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 : يدتمهـ

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على  تعمل 

الظروف المناسبة للتلميذ داخل فضاءات المؤسسة التعليمية مىن جلىل استسىاق   ى   توفير

الصىادرة عنهىا ىلى   النصىو في التعليم، والتمتع بح وق التلمذة، ودعى  فىي العديىد مىن 

لتح يى  جمنى  الصىحي والن،سىي، وتهويىدم بالمهىارات والك،ايىات  الالزمىةجخذ اال تياطات 

الىىتعلم الىىذاتي، الىىذه يمكنىى  مىىن الىىتعلم مىىدب الحيىىاة لمواسبىىة الضىىرورية التىىي تمكنىى  مىىن 

مستجدات العصر، قصد تىممين اخرراطى  ال،اعىل فىي اقتصىاد ومجتمىع المعرفىة والت،اعىل 

خاصىىة وجا الدسىىتور الم ربىىي اصخيىىر خىى  فىىي ... اإليجىىابي مىىع المحىىيس السوسىىيو   ىىافي

،ىىل ووالىىى علىى  اصسىىرة التعلىىيم اصساسىىي  ىى  لل : "فصىىل  النىىاخي والنال ىىين علىى  جا

سمىىا دعىىا فىىي ال،صىىل الحىىاده والنال ىىين ىلىى  تيسىىير جسىىباق اسىىت،ادة المواطنىىات ". والدولىىة

الحصىىوع علىى  تعلىىيم عصىىره ميسىىر : "والمىىواطنين، علىى  قىىدا المسىىاواة، مىىن الحىى  فىىي

 ". الولوج وذه لودة

راد خ  الميناق الوطني للتربية والتكوين عند  دين  عن   وق ووالبات اصفى وقد

تحترا فىي لميىع : "11في المادة  المبادئ اصساسية،بوالجماعات في قسم  اصوع المتعل  

مراف  التربية والتكىوين المبىادئ والح ىوق المصىرا بهىا لل ،ىل والمىرجة واإلخسىاا بولى  

عاا، سما تىن  على  ذلىل المعاتىدات واالت،اقىات والموا يى  الدوليىة المصىادق عليهىا مىن 

 ".بيةلدا المملكة الم ر

للتالميىىذ وال لبىىة : "علىى    ىىوق ووالبىىات التالميىىذ عنىىد قولىى  11وخىى  فىىي المىىادة    

عل  جسرتم ومدرسيهم والجماعات المحليىة التىي ينتمىوا ىليهىا والمجتمىع والدولىة   ىوق 

 :ت اب  ما يشكل والبات عل  عات  تذم اصطراف، وتي

 عدا التعرض لسوء المعاملة؛ -

 المدرسية؛المشارسة في الحياة  -

 ".الحصوع عل  الدعم الكافي لبلورة تولهاتهم الدراسية والمهنية -

  ل ايىات الكبىرب فىي المىادة التاسىعةتشوف الميناق الوطني للتربية والتكوين في ا سما  

 :المدرسة  ىل  جا تكوا

م،عمة بالحياة، ب،ضل خهج تربوه خشىيس، يجىاوز التل ىي السىلبي والعمىل ال،ىرده ىلى  _ ج"

 التعلم الذاتي، وال درة عل  الحوار والمشارسة في االلتهاد الجماعي؛ اعتماد

م،تو ىىىة علىىى  محي هىىىا ب،ضىىىل خهىىىج تربىىىوه قوامىىى  استحضىىىار المجتمىىىع فىىىي قلىىىى _ ق

المدرسة، والرروج ىلي  منها بكل ما يعود بالن،ع على  الىوطن، ممىا يت لىى خسىج عالقىات 

 ". افي واالقتصادهلديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والن

تذا، ومىن جلىل الح،ىال على  صىحة التالميىذ وجمىنهم وسىالمتهم داخىل المؤسسىات 

التعليمية، يجى عل  مديره تذم المؤسسات اتراذ سافة اإللىراءت واال تياطىات لضىماا 

بمنابىىة النظىىاا اصساسىىي الرىىا   2.02.376المرسىىوا رقىىم مىىن  11ذلىىل،  سىىى المىىادة 
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لمىىادب  6الصىىادر فىىي  العمىىومي سمىىا وقىىع ت ييىىرم وتتميمىى  التربيىىة والتعلىىيم بمؤسسىىات

  . (2002يوليو 11)1223اصول 

وفىىي ىطىىار االتتمىىاا بصىىحة التالميىىىذ جصىىدرت الىىوزارة الوصىىية دلىىيال للتربيىىىة 

تىىىروا التولهىىىات التربويىىىة الجديىىىدة : "، ورد فىىىي م دمتىىى  2001الصىىىحية، فىىىي  شىىى  

لىذا فى ا الرعايىة . ا مىن الحيىاة والمجتمىعللمنظومة التربوية الم ربية لعل المدرسىة لىهء

الصىىىحية ليسىىى  مسىىىؤولية وزارة الصىىىحة و ىىىدتا، بىىىل تىىىي مسىىىؤولية الجميىىىع، جفىىىرادا 

وتحتىىل المدرسىىة بكىىل مكوخاتهىىا دورا محوريىىا فىىي تىىذا الصىىدد، وتىىو دور ال . ومؤسسىىات

جتىم ىخ  دليل مول  ىل  المدرس ليستلهم منى  ... ت ني عن  مسؤولية اصسر ومراسه العالج

ال واعد الصحية التي ينب ي عليى  جا يحىر  على  تمريرتىا ىلى  المتعلمىين بشىكل عملىي 

".يومي
1
    

يتعلى   11.71ال ىاخوا اإلطىار رقىم سىذا الرؤية االستراتيجية لإلصالا و ن   سما

مؤسسىات التربيىة والتكىوين والبحث العلمي عل  جتميىة تمتيىل بمنظومة التربية والتكوين 

سىل مىا مىن هىمخ  جا يشىكل خ ىرا على  صىحة التالميىذ، وفىي تىذا  تجنىى والحر  على 

،  يىث 11.71رقىم  اإلطار لاءت اصطىر المن  يىة لمشىاريع تن،يىذ ج كىاا ال ىاخوا اإلطىار

للتمتيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، والهدف العىاا مىن  6خص  المشروع رقم 

والىدعم الىالزا، ومىن  والتجهيىه المشروع تو ترويل مؤسسات التربيىة والتكىوين التىمطير

 : بين النتائج المتوقعة  من 

 اصسوار بجميع مؤسسات التربية والتكوين وج لى ال،رعيات؛/بناء السيالات -

توفير المنشآت ال،نية لموالهة مراطر ال،يضىاخات والت لبىات الجويىة بمؤسسىات التربيىة  -

 ؛والتكوين وال،رعيات التي تت لى ذلل

 سافة ال،ضاءات الولي،ية لمؤسسات التربية والتكوين؛ىصالا وترميم  -

.الترل  من ال،ضاءات المهجورة و ير الصالحة لالستعماع -
 2
 

ر م الحث عل  االتتماا بمخذ اال تياطات الالزمىة للح،ىال على  صىحة التالميىذ و

ع بىىين ال،ينىىة وجمىىنهم داخىىل المؤسسىىات التعليميىىة، ىال جا الحىىواد  المدرسىىية مىىا فتئىى  ت ىى

مسى رة واضىحة المعىالم ووضىع  ،بمجموعىة مىن النصىو  الم ننجطرتا واصخرب، لذا 

،  يىث المصابين بها ،الا عل  مصلحة  قصد معالجة وتدبير مل،ات الحواد  المدرسية،

ال ىىىاخوا ءبىىىاء وجوليىىاء التالميىىىذ ضىىىماخات علىىى  صىىحة وسىىىالمة جبنىىىائهم خىىىالع  ييع ىى"

  مسىؤولية اإلدارة و مايتهىا، وتىم مؤمنىوا فهم يعتبىروا نخىذات تحى. دراستهم وجخش تهم

ىزاء سل  اد  جو عائ  ي ع لهم داخل المؤسسات التعليمية جو ج نىاء الىر الت والهيىارات 

."المدرسية
3

 

                                                 
1
-  1. 

