ورقة موقف بخصوص

تحصين نتائج الثانوية العامة من الطعن

يوليو – 2017
المقدمة
من المبادئ المتعارف عليها في القانون أن يكون هناك مسلللًاو ويدي و يل إ يليا المترللرر عندما تت
اإلدارة العامة ق اررات تمس األفراد ،بهدف يعادة النظر فيا وتفحص مدى ص ل ل ل ل ل للحتا ،فجن أبت ه ال هة يبق
باب القر ل للاع مر عاو

ر .وعل ه ا الص ل للعيد تت ل للكث نتاة ال انوية العامة الص ل للادرة عن و اارة التريية والتعلي

العالي تكث من أتكال الق اررات كونها تحمث في طياتها سياسات واستراتي يات وا راعات وروابط يدارية تقو
بناع عل ا تياا
بها الو اارة وال هات المس ل ل ل ل ل ولة .ه ا ويتحدد مصل ل ل ل للير الطالب في األ اررل ل ل ل للي الفلسل ل ل ل للطينية و
االمتحان في المراحث الدراسللية ،وتترللاعة أهمية نتي ة االمتحان عندما يتعل األمر بامتحان ال انوية العامة
كونا المعيار الوحيد للتنس ل ل لليب للتعلي العالي ،فنظا التعلي يعتمد عل اال تبارات المدرس ل ل للية كونها الوس ل ل لليلة
الرةيسل للية لتقوي الط ب من الناحية التحصل لليلية ،ويت تصل للمي اال تبارات للًتل للة عن در ات ن اح المتعل ،
وهي عملية تعتمد دقتها عل عوامث ك يرة من بينها قدرة القاةمين عل القياس و برته والظروف وعناص ل ل ل ل ل للر
البيةلة المحيطلة به  .وبلالنظر يل أن النتلاة في ال لانويلة العلاملة تلعلب دو اور مهملاو ودر لة علاليلة من األهميلة
كونها تحدد مصللير الط ب الرانبين في االلتحاق بال امعات وتحديد ال امعة ،والت صللص الد ارسللي ،بث هي
من يقرر مس للتقبث الطالب برمتا ،فقد يرى بعل الط ب أن الدر ات التي تحص لللوا عليها ال تتف مع تفوقه
الد ارس ل ل ل ل ل للي ومع كمية المعلومات والبيانات التي س ل ل ل ل ل للطروها في معرل ي ابته في أوراق اإل ابة ،ومن ه ا
المنطل يصلب من الرلرور يفسلاح الم ال أما الطالب كي يل إ حال تلعر بالفرق بين ما يتوقعا ويتنبإ با
ويين النتي ة الحقيقية بعد تصل ل ل للحي دفتر أن ي ار ع الداةرة الم تصل ل ل للة إلعادة التصل ل ل للحي وانصل ل ل للافا فجن كان
يستح در ات يرافية تراف ،ويت ت بيت الع مة حال حصث عكس لك.
وت للدر اإلت ل ل ل ل ل ل للارة أن هل ا ال يتعللارل مع ال هود ال بللارة والم مرة التي تقو بهلا و اارة الترييللة والتعلي العللالي
لص ل ل ل للال ط ب ال انوية العامة ،فهي المبادر األول في بناع العقول البتل ل ل ل لرية من

ل تحديد الس ل ل ل للياس ل ل ل للات

التعليمية التريوية الم ةمة في كث المراحث والظروف وورعها مورع التنفي  ،وعل عاتقها يقع العمث الح يث
من أ للث النهول بللالمس ل ل ل ل ل لليرة التعليميللة وتحقي األهللداف الم تمعيللة والتعليميللة واعللداد ط ب مهيةين لبنللاع
الم تمع.

