(الــوقــائــع الفـلســطـينـية) () 3102م

العـدد السادس والثمانون

قانون التعميم رقم ( )1لسنة 3112م
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية

بعد االطالع عمى القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالتو،
وعمى قانون المعارف رقم ( )1لسنة 1933م وتعديالتو المعمول بو في محافظات

غزة،

وعمى قانون التربية والتعميم رقم ( )16لسنة 1964م وتعديالتو المعمول بو في

محافظات الضفة،

وعمى قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 4لسنة 1998م وتعديالتو،

وعمى مشروع القانون المقدم من مجمس الوزراء،

وبناء عمى ما أقره المجمس التشريعي الفمسطيني في جمستو المنعقدة بتاريخ
ً
2012/12/26م،
وبعد أن أصبح القانون مصد اًر بقوة المادة ( )41من القانون األساسي لسنة

2003م وتعديالتو،

بسم اهلل ثم بسم الشعب العربي الفمسطيني،

صدر القانون التالي:

تعاريف
مادة ()1

يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى

خالف ذلك:

الوزارة :و ازرة التربية والتعميم العالي.

الوزير :وزير التربية والتعميم العالي.

المديرية :مديرية التربية والتعميم في المنطقة التعميمية.

المش ّكل بموجب ىذا القانون.
المجمس :مجمس التعميم ُ
المؤسسة التعميمية :كل روضة أو مدرسة أو مركز يقوم بتقديم خدمات تعميمية.
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روضة األطفال :كل مؤسسة تعميمية تقدم تربية لمطفل قبل مرحمة التعميم األساسي.

المدرسة :كل مؤسسة تعميمية تشتمل عمى جزء أو أكثر من مراحل التعميم
األساسي والثانوي ،يتعمم فييا الطمبة تعميماً نظامياً.

المركز :كل مؤسسة تعميمية تدرب عمى أي نوع من أنواع المعرفة أو الميارات دون
تقيد بسن الطالب أو بمدة معينة ،ويكون التدريب فييا عمى شكل دورات.

مدرسة التعميم التقني :كل مؤسسة تعميمية تقوم بتدريس نوع أو أكثر من المواد
التعميمية والميارات المينية.

المؤسسة التعميمية العامة :كل مؤسسة تعميمية تديرىا الو ازرة أو أي و ازرة أو

سمطة حكومية أخرى.

المؤسسة التعميمية الخاصة :كل مؤسسة تعميمية غير حكومية.

المؤسسة التعميمية األجنبية :كل مؤسسة تعميمية تقوم عمى تعميم الطمبة وفق
مناىج خاصة منسجمة مع المنياج الفمسطيني.

شهادة دراسة الثانوية العامة:الشيادة التي تمنحيا الو ازرة لمطالب بعد اجتياز
امتحان دراسة الثانوية العامة.

المعمم :كل من يتولى التعميم أو يقوم بخدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة
تعميمية.

الطالب :كل من يتعمم في أي مؤسسة تعميمية.

المناهج :مجموعة من العناصر واألجزاء المتمثمة في األىداف والمحتوى والطرائق
واألنشطة والوسائل والتقويم تربط بينيا عالقات شبكية تبادلية وتفاعمية لتحقيق
األىداف المنصوص عمييا في ىذا القانون.

الكتب المدرسية :كل كتاب يقرر تدريسو في المؤسسات التعميمية في فمسطين،
ويشمل أيضاً أصول الكتاب وتجارب طبعو وفقاً ألحكام ىذا القانون.
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مبادئ عامة
مادة ()2

التعميم حق لكل مواطن تتوافر فيو الشروط العممية والموضوعية المحددة في ىذا
القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة ()3

 -1التعميم إلزامي ومجاني في المدارس العامة خالل المرحمة األساسية.

 -2التعميم مجاني في المدارس والمؤسسات العامة حتى نياية المرحمة الثانوية.
نطاق تطبيق القانون
مادة ()4
 -1تسري أحكام ىذا القانون عمى:
أ-

مراحل التعميم المبينة في ىذا القانون.

ب-


المؤسسات التعميمية العامة والخاصة واألجنبية والدولية العاممة في فمسطين.