2
ق ىاع التربيىة الوطنيىة، وزارة التربيىة الوطنيىة  –11.71اصطر المن  ية لمشاريع تن،يذ ج كىاا ال ىاخوا اإلطىار رقىم  -

 .71ىل    24، من  2020جستوبر  1والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 
3
  ، (2011الىدار البيضىاء، دار االعتصىاا، )، خالد الميىر وىدريىق قاسىمي، التشىريع اإلداره والتسىيير التربىوه - 

212. 
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 : لتصميم التاليا وف  تذا الدرسستتم معالجة و

 ؛لها النصو  المؤطرةو مدرسية والمست،يدوا منهاالحاد ة التعريف : ال،صل اصوع 

فىىي ىطىىار  الضىىماخات المرولىىة فىىي  الىىة وقىىوع  اد ىىة مدرسىىيةالح ىىوق و: ي خالنىىاال،صىىل 

 ؛وفي ىطار ات،اقية الضماا المدرسي 1122لهير 

  .في  الة وقوع  اد ة مدرسية الوالى اتراذتا اإللراءات:  ال،صل النالث
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 :الفصل األول 

 المدرسية والمستفيدون منها ةدثلحاتعريف ا

 لهاالنصوص المؤطرة و

 : األولالمبحث 

 تعريف الحادثة المدرسية والمستفيدون منها

المتعلىى  بىىالتعوي  عىىن  1361الظهيىىر الشىىريف رقىىم  ال،صىىل اصوع مىىنعىىرف 

جستىوبر  26الحواد  التي يتعرض لها تالميذ المؤسسات المدرسية العموميىة المىؤرف فىي 

التىىي يتعىىرض تالميىىذ "الحاد ىىة المدرسىىية بمخهىىا تلىىل   سىىبما وقىىع ت ييىىرم وتتميمىى ، 1122

مؤسسات التربية والتعليم العمىومي ج نىاء الوقى  الىذه يولىدوا فيى  تحى  رقابىة المكل،ىين 

 ".بهذم المهمة

تضىمن : "وخ،ق الظهير  دد المست،يدين من الحواد  المدرسية فىي ال،صىل اصوع

 : الدولة التعوي  عن الحواد  المدرسية ع 

ميذ المسجلة جسماؤتم باختظاا بالمؤسسات المدرسية العمومية، وذلل ج نىاء الوقى  التال -1

 الذه يولدوا في  تح  مراقبة المكل،ين بهذم المهمة؛

تالميذ المدارس المتن لىة المسىجلة جسىماؤتم لىدب السىل ة المحليىة فىي اصمىاسن المعينىة  -2

 لهذا ال رض؛ 

والت نىي العىالي وتالميىذ المؤسسىات العموميىة  طلبة الكليات ومؤسسىات التعلىيم العىالي -3

 والتعليم ال،ني في الوق  الذه يكوخوا في  تح  الحراسة ال،علية لممموره الدولة؛

اصط،اع الم يدوا في سجالت مريمات االص ياف الراضعة في تنظيمهىا و تسىييرتا  -2 

 .العاليبالتعليم االبتدائي و الناخوه و للسل ة الحكومية المكل،ة

فيما ير  تالميذ مؤسسات التعليم ال،ني، ف ا م تضىيات تىذا ال،صىل ت بى  ف ىس و

عل  الحواد  التي تلح هم مىن جمىور جخىرب  يىر الحىواد  التىي يصىابوا بهىا ىمىا بسىبى 

تعاطيهم جه اال ت بي ية للتعليم ال،ني المح  جو وق  تل ىيهم دروسىا خظريىة تحتىوه على  

تنىىدرج   يىىث. "هىى اع جو ج نىىاء تل ىىيهم تلىىل الىىدروسمماتنىىة جهىىياء وىمىىا مىىهاولتهم تلىىل اص

  .ش لال  واد  ضمن الحواد  المستنناة تنا

: هر وف  ما يلىي اوعرف  ات،اقية الضماا المدرسي الحاد ة المدرسية في البند الع

جو  الحاد ة تي سل اإلصابات الجسىدية التىي تلحى  بىالمؤمن لى  ب،عىل  يىر ىراده ب،على ،"

 .الناتجة عن فعل فجائي وبسبى خارلي
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يشمل الضماا المدرسي الحواد  التىي تلحى  بىالمؤمن لى  سمىا تىو معىرف بى  فىي 

 :البند الحاده عشر، في ى دب الظروف التالية 

 داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراسه التكوين التابعة للوزارة؛ -

والر الت واصخش ة الرياضية والتربوية والتن ي،ية والترفيهيىة المنظمىة  ج ناء الررلات -

مىىن طىىرف مؤسسىىات التربيىىة والتعلىىيم العمىىومي، ومراسىىه التكىىوين التابعىىة للىىوزارة، جو 

 ؛لمعية نباء وجولياء التالميذ، جو سل لمعية لها الص،ة لتنظيم تذم اصخش ة

 رة ل،ائدة التالميذ المؤمن لهم؛ج ناء المريمات الصي،ية التي تنظمها الوزا -

بين م ر سكناتم ومؤسسة التربية والتعلىيم العمىومي  التالميذ المؤمن لهم خالع خس تن ل -

ومراسىىه التكىىوين التابعىىة للىىوزارة ذتابىىا وىيابىىا، مىىع مراعىىاة المىىدة التىىي قىىد يسىىت رقها تىىذا 

 .التن ل

  : ير جا تذا الضماا ال يشمل  

 سنوات  ير المراف ين؛  6ارتم عن اصط،اع الذين ت ل جعم -

الحواد  النالمة عن استعماع الدرالة الهوائية من طىرف المىؤمن لى  البىال  مىن العمىر  -

 ".جقل من س  سنوات

 :  البند الحاده عشر الم صود بالمؤمن لهم في و دد 

التالميىىذ المسىىجلوا بمؤسسىىات التربيىىة والتعلىىيم العمىىأومي بجميىىأع جسىىأالت التعلىىىأيم  -1

 ؛ "الضأماا المدرسي"والمنررطأوا فأي تأممين 

المسىىأجلوا بمقسىىأاا التعلىىأيم " الضىىأماا المدرسىىأي"التالميىىذ المنررطىىوا فىىي تىىممين  -2

 اصولأي الواقعأة داخأل مؤسسأات التربية والتعليم العمومي؛ 

، المسىجلوا بمراسىه التكىوين جو "الضىماا المدرسىي"التالميذ المنررطوا فىي تىممين  -3

صقسىىاا التحضىىيرية لولىىوج المعاتىىأد والمىىدارس العليىىا جو جقسىىاا تحضىىير هىىهادة الت نىىي با

 العالي، التابعة للوزارة جو الموضوعة تح  وصايتها؛ 

 ؛ "الضماا المدرسي"جساتذة التربية البدخية المنررطوا في تممين  -2

المشىىىأارسوا فىىىأي  ،"المدرسىىىأيالضىىىأماا "، المنررطىىىوا فىىىأي تىىىأممين المىىىؤطروا -7

الررلىأات والىىأر الت واصخشىىأ ة الرياضىىأية التربويىة والتن ي،يىىة والترفيهيىىة والمريمىىات 

الصىىي،ية المنظمىىأة مىىأن طىىأرف مؤسسىىأة التربيىىأة والتعلىىأيم العمىىأومي جو مراسىىأه التكىىوين 

 ". ةالتابعة للوزارة جو لمعية نباء وجولياء التالميذ جو سل لمعية مؤتلة لتنظيم تذم اصخش
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فىىىي هىىىما تعىىىديل ات،اقيىىىة  2011فبرايىىىر  24بتىىىاريخ  32وجهىىىارت المىىىذسرة رقىىىم 

لهىىذم االت،اقيىىة  2الضىىماا المدرسىىي وبروتوسلهىىا الت بي ىىي ىلىى  جا الملحىى  التعىىديلي رقىىم 

وسع مجىاع الضىماخات ليشىمل تالميىذ التربيىة  يىر النظاميىة ابتىداء مىن الموسىم الدراسىي 

2010/2011 . 

 :ات،اقية الضماا المدرسي الحواد  التاليةبع عشر من واستنن  البند الرا

الحواد  النالمة عن فعل ىراده للمؤمن ل  جو تواطئ  جو تواطؤ اصهرا  الذين يولىد  -

 تح  س،التهم؛

 العجه الناتج عن الحواد  الساب ة لتاريخ سرياا تذا التممين؛ -

، المعرفة في البنىد العاهىر الحاد ةاصمراض ومضاع،اتها ما عدا اصمراض الناتجة عن  -

  ن؛بوالدوالي وقر ة الدوالي ونالا الوسذلل ال،ت  

 الحواد  الناتجة عن اإلعاقة والتشوتات الرل ية؛ -

 العاللات التجميلية والعاللات  ير الضرورية لش،اء الضحية؛ -

 الوفاة النالمة عن السكر واالختحار واالختالع الع لي؛ -

ال،روسىية : الحواد  النالمة عىن مشىارسة المىؤمن لى  فىي التظىاترات الرياضىية التاليىة -

 ورياضة الير  والصيد تح  الماء واستعماع اصسلحة وال ائرات الراصة؛

الحىىواد  النالمىىة عىىن مشىىارسة المىىؤمن لىى  فىىي المظىىاترات والتظىىاترات اال تجاليىىة  -

الف واالعتداء والجرائم والجنح والشىجار، واإلضرابات واصعماع اإلرتابية وجعماع اإلت

 باستنناء  الة الدفاع الشرعي عن الن،ق؛

 .الحواد  النالمة عن الحروق واإلهعاعات النووية والكوار  ال بيعية -

سل عملية خاتجىة عىن ات،اقيىة : "سما خ  البند الرامق عشر من خ،ق االت،اقية بما 

 ".ابتداء من تاريخ الحد  الذه جختجهاتت ادا بمضي خمق سنوات " الضماا المدرسي"

 : الثانيالمبحث 

 للحوادث المدرسيةالنصوص المؤطرة 

ر م الحر  عل  جا تكوا المدرسة الم ربية م،عمىة بالحيىاة مىع تجنيىى التالميىذ 

الحىواد  المدرسىية مىن بىين اصمىور الر يىرة المراطر داخل المؤسسات التعليمية؛ تب ى  

وقىىد ج بتىىى  " لتىىي يمكىىىن جا تىىؤ ر علىى  مسىىىارتم الدراسىىي،التىىي قىىد تحىىىد  للتالميىىذ وا

 :رلع باصساس ىل  اصوضاع التاليةائيات جا وقوع الحواد  المدرسية ياإل ص

 ج ناء  ص  التربية البدخية؛ -

 في المرتبرات جو المعامل التربوية؛ -

 في المسالل جو الممرات المظلمة جو المدارج؛ -

 ج ناء جلعاق العنف الممنوعة؛ -

 ج ناء المشالرات فيما بين التالميذ جو بينهم وبين المول،ين؛ -

 خالع الر الت الدراسية والترفيهية؛ -

 بمناسبة ىلراء ىصال ات جو ترميمات في المؤسسة؛ -
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."لبية جو جزمات خ،سية جو ع ليةخاصة بنوبات ق  االت -
4
 

