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نصف يوم دراسي حول الحوادث المدرسية

خطة البحث
المبحث األول:مفهوم الحادث المدرسي وحصر مجاله
المطلب األول  :تعريف الحادث المدرسي:
المطلب الثاني :حصر مجال الحوادث المدرسية:
أوال  /من حيث تحديد هوية المصاب:
ثانيا/من حيث الزمان
ثالثا /من حيث المكان
المبحث الثاني :االجراءات المتخذة قبل و بعد وقوع
الحادث
المطلب األول :االجراءات التنظيمية لتجنب وقوع
الحوادث
المطلب الثاني :االجراءات االستعجالية عند وقوع الحادث
المطلب الثالث :االجراءات االدارية عند وقوع الحوادث
المبحث الثالث :مسؤولية متولي الرقابة
المطلب األول :مفهوم المسؤولية و شروطها
المطلب الثاني :أحكام مسؤولية المكلف بالرقابة
وأساسهاودفعها
الخاتمة

المقدمة:
إن الحوادث المدرسية تعتبر واقعا في الحياة اليومية
لمؤسساتنا التربوية ورغم وجود آليات للقيام
باالجراءات الضرورية في هذا االطار فالمالحظ أن
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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المدير يقع في تردد أو ارتجال في مواجهة الحوادث
المدرسية التي تقع في مدرسته مما يعقد حل األمور
وتدفع بالمدير الى القيام بتسويات شخصية خارج
اطار القانون لالشارة ان التكفل بالحوادث المدرسية
جزء ال يتجزأ من النشاط االداري للمدير.
المبحث األول:مفهوم الحادث المدرسي وحصر مجاله
المطلب األول  :تعريف الحادث المدرسي:
يعتبر حادث مدرسي كل اصابة -تعرض لها تلميذ (ة)
بفعل ارادي أو غير ارادي داخل المدرسة أو خالل
وجوده تحت حراسة مؤطريها -سببت له ضررا
المطلب الثاني :حصر مجال الحوادث المدرسية:
أوال  /من حيث تحديد هوية المصاب:
يجب أن يكون تلميذا مسجال بالمدرسة يزاول
دراستها بها تتوفر فيه شروط التمدرس وان كان ال
يتوفر فيه شرط السن القانوني وجب وجود وثيقة
االعفاء من السن في ملفه االداري ودافعا لحقوق
التمدرس قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة دراسية.
ثانيا /من حيث الزمان:
لكي يأخذ الحادث طابعا مدرسيا يجب أن يكون ضمن
التوقيت الرسمي المصادق عليه أو مرخصا بصفة
استثنائية من طرف السيد مدير التربية (مسابقات
معارض نشاطات الصفية).....
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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ثالثا /من حيث المكان:
غالبا ما يمارس النشاط المدرسي داخل المدرسة أو
المرافق التابعة لها اداريا وخارج هذا النطاق ال يمكن
له أن يتم في مكان آخراال برخصة من السلطة
الوصية وفي هذه الحالة وبعد الحصول على رخصة
كتابية يعتبر التلميذ حينئذ وكأنه موجود في المدرسة.
المبحث الثاني :االجراءات المتخذة قبل و بعد وقوع
الحادث
المطلب األول :االجراءات التنظيمية لتجنب وقوع
الحوادث
 أن يفرض النظام عند الدخول من الخارج إلى الساحةومن القسم إلى الساحة ومن الساحة الى القسم .
 إعداد مخطط الحراسة وإظهار كل منطقة المسؤول عنها .الجدية أثناء الحراسة وعدم االشتغال بأعمال يدويةأخرى ،أو قراءة الجرائد.
منع األطفال من اللعب الخطير كالجري وتسلقاألشجار إن وجدت
 عزل المناطق التي توجد بها أشغال . منع التالميذ من إخراج األدوات الحادة ،ومحاولة منعهممن إحضارها إن اقتضت الضرورة واستبدالها
بأخرى أكثر أمنا على سالمتهم وأمنهم
تأمين التالميذ ضد الحوادث المدرسية فيبداية كل سنة دراسية وقبل نهاية شهرأكتوبر.
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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 إعداد مخطط األمن والحماية مع إرسال نسخة للحمايةالمدنية .
المطلب الثاني :االجراءات االستعجالية عند وقوع
الحادث
إن المبدأ اإلنساني األوّ ل الذي يجب أن يراعى ويُنَفّذ هو :
إسْعاف الضحية ويجب أن يت ّم اإلسعاف في الحين دون
إضاعة وقت .لكن يجب أن تت ّخذَ ك ّل اإلحتياطات الالزمة
عند نقل المصاب إن كان نقله أصبح ضروريا إلى الطبيب
أو إلى المستشفى ،فيجب أن تعرض الضحية على الطبيب
في جميع الحاالت.
ويجب أالّ ننسى ّ
أن بعض الجروح التي تبدو أحيانا سطحية
وخفيفة هي جروح يمكن أن تخفي أضرارا داخلية خطيرة
مثل الجروح التي تُصيب الرأس والبطن أو ال ّ
صدر خاصة.
لذا يجب عدم االكتفاء باالنطباع األولي بأن الجرح بسيط ّ
وأن
عرض المصاب على الطبيب غير ضروري.
إعالم الولي في الحين بالحادث الذي أصاب ابنه بكل
الوسائل الممكنة.
المطلب الثالث :االجراءات االدارية عند وقوع الحوادث

الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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بما ّ
أن مسؤولية الدّولة معرضة لإلثبات أو للنفي أمام
المحاكم فإنه يتعين أن تكون جميع الظروف التي أحاطت
بالحادث معروفة ومحدّدة ودقيقة.
ويتحتم إذن إجراء تحقيق دقيق ومفصل عن ظروف
ومالبسات الحادث من طرف المسؤول اإلداري .وإذا كان
الحادث قد أدّى إلى وفاة الضحية ّ
فإن التحقيق يقع من طرف
مدير التربية ذاته.
والتحقيق هو الذي يحدد الظروف التي وقع فيها الحادث
سيعرفنا
ويساعد على تحديد المسؤولية أو المسؤوليات ألنه
ّ
طرف الحادث وزمانه ومكانه وأسبابه
على دور كل َ
ومسبباته وال ّ
شهود الحاضرين للحادث.
مالحظـات هامـة :
يحرر التقرير اإلداري عن الحادث المدرسي في  05نسخ.
ترسل منه نسختان إلى مديرية التربية التي تحول بدورها
نسخة منها إلى الوزارة مهما كانت درجة خطورة الحادث
واألضرار التي تسبب فيها.
يجب أن يشتمل التقرير على كل المعطيات الالزمة المساعدة
على تسليط األضواء على الحادث مثل –هويّة الضحية
سنَتِ َها الدّراسية – هوية المتسبب أو المتسببين في ال ّ
ضرر
و َ
– ظروف وقوع الحادث – الزمان والمكان بدقة وكذا حالة
المكان واألجهزة – المسؤول على الحراسة أو المراقبة –
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية

 6الصفحة

نصف يوم دراسي حول الحوادث المدرسية

الشهود الحاضرين لوقوع الحادث – مقاالت الضحية
والمسؤول على الحراسة أو المراقبة ومقاالت الشهود –
رأي المسؤول اإلداري الذي قام بالتحقيق – يتعرض العامل
أي إخالل بواجباته المهنية أو
لعقوبة تأديبية إذا صدر منه ّ
أي مساس صارح باإلنضباط أو ارتكاب أي خطأ خالل
ممارسة مهامه.
تقرير تعاضدية الحوادث المدرسية :
ّ
إن التلميذ مؤمن ضد الحوادث المدرسية مقابل مشاركته
التي يدفعها ضمن حقوق التمدرس في مستهل السنة
الدّراسية .وطبقا لقانونها األساسي فإن مدير المؤسسة ملزم
بإخبارها بتقرير كلما وقع حادث مدرسي ألحد التالميذ
ويكون اإلخبار على مطبوعات خاصة وضعتها التعاضدية
تحت طلَب جميع مديري المؤسسات التعليمية ويقع التقرير
في خمس نسخ متشابهة ملونة بخمسة ألوان هي  :األبيض
واألخضر واألزرق واألحمر واألصفر ،و ترسل كل نسخة
من هذه النسخ بعد أن تمأل بدقة إلى :
 تعاضدية الحوادث المدرسية (النسخة البيضاء) – مديريةالتربية (النسخة الخضراء).
 مدير المدرسة األساسية (النسخة الزرقاء إذا وقع الحادثبملحقة تابعة للمتوسطة).

الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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الوالئي (النسخة
 ممثل تعاضدية الحوادث المدرسيةّ
الصفراء) االحتفاظ في األرشيف بالنسخة الحمراء.
آجال المراسالت حددت ب  72ساعة يؤخذ ختم البريد بعين
االعتبار
المبحث الثالث :مسؤولية متولي الرقابة
المطلب األول :مفهوم المسؤولية و شروطها
اوال /مفهومها
قد يكون الشخص في حاجة إلى الرقابة بسبب صغره أو
بسبب حالته العقلية أو الجسمية ،وفي هذه الحالة يكلف
القانون شخصا آخر بالرقابة عليه ،توكيله أو صيه،
وكمعلمه أو رب حرفته أثناء وجوده في المدرسة أو في
مكان الحرفة.
فالواجب الذي يقع على متولى الرقابة قانونا يفرض عليه
أن يبذل جهده ليحول دون وقوع الخطأ من الشخص الخاضع
للرقابة فإذا ما قام الخاضع للرقابة سلوكا خاطئا أضر
بالغير ،فإن القانون يجعل المكلف برقابته مسؤوال عن هذا
السلوك إعماال لمقتضى الرقابة.
وهنا تقوم مسؤولية متولي الرقابة على قرينة قانونية
مفادها تقصير متولي الرقابة في أداء واجب الرقابة.
واألصل أن ال يسأل الشخص عن أي فعل ضار يصدر من
الغير ،فهذا أمر ترفضه العدالة والمنطق ،ولكنه سيسأل عن
الفعل الضار الذي يصدر من شخص يلتزم هو بمنعه من
إتيان هذا الفعل الضار وقد يسمى هذا االلتزام بااللتزام
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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بالرقابة .ويعني به اإلشراف على شخص وتوجيهه وحسن
تربيته ومنعه من اإلضرار بالغير ،باتخاذ االحتياجات الالزمة
في سبيل ذلك.
ثانيا/شروط قيام مسؤولية المكلف بالرقابة
تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة على أساس قرينة
الخطأ المفترض التي أقامها المشرع على واقعتين هما:
تولي شخص الرقابة على شخص آخر ،وصدور فعل غير
مشروع من هذا األخير ،فهاتان الواقعتان هما الشرطان
الواجب توافرهما لكي تتحقق مسؤولية المكلف بالرقابة.
الشرط األول :تولي شخص الرقابة على شخص آخر
ال تتحقق المسؤولية إال إذا قام التزام بالرقابة ،وهذا االلتزام
قد يكون مصدره القانون أو االتفاق ،ومثال الحالة األولى
األب والحالة الثانية .مدير مستشفى األمراض العقلية وقد
جعل القانون لجزائري مناط المسؤولية وجود التزام
بالرقابة ،وحاجة شخص إلى هذه الرقابة ،كما حدد بطبيعة
الحالة بعض األشخاص الذين يتولون هذه الرقابة فتقع
عليهم المسؤولية.إن الملتزم بالرقابة ،يستوجب أن يتولى
شخص بالفعل رقابة شخص آخر وقيامه بهذه الرقابة واجب
قانوني يقع عليه
الشرط الثاني :صدور عمل غير مشروع ممن يخضعللرقابة
يجب قيام مسؤولية المكلف بالرقابة أن يصدر عمل غير
مشروع من الخاضع للرقابة .وأن يترتب على هذا العل
ضرر يصيب الغير .ومعنى ذلك أن ينسب إلى الخاضع
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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للرقابة خطأ ينجم عن ضرر للغير ،ويكون على المضرور
عبء إثباته لتقوم القرينة القانونية على خطأ متولي الرقابة
عليه.
أما إذا كان العمل غير المشروع قد صدر من الغير فألحق
ضررا بالشخص الخاضع للرقابة ،فال تتحقق المسؤولية
المكلف بالرقابة على أساس قرينة الخطأ التي أقامها
المشرع في المادة  134ق.م.
وال يشترط القانون في الخاضع للرقابة أن يكون مميزا أو
غير مميز حتى تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة فاألمر سويا
بالنسبة إليه.
المطلب الثاني :أحكام مسؤولية المكلف بالرقابة
وأساسهاودفعها
أوال /أحكام المسؤولية
تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة على أساس خطأ
مفترض في جانبه ،غير أنه يستطيع دفع هذه المسؤولية
ينفي هذا الخطأ ونفي عالقة السببية ،وإذا قامت مسؤولية
فهي تقوم بجانب الخاضع لرقابته ،وكل من المسؤولين
مستقلة عن األخرى .وتتضمن أحكام هذه المسؤولية
المسائل التالية- :أساس مسؤولية المكلف بالرقابة-طرق
دفع هذه المسؤولية-رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع
لها.
ثانيا :أساس المسؤولية
إن أساس مسؤولية متولي الرقابة فهو الخطأ
المفترض في جانبه الذي يقوم على قرينة اإلخالل بواجب
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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الرقابة أو التقصي في القيام بهذا الواجب بشكل أدى إلى
صدور الفعل الضار ممن هو تحت الرقابة .وقد استقر الفقه
والقضاء بأن مسؤولية متولي الرقابة .تقوم على خطأ
مزدوج ،خطأ في التربية وخطأ في المالحظة أو الرقابة على
افتراض أنه أساء في تربية الخاضع أو قصور في رقابته،
ولذلك تقوم هذه المسؤولية على قرينة الخطأ في الرقابة.
ثالثا :دفع المسؤولية
تقوم هذه المسؤولية على افتراض التقصير من
جانب متولي الرقابة غير أن هذا االقتراض يقبل إثبات
العكس من جانب المكلف بالرقابة وأن يتخلص من
المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن
الضرر كان البد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي
من العناية.وأما نفي الخطأ فيكون بإثبات أنه قام بواجب
الرقابة على الوجه األكمل بما ينبغي من العناية ،وأنه اتخذ
االحتياطات المعقولة لتجنب الغير عمل المشمول
بالرقابة.كما يجوز للمكلف بالرقابة إن تعذر عليه نفي الخطأ
أن يقوم بنفي العالقة السببية المفترضة ،وذلك بإثبات أن
الخطأ المفترض في جانبه لم يكن هو السبب في حدوث
الضرر ،وأن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي عنه.
الخاتمة
لقد تزايدت الحوادث المدرسية في السنوات األخيرة بسبب
االكتظاظ و تبليط الساحات و اكتساح العنف لمدارسنا
يجعل كل منا يقوم بواجباته ويتحمل المسؤولية الملقاة
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية

نصف يوم دراسي حول الحوادث المدرسية
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على عاتقه فحراسة دقائق معدودة أثناء الراحة نتفادى بها
حوادث أليمة قد تؤدي الى ما يحمد عقباه .
وفي األخير نتمنى أن نكون قد سلطنا الضوء على موضوع
لم يسل حبر الكتاب بقدر ما اسال دماء فلذات أكبادنا.

الملحقات

-1
-2
-3
-4

نسخة من تقرير حادث مدرسي
المادة  35من القانون المدني قبل وبعد التعديل
المادة  04من القانون االساسي للتعاضدية لواليات
الوسط الجزائري
المادة  07من القانون االساسي للتعاضدية لواليات
الوسط الجزائري

الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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المادة  33من القانون االساسي للتعاضدية لواليات
الوسط الجزائري

مراسلة هامة صادرة عن وزارة التربية موجهة الى مديريات
التربية

الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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مواد من القانون االساسي لجمعية المساعدة المدرسية لواليات
الوسط الجزائري
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية
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الحظ المادة  135قبل االلغاء تنص صراحة عن أن تحل مسؤولية الدولة محل
مسؤولية المعلم

تقرير عن الحادث المدرسي ( الصفحة األولى)
الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية

 16الصفحة

نصف يوم دراسي حول الحوادث المدرسية

الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية

 17الصفحة

نصف يوم دراسي حول الحوادث المدرسية

تقرير عن الحادث المدرسي الصفحة الثانية

الشامل في إدارة المدرسة االبتدائية