 -2ال تسري أحكام ىذا القانون عمى مؤسسات التعميم العالي.
أهداف النظام التعميمي
مادة ()5
ييدف النظام التعميمي إلى تحقيق األىداف التالية:

 .1إعداد الطالب ليكون ذا شخصية وطنية ممتزماً بالثقافة الفمسطينية والعربية
واإلسالمية وتنشئتو عمى اإليمان باهلل واالعتزاز بدينو ووطنو فمسطين بحدودىا

التاريخية ومعرفة تاريخو وارتباطو بمحيطو العربي واإلسالمي.

 .2االعتزاز بالمغة العربية واتقانيا معب اًر بيا عن آمالو وطموحاتو وتطمعاتو
واستخداميا لمتواصل مع اآلخرين.

 .3توعية الطالب بحقوقو وواجباتو وتعزيز حب الوطن وتقوية االنتماء إليو
والواجب نحوه متزوداً بالقيم والمبادئ اإلنسانية.
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 .4تدريب الطالب عمى ميارات التحميل الموضوعي وتطوير شخصيتو ليصبح
قاد اًر عمى النقد والتحميل والتخطيط واإلبداع ،وأساليب البحث العممي.

 .5إكساب الطمبة المعارف والميارات في كافة المناىج والمباحث الدراسية في
ضوء أىداف العممية التعميمية وبما يعزز التحصيل العممي لدييم.

 .6تأىيل الطالب لمتعامل مع تكنولوجيا العصر واكسابو الميارات الحياتية واتقان
لغة أجنبية واحدة عمى األقل.

 .7إكساب الطالب العادات الصحية السميمة واآلداب الحميدة واألنشطة الرياضية
والترفييية لتحقيق نمو عقمي وروحي وجسمي متوازن.

 .8رعاية الطمبة المتفوقين وذوي االحتياجات الخاصة واالىتمام بيم واتاحة
الفرصة لصقل مواىبيم وتنمية قدراتيم.

 .9تنمية مفيوم المواطنة لدى الطالب في المناىج بما يحقق االنسجام الوطني
واالجتماعي.

مؤسسات التعميم
مادة ()6

بما ال يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديالتو والتشريعات الصادرة
بمقتضاه؛ يتحدد التنظيم االداري لمو ازرة بموجب نظام يصدر بمقتضى ىذا القانون.
صالحيات الوزارة ومهامها
مادة ()7

وفقاً ألحكام ىذا القانون تتولى الو ازرة الميام والصالحيات التالية:

 .1وضع السياسات العامة والخطط لتطوير العمل التعميمي بما يتالءم والخطة
الوطنية لمتنمية.

 .2إنشاء المؤسسات التعميمية بأنواعيا ومستوياتيا المختمفة بما في ذلك مؤسسات

التعميم الميني ومراكز تعميم الكبار ومحو األمية وذوي االحتياجات الخاصة

والتعميم المستمر.
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 .3توفير األبنية الصالحة لممؤسسات التعميمية بما يتناسب وأىداف المنياج
والعممية التعميمية ،وذوي االحتياجات الخاصة ،كل بحسب احتياجاتو.

 .4توفير الكوادر البشرية المؤىمة أكاديمياً ومينياً وأخالقياً إلدارة المؤسسات
التعميمية واإلشراف عمييا ومتابعتيا.

 .5تشجيع أوجو النشاط الطالبي في المؤسسات التعميمية وتنظيمو في جميع
ميادينو الرياضية والكشفية والفنية والثقافية واالجتماعية واإلنتاجية.

 .6اإلشراف عمى المؤسسات التعميمية وفق أحكام ىذا القانون واألنظمة التي
تصدر بمقتضاه.

 .7عقد االمتحانات العامة واالمتحانات التشخيصية والتقويمية وغيرىا من وسائل
التقويم بيدف تطوير العممية التعميمية.

 .8تدريب موظفي الو ازرة لتحسين مستواىم العممي والميني وتوجيو قدراتيم لتحقيق
أىداف النظام التعميمي وغاياتو.

 .9توفير الرعاية الصحية والخدمات العالجية والوقائية واإلرشادية لمطمبة في
المؤسسات التعميمية بالتعاون مع و ازرة الصحة والمؤسسات ذات العالقة.

.10

تشجيع البحث العممي ونشر نتائجو لغايات تطوير العممية التعميمية

.11

تنسيق العالقة مع المجتمع المحمي والمؤسسات األىمية المختمفة بما يخدم

وتحسينيا.

العممية التعميمية.

.12

إنشاء الوحدات اإلدارية الالزمة لمو ازرة لتمكينيا من القيام بأعماليا عمى

نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة إنجازه.