 سن سير الدراسىة ضماا العمل عل  " لذا عل  المسؤولين بالمؤسسات التعليمية  

"،والنظاا في المؤسسة وتوفير هروط الصحة والسالمة لألهرا  والممتلكات
5
تجنىى و 

سل ما من همخ  جا يؤده ىل  وقوع الحواد  المدرسية وجخذ اال تياطات الالزمة  بجميىع 

مراف  المؤسسة وىصال ها في الوق  المناسى، مع تجنى اإلصىال ات فىي الوقى  الىذه 

عىن طريى  الىدفتر  المؤسسة، وسذا التتبع الجده لصىحة التالميىذالميذ داخل   التيتوالد في

الصحي،
6
ومساعدتهم على  تجىاوز مرتلىف اصزمىات عىن طريى  ت،عيىل خاليىا اإلخصىات  

وجيضىىا مىىن خىىالع  ...والنىىواده التربويىىة ل،ىىتح المجىىاع للتالميىىذ لإلبىىداع وتجىىاوز اإل بىىاط

  ىلىى  تعهيىىه هىىروط اصمىىن والسىىالمة الت،عيىىل الجىىده للعديىىد مىىن المىىذسرات التىىي دعىى

 ىوع  2002دلنبر  2بتاريخ  170بالمؤسسات التعليمية من قبيل؛ المذسرة الوزارية رقم 

والمشىىا ل والىىترل  مىىن  تىىوفير هىىروط السىىالمة والمراقبىىة فىىي المرتبىىراتموضىىوع 

اعتماد جخجىع ال ىرق العلميىة للىترل  النهىائي مىن تىذم المرل،ىات، " ودع  ىل  الن،ايات،

مىىىع الحىىىر  علىىى  جا يىىىتم ذلىىىل بصىىى،ة منتظمىىىة، وب هىىىرات ذوه االختصىىىا  عنىىىد 

  ". االقتضاء

توفير هروط تحصين المرتبرات والمشا ل و سن تدبير التجهيهات والمىواد "ومن جلل 

 :المستعملة داخلها، ف خ  يتعين اتراذ اإللراءات التالية

وضع جبواق  ديدية للمرتبرات والمشا ل وقاعات ترهين المواد الكيماويىة مىع تسىييج _ 

 خوافذتا والعناية بحراستها؛

 مراقبة استهالت سميات المواد الكيماوية عن طري  وضع سجل خا  لهذم ال اية؛_ 

تكىىىىوين لجىىىىاا مرتصىىىىة لمعاينىىىىة ومراقبىىىىة هىىىىروط الصىىىىحة والسىىىىالمة بىىىىالمرتبرات _ 

 ".والمشا ل

بتىاريخ  41ي ىطار تعهيه هروط جمن الناخويات صدرت المذسرة الوزارية رقم وف

ف،ي ىطىار العمىل على  تعهيىه هىروط جمىن الناخويىات، : "والتي ورد فيها 2000يناير  14

وسىىهرا علىى  ضىىماا تىىدابير تىىوفر جمىىاا التلميىىذات والتالميىىذ داخىىل فضىىاء الناخويىىات وفىىي 

تم اقتراا ال ياا بعىدة "... ناخويات وعل   رمتهامحي ها ال ريى، و ،الا عل  ممتلكات ال

رصىىد سىىل اصسىىباق المرتل،ىىة التىىي تىىؤده ىلىى  المىىق بممتلكىىات الناخويىىات : "تىىدابير منهىىا

سىىور، مىىداخل، جبىىواق المرىىازا، )وبممنهىا وجمىىاا تالميىىذتا، سىىواء مىىا تعلىى  منهىا بالنيابىىة 

تىىىبس بتىىىدبير زمىىىن التالميىىىذ جو مىىىا ار(... والمرىىىابر، خوافىىىذ، قاعىىىات المكتبىىىة جو المداومىىىة

 ...".واستعماالت 

                                                 
4
وزارة التربيىىة الوطنيىىة والتعلىىيم العىىالي وتكىىوين اصطىىر والبحىىث العلمىىي، لواخىىى المسىىؤولية فىىي مجىىاع الحىىواد   - 

 .16-17،  2004المدرسية، يناير 
5
التربيىة والتعلىيم العمىومي سمىا  بمنابىة النظىاا اصساسىي الرىا  بمؤسسىات 2.02.376المرسوا رقم من  11المادة  - 

 . وقع ت ييرم وتتميم 
6
فىىي موضىىوع الىىدفتر الصىىحي المدرسىىي وال،حوصىىات  2002فبرايىىر  3بتىىاريخ  06دعىى  المىىذسرة الوزاريىىة رقىىم  - 

ال بية المنتظمة؛ ىل  ضرورة توفر سل تلميذ لديد عل  دفتر صحي مدرسي تدوا فيى  ختىائج ال،حوصىات ال بيىة التىي 

 .يرصع لها
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 التي قد يتعرض لها التالميذ في المؤسسىات التعليميىة المراطر مرتلفولموالهة  

النصىىىو   مىىىن ولعىىىل جوليىىىاء اصمىىىور ي مئنىىىوا علىىى  فلىىىذات جسبىىىادتم صىىىدرت العديىىىد

الظهيىىر  :يىمتي على  رجسىها  التشىريعية والتنظيميىة التىي تىنظم مجىاع الحىواد  المدرسىية

المتعل  بالتعوي  عن الحواد  التي يتعرض لها تالميذ المؤسسىات  1361الشريف رقم 

وتىىذا  . سىىبما وقىىع ت ييىىرم وتتميمىى  1122جستىىوبر  26المدرسىىية العموميىىة المىىؤرف فىىي 

  .1111الظهير تو الو يد الذه ساا سائدا  ت  عاا 

افىة الحىواد  ين  على  التعىوي  الجهافىي لضىحايا س 1122وعموما ف ا لهير 

المدرسية مهما ساا سببها مع اإلب اء عل     الضحايا فىي الم البىة بىالتعوي  التكميلىي 

الذه يصل بالتعوي  ىل  ت  ية سافة اصضرار الال  ة بهم عندما يكوا باإلمكاا تحميىل 

".الضرر ىل  مسؤوع معين
7
 

 واعىىد وقىىد جولىىد المشىىرع بم تضىى  تىىذا الظهيىىر خظامىىا ا تياطيىىا سىىد بىى  خ ىى  ال

العامىىة للمسىىؤولية المدخيىىة، ي ىىوا علىى  م،هىىوا تىىمميني التمىىاعي يضىىمن بمولبىى  للتلميىىذ 

.ضحية الحاد ة المدرسية، الحصوع عل   د جدخ  من التعوي  في سافة اص واع
8
 

وخظرا لت ادا تذا الن  وعدا قدرت  عل  مسىايرة المسىتجدات التىي يعرفهىا ق ىاع 

ات،اقيىة الضىماا المدرسىي وبروتوسولهىا  الوطنية عل  ىبرااجقدم  وزارة التربية  التعليم،

وات،اقيىىة الضىماا المدرسىىي والرياضىىي مىع هىىرسة الشىىماع اإلفري ىي وفيمىىا بىىين  الت بي ىي

لضىحايا التي لاءت بالعديد من المكتسىبات و (. اليا هرسة سهاا للتممين)ال ارات للتممين 

 . الحواد  المدرسية

لاء ختيجة دراسة تشريصية قام  بها الىوزارة، " المدرسيالضماا ت،اقية ىبراا او

 :للمساطر والتدابير المتبعة لمعالجة مل،ات الحواد  المدرسية والتي خلص  ىل  ما يلي

ت ادا النصو  ال اخوخية المؤطرة للحواد  المدرسية والتي لم تعىد قىادرة على  مسىايرة  -

بىي عمومىا والمنظومىة التربويىة على  المستجدات والت ورات التي يعرفها المجتمىع الم ر

 ول  الرصو ؛

سالف الذسر، للحىواد  التىي يتعىرض لهىا التالميىذ  1122جستوبر  26عدا ت  ية لهير  -

 ج ناء المسافة ال،اصلة بين السكن وم ر المؤسسة التعليمية؛

 ؛% 10اقتصار التعوي  عن العجه الدائم الذه يساوه جو يتجاوز خسبة  -

 ضعف م ادير التعويضات الممنو ة للتالميذ ضحايا الحواد  المدرسية؛ -

 عدا ت  ية المصاريف ال بية والصيدلية؛ -

 17طىىوع مسىى رة معالجىىة مل،ىىات الحىىواد  المدرسىىية بحيىىث يمىىر الملىىف بمزيىىد مىىن  -

 مر لة؛

 ضىىعف االعتمىىادات الماليىىة المرصصىىة لت  يىىة مسىىتح ات مل،ىىات الحىىواد  المدرسىىية، -

مما يترتى عن  عجه سنوه وتراسم للمل،ات وعدا تسويتها فىي نلىاع مع ولىة، ممىا يىؤده 

".ىل  س وطها في ىهكالية الت ادا الرباعي
9
 

                                                 
7
 .16لواخى المسؤولية في مجاع الحواد  المدرسية،   - 
8
 .12المرلع الساب ،   - 
9
 .14المرلع الساب ،   - 
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 وتىم 2000 - 1999 اسىيرالد الموسىم مىن بدايىة االت،اقيىة بهىذم العمىل بىدج وقىد"