والستًمال هود و اارة التريية والتعلي والحرص عل ن اح انتهاع المرحلة ال انوية للطلبة يستو ب احت ار كث
ال يارات وتوفير ميع الرل للمانات ليعبر الط ب عن و هات نظره وتظلماته

اصل للة أن عملية التصل للحي

في ظث الظروف الراهنة المعقدة قد ال ت لو من نسبة من ال طإ.
بناع عل ما س للب  ،تهدف ه الورقة يل تس للليط الر للوع عل التحص للين القانوني لنتاة ال انوية العامة ومنع
و
الطعن فيها من ل اس ل ل للتعرال المواد القانونية والمبررات باإلر ل ل للافة يل المعال ة القانونية له المواد كما
تقد الورقة م موعة من التوصيات ،و لك عل النحو اآلتي:

أوال :المواد القانونية والمبررات
نللدرك أهميللة والااميللة القللانون ال ل

يحك النظللا التعليمي ويحللدد ع قتللا بللالم تمع ،حيللث أن النظللا

التعليمي أد اة تتحك با وتنظما السلطة الحاًمة وال هات المس ولة لتحافظ عل االستمرار والتقد العلمي ،بما
ي ة مس للتقبث الدولة والمواطن ،عومع تحفظنا عل س للن القوانين في فترة االنقسل لا ) ،نس للتعرل المواد القانونية
ال اصللة بمورللوص تحصللين نتاة ال انوية العامة من الطعن ،حيث ورد في المادة رق ع )39فقرة رق ع )3من
قانون التعلي رق ع )1لس للنة ع ) 2013الص للادر عن كتلة الت يير واإلصل ل ح في الم لس التتل لريعي ب اة .ما
يلي " تًون لنتاة امتحان عتللهادة د ارسللة ال انوية العامة) قوة األ حكا القرللاةية الباتة نير القابلة للطعن".ع)1
وفي السل للياق نفس ل لا اع في القرار بقانون بتل للإن التعلي لسل للنة ع ) 2017الصل للادر عن الرةيس محمود عباس
والمطب بالرفة ال ريية في المادة رق ع )12فقرة رق ع )2ما يلي" تعتبر نتاة امتحان ال انوية العامة قطعية،
وال ي وا الطعن بها أما المحاً "ع.)2
ووفقا للمبررات التي تس ل ل ل للوقها و اارة التريية والتعلي العالي بت ل ل ل للإن لك هو أن نس ل ل ل للبة ال طإ في نتاة ال انوية
العامة هي ع )0%وبالتالي ال داعي لفت باب التظلمات و ل حالة من اإلرياك وعد االس ل ل ل ل ل للتقرار التعليمي،
اصل للة وأن األسل للاليب واألنظمة المتبعة أ ناع ي راع وتصل للحي واد ال نتاة ال انوية العامة ترل للمن حصل للول
الطالب عل حقا دون أ نقص أو طإ ع.)3
 1فلسطين ،قانون التعلي رق ع )1لسنة  ، 2013الم لس التتريعي الفلسطيني-ناة .الموقع اإللًتروني https://goo.gl/mTn3Rw

 2فلسطين ،ار هللا ،قرار بقانون لسنة ع ) 2017بتإن التريية والتعلي العا  ،الصادر عن الرةيس محمود عباس ،و اارة التريية بوالتعلي  -ار هللا .الموقع اإللًتروني:
https://goo.gl/QFk9Wn
 3يوسة ،مال ،مدير داةرة االمتحانات-و اارة التريية والتعلي  ،قابلتا ،رنا المدهون ،بتاريخ ع ،10يوليو) 2017،

ثانيا :المعالجة القانونية (الموقف القانونية)
بالر وص يل األس ل ل للس والرل ل ل لوابط القانونية ن د بإن هاتين المادتين الواردتين في قانون التعلي رق ع )1لس ل ل للنة
ع ،) 2013والقرار بقانون بت ل للإن التعلي لس ل للنة ع ) 2017وهما المعمول بهما في كث من قطاص ناة والر ل للفة
ال ريية قد انطوت عل م الفة للحقوق الدستورية التي كفلها القانون األساسي المعدل عل النحو التالي:
تحص للين نتاة التو يهي ومنع الطعن بها هو بم ابة يهدار لمبدأ س لليادة القانون والمت للروعية ،حيث تعارر للت
المادتين مع القانون األسللاسللي الفلسللطيني المعدل السلليما ما اع في المادة ع )30فقرة ع" )2يحظر النص في
القوانين عل تحصين أ قرار أو عمث يدار من رقابة القراع “.
اعتبار النتاة لها قوة األحكا القرل للاةية ومنع الطعن بها أما المحاً مصل للادرة لمبدأ الح بالتقارل للي ،حيث
أنفث ح التقار ل للي ودور ال هات القر ل للاةية الرقابي عل أعمال الس ل لللطة التنفي ية وحرمت المواطن من حقا
في التقار ل ل ل للي وه ا