.13

إنشاء مديرية لمتربية والتعميم أو أكثر في كل محافظة يرأسيا مدير لممديرية

ويساعده عدد من الموظفين حسب ىيكمية معتمدة ،وتناط بيا مسؤولية التعميم

ورفع مستواه في المؤسسات التعميمية التابعة ليا.
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إصدار المواصفات العامة الخاصة باألبنية المدرسية لتوفير المتطمبات

الصحية واألمنية والمناخية واالحتياجات الخاصة لجميع الطمبة ،وتمتزم

بتطبيقيا.

.15

تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتوعية الصحية والتوجيو الميني واألنشطة

المرافقة لجميع الطمبة.

 .16تُييئة الفرص والوسائل لممعممين في المؤسسات التعميمية العامة لتنمية
مياراتيم العممية والتربوية.
صالحيات الوزير
مادة ()8

بموجب أحكام ىذا القانون واألنظمة التي تصدر بمقتضاه يتولى الوزير الصالحيات
التالية:

 .1المصادقة عمى ق اررات المجمس.

 .2إصدار الق اررات والتعميمات الالزمة إلدارة شئون الو ازرة.
 .3اإلشراف عمى أعمال الو ازرة ومتابعة شئونيا.
 .4تمثيل الو ازرة لدى الجيات المختمفة.

مجمس التعميم
المادة ()9

ينشأ بموجب أحكام ىذا القانون مجمس يسمى (مجمس التعميم) يتكون من تسعة

أعضاء برئاسة الوزير وعضوية موظفين من الفئة العميا في الو ازرة .
المادة ()10

يتولى المجمس صالحيات مناقشة األمور التالية بالو ازرة واتخاذ قرار بشأنيا:
 .1الخطوط العريضة لمناىج المراحل التعميمية.

 .2المناىج والمباحث الدراسية لممؤسسات التعميمية.
 .3الكتب المدرسية وأدلتيا.
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 .4السياسات والمشاريع التعميمية.
 .5الخطط والمشاريع التنموية
 .6االرتقاء بالكادر البشري.

 .7نتائج االمتحانات العامة.
 .8مشاريع تعديل القانون واألنظمة.
 .9مشروع الموازنة العامة لمو ازرة.

.10

أية أمور أخرى يعرضيا الوزير.

حقوق العاممين في المؤسسات التعميمية وواجباتهم
مادة ()11

بما ال يتعارض وأحكام قانون الخدمة المدنية والموائح واألنظمة الصادرة بمقتضاه
تُحدد بموجب نظام يصدر عن مجمس الوزراء:
 .1حقوق العاممين في المؤسسات التعميمية وواجباتيم.

ُ .2رتب المشرفين ومدراء المدارس والمعممين في و ازرة التربية والتعميم وحوافزىم
وعالواتيم .
حقوق الطمبة وواجباتهم
مادة ()12

 .1تمتزم الو ازرة بحماية حقوق الطالب في المؤسسات التعميمية وتسييل حصولو
عمييا.

 .2تُحدد حقوق الطالب وواجباتو بما في ذلك القواعد المتعمقة بالمحافظة عمى
االحترام المتبادل داخل المؤسسات التعميمية بموجب نظام يصدر بمقتضى
القانون.
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مراحل التعميم وأهدافها
تتكون مراحل العممية التعميمية من:

مادة ()13

 .1مرحمة رياض األطفال.

 .2مرحمة التعميم األساسي.
 .3مرحمة التعميم الثانوي.

مرحمة رياض األطفال
مادة ()14

 .1مرحمة رياض األطفال ىي مرحمة ما قبل المدرسة ومدتيا سنتان.
 .2باإلضافة إلى األىداف المنصوص عمييا في المادة ( )5من ىذا القانون،
تيدف مرحمة رياض األطفال إلى:
أ.

صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه الخمقي والعقمي والجسمي في ظروف

ب.

تييئة الطفل لمحياة المدرسية.

ج.

تزويد الطفل بالتعابير الصحيحة واألساسيات الميسرة ،والمعمومات المناسبة

د .

تدريب الطفل عمى الميارات الحركية ،وتعويده عمى العادات الصحية

ه.

تشجيع الطفل عمى النشاط االبتكاري ،وتنمية ذوقو الجمالي.

طبيعية متجاوبة مع المقتضيات اإلسالمية والوطنية.