مىن  ابتىداء ابه العمل وبدج 2007 مايو 29 يوا وتجديدتا 2003 هتنبر 10 تعديلها بتاريخ

".لمدة خمق سنوات  2007 هتنبر فاتح
10
  

ين على  خىالف  ىرفال ج ىد يعبىر، مىا لىم يةسىاخم مدة سل ضمنيا عندويتم تجديدتا 

ويحىدد فىاتح . عل  اصقل قبل تاريخ التجديىد( 6)ذلل بواس ة رسالة مضموخة، ستة جههر 

".سموع تاريخ لتجديد االت،اقية 2012هتنبر 
11
    

 :تضمن تذم االت،اقية تممين المراطر التالية : "و سى البند النالث منها 

  ؛...الحواد  المدرسية سما تي معرفة في البند العاهر -

 47و  47و  14المسؤولية المدخية لمؤسسات التربية والتعلىيم العمىومي، طب ىا لل،صىوع  -

 ".من قاخوا االلتهامات والع ود 41و  44مكرر و 

 :اصقساط السنوية للتممين سما يلي "بند الرابع وقد  دد ال

بالنسىىبة لكىىل تلميىىذ متمىىدرس بمسىىالت التعلىىيم العمىىومي بالوسىىس ( 12)ا نىىا عشىىر درتمىىا  -

 الحضره؛

بالنسىىىبة لكىىىل تلميىىىذ متمىىىدرس بمسىىىالت التعلىىىيم العمىىىومي بالوسىىىس ( 04) ماخيىىىة دراتىىىم  -

 ال روه؛

 :بالنسبة ( 17)خمسة عشر درتما  -

 جساتذة التربية البدخية؛للمؤطرين و 

  ق ىاع التربيىة الوطنيىة  –لكل تلميذ مسجل بمراسه التكوين التابعة لهذم الىوزارة– 

وباصقساا التحضيرية لولوج المعاتد جو المىدارس العليىا جو بمقسىاا تحضىير هىهادة 

 ".الت ني العالي

  : وت  ي االت،اقية المراطر التالية"

 في  الة وفاة خالمة عن  اد ة مدرسية؛   :الوفاة -1

يأؤدب التعأوي  ل،ائأدة الشىأر  المسىأت،يد المحىأدد اسىأم  فىأي : العجه البدخي الأدائم -2

" الىولي الشىرعي"جو " اصا"جو " اصق" وصأل التأممين و فأي التصأريح بالحاد ة، ل،ائدة 

 ؛ "المؤمن ل "جو 

لية تىىىروي  ال بىىىي والمصىىىاريف الصىىىيدتعىىىوي  المصىىىاريف ال بيىىىة والن ىىىل وال -3

 ؛ واالستش،اء واستبداع اصسناا

 التعوي  اليومي عن االستش،اء؛  -2

 بتعىوي  مصىاريف خ ىل لنىث تلتها الشىرسة، عنىد ت ىديم و ىائ  اإل بىات،: خ ل الجنة  -7

المؤمنين ضىحايا  ىأواد  مدرسىأية مىأن مكىاا الوفىاة ىلى  م ىر سىكنهم، وذلىل فىي  ىدود 

".لهذا ال رض الس ف المحدد
12
  

                                                 
10
 .11المرلع الساب ،   - 
11
 .البند السادس من ات،اقية الضماا المدرسي - 
12
بىىالموقع اإللكتروخىي للىوزارة الوصىىية  2020مىاه  21موضىوع تحى  عنىىواا الحىواد  المدرسىية هىىوتد بتىاريخ  - 

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/DAJC/DefAccidentScolaire.pdf  

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/DAJC/DefAccidentScolaire.pdf
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خصىو  جخىرب ذات جصىدرت الىوزارة الوصىية عىدة  للنصىو  السىاب ة وىضافة

 :منها  صلة بالحواد  المدرسية

فىىي موضىىوع تكىىوين ومعالجىىة مل،ىىات  1114سىىيتمبر  22تىىاريخ ب 103 المىىذسرة رقىىم -

 .الحواد  المدرسية و واد  الش ل والمصلحة

 ىىىوع لىىىاترة العنىىىف بالمؤسسىىىات  1111 هىىىتنبر 23بتىىىاريخ  11/401المىىىذسرة رقىىىم  -

 .التعليمية

 . وع تجديد ات،اقية الضماا المدرسي 2001يوخيو  06بتاريخ  16المذسرة رقم  -

فىي هىما تحديىد مهىاا اصطبىاء باصساديميىة اللجنىة  2001خوخبر 12بتاريخ  134المذسرة  -

  .ال بية الجهوية المشترسة

الراصىة بتعىديل ات،اقيىة الضىماا المدرسىي  2011 فبرايىر 24بتىاريخ  32المذسرة رقىم  -

 .وبروتوسولها الت بي ي

 .في هما التممين عن الحواد  المدرسية 2011هتنبر  01بتاريخ  121المذسرة  -

فىىىي هىىىما تىىىدبير مل،ىىىات الحىىىواد   2011يوخيىىىو  2بتىىىاريخ  011×11المىىىذسرة رقىىىم  -

 .المدرسية و واد  الش ل والمصلحة

 .مجاع الحواد  المدرسيةلواخى المسؤولية في  -

  .والع ود االلتهامات قاخوا من 41و  44مكرر و  85 و 47و  14ال،صوع  -

وتهدف مرتلف تذم النصو  ىل  توضىيح اإللىراءات والمسىاطر المتبعىة  مايىة          

لح ىىىوق المعنيىىىين بىىىاصمر مىىىن الضىىىياع بسىىىبى اصخ ىىىاء التىىىي قىىىد ترتكىىىى ج نىىىاء معالجىىىة 

 ...  المل،ات
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 :الفصل الثاتي 

في إطار ظهير  الحقوق و الضمانات المخولة في حالة وقوع حادثة مدرسية

 وفي إطار اتفاقية الضمان المدرسي 2491

 : األول المبحث

 2491في إطار ظهير  الحقوق و الضمانات المخولة في حالة وقوع حادثة مدرسية

التىممين المدرسىي ضىماخة جساسىية للتلميىذ لموالهىة المرىاطر التىي يمكىن جا  يعتبر

 :ويمكن جا يست،يد التلميذ من ج د جخواع التممين التالية .يتعرض لها ج ناء الدراسة

 تممين الدولة؛  -1

 .التممين في ىطار الضماا المدرسي  -2

، يسى س 1122في ىطار لهير  1111تو الو يد الذه ساا سائدا قبل  تممين الدولة  

  .لتممين في ىطار الضماا المدرسيتذا التممين عندما يؤده التلميذ والى ا

المتعلىى  بىىالتعوي  عىىن الحىىواد  المدرسىىية التىىي  1122جستىىوبر  26لىىاء لهيىىر 

ضمن  رسة تشىريعية متكاملىة، والى    يتعرض لها تالميذ المؤسسات المدرسية العمومية

المشرع مشكلة الحواد  المدرسية بروا التماعية وتضامنية واضحة، ىذ بدج ب رسىاء  بها

خظىىاا مسىىؤولية المعلمىىين ومىىول،ي الشىىبيبة والرياضىىة عىىن الضىىرر الحاصىىل لألط،ىىاع 

والشباا خالع الوق  الذه يولدوا في  تح  مراقبتهم، مت  ساخ  تلىل اصضىرار رالعىة 

 ...ه  للتلميذىل  ىتماع المعلم ج ناء  راست  وتولي

علىى  ضىىماا التعىىوي  للضىىحية بمجىىرد  صىىوع  1122جستىىوبر  26ي ىىوا لهيىىر 

الضرر، وب   النظر عن ولود مسؤوع عن  جو عدا ولودم، ف خ  ال مجاع للحىديث فىي 

تذا الظهير ال عن الر م وال عن العالقة السىببية بم،هومهىا فىي ىطىار المسىؤولية المدخيىة، 

والعالقىىة السىىببية فىىي ىطىىار تىىذا النظىىاا، ي تصىىر . رسىىيةفىىالمهم تىىو وقىىوع الحاد ىىة المد

    .م،هومها عل  التمسد من رلوع الضرر للحاد ة المدرسية وليق لشيء نخر

بمخىىى  تعىىىوي  لهافىىىي،  1122جستىىىوبر  26جقىىىرم لهيىىىر يتميىىىه التعىىىوي  الىىىذه 

ا بضىىحية الحاد ىىة المدرسىىية، وذلىىل خالفىى وبالتىىالي  يىىر سىىاف لت  يىىة الضىىرر الال ىى 

شىىمل التعىوي  سافىة الرسىارة التىي جصىاب  المتضىىرر عىد العامىة التىي ت ضىي بىما يلل وا

 .والمصروفات التي اض ر جو سيض ر ىل  ىخ،اقها، وذلل لكسى ما فات 

بىاختالف خىوع اإلصىابة التىي  وترتلف التعويضات التي ي ررتا الظهيىر المىذسور،

  %10فى ذا ساخى  تلىل اإلصىابة ال تصىل ىلى  خسىبة . تلح  التلميذ ختيجة الحاد ة المدرسية

من العجه البدخي الدائم، ف ا الدولة تتكلف بمصاريف العالج ف س، جما ىذا ساخ  تصل ىل  
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باإلضىىافة ىلىى  تلىىل النسىىبة جو ت،وقهىىا، تتك،ىىل الدولىىة بمىىنح التلميىىذ المصىىاق ىيىىرادا عمريىىا 

