- 

1
 100,000,000 100,000,000      مخصصات 

405 -
2

 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,500,000منح الرئيس ومنح 
405 - 

3
 22,000,000 22,000,000       إقراضصندوق 

405 - 
4

 22,000,000 22,000,000      تطوير التعليم التقني 
 83,759,304 182,759,304 32,779,703 127,250,000 26,280,454 المجموع 

 1,131,352,610 1,242,317,610 1,004,034,659 1,017,510,000 902,385,330 مجموع الفصل
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2004مخصصات وزارة التربية والتعليم العالي في قانون الموازنة العامة لعام   
 النفقات الجارية وزارة المالية 
 المبلغ باأللف شيكل 2004السنة المالية  دائرة الموازنة العامة 

التربية والتعليم العاليوزارة : الفصل  

رمز 
 المادة

2002فعلي  وصف المادة 2003موازنة   2003 مقدر   2004موازنة    مالحظات 

 الرواتب واألجور100
ئمونالموظفون الدا101  393.593 420.000 545.493 1.113.360  
      الموظفون بسلف102
   34.582 36.000 35.689 الموظفون بعقود103
   8.797 9.300 9.390 أجور العمال104
   17.223 18.500 18.454 عالوة اجتماعية105
   78.685 108.000 107.752 عالوة مهنة106
   680 250 320 عالوة عمل إضافي107
رىعالوات أخ108  3.170 3.300 1.798   
   46.168 47.100 46.509 عالوة تنقل109
   165.661 187.300 184.301 عالوة خاصة110
      مكافآت الموظفين111

  1.113.360 899.087 829.450 799.178 المجموع
 النفقات التشغيلية200
السفر في مهمات 201

 رسمية
111 100 250 100  

  7.300 1.600 6.100 5.594 اإليجارات202
      مياه203
  4.000 4.000 4.000 2.656 كهرباء204
  1.500 1.500 1.500 1.088 بريد وبرق وهاتف205
  100 100 100  المحروقات206
  2.000 1.850 1.200 577 قرطاسية ومطبوعات207
  2.000 1.850 2.000 288 صيانة وإصالحات208
مواد ولوازم 209

 استهالكية
622 800 800 800  

ئط نقلمصاريف وسا210  710 1.300 1.300 1.300  
  43.710 43.710 43.710 34.665 أخرى211

  62.010 60.810 60.810 46.311 المجموع
 الفوائد300
      الفوائد والعموالت301

      المجموع
 النفقات التحويلية400
  62.940 37.635 25.500 23.273 الضمان االجتماعي401
  100.000 77.684 100.000 3.566 المساهمات402
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      اإلعانات403
      التقاعد والتعويضات404
  1.750 1.750 1.750 1.500 أخرى405

  164.690 117.069 127.250 28.339 المجموع

  1.340.060 1.076.966 1.017.510 873.828 اإلجمالي
 
 
 

 الرأسماليةالنفقات  وزارة المالية 
 المبلغ باأللف شيكل 2003السنة المالية  دائرة الموازنة العامة 

التربية والتعليم العاليوزارة : الفصل  
2001فعلي  وصف المادة رمز المادة 2002مقدر    إعادة تقدير 

2002 
2003مقدر   مالحظات 

 رواتب وأجور المشاريع  500
      رواتب  501
      أجور  502

      المجموع
 الدراسات والتخطيط واالستشارات  600
      دراسات  601

 
 

التربية والتعليم العالية وزار: الفصل  
رمز 
 المادة

  وصف المادة
2001فعلي   

 
2002مقدر   

 
 إعادة تقدير

2002 

 
2003مقدر   

 
 مالحظات

      استشارات602
      تصاميم603
      إشراف604

      المجموع
 األجهزة والمعدات واآلالت700
      حاسوب وتوابعه701
  2.500  4.000 12 معدات مكتبية702
جهزة مهنية أدوات وأ703

 متخصصة
 200 109 200  

      آالت صناعية704
      أخرى705

  2.700 109 4.200 12 المجموع
 مركبات وآليات ثقيلة800
      سيارات صالون801
      سيارات ميدان802
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      حافالت803
      سيارات شحن804
      سيارات متخصصة805
      صهاريج806
      الروافع807
      آليات إنشائية808
      أخرى809