لسنو والمتصمة بما يحيط بو.

السميمة  ،وتربية حواسو وتمرينو عمى حسن استخداميا.
مرحمة التعميم األساسي
مادة ()15

 -1يعتبر التعميم األساسي قاعدة لمتعميم وأساساً لبناء اليوية اإلسالمية والوطنية
وتنمية لمقدرات والميول الذاتية لتوجيو الطمبة في ضوئيا .

 -2مدة الدراسة في ىذه المرحمة عشر سنوات.
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مادة ()16

باإلضافة إلى األىداف المنصوص عمييا في المادة ( )5من ىذا القانون ،تيدف
مرحمة التعميم األساسي إلى تمكين الطالب من:

 .1استيعاب أصول اإليمان باهلل وااللتزام بالعبادات واألحكام الشرعية.
 .2تنمية عقمو بحيث يقوى عمى التصرف في مواقف الحياة المختمفة تصرفاً يقوم
عمى الحقائق والتفكير السميم.

 .3إتقان الميارات األساسية في المغة العربية ولغة أجنبية واحدة عمى األقل.
 .4التعبير عن مواىبو وقدراتو الخاصة وجوانب اإلبداع لديو وتقدير قيمة الوقت
واستثماره لصالح دينو ودنياه.

 .5اكتساب المفاىيم والمعارف حول تاريخ وجغرافية وطنو والتي تعزز انتماءه لو.
مادة ()17

أتم
ُ .1يقبل الطالب في الصف األول األساسي من مرحمة التعميم األساسي إذا ّ
خمس سنوات وسبعة أشير من عمره في نياية أغسطس من العام الدراسي
الذي يقبل فيو.

 .2ال يفصل الطالب من التعميم ألسباب أكاديمية قبل إتمام السادسة عشرة من
عمره ،ويستثنى من ذلك من كانت لو حالة خاصة بناء عمى تقرير لجنة طبية

مختصة.

مادة ()18

يمزم كل ولي أمر أو وصي أو قيم بإلحاق األطفال الذين تحت واليتو أو وصايتو أو
قوامتو بمؤسسات التعميم األساسية ويحظر سحبيم قبل بموغيم سن السادسة عشرة

دون عذر مقبول.
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مرحمة التعميم الثانوي
مادة ()19

 .1يعتبر التعميم الثانوي قاعدة وأساس لتييئة الطمبة لمحياة مع إعدادىم لمتعميم
العالي والجامعي.

 .2مدة الدراسة في ىذه المرحمة سنتان ،وتشمل ىذه المرحمة الصفين الحادي عشر
والثاني عشر.

مادة ()20

باإلضافة إلى األىداف المنصوص عمييا في المادة ( )5من ىذا القانون ،تيدف
مرحمة التعميم الثانوي إلى تمكين الطالب من:

 .1تعزيز الوالء هلل وحده ،وتمكين االنتماء لمدين والوطن ،والتزويد بالمفاىيم

التي تجعمو معت اًز بدينو ووطنو قاد اًر عمى الدفاع عنيما.

 .2تنمية المسؤولية والعمل عمى أن يدرك مالو من حقوق وما عميو من

واجبات.

 .3التعرف عمى حاجات المجتمع بحيث يساىم مساىمة فعالة في النيوض
بمحيطو وتطويره.

 .4االبتكار والتجديد والتحميل بتزويده بالميارات الفكرية والعقمية الالزمة.

 .5مواصمة تعميمو العالي والجامعي بمستوياتو المختمفة في مختمف

التخصصات تحقيقاً لمتنمية الشاممة.

 .6تنمية تفكيره العممي  ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنيجي،
التعود عمى طرق الدراسة السميمة.
واستخدام المراجع ،و ُّ
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مادة ()21

يتكون التعميم الثانوي من مسارين رئيسين:

 .1مسار التعميم الثانوي األكاديمي :ويقوم عمى قاعدة ثقافية عامة وثقافة
أكاديمية متخصصة ،وينقسم إلى ثالثة فروع ىي( :العممي ،اإلنساني،

الشرعي).

 .2مسار التعميم الثانوي الميني والتقني :ويقوم عمى قاعدة ثقافية عامة وثقافة

خاصة باإلعداد والتدريب الميني والتقني ،وينقسم إلى فرعين( :ميني وتقني)
الستكمال الدراسة في التعميم العالي ،و(ميني وتقني) تطبيقي لإلعداد لسوق

العمل.