فا لما اع في المادة ع )30فقرة ع )1من القانون األس ل ل ل للاس ل ل ل للي الفلس ل ل ل للطيني المعدل "

التقاري ح مصون ومكفول للناس كافة ،ولًث فلسطيني ح االلت اع ال قاريا الطبيعي "
المبرر أو المس ل ل ل ل ل للوذ القانوني ال

قدمتا و اارة التريية والتعلي العالي ال يس ل ل ل ل ل للتو والمنط حيث أن الظروف

السل للياسل للية واالقتصل للادية التي يعيتل للها التل للعب الفلسل للطيني وسل للكان قطاص ناة بتل للكث اص ع راع اسل للتمرار
الحصل للار ،وأامة التيار الًهرياةي ،وت ل ل الموارد واللو سل للتيات) هي بم ابة عوامث قد تسل للاه في و ود نسل للبة
طإ ين ل يكن في التص ل للحي فيكون في عملية يد ال البيانات والعكس ص ل للحي حيث أن هناك هامش طإ
في أ عملية احصاةية أياو كانت النسبة رةيلة.
كما ت در الم حظة أن قيا و اارة التريية والتعلي العالي بالم ار عات لدفاتر الط ب ال ين ت ير نتاة ه الت للك
بتكث كبير نير مكلة مقارنة مع األهداف السامية للعملية التعليمية ،ورمان ح األفراد في التظل .
وررورة التإًيد عل أهمية توفير أ واع مناسبة ،ولو ستيات كافية للمصح والم تصين باإلد ال المحوسب
ترللمن ت اوا األامات التي يعيتللها التللعب الفلسللطيني والت فية عن الطواق الم تصللة تحديداو مع اسللتمرار
أامة الًهرياع ،وأامة الرواتب حت ال تتإ ر عملية التصللحي واإلد ال المحوسللب في ظث و ود هامش لل طإ
داةماو في أ عمث بتل ل للر  .ون كر في لك سل ل للابقة مهمة للقرل ل للاع المصل ل للر ت يد ما كر حيث اع في حك

الدعوى ال اص للة بطعن يحدى الطالبات عل نتي ة االمتحان ال اص للة بها في ال انوية العامة للعا ع-2015
 ،) 2016حيث قرل ل ل ل للت المحكمة بتحديد ع )10ورقات يومياو لمصل ل ل ل للححي ال انوية العامة ،وال اا واير التريية
والتعلي بتس ل ل للكينه في فنادق تإًيداو عل أهمية توفير الظروف واال واع المناس ل ل للبة للمص ل ل للححين ل هة تحقي
.ع )4

الهدف وهو تقليث هامش ال طإ قدر المستطاص

الخالصة والتوصيات:
يرى مركا المياان أن القواعد القانونية التي حصنت نتاة ال انوية العامة في فلسطين كانت بم ابة تعد عل
حقوق دستورية مكفولة بمو ب القانون األساسي الفلسطيني وتعدي تا بث أً ر من لك هو مصادرة للح في
التقاري والح في روص القرار االدار للرقابة القراةية.
عليا يطالب مركا المياان لحقوق االنسان بما يلي:
 .1يل اع فقرة ع )3من نص المادة ع )39في قانون التعلي رق ع )1لسنة  ،2013والفقرة ع )2من المادة
ع )12من القرار بقانون بتإن التعلي  2017لتعاررهما مع المادة ع )30من القانون األساسي
الفلسطيني.
 .2سن لية وارحة ترمن للطالب حقا في التظل والطعن بنتاة ال انوية العامة ،مقيدة بتروط ترمن
وتحافظ عل استقرار العملية التعليمة.
 .3االهتما باللو ستيات واألمور الفنية لعملية التصحي والمصح واإلد ال المحوسب.

انتهى

 4فارق ،سامية ،ع ، 2، 2016يونيو) .حك قراةي تاري ي لصال مصححي ال انوية العامة ،صحيفة الوقد :عنوان الموقع ،https://goo.gl/Egxens :تاريخ االط ص :ع،11
يوليو.) 2017،