."مصاريف العالج
13
 

تضىىىمن الدولىىىة التعىىىوي  عىىىن الحىىىواد  التىىىي يتعىىىرض لهىىىا التالميىىىذ المسىىىجلة "

جسماؤتم باختظاا بالمؤسسات المدرسىية العموميىة، وذلىل ج نىاء الوقى  الىذه يولىدوا فيى  

مىىن الظهيىىر الشىىريف  1طب ىىا لم تضىىيات ال،صىىل  "...بهىىذم المهمىىةتحىى  رقابىىة المكل،ىىين 

المتعل  بالتعوي  عىن الحىواد  المدرسىية التىي يتعىرض  1122جستوبر  26المؤرف في 

النىاخي  ال،صىلسما وقع ت ييرم وتتميمى ؛ فحسىى  لها تالميذ المؤسسات المدرسية العمومية

والصىيدلية االستشى،اء والتعىوي  عىن المصىاريف ال بيىة مصىاريف " تتحمل الدولىة من 

وهراء اللوازا واصلههة الراصة بتبديل جعضاء الجسىم الناقصىة وسىذا المعىا  فىي  الىة 

  ".الوفاة جو عند  دو  عجه، وسذا المصاريف التمبينية في  الة الوفاة

مباهرة ىل  المؤسسىات االستشى،ائية   النالث ال،صل المصاريف  سى تؤدب تذمو

 :جو للمموخين

علىى  الجماعىىات  جا ت،ىىوق التعىىاريف الم ب ىىةال يمكىىن ىا مصىىاريف االستشىى،اء  -

 .العمومية

قىىرار  بمولىىال بيىة والصىيدلية التعري،ىة المحىددة  ت،ىوق المصىاريفال يمكىن جا  -

 . الكاتى العاا للحماية

 ة المنصو  عليها في ال،صل السادسولتحديد تذم المصاريف ف ا اللجنة الراص -

 .بح  الت دير في سل الحاالت بعدم تحت،ظ

تتحمىل : "مىن خ،ىق الظهيىر على  جخى   ال،صىل النالىث مكىرروباإلضافة ىل  ذلل خى  

مصاريف خ ىل التلميىذ المصىاق عنىد اإلدالء بشىهادة طبيىة تنبى  جا الجىروا  الدولة جيضا

 ."تت لى عاللا اليمكن ىع اؤم في المكاا الذه وقع  في  الحاد ة

 يحىىدد فىىي خسىىبة عجىىه دائىىمينشىىم عنهىىا الحىىواد  التىىي "علىى  جا  الرابىىع ال،صىىلوخىى  

الحى  فىي االسىت،ادة مىن تعىوي  ممنىوا فىي  تع ىي المصىاق بالحاد ىة عل  اصقل% 10

 .  بص،ة مؤقتة من طرف اللجنة الراصة لمدة سنةهكل ىيراد يحدد مبل 

جا  تبىين ولمىدة خمىق سىنوات بعىد استشىارة طبيىةسىل سىنة  تذا التعوي ويجدد ضمنيا  -

 .ت يرخسبة العجه لم ت

 الة خ   جو زيىادة خسىبة العجىه تعىرض ال ضىية مىن لديىد على  اللجنىة الراصىة  وفي -

 .قصد تحديد مبل  اإليراد الجديد

ويحدد خهائيا مبلى  اإليىراد عنىد خهايىة مىدة الرمىق سىنوات المشىار ىليهىا جعىالم  يىر جخى   -

ات تضاف عند االقتضاء ىل  اإليراد المحدد بعد اختهاء مىدة الرمىق سىنوات وسىذا اإليىراد
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، زيىىادات تحسىىى طب ىىا للمعىىامالت المحىىددة بنىىاء علىى  الممنو ىىة مؤقتىىا طيلىىة خ،ىىق المىىدة

 ...ت ور اصلر اصدخ  المعموع ب  س اعدة ال تساق زيادات ىيرادات  واد  الش ل

الراصة بناء عل  العناصر المعروضة عل  جخظارتا قصد الت ىدير، اللجنة حدد سذلل وت -

الرجسماع الممنوا ل،ائدة ذوه الح وق فىي  الىة وفىاة المعنىي  مبل  التعوي  جو اإليراد جو

 ".باصمر

ال يمىنح للمسىت،يدين ىال تعويضىا  1122جستىوبر  26ىذا سىاا لهيىر " وعل  العموا

جا علىى  ضىىحايا الحىىواد  المدرسىىية جا يكت،ىىوا بىىذلل، بىىل ىا لهافيىىا، فىى ا ذلىىل ال يعنىىي 

فىىىع دعىىىوب المسىىىؤولية المدخيىىىة م تضىىىيات الظهيىىىر المىىىذسور قىىىد فتحىىى  لهىىىم ىمكاخيىىىة ر

مكىىرر مىىن قىىاخوا االلتهامىىات والع ىىود، جو مىىا  47و  47المنصىىو  عليهىىا فىىي ال،صىىلين 

".تمنح  ات،اقية الضماا المدرسي
14
 

مىىايو  2لهيىىر )": مىىن قىىاخوا االلتهامىىات والع ىىود مكىىرر 47ال،صىىل  يىىث خىى  

يسىمع المعلمىوا ومول،ىو الشىىبيبة والرياضىة عىن الضىىرر الحاصىل مىن اصط،ىىاع  (1122

 .والشباا خالع الوق  الذه يولدوا في  تح  رقابتهم

والر ىىم جو عىىدا الحي ىىة جو اإلتمىىاع الىىذه يحىىتج بىى  علىىيهم، باعتبىىارم السىىبى فىىي 

 . صوع ال،عل الضار، يلها المدعي ى بات  وف ا لل واعد ال اخوخية العامة

ومىىول،ي ىدارة  العىىاالميىىع الحىىاالت التىىي ت ىىوا فيهىىا مسىىؤولية رلىىاع التعلىىيم وفىىي 

الشبيبة ختيجة ارتكاق فعل ضار جو بمناسبت  ىما من اصط،اع جو من الشباا الذين عهد بهىم 

ىليهم بسبى ولائ،هم وىما ضدتم في خ،ق اص واع، تحىل مسىؤولية الدولىة محىل مسىؤولية 

الذين ال تجوز م اضاتهم جبىدا جمىاا المحىاسم المدخيىة مىن المتضىرر جو  المول،ين الساب ين،

 .من ممنل 

وي ب  تذا الحكم في سل  الة يعهد فيها باصط،ىاع جو الشىباا ىلى  المىول،ين السىاب  

ذسرتم قصد التهذيى الرل ي جو الجسده الذه ال يرالف الضوابس، ويولىدوا بىذلل تحى  

 .دوا اعتبار لما ىذا وقع ال،عل الضار في جوقات الدراسة جا خارلها رقابتهم،

ويجوز للدولة جا تباهىر دعىوب االسىترداد، ىمىا على  رلىاع التعلىيم ومىول،ي ىدارة 

 .الشبيبة وىما عل  ال ير، وف ا لل واعد العامة

وال يسوغ، في الدعوب اصصلية، جا تسىمع هىهادة المىول،ين الىذين يمكىن جا تباهىر 

 .ولة ضدتم دعوب االستردادالد

وترفىىع دعىىوب المسىىؤولية التىىي ي يمهىىا المتضىىرر جو جقاربىى  جو خل،ىىاؤم ضىىد الدولىىة 

قاضىي "محكمىة جو  االبتدائيىة باعتبارتا مسؤولة عن الضرر وف ا لما ت دا، جمىاا المحكمىة

 .المولود في دائرتها المكاا الذه وقع في  الضرر" الصلح
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عىىوي  اصضىىرار المنصىىو  عليهىىا فىىي تىىذا ال،صىىل ويىىتم الت ىىادا، بالنسىىبة ىلىى  ت

 ".ال،عل الضار بمضي  ال  سنوات، تبدج من يوا ارتكاق

 :المبحث الثاني 

 الحقوق و الضمانات المخولة في حالة وقوع حادثة مدرسية

 اتفاقية الضمان المدرسيفي إطار 

ات،اقيىىة الضىىماا  التىىي تحىىددتا مجىىاالت الضىىماا عىىنالبنىىد النىىاخي عشىىر تحىىد  

 :ت  ي تذم االت،اقية المراطر التالية سهاا للتممين،  يث مع هرسة  المدرسي

في  الة وفىاة خالمىة عىن  اد ىة مدرسىية جو خىالع السىنتين المىواليتين لتىاريخ : الوفاة  -1

منصىو  عليى  فىي البنىد  تذم الحاد ىة، ت ىوا الشىرسة بىمداء رجسىماع لهافىي وفى  مىا تىو

ل،ائىىدة الشىىر  المسىىت،يد المحىىدد اسىىم  فىىي وصىىل التىىممين وفىىي التصىىريح  ،النالىىث عشىىر

 ".ذوه الح وق"جو " اصا"جو " اصق"بالحاد ة، ل،ائدة 

التعوي  ل،ائدة الشر  المست،يد المحدد اسم  فىي وصىل  بيؤد: العجه البدخي الدائم  -2

جو " الشىىىىرعيالىىىىولي "جو " اصا"جو " اصق"التىىىىممين وفىىىىي التصىىىىريح بالحاد ىىىىة، ل،ائىىىىدة 

 ".  المؤمن ل "