مادة ()22

حدد شروط القبول في التعميم الثانوي األكاديمي
بما ال يتعارض مع ىذا القانون؛ تُ ّ
والميني والتقني وكل ما يتعمق بيا بموجب قرار يصدر عن الوزير.
المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية
الترخيص

مادة ()23

 .1تنشأ المؤسسة التعميمية الخاصة واألجنبية بموجب ترخيص تصدره الو ازرة .
 .2تحدد شروط تأسيس المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية واجراءات
ترخيصيا بموجب نظام يصدر بمقتضى ىذا القانون.
التصنيف

مادة ()24
دون اإلخالل بأحكام قانون العمل رقم ( )7لسنة 2000م واألنظمة والموائح الصادرة

بمقتضاه؛ تُصنف المؤسسات التعميمية الخاصة إلى فئات يحدد لكل منيا الحد
األعمى لمرسوم واألجور التي تتقاضاىا والحد األدنى لرواتب المعممين والعاممين

ذلك وفق معايير خاصة يحددىا نظام يصدر بمقتضى ىذا القانون.
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مادة ()25

تمتزم المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية بأىداف النظام التعميمي وفقاً لممعايير
التي تحددىا الو ازرة.

مادة ()26

مع مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة يحدد الوزير سن قبول الطمبة في المؤسسات

الخاصة واألجنبية بما ال يتجاوز الثالثة أشير عن سن القبول المحدد قانوناً.
مادة ()27

 .1تتقيد المؤسسات التعميمية الخاصة بالمناىج والكتب ولوائح االمتحانات التي
تقررىا الو ازرة في نظائرىا من المدارس الحكومية ،وليا أن تزيد عمييا بعد

الحصول عمى موافقة الوزير.

 .2بما ال يتعارض مع المنياج الفمسطيني؛ يكون لممؤسسات التعميمية لغير
المسممين الحق في تدريس المباحث التي تنسجم مع دينيا .
مادة()28

لممؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية تدريس أكثر من لغة أجنبية في جميع
المراحل الدراسية بعد أخذ موافقة الوزير.

مادة ()29

بما ال يتعارض مع المنياج الفمسطيني؛ لممؤسسات التعميمية األجنبية أن تتبنى
منياجاً لدولة أجنبية معترف بو من تمك الدولة بعد موافقة الوزير.
مادة ()30

تمتزم المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية بالتقيد بالعطل عمى النحو اآلتي:

 .1يوم الجمعة.

 .2أيام العطل الوطنية والدينية كما تحددىا التعميمات الصادرة عن الو ازرة.
 .3يجوز في حاالت خاصة يقررىا الوزير أن تعطل المؤسسة التعميمية الخاصة أو
األجنبية يوماً ثانياً في األسبوع.
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اإلشراف
المادة ()31

مع مراعاة أحكام ىذا القانون تتولى الو ازرة اإلشراف عمى المؤسسات التعميمية
الخاصة واألجنبية من خالل:

 .1مراقبة تطبيق أحكام ىذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
 .2مراقبة التزام ىذه المؤسسات بالسياسة التعميمية وتوجييات الو ازرة .

 .3تزويد المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية بالمعمومات واإلرشادات التي
تساعدىا عمى اإلحاطة بسياسة الو ازرة التعميمية وتطبيقيا.

 .4تصديق الشيادات والدرجات العممية الصادرة عنيا.
المناهج والكتب المدرسية
مادة ()32
مع مراعاة المادة ( )5من ىذا القانون:

 .1تُحدد أسس المناىج والكتب المدرسية من حيث التأليف والترجمة واالختيار
والتطوير والمراجعة بموجب أنظمة تصدر عن الو ازرة.
 .2يراعى تجسيد المناىج لمفمسفة المجتمعية المحمية المرتبطة بالدين والقيم والعمم
الحديث واإلبداع .

مادة ()33

تُ ِ
نظم المؤسسات التعميمية األنشطة المرافقة لممناىج وفق األىداف التعميمية التي
تناسب اىتمامات وقدرات الطمبة وبيئاتيم عمى أن تضع البرامج والخطط الالزمة
لذلك في ضوء الخطة السنوية العامة لمو ازرة.

