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 تقديم 

أكيوارش  26تخضع معالجة ملفات الحوااث  الدرسيو ة لدضيضو ات الر  وش ال وشمؤ الدو س   و  

الديعلق راليعامض عن الحااث  الدرسي ة، كدا وقع تغ  شه وتيد ده، وكذا التفاق ة الضدان  1942

 الدرسي  الدبشمة ر ن الازاسة وششكة ي نا السعاثة لليام ن. 

 :وم دل اليعامض عن الحااث  الي  تضع

 ثاخل الد يسات اليعل د ة العدام ة؛ -

 خالل الشحالت اليش    ة والخشجات الرساي ة واليثض ف ة الدنردة من طشف الد يسة؛ -

 خالل  يشة مخ دات االصط اف الدنردة من طشف الازاسة. -

 

أكتوبر  26مسطرة التعويـض عن الحوادث المدرسية وفق أحكام ظهير    -1

 ولمضمون االتفاقية الضمان المدرسي:  1942

تليإددا  تبتددده هددلم الم ددقري  تقددديذ  اددأ  إددلا الشدد ن تلددم المؤت ددة الت ايميددة التدد  ينتمدد 

ئق التد  التاميل المصاب والت  وق ت فيإدا الااثةدةو وي دأ ين ي دون هدلا القادأ مرفقدا  الوةدا

 ةباتات.بية وغيرها من اإلتدعمهو خاصة ما يت اق منإا  ماضر م اينة الااثةة والشواهد الق

كمددا ياددلم الم ددؤول عددن الاراتددة  وفدد  تقريددر م صددح عددن الااثةددة مددن  يدد  يتددبا إا 

يذ وم ان وزمان وقوعإا وكلا هوية المصاب وتصرياات الشإوثو ويرفق ذلك التقرير  تصدم

اتدة لامدرتة يادث عايه م ان وقوع الااثث والم ان الدل  كدان يو دد  ده الم دؤول عدن الار

 وقوعه.وقت 

هددلاو ويت ددين عاددم رئددية المؤت ددة تبدد ار النيا ددة  واتددقة نويددر مددن التصددري   وقددوع 

فرم عادم الااثةة كما ي دإر عادم ت دوين مادح الااثةدة إلرتداله تلدم النيا دة   دد الت كدد مدن تدو

  مي  الوةائق الالزمة وذلك وفق اإل راءات المنصوص عايإا يت اه.

نويمإدا تتدذ  لت اإلقايمية ا القبية ثات القبية تلم الا نةتتولم النيا ة الم نية ترتال الشإا

 مدار  6 تداري   D.R.H 6 منشور كتا ة الدولة ف  الصاة رقدذمقتضم وتاديد اختصاصاتإا  

 وإلقايميدةو  د التوصح  نتي ة الا ندة القبيدة او لمراقبة صاتإا والمصاثقة عايإاو وذلك 1998

ذا تصدة  النيا دة وتب د   ده تلدم ق دذ المنازعدات تتذ ثراتة المادح مدن  درل المصدااة الم ت

  .%10كانت ن بة ال  ل ت اثل يو ت وق 

 دددول ت دددوين  1998تدددبتمبر  24 تددداري   103هدددلاو وقدددد بددددثت المدددلكري الوزاريدددة رقدددذ 

المدرتددية و ددواثث الشددمح والمصددااةو عاددم فددروري مراعدداي  الاددواثثوم ال ددة ما ددات 

النصددوص القانونيددة المت اقددة  إددلا الصددنح مددن الاددواثثو وتددنت م موعددة مددن اإل ددراءات 

ت اإلثاريددة  ميددة ت ددوية وفدد يات المصددا ين فيإددا   تددرع وقددت مم ددن ت نبددا لتددراكذ الما ددا

 وتاصينا لاقوق المتضررين.