ويؤدب التعوي   سى خسبة العجه سما  ددتها اللجنة ال بيىة اإلقليميىة ومصىادق 

 .عليها من طرف اللجنة ال بية الجهوية المشترسة

 :ويتم ا تساق التعوي  وف  الصي ة التالية 

ئم خسىىىبة العجىىىه البىىىدخي الىىىدا×  (13المىىىادة )رجسىىىماع العجىىىه البىىىدخي الىىىدائم = التعىىىوي  

 .(المحدد)

تم ،ىىة يىىوىذا ترتىىى عىىن  اد ىىة وا ىىدة عىىدة عاتىىات فىىي عضىىو جو جعضىىاء مرتل 

يتجىاوز المبلى  اإللمىالي للتعىوي  الرجسىماع المحىدد  التعوي  عن سل عاتة على  جا ال

 .سس ف للعجه البدخي الكلي

تعىىىىوي  المصىىىىاريف ال بيىىىىة والن ىىىىل والتىىىىروي  ال بىىىىي والمصىىىىاريف الصىىىىيدلية  -

تلتها الشرسة بما تىؤده ل،ائىدة الشىر  المسىت،يد المحىدد : واالستش،اء واستبداع اصسناا 

الىىولي "جو " اصا"جو " اصق"، ل،ائىىدة اسىىم  فىىي وصىىل التىىممين وفىىي التصىىريح بالحاد ىىة

 بيىة والصىيدلية ومصىاريف التىروي  ال بىي المصىاريف ال". المؤمن لى "جو " الشرعي

واالستشىى،اء ومصىىىاريف اسىىىتبداع اصسىىىناا، النالمىىىة عىىىن  اد ىىىة مدرسىىىية، وذلىىىل طب ىىىا 

 .للتعري،ة الوطنية وفي  دود الس ف المحدد لهذا ال رض في البند النالث عشر
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سمىىا تلتىىها الشىىرسة، عنىىد ت ىىديم و ىىائ  اإل بىىات، بتعىىوي  مصىىاريف خ ىىل التالميىىذ  

وذلىىىل فىىىي  ىىىدود جل،ىىىي درتىىىم لمدرسىىىية المعرفىىىة فىىىي البنىىىد العاهىىىر الحىىىواد  اضىىىحايا 

 .ضمن الس ف المحدد للمصاريف ال بية المشار ىليها في البند النالث عشر( 2000000)

يىتم اعتمىاد وعند قياا ج د الروا  بن ىل المصىاق دوا تسىليم و ي ىة إل بىات ذلىل،  

السىى ف المحىىدد للمصىىاريف  ضىىمن( 700000)مائة درتىىم تعىىوي  لهافىىي قىىدرم خمسىى

 .ال بية المشار ىليها في البند النالث عشر

ل،ائىىدة الشىىر  المسىىت،يد تلتىىها الشىىرسة بىىما تىىؤده : التعىىوي  اليىىومي عىىن االستشىى،اء  -

جو " اصا"جو " اصق"المحىىدد اسىىم  فىىي وصىىل التىىممين وفىىي التصىىريح بالحاد ىىة، ل،ائىىدة 

ميىا عىن مىدة ىقامىة المىؤمن لى  بالمستشى،  ، تعويضىا يو"المؤمن ل "جو " الولي الشرعي"

يومىا، تبعىا لتعىوي   120، لمىدة جقصىاتا  ة مدرسية معرفة في البند العاهىرعل  ى ر  اد

 .لهافي محدد في البند النالث عشر

تلتىىها الشىىرسة، عنىىد ت ىىديم و ىىائ  اإل بىىات، بتعىىوي  مصىىاريف خ ىىل لنىىث : خ ىىل الجنىىة  -

فىىي البنىىد العاهىىر، مىىن مكىىاا الوفىىاة ىلىى  م ىىر المىىؤمنين ضىىحايا  ىىواد  مدرسىىية معرفىىة 

    .  سكنهم، وذلل في  دود الس ف المحدد لهذا ال رض في البند النالث عشر

  :وف  ما يلي  مبال  التعويضات عنالنالث عشر  البند تذا تحد  يث 

 الضماخاتمبل   مجاع الضماخات

 المؤطروا التالميذ

 درتم 20000 درتم 40000 الوفاة

 درتم 70000 درتم 40000 (IPP)العجه البدخي الدائم 

 ال هيء درتم 20000 مصاريف االستش،اء

المصىىىىىىىىىاريف ال بيىىىىىىىىىة والن ىىىىىىىىىل 

روي  والمصىىاريف الصىىيدلية تىوال

طب ىىا للتعري،ىىة  % 100فىىي  ىىدود 

 الوطنية

 درتم منها 16000

درتىىىىم مرصصىىىىة لن ىىىىل  2000

 المصاق

 درتم 7000

 هيءال  درتم 2000 استبداع اصسناا

 120درتما لليىوا فىي  ىدود  40 التعوي  اليومي عن االستش،اء

 يوما

 ال هيء

 خ ل الجنة

 داخل الم رق -

 من الرارج -

 

 درتم 7000

 درتم 20000

 

 درتم 7000

 درتم 20000
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 :ف د جهار ىلي  البند السابع عشر وتو  مجاع الضمااوفيما يتعل  ب

 :المسؤولية المدخية  - ج

يهدف تممين المسؤولية المدخية للمؤسسات التعليمية ىل  ضماا اء ىار الماليىة النالمىة 

مىن  41و  44مكىرر و  47و  47و  14عن المسؤولية المدخية للمؤمن ل  ت بي ا لل،صوع 

قىىاخوا االلتهامىىات والع ىىود، ختيجىىة اصضىىرار الجسىىدية والماديىىة لأل يىىار، جو اصضىىرار 

لتالميىذ عنىدما يتوالىدوا تحى   راسىة مؤسسىة التربيىة والتعلىيم الجسدية التي قد تلحى  با

النىىامن البنىىد العمىىومي جو مراسىىه التكىىوين التابعىىة للىىوزارة، فىىي  ىىدود المبلىى  المحىىدد فىىي 

 .عشر

 يىىر جا اصضىىرار الجسىىدية والماديىىة التىىي قىىد تلحىى  بالتلميىىذ ال يمكىىن تعويضىىها  

لر ىىم المنسىىوق لىىرئيق المؤسسىىة جو ىال فىىي  الىىة ا" المسىىؤولية المدخيىىة"بمولىىى ضىىماا 

 .تابعي ، والمتعين ى بات  من طرف طالى التعوي  طب ا لل اخوا

 :التسممات ال ذائية  - ق

يمتد ضماا المسؤولية المدخية لمؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراسىه التكىوين 

ال ذائيىىة التىىي قىىد تلحىى  التالميىىذ ختيجىىة ت ىىديم مىىواد  التابعىىة للىىوزارة فىىي  ىىاالت التسىىممات

 . ذائية جو مشروبات داخل م اعم المؤسسة جو بمناسبة التظاترات المنظمة من طرفها

ويشمل تذا الضماا مرل،ىات ون ىار التسىممات ال ذائيىة التىي قىد تظهىر خىالع سىنة 

 .التممين

حدد لهذا ال رض في ويرصم مبل  التعوي  عن التسممات ال ذائية من الس ف الم

،  سىى عىدد وطبيعىة ومصىدر  ىواد  التسىممات ال ذائيىة من االت،اقيىةالبند النامن عشر 

 .الموالية

 .سما يجدد س ف مبل  الضماا ضمنيا مع بداية سل سنة تممين

س ف الضماخات المنصو  عليهىا فىي تىذا الجىهء  سىى  البند النامن عشر  ددو

 :سنة التممين وف  ما يلي 

 لألضرار الجسدية؛درتم بالنسبة  2270000 -

 درتم بالنسبة للتسممات ال ذائية؛ 1000000 -

 .درتم بالنسبة لألضرار المادية 1700000 -

يسىىىتنن  مىىىن ضىىىماا المسىىىؤولية المدخيىىىة لمؤسسىىىات التربيىىىة والتعلىىىيم العمىىىومي و

 : سى البند التاسع عشرومراسه التكوين التابعة للوزارة 
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 اصضرار التي يسببها التالميذ لأل يار في  الة عدا توالدتم تح   راسة المؤسسة؛ -

جو ممنليى  الشىرعيين، ىذا سىاا المىؤمن لى  اصضرار الناتجة عن خ   ىراده للمىؤمن لى   -

 هرصا معنويا؛

والحىرق اصتليىة والتظىاترات اال تجاليىة ... اصضرار التىي تسىببها الحىروق اصلنبيىة -

ت و االت ى الق المؤسسة واصعماع اإلرتابية وجعماع اإلتالف المرتكبة فىي واإلضرابا

 ...ىطار العمليات اإلرتابية والترريبية المدبرة

وسىذا الىهالزع ... اصضرار الناتجة عن اإلعصارات والهوابع والعواصف وال،ياضاخات -

     ...   واصمواج العاتية وباقي الكوار  التي لها طابع ال وة ال اترة

" الضىماا المدرسىي"سل عملية خاتجة عن المسىؤولية المدخيىة فىي ىطىار ات،اقيىة "و 

تت ىىادا بمضىىي سىىنتين ابتىىداء مىىن تىىاريخ الحىىد  الىىذه جختجهىىا، طب ىىا للشىىروط المنصىىو  

،  سىى "المتعلى  بمدوخىة التىممين 11-11من ال اخوا  34و  31و  36عليها في ال،صوع 

 .البند العشرين
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 : الثالثالفصل 