مادة ()34

يكون لغير المسمم الحق في دراسة مبحث الدين الذي يختاره ،بموجب نظام يصدر

بمقتضى ىذا القانون.
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مادة ()35

تَُوّزع الكتب المدرسية عمى طمبة المدارس والمؤسسات العامة حتى نياية المرحمة
الثانوية مجاناً بداية كل فصل دراسي.
مادة ()36

حدد بقرار من الوزير أثمان الكتب التي تشترييا المؤسسات التعميمية الخاصة
تُ ّ
قيد أثمانيا في حساب خاص باسم الو ازرة يخصص لغايات تطوير
واألجنبية ،وتُ ّ
الوسائل التعميمية والمختبرات والمكتبات المدرسية ومختمف األنشطة المدرسية ،ويتم

صرف تمك المبالغ بتعميمات يصدرىا الوزير .

مادة ()37

تُحدد الكتب المدرسية واألدلة من حيث التأليف أو الترجمة أو المراجعة أو االختبار
أو التطوير أو األجور أو المكافآت بموجب تعميمات يصدرىا الوزير.
التقويم واالمتحانات
مادة ()38
قوم تحصيل الطمبة لممعارف والميارات واالتجاىات في ضوء أىداف العممية
ُي ّ
التعميمية بشكل مستمر ومتطور وبالتعاون بين المدرسة والمديرية والو ازرة وفقاً

لتعميمات يصدرىا الوزير.

مادة ()39

 .1تجري الو ازرة امتحاناً لمطمبة بعد نياية المرحمة الثانوية يمنح من يجتازه شيادة
تسمى (شيادة دراسة الثانوية العامة) وتحدد إجراءات ىذا االمتحان وشروط

منح ىذه الشيادة بموجب تعميمات يصدرىا الوزير.

 .2استثناءمن المادة( )3من ىذا القانون ،تستوفي الو ازرة بدالً نقدياً من المشتركين
في امتحان (شيادة دراسة الثانوية العامة) يحدد مقداره وطريقة تحصيمو وكيفية

دفعو وسائر األمور المتعمقة بو ،كما تحدد أجور العاممين في االمتحان وكيفية

دفعيا وذلك بموجب قرار يصدره الوزير.
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 . 3يكون لنتائج امتحان (شيادة دراسة الثانوية العامة) قوة األحكام القضائية الباتة
غير القابمة لمطعن.

مادة ()40

 .1عمى المؤسسات التعميمية الخاصة أن تُ ِعد طمبتيا المتحان شيادة دراسة
الثانوية العامة.
 .2يجوز لممؤسسات التعميمية الخاصة أن تعد من يرغب من طمبتيا المتحانات
الشيادات األجنبية المعادلة لشيادة الثانوية العامة بعد أخذ موافقة الوزير.
المخالفات والعقوبات
مادة ()41

 .1في حال مخالفة أي مؤسسة تعميمية خاصة أو أجنبية أي حكم من أحكام ىذا
القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه يتم إخطار المؤسسة من قبل الو ازرة بإزالة

ىذه المخالفة خالل مدة ال تتجاوز ستة أشير من تاريخ تبميغيا باإلخطار .

 .2في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارىا ؛ فإن لموزير الحق في إلغاء
ترخيصيا بقرار مسبب.

مادة ()42

 .1في حال مخالفة أحكام المادة ( )18من ىذا القانون يتم إخطار المخالف من
قبل الو ازرة بإزالة ىذه المخالفة خالل مدة ال تتجاوز شير من تاريخ تبميغو

باإلخطار.

 .2في حال استمرار المخالفة أو تكرارىا ؛ يعاقب المخالف بالحبس مدة ال تزيد
عن ستة أشير أو بغرامة مقدارىا ألف دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة

المتداولة ،أو بالعقوبتين معاً.

المادة()43

 .1يحظر عمى المؤسسات التعميمية العامة والخاصة واألجنبية والدولية:
أ.

تمقي ىبات أو مساعدات تيدف إلى التطبيع مع االحتالل الصييوني.
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ب.
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ٍ
نشاط مع االحتالل الصييوني.
الترويج أو التشجيع ألي

 .2مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ،كل من يخالف أحكام
الفقرة ( )1أعاله ُيعتبر مرتكباً جناية مخمة بالشرف واألمانة ويعاقب بالحبس
مدة ال تزيد عن عشر سنوات ،وتُعاقب المؤسسة التعميمية المخالفة بفرض
ٍ
دينار أردني) أو ما
غرامة ال تزيد عن  200000دينار أردني(عشرين ألف
يعادليا بالعممة المتداولة.