 :يين مشاركة م موعة من المتدخاين الرئي ثث المدرتية الاوا تذ م ال ة ما اتت        
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 األمانة ال امة لاا ومة؛  -

  ؛االقتصاث و الماليةوزاري   -

  وزاري الصاة؛  -

 ؛والت وين المإن  وزاري التشميح  -

 الم اة الصا ؛  -

  الصندوق الممر   لاتقاعد؛  -

 اإليداع والتد ير؛صندوق  -

 لت مين.ابركة   -

ية التد  يال ظ من خالل عدث الما ات الت  تتذ م ال تإا مقارنة م  عدث الاواثث المدرت

 . 1942يكتو ر 26من ظإير  4تش ر  إا الوزاريو ين ال ديد منإا ي تقر لشرو  ال صح 

ألخقداء ولضبط اإل راءات الالزمة لم ال ة ما ات الاواثث المدرتيةو وت اثيا لت رار ا

ير تدددقو  الدددب   منإدددا فددد  تبددد الية التقددداثم الر ددداع و ارت يندددا ت دددقالمواكبدددة لت دددويتإاو و

ت دإيح واإل راءات الم قرية المم ن تتباعإا لر   الوقت ف  الم ال ة ولضمان تد ير ما دذ 

 عمح المصااة الم تصة  الموفوع. 

 جراءات المسطرية المتبعة لتدبير ملفات الحوادث المدرسيةاإل - 2

 المدرسية حادثةاللوثائق الالزمة لتكوين ملف ا-1.2

 يت ون ماح الااثةة المدرتية من الوةائق التالية :

 (؛1المطبوع رقم)  المقبوع ال اص  التصري   الااثةة 

 ل و خاليمؤرخة يوم وقوع الااثةة  يصح الشإاثي القبية الت  تادث نوعية اإلصا ة

 ال شري ييام الموالية لتاري  اإلصا ة عام ي  د تقدير؛

  ا  ل ليصح الشإاثي القبية الت  تثبت ب اء المصاب م  تقدير الن بة المائوية

 (؛2 المطبوع رقم) النإائ 

 (؛3 المطبوع رقم)  المقبوع ال اص  ااثةة تير  الن بة لامؤمن له 

  ؛الوالثين  تان من رتذ 

 ن  تان من البقاقة الو نية لول  يمر التاميل. 

 : مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية-2.3

 : على مستوى المؤسسة -ي   
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ل م بد  وم تدوم مدن  درالنيا ة  وقدوع الااثةدة  واتدقة نويدر مدن التصدري   يتذ تب ار

 :ي ح يقصام ف مدير المؤت ة مصاوب  ن  ة من وصح الت مين)تذا كان مؤمنا( 

 ةالةة يبإر من تاري  الااثةة  الن بة لاوتط القرو ؛ -

 بإران من تاري  الااثةة  الن بة لاوتط الاضر . -

روتوكدول و ي د الماح الغياو  الن دبة لشدركة التد مينو تذا ت دده هدلم ا  دال  )ينودر الب

 التقبيق  الت اقية الضمان المدرت (.

 قالااثةددة   ددد الت كددد مددن تددوفرم عاددم  ميدد  الوةددائكمددا يددتذ ال ددإر عاددم ت ددوين ماددح  

 (. 4)المقبوع رقذ و وخاصة عام الشواهد القبيةالمت اقة  الااثةة

 : على مستوى النيابة  -ب

يا ترتال نوير من التصري   الااثةة مرفق  ن  ة من وصح الت مين تلم بركة تين -

ن ن آخرياال ت اظ  نويريلات مين ف  ي ح يقصام بإر وا د من تاري  توصاه  إماو م  

 تلم  ين اتت مال الوةائق؛

صااة   د التوصح  تقرير الا نة القبية اإلقايميةو تتذ ثراتة الماح من  رل الم -

 الم تصة  النيا ة الت  تو إه   أ الااالت التالية:

 مين الت  تذا كان الم ن   األمر قد ب    دون ع لو فيرتح الماح مبابري تلم بركة

 ويضه عن المصاريح القبية؛فقط قصد ت 

 لم تلقب  تذا كان الم ن   األمر قد ب      ل  دن  ثائذو فيرتح نوير من الماح ا

اا ذ عمة ل بيأ األكاثيمية ال إوية لاتر ية والت وين مصاو ا   مي  الوةائق المد

لمرض اف  ن بة ال  ل ف  ت ار الا نة القبية ال إوية المشتركة المادةة لإلا 

ل اماين  ول تاديد مإام األ باء ا 2007نونبر 12 تاري   138الوزارية رقذ  )الملكري

  األكاثيميات ال إوية لاتر ية و الت وين(؛ 

 او  تيمية وف   الة ما تذا كانت ن بة ال  ل المادثي من  رل الا نة القبية اإلقا 

ف   وكان الماح ي توف  برو  الااثةة المدرتية كما تذ ت ري إا و%10يو ت وق 

زعات ) و يرتح الماح كامال تلم مديرية الشؤون القانونية والمنا1942يكتو ر 26ظإير

 و م  اال ت اظمصااة   واثث الشمح و واثث المصااة و الاواثث المدرتية(

  .لنيا ة ا % 10 الما ات الت  تقح ن بة ال  ل فيإا عن 

 ولتم ين مصااة  واثث الشمح و واثث المصااة و الاواثث المدرتية من تتب      

م د ج الالاواثث وم رفة ينواعإا وفبط ت صائياتإاو يت ين تن از  يان ثور    أ النموذ

 (.5لإلا المرض ) المقبوع رقذ
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 على مستوى األكاديمية :-ج

  بية نة الق الدعوي الن قاث الا يقوم  بيأ األكاثيمية ال إوية لاتر ية والت وين

صاو ا  نة مال إوية المشتركةو و تخبار بركة تينيا لات مين  تاري  ا تماع هلم الا

وذلك   الالئاة االتمية لضاايا الاواثث المدرتية الت  تتدر  خالل اال تماعو

  تم يت نم لاشركة اتتدعاء القبيأ الل  تيمثاإا ف  هلم الا نة.

م روري تلالض ولإلباريو فإن هلم الا نة ت قد ا تماعاتإا مري كح بإر يو كاما ثعت         

 ذلك  النور تلم عدث الما ات المتوصح  إا.

م كح ا وء تلا اليما  الن بة لاااالت الت  لذ ت تق  الا نة الا ذ فيإاو فإنه ي وز لإ       

القبية يو  ( كالصور اإلب اعية والتااليحI.P.Pالوتائح المم نة لاتقرير ف  ن بة ال  ل )

 اتتدعاء الم ن   األمر تذا ثعت الضروري تلم ذلك.

 قرير يقوم  بيأ األكاثيمية  تارير ماضر ا تماع الا نة وةالةة نوائر من الت

ات القب  ل ح ماحو م تومة من  رل يعضاء هلم الا نةو ةذ ي يد ترتال الما 

اشركةو مثح لرين من التقرير فيما يات ظ القبيأو المالقبية تلم النيا ة مرفقة  نوي

  النوير الثال  لاتقرير القب  ون  ة من الماضر.

 ث لن بةلمادوتقوم النيا ة  إرتال الما ات القبية مصاو ة  نوير من التقرير القب  ا     

 ه.ال  ل النإائية تلم الشركة قصد الت ويةو يما النوير الثان  فيتذ اال ت اظ  

 على مستوى الوزارة: -د

 مراقبة ودراتة الما ات  الاواثث المدرتية الم ا ة  تد ير ما ات مصااة تقوم ال

 ف  الوإير ال الح اللكر؛ اتتي ائإا لاشرو  المنصوص عايإا

  1942يكتو ر  26تقوم المصااة  دعوي الا نة ال اصة المنصوص عايإا ف  ظإير 

 ولة لإاوتاديد الت ويضات الم ما ات الاواثث المدرتية لال تماعو قصد البت ف  

 لمقتضيات ال صح ال اث  من الوإير ال الح اللكر. ا بق

 من: ال اصة ال ال ة اللكر  تت لح الا نة      

 ا؛رئي  ممثح عن األمانة ال امة لاا ومةو -

 ؛الماليةالم ا ة   وزاريالممثح عن  -

 ؛يأ (الصاة )  بالم ا ة   وزاريالممثح عن  -

 ممثالن عن الوزاري  الم ا ة  التر ية الو نية. -
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 لم يإا تتو ه الما ات الت  تمت ثراتتإا من  رل الا نة ال اصة   د المصاثقة عا

ية ميلانال ق ذ المااتبة المركلية  ققاع الت ايذ المدرت و قصد الت وية ف  ت ار

 المرصوثي تنويا لتمقية الت ويضات عن الاواثث المدرتية.

 