 في حالة وقوع حادثة مدرسية الواجب اتخاذهااإلجراءات 

 :المبحث األول 

 في حالة وقوع حادثة مدرسية األوليةاإلجراءات 

من اصمور التي يجىى ىيالؤتىا  ايىة اصتميىة مىن المدرسية   الحواد  تدبير مل،ات

وقىىوع جخ ىىاء  جلىىل الح،ىىال علىى    ىىوق المصىىاق، وعىىدا تعريضىىها للضىىياع فىىي  الىىة

التي يجى ال ياا بهىا فىي  الىة  اصولية وفيما يلي ت،صيل لإللراءات ،ىلرائية في معالجتها

   :وقوع  اد ة مدرسية

ىذا سىىاا المسىىعف تل ىى  تكوينىىا فىىي سي،يىىة ت ىىديم ) للمصىىاق اصوليىىة ت ىىديم اإلسىىعافات -

ىع ىىاء اصتميىىة ال صىىوب لهىىذم المسىىملة بىى دراج  اإلسىىعافات اصوليىىة، وعلىى  المسىىؤولين

تكوينات لألطىر التربويىة واإلداريىة فىي موضىوع اإلسىعافات اصوليىة، جو ىدراج مجىهوءة 

 (.  لإلسعافات اصولية ضمن م رر تكوين اصطر التربوية واإلدارية

 ىخبار السيد مدير المؤسسة من طرف المسؤوع عن الحراسة بالحاد ة؛ -

 مدير لإلسعاف قصد تولي  المصاق ىل  المستش، ؛استدعاء ال -

 توليه  ىل  مكاا توالد ابن ؛استدعاء اصق جو الولي و -

 ساعة من وقوع الحاد ة؛ 48 فوات قبل المستش،  ىل  يول  التلميذ  -

التلميىذ؛ مىن  يىث اصسىباق ىخجاز ت رير م،صل عىن الحاد ىة مىن طىرف المسىؤوع عىن  -

 ؛وتوقيعاتهم الشهود اتو سذا توية المصاق و تصريح زماا وقوعها،ومكاا و

ىخجاز تصىميم يحىدد مكىاا و قىوع الحاد ىة و المكىاا الىذه سىاا يولىد بى  المسىؤوع عىن  -

 .التلميذ وق  وقوعها

 خموذج ت رير  اد ة مدرسية مع تصميم موقع الحاد ة
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 عمرو سناءمن 

 التعليم اإلعداده ةجستاذ: اإلطار

 12327614: رقم التملير 

 الناخوية اإلعدادية ال دس: م ر العمل 

 المديرية اإلقليمية بت واا

 
 تأ 1221هواع  1ت واا في     

 ا2020ماه  30المواف  ع      

 

 

 :ىل  السيد مدير 

 الناخوية اإلعدادية ال دس

 بت واا

 تقرير عن حادثة مدرسية: الموضوع 

 سالا تاا بولود موالخا اإلماا

عالقة بالموضوع المشار ىلي  جعالم، جخبرسم جخ  ج ناء  صة التربيىة البدخيىة  ،وبعد

 2020 مىاه 30، تىذا اليىوا مىن المسىتوب النىاخي اإلعىدادهالتي است،اد منها ال سم النىامن 

مىىن السىىاعة التاسىىعة ىلىى  العاهىىرة صىىبا ا، سمىىا تىىو مسىى ر فىىي لىىدوع الحصىى ، تحىى  

داخل ملعى سىرة السىلة بالمؤسسىة، سى    التلميىذة ىهرافي بص،تي جستاذة للتربية البدخية 

، 17/14بت واا، والحاملة لرقم التسىجيل  2001يوخيو  7خجالء قاسمي، المهدادة بتاريخ 

اليمن  عل  الساعة التاسعة والربع  يدتاج ناء قيامها بحرسات رياضية، جدت ىل  سسر في 

، مسىتوب النىاخي اإلعىدادهمىن الو ضر خالع تىذم الحصىة تالميىذ ال سىم النىامن . صبا ا

 :ومن بين تؤالء الشهود 

 سامية صدي ي   التوقيع                               ج مد منسي     التوقيع

 سمير الر الي   التوقيع                               فاطمة هرف   التوقيع         

 .وتذا ما ولى ب  اإلخبار، وت،ضلوا ب بوع جزس  التحيات

 .لسالاوا

 :المرفقات

تصىىميم يبىىين مكىىاا وقىىوع الحاد ىىة و موقىىع 

بحصىىىة التربيىىىة البدخيىىىة،  ةالمكل،ىىى ةاصسىىىتاذ

 .وموقع التلميذة المصابة

 توقيع 

 سناء عمرو
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 تصميم مكان وقوع الحادثة

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

       

  

  

   

      

 

 الجناا اإلداره

 ملعى سرة السلة مكاا توالد اصستاذة

 مكاا توالد التلميذة

 

 اصقساا
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الحاد ىة قصىد ىرسىال  ىلى   ملىف تكىوين على  مىدير المؤسسىة يسىهر ذلىل بعىد  ىم

ت،اقية الضماا المدرسىي  سى البروتوسوع الت بي ي ال الملف المديرية اإلقليمية، ويتكوا

 :من

 ال بية اصولية؛ الشهادة -

خسرة من ب اقة التعريى  الوطنيىة بالنسىبة للمسىت،يد المعلىن عنى  فىي التصىريح بالحاد ىة  -

 وسذا في وصل التممين؛

 خسرة من ع د ازدياد المؤمن ل ؛ -

 خسرة من الك،الة الشرعية في  الة ما ىذا ساا المست،يد  ير جق جو جا المؤمن ل ؛ -

 الة وقوع الحاد ة عل  ال ري  العمومي؛في  استعماع زمن المؤمن ل   -

 الم بوع المتعل  بحواد  السير في  الة  اد ة سير؛

 ...و ائ  ى بات التعوي  -

 :المبحث الثاني 

 اإلجراءات العامة المرتبطة بتدبير الحوادث المدرسية

 

 103 رقىم المىذسرةمىن بينهىا وردت عدة مذسرات برصىو  الحىواد  المدرسىية 

فىىىي موضىىىوع تكىىىوين ومعالجىىىة مل،ىىىات الحىىىواد  المدرسىىىية  1114سىىىيتمبر  22يتىىاريخ 

الت بي ية في  الىة وقىوع  اد ىة اإللراءات "وخص  عل  جا و واد  الش ل والمصلحة 

    :مدرسية

 :بالنسبة لرئيق المؤسسة -ج

عل  رئيق المؤسسة ىهعار النيابة بواس ة خظير من التصريح بوقوع الحاد ة فىي  يجى -

 .ساعة 24لرف ال يتعدب 

ويسهر عل  تكوين ملف الحاد ة إلرسىال  ىلى  النيابىة بعىد التمسىد مىن تىوفرم على  لميىع  -

 .الو ائ  الالزمة

 :بالنسبة للنيابة -ق

بالحاد ىة فىور التوصىل  -سىم المنازعىاتق -ىخبار مديرية الشؤوا ال اخوخية والمنازعات  -

 .بالتصريح بها

ىرساع الشهادات ال بية ىل  اللجنىة ال بيىة اإلقليميىة لمراقبىة صىحتها والمصىادقة عليهىا  -

 .1114مارس  6بتاريخ  6طب ا لمنشور ساتى الدولة في الصحة رقم 
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المصىىلحة بعىىد التوصىىل بنتيجىىة اللجنىىة ال بيىىة اإلقليميىىة تىىتم دراسىىة الملىىف مىىن طىىرف  -

 10المرتصة بالنيابة وتبعث ب  ىل  قسم المنازعات ىذا ساخ  خسبة العجه تعىادع جو ت،ىوق 

% . 

فيحىت،ظ بهىا فىي النيابىة للرلىوع ىليهىا  % 10جما المل،ات التي ت ل خسبة العجه فيها عىن  -

  ".عند االقتضاء

فىىي  سىىبما ورد  وجتىىم اإللىىراءات الىىالزا ال يىىاا بهىىا ى ىىر وقىىوع  اد ىىة مدرسىىية

في هما تدبير مل،ات الحواد  المدرسية  2011يوخيو  20بتاريخ  011×11المذسرة رقم 

        :و واد  الش ل والمصلحة تي 

ىهعار مديرية الشؤوا ال اخوخية والمنازعىات، على  ولى  االسىتعجاع، مىن طىرف مىدير  -

 للتربية والتكوين ومصالحها اإلقليمية؛ المؤسسة تح  ىهراف اصساديمية الجهوية

التمسىىد مىىن اسىىتي،اء ملىىف الحاد ىىة المدرسىىية لجميىىع الو ىىائ  الضىىرورية المكوخىىة لىى  قبىىل  -

التصريح بالحاد ة والملف ال بي المتضمن للشىواتد ال بيىة )ىرسال  ىل  المديرية المعنية 

المصادق عليها من طىرف اللجنىة ال بيىة اإلقليميىة وخسىرتاا مىن ع ىد االزديىاد وخسىرتاا 

 ؛(مصادق عليها( ة)للتعريف صق التلميذمن الب اقة الوطنية 

 :تعبئة ملف الحاد ة المدرسية بشكل واضح وصحيح  -

  يجىىى جا يتضىىمن تىىاريخ ومكىىاا الحاد ىىة : بالنسىىبة لم بىىوع التصىىريح بالحاد ىىة

 ووص،ا دقي ا لظروف وقوعها، ويوقع ويرتم ويؤرف من طرف مدير المؤسسة؛

  دقىىة، بحيىىث تصىىف الشىىهادة ال بيىىة  يتعىىين تعبئتىى  بكىىل: بالنسىىبة للم بىىوع ال بىىي