أحكام عامة
مادة ()44

 .1تضع الو ازرة مدونات سموك لمعاممين في المؤسسات التعميمية بما ينسجم مع

مدونة سموك الموظف عمى أن تُقر من الوزير.
 .2تتضمن المدونات إجراءات معاقبة من ُيسيء إلى مينة التعميم أو من يقوم بأي
عمل يعد ُمنافياً ألخالق المينة وواجباتيا.

مادة ()45

تقوم الو ازرة بفتح مراكز لتعميم الكبار ومحو األمية بموجب نظام يصدر بمقتضى

القانون.

مادة ()46

يحظر اختالط الطمبة من الجنسين في المؤسسات التعميمية بعد سن التاسعة.
مادة ()47

تعمل الو ازرة عمى تأنيث مدارس البنات.

مادة ()48

تنشأ بقرار من الوزير مدارس لتعميم ذوي االحتياجات الخاصة والموىوبين ورعايتيم

بما يتالءم مع قدراتيم وصقميا ،عمى أن يتضمن قرار اإلنشاء خطط الدراسة ونظم

االمتحانات وشروط القبول دون أن يؤثر ذلك عمى الفئات األخرى.
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مادة ()49

تضع الو ازرة البرامج العالجية الالزمة وفقاً الحتياجات الطمبة سواء أكان ذلك
لممتسربين أم المتغيبين بيدف إعادتيم لمدراسة ،وتتعاون مع المجتمع المحمي

وخاصة أولياء األمور دون أن يمس ذلك النظام التعميمي العام.
مادة ()50

تضع المدرسة البرامج والخطط العالجية لتحسين مستوى التحصيل العممي لمطمبة

بتوجييات من الو ازرة وبالتعاون مع أولياء األمور.
مادة ()51

يجوز استعمال أبنية المؤسسات التعميمية العامة ومرافقيا في غير أوقات الدوام
بناء عمى قرار من الوزير.
الرسمي ً

مادة ()52

يكون عدد أيام الدراسة الفعمية خالل السنة الدراسية ما بين مائتين وخمسة عشر
يوماً ومائتين وعشرين يوماً لممدارس التي تعطل يوماً واحداً في األسبوع ،وما بين

مائة وثمانين يوماً ومائة وخمسة وثمانين يوماً لممدارس التي تعطل يومين في

األسبوع.

مادة ()53

يجوز قبول التبرعات المدرسية في المؤسسات التعميمية العامة لتعزيز النظام
التعميمي ،عمى أن يكون تحت رقابة الو ازرة.

مادة ()54

تعتمد الو ازرة في تمويل برامج وخطط التعميم بشكل رئيس عمى ما تحدده الحكومة

ليا من مخصصات تتناسب والميام والمسؤوليات المحددة في ىذا القانون.
مادة ()55

تقبل الو ازرة المنح المالية التي تقدم من دول ومؤسسات دولية ومحمية والتي تخدم

مشاريع وبرامج تحقق األىداف التعميمية المذكورة في ىذا القانون.
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أحكام انتقالية وختامية
مادة()56

تعتبر المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية المرخصة في فمسطين قبل نفاذ ىذا

القانون حائزة عمى الترخيص بحكم القانون ،عمى أن تُوفِّق أوضاعيا وفقاً ألحكام
ىذا القانون خالل مدة أقصاىا سنة من تاريخ العمل بو ولمو ازرة تمديد ىذه الفترة
لمدة أو لمدد أخرى إذا رأت ذلك الزماً.

مادة ()57

يصدر مجمس الوزراء النظم والموائح الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون ،ويصدر
الوزير الق اررات والتعميمات الالزمة لتنفيذىا.

مادة ()58

يمغى قانون المعارف رقم ( )1لسنة 1933م وتعديالتو المعمول بو في محافظات
غزة ،كما يمغى قانون التربية والتعميم رقم ( )16لسنة 1964م وتعديالتو المعمول

بو في محافظات الضفة.

مادة ()59

يمغى كل ما يتعارض مع أحكام ىذا القانون.

مادة ()60

عمى جميع الجيات المختصة ،كل فيما يخصو تنفيذ أحكام ىذا القانون ،ويعمل بو

بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ2013 /2/10:م.

الموافق/29:ربيع األول1434 /ىـ.
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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