809.
2 

      دراجات هوائية

      المجموع
 األراضي واالستمالكات900
      شراء أراضي901
      شراء عقارات902

      المجموع
 األبنية واإلنشاءات1000
      إنشاءات1001
  300  300  إصالحات رأسمالية1002
      تركيبات دائمة1003
إنشاء طرق وجسور 1004

 وأرصفة
     

ح طرق صيانة وإصال1005
 وجسور وأرصفة

     

      إنشاءات أخرى1006
      أخرى1007

  300  300  المجموع
 المساهمات واالستثمارات1100
      المساهمات1101
      االستثمارات1102

      المجموع
1200 
  5.000 4.714 5.000 867 أثاث1200

  5.000 4.714 5.000 867 المجموع
1300 
      اللوازم1300

      المجموع
1400 
رىأخ1400       

      المجموع
  8.000 4.823 9.500 879 اإلجمالي
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 أخرى   وزارة المالية 
  باأللف شيكلالمبلغ                2003السنة المالية    دائرة الموازنة العامة

التربية والتعليم العاليوزارة : الفصل  
رمز 
 المادة

2001فعلي  وصف المادة 2002مقدر    إعادة تقدير 
2002 

2003ر مقد  مالحظات 

 أخرى تشغيلية 211
  30.000 30.000 30.000 700 إعالنات وبطاقات 211
)بوفيه الوزارة(الضيافة  211  599 30.000 30.000 30.000  
  30.000 30.000 30.000 56.563 ضيافة وفود نثرية 211
      حفالت 211
  20.000 20.000 20.000  بدل استشارات ودراسات 211
  15.000 15.000 15.000  بدل استئجار أجهزة وآالت 211
أدوية ونفقات المعالجة في  211

 الخارج
     

  50.000 50.000 50.000  مكافآت لغير الموظفين 211
البعثات العلمية والدورات  211

 التدريبية
 200.000 200.000 200.000  

  20.000 20.000 20.000  اشتراكات انترنت ووكاالت 211
مجالت (اشتراكات إعالمية  211

)وصحف ونشرات  
     

مه/معارض/مؤتمرات/اشتراكات 211
 رجانات

     

      تأمينات 211
      أجور عمال وحراسات 211
  700.000 700.000 700.000  لجان تطوعية ومخيمات 211
      تراخيص عامة ورسوم بلدية 211
/ رياضية/أنشطة ترفيهية 211

فنية/ثقافية  
     

      بدل تنقل خاص بالعمل 211
  11.000.000 11.000.000 11.000.000 367.361 االمتحانات 211
  30.000.000 30.000.000 30.000.000 34.240.000 طباعة كتب 211
  200.000 200.000 200.000  المختبرات والوسائل 211
رمحو األمية وتعليم الكبا 211   400.000 400.000 400.000  
مصاريف تدقيق وعموالت  211

 وضرائب
     

  1.000.000 1.000.000 1.000.000  تطوير المناهج 211
      أتعاب محامين وشهود 211
سهرات وبرامج مختلفة وأفالم  211

 وتحقيقات
     

      تفتيش ومكافحة 211
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تصوير جوي ومسح جغرافي  211
 وخرائط

     

      تجارب معملية ومخبرية 211
      تحصينات ولقاحات 211
      هدايا ومعونات 211
      نقل وتخليص جمركي 211
 النفسية التربية والتعليم العالي 211

 المدرسية
     

  15.500 15.500 15.500  مساهمات مكاتب 211
عمادة وتمثيل/نفقات دبلوماسية 211       
      نفقات مكتب الرئيس 211
      تشغيل فضائية وبث إعالمي 211
       الصندوق القومي–أخرى  211
       اإلدارة المالية–أخرى  211
       الشرطة–أخرى  211
       األمن الوقائي–أخرى  211
       الدفاع المدني–أخرى  211

  43.710.000 43.710.000 43.710.000 34.665.223 المجموع 
  43.710.000 43.710.000 43.710.000 34.665.223 اإلجمالي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