اصوليىىة بشىىكل دقيىى  خىىوع اإلصىىابة الناتجىىة عىىن الحاد ىىة، والىىذه يجىىى جا يتضىىمن 

جيضىىا ت ريىىر اللجنىىة ال بيىىة اإلقليميىىة مىىع تحديىىد خسىىبة العجىىه البىىدخي ( الم بىىوع)

 . الدائم

ىرسىىاع خسىىرة مىىولهة مىىن رسىىم الوفىىاة وهىىهادة طبيىىة جصىىلية للوفىىاة، فىىي  الىىة مىىا جدت  -

 .حاد ة ىل  وفاة المعني باصمرال

أكتةوبر  12اإلجراءات الخاصةة بتسةوية ملفةات الحةوادث المدرسةية فةي إطةار ظهيةر  -2

2491 : 

 :ت،عيال لم تضيات الظهير المذسور جعالم، يتعين اتراذ اإللراءات التالية 

ىرساع مل،ىات الحىواد  المدرسىية التىي يتعىرض لهىا تالميىذ مؤسسىات التربيىة والتعلىيم  -

،عليىة للعىاملين بهىا، والتىي خىتج العمومي ج ناء الوق  الىذه يولىدوا فيى  تحى  الحراسىة ال

علىىى  اصقىىىل، ىلىىى  مديريىىىة الشىىىؤوا ال اخوخيىىىة  % 10هىىىا عجىىىه بىىىدخي دائىىىم يحىىىدد فىىىي عن

ع ضىرورة مراعىاة المىدة التىي تت لبهىا مسى رة معالجىة ، م(النظير اصبي )والمنازعات 

 تدبير تذم المل،ات، وذلل ت،اديا لس وط خ، ة التعوي  في الت ادا الرباعي؛
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استكماع الملف بنسرتين من الب اقة الوطنية للتعريف للمصاق ىذا ساا راهىدا مصىادق  -

طنيىىة للتعريىىف فترسىىل خسىىرتاا مىىن الب اقىىة الو. جمىىا ىذا سىىاا المصىىاق قاصىىرا. عليهمىىا

مصادق عليهما للولي الشرعي مرف ة بو ي ىة تنبى  الك،الىة جو الحضىاخة فىي  الىة ىذا سىاا 

 الولي  ير اصق؛

تسليم سىند اصمىر بىاصداء المتعلى  بىالتعوي  عىن الحاد ىة المدرسىية، ىلى  المسىت،يد منى   -

موقعة من طرف وىرلاع اإلرسالية المرف ة ب  ىل  مديرية الشؤوا ال اخوخية والمنازعات 

 جههر؛( 3)المستلم في جلل ال يتعدب  ال ة 

في  الىة اسىتمرار وت،ىاقم الضىرر، يتعىين على  المصىاق جا يىدلي بشىهادة طبيىة جخىرب  -

 دينة العهد، تحاع مباهرة عل  اللجنة ال بية اإلقليمية قصد المصادقة عليها،  ىم ىرسىالها 

اللجنىة الراصىة "رضىها على  جخظىار ىل  مديرية الشؤوا ال اخوخيىة والمنازعىات، قصىد ع

   ".بتحديد مبال  التعويضات عن الحواد  المدرسية

إجةةةراءات ةاصةةةة بتسةةةوية ملفةةةات الحةةةوادث المدرسةةةية فةةةي إطةةةار اتفاقيةةةة الضةةةمان  -1

 :المدرسي وتدبير االنخراطات 

بالنسبة لإللراءات الراصة بتسوية تىذم المل،ىات فىي ىطىار ات،اقيىة الضىماا المدرسىي،    

 :  يتعين الحر  عل  ف خ

ىرساع م بوع التصريح بالحاد ة المدرسية المؤمنىة مرفىوق بنسىرة مىن وصىل التىممين  -

 جههر من تاريخ وقوع الحاد ة؛( 7)ىل  هرسة التممين في جلل جقصام خمسة 

اسىىتكماع ملىىف الحاد ىىة المدرسىىية لىىدب هىىرسة التىىممين بمصىىوع و ىىائ  ى بىىات التعىىوي   -

 ؛...(ي دائمتش،اء، عجه بدخاسمصاريف طبية، جهعة، )

تسىىليم ىيصىىاع التسىىوية ىلىى  المسىىت،يد مىىن التعىىوي  قصىىد المصىىادقة عليىى  مىىن طىىرف  -

السىىل ات المرتصىىة والىىذه بمولبىى  تصىىدر هىىرسة التىىممين هىىيل التعىىوي  ل،ائىىدة المعنىىي 

 باصمر؛

دد ينىاير مىن سىل سىنة ببياخىات عى 17موافاة مديرية الشىؤوا ال اخوخيىة والمنازعىات قبىل  -

، بالنسىبة لجميىع مؤسسىات التربيىة (الم بىوع اصبىي )المنررطين في التىممين المدرسىي 

والتعلىىيم العمىىومي بمىىا فيهىىا المؤسسىىات التىىي لىىم يىىتم تسىىجيل جه منرىىرط بهىىا، مصىىحوبة 

( الم بىوع الىورده)بالوصالت اصصلية إليداع المبىال  المسترلصىة وىرسىاع خظيىر منهىا 

 ىل  هرسة التممين؛

سىي بالنسىبة لكىل مديريىة ا صائيات سىنوية بعىدد المنرىرطين فىي الضىماا الدرىرساع ى -

 ىقليمية عل   دة ىل  مديرية الشؤوا ال اخوخية والمنازعات؛

بكل الحىواد   ىخبار مديرية الشؤوا ال اخوخية والمنازعات عن طري  البياخات الدورية، -

  .المدرسية المسجلة بجميع مؤسسات التربية والتعليم العمومي في خهاية سل دورة دراسية
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 ةاتمة

 المؤسسىات التعليميىة منهىا ال تكىاد ترلىوالتي  المراطرمن بين الحواد  المدرسية 

لذا واسبها الم نن الم ربي بمجموعىة مىن النصىو  يىمتي على  رجسىها الظهيىر  ،العمومية

ميىذ المؤسسىات المدرسىية الت الشريف المتعل  بالتعوي  عن الحواد  التي يتعىرض لهىا

وتتميمىىى ، وخظىىىرا  ت ييىىىرموقىىىع   سىىىبما 1122ستىىىوبر ج 26العموميىىىة الصىىىادر بتىىىاريخ 

وزارة جبرم     رات  ولسد المدرسية،لمحدوديت  في لبر اصضرار الناتجة عن الحواد  

 المدرسىي ات،اقية الضمااالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

إلضافة ضماخات تكميلية لتلل المنصىو   هرسة سهاا للتممين مع وبروتوسولها الت بي ي

جتى  ب،وائىد جسبىر للمصىابين فىي الحىواد  المدرسىية منهىا  ؛  يىث1122عليها فىي لهيىر 

 العىالج تىوفيرو ، وتوسىيع قاعىدة المسىت،يدين،تممين خس التن ل بين المدرسة وم ر السىكن

جو  المدرسىية الحىواد  عىن النالمىة والصىيدلية ال بيىة المصىاريف للمصىابين باسىترلاع

 عىن يىومي تعىوي  ترصىي  تىم سمىا ،ةمباهىر المصىاريف تىذم التىممين هىرسة بتحمىل

 ... بالمراسه االستش،ائية ىقامتهم مدة طيلة للمصابين يمنح االستش،اء

 ن منهىايمدرسىية والمسىت،يدتعريف الحاد ة ال ىل  وقد ت رقنا من خالع تذا الدرس

الح ىىوق و هىىا،فىىي  الىىة وقوع الوالىىى اتراذتىىااإللىىراءات ، ولهىىاوالنصىىو  المىىؤطرة 

وفىىي ىطىىار ات،اقيىىة الضىىماا  1122فىىي ىطىىار لهيىىر  للمسىىت،يدينالضىىماخات المرولىىة و

 ات،اقية الضماا المدرسي، فىي  ىاع التممين في ىطارمن  المصاق يست،يد يث ؛ المدرسي

 .1122من تممين الدولة في ىطار لهير  وىال است،ادجدائ  لوالى التممين، 

بسىىبى تع ىىد  ور ىىم ولىىود تىىذين التىىممينين ىال جا االسىىت،ادة منهمىىا محىىدودة لىىدا

تتوصىىىل مصىىىلحة الحىىىواد  المدرسىىىية و ىىىواد  المصىىىلحة "المسىىىاطر اإلداريىىىة بحيىىىث 

والش ل التابعة ل سىم المنازعىات بمديريىة الشىؤوا ال اخوخيىة والمنازعىات، سىنويا بحىوالي 

ملىىف  اد ىىة مسىىتوفية  600و  700ملىىف  اد ىىة مدرسىىية، يعىىالج منهىىا مىىا بىىين  6000

."للشروط المنصو  عليها
15
  

 ءر ىىم اإلصىىال ات التىىي لىىاءت بهىىا ات،اقيىىة الضىىماا المدرسىىي مىىا زاع جوليىىا لىىذا

 مل،ىات معالجىة مسى رة وطىوعالتعويضىات  م ىادير جمىور التالميىذ يشىتكوا مىن ضىعف

ت،اقيىة الضىماا المدرسىي مىن الاصمر الذه يستلها مهيدا من التجويد . المدرسية الحواد 

 .للتعويضات باصضرار الحاصلة للضحايا تبسيس للمساطر، ومالءمة

  

                                                 
15
 .23،  في مجاع الحواد  المدرسيةلواخى المسؤولية  - 
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