
سياسة حماية الطفل 
بية والتعليم وزارة التر



العنوان الفرعي

ي المؤسسات التعليمية 
 
سياسة حماية الطفل ف

نبذة عن السياسة•

يميةالتعلالمؤسساتلدعموالتدابت  اإلجراءاتمنمنظومة
أشكالهبكافةالعنفمنوخاليةآمنةمدرسيةبيئةبتوفت  

اذ اتخخاللمنوالجنسيةوالجسديةوالنفسيةاللفظية
إجراءاتوتطبيقالطفللحمايةالوقائيةوالتدابت  اإلجراءات

لحاالتاورصد لإلساءةتعرضها المشتبهالحاالتعناإلبالغ
معتعاملللالالزمةالمدرسيةالقدراتوتعزيز الحمايةوتوفت  
الجهاتمعبالتنسيقوحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
كةالمشتر المجتمعيةالمسؤوليةخاللمناألخرىالمعنية

•

م المؤسسات التعليمية بواجباتها تجاه حماية األطفال بكافة فئاتهم من كافة أنواع اإل ساءة تلتر 

 للقواني   االتحادية والمحلية ذات الصلة
ً
ات وتقوم المؤسس. واإلهمال واالستغالل والتنمر طبقا

ة التعليمية بتوفت  بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف بكافة أشكاله اللفظية والنفسي

والجسدية والجنسية من خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابت  الوقائية لحماية األطفال داخل 

ي األنشطة المدرسية داخل المدرسة وخارجها وأثناء استخدام 
 
المدرسة وأثناء مشاركتهم ف

كما تطبق المؤسسات. وسائل النقل المدرسي واستخدام وسائل التقنية الحديثة داخل المدرسة

التعليمية إجراءات اإلبالغ عن الحاالت المشتبه تعرضها لإلساءة ورصد الحاالت ألغراض 

وتقوم المؤسسة بتوفت  الحماية للحاالت وتعزيز المهارات . الدراسة والبحث والمعالجة

والقدرات المدرسية الالزمة للتعامل مع حاالت اإلساءة للطفل وحمايتها والتأكد من كفاءة 

بوي من حيث الحالة الجنائية و بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى ي الميدان التر
 
العاملي   ف

كة تحدد هذه السياسة أدوار ومسؤوليات كل من .من خالل المسؤولية المجتمعية المشتر

ي المؤسسات التعليمية وأولياء األمور والش  
 
كاء قيادات المؤسسات التعليمية وجميع العاملي   ف

ومقدمي الخدمات الداعمة للحفاظ عىل بيئة آمنة لألطفال

.المصلحة الفضىل للطفل. 1

.القيم األخالقية والسلوكية والمهنية. 2

حماية الطفل. 3

م خصوصية الطفل ورسية المعلوم. 4 .اتمبدأ احتر

مبادئ السياسة • نص السياسة•



العنوان الفرعي

ي البيئة المدرسية•
 
سياسة حماية الطفل ف

األهداف•

ي المؤسسات التعليمية▪
 
.إعداد وتنفيذ آليات وتدابت  حماية الطفل ف

.توفت  البيئة المدرسية اآلمنة لحماية الطفل▪
ي الحماية▪

 
.تمكي   الطفل من حقوقه وخاصة الحقوق التعليمية وحقه ف

ي أي نوع من أنواع ا▪
 
.إلساءةوضع نظام للتبليغ واالستجابة لحاالت االشتباه ف

اإلساءة تقديم أوجه الحماية والدعم االجتماعي والنفسي والرعاية الالحقة لحاالت▪
.للطفل

ي وبناء عالقات مدرسية اجتماعية إيجابية▪ . تعزيز السلوك اإليجاب 
ي مجال حماية الطفل والوقاي▪

 
بوي ف ي الميدان التر

 
.ة من التنمررفع كفاءة العاملي   ف

اكات ذات الصلة بحماية الطفل▪ .تعزيز الش 
ي المؤسسات▪

 
التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة األطفال ف

.التعليمية

نطاق التطبيق•

ي مؤسسات التعليم العا▪
 
م تطبق أحكام هذه السياسة ف

يم الحكومية والخاصة عىل مستوى الدولة سواء أكان التعل
ي مؤسسات تعليمية  ع

 
ا، أم تعليًما عن بعد ف ً ادية أو مباش 

اضية .  افتر
ي مؤسس▪

 
ات ويستهدف نطاق تطبيق السياسة الطفل ف

ا ولم التعليم العام الحكومية والخاصة وهو كل إنسان ولد حي
ة ميالدية من عمره .  يتم الثامنة عش 

ي المؤسسات التعليمية ▪
 
دارس م)األطفال المسجلي   ف

التعليم الحكومي والخاص
ة العاملون المؤسسات التعليمية الحكومية  والخاص▪

اختصاصي حماية الطفل 
ي الوزارة و الجه▪

 
ي وحدة حماية الطفل ف

 
ات العاملون ف

.المعنية
كاء والموردين ومقدمي الخدمات للمؤسسات ▪

الش 
التعليمية

المستهدفون •



ي المؤسسات التعليمية•
 
سياسة حماية الطفل ف

كفاءة السياسة•

تم إعداد السياسة من مختصي   
اء من عدة جهات حكومية  وخت 

وأهلية وخاصة,اتحادية محلية 
ي إلعداد السياسة

فريق قيادي وفن 

التأثت  المدىاالستدامةالفعاليةالكفاءة

ىل تقييم مدى تطبيق السياسة وأثرها ع•
الطالب واالشة والمدرسة والمجتمع

ي المؤس•
 
ي سياسة حماية الطفل ف

سات تعن 
ية التعليمية بالصحة البدنية والنفس

ات كب ة عىل للطلبة، هذه الرعاية ذات تأثت  ت 
ذين السعادة، حيث يتمتع هؤالء األطفال ال
ي 
 
يتمتعون بسنوات أكتر من الحماية ف

يات المدرسة بصحة ورفاهية أفضل وسلوك
أكتر صحة

حم مثل التال )تعزيز الروابط المجتمعية •
(والتماسك المجتمعي 

ي التدخل المبكرسيساهم•
ر
االستباف

ي 
 
ي تعزيز الصالوقاب

 
حة لحماية الطفل ف

ي ستنعكس آث
ارها عىل النفسية للطفل والنر

هجودة حياة للطفل ورفاهيته وسعادت

هدف يكون مداها المستقبىلي المست
سنوات10أكتر من 

والمتوافقة مع أهداف خطة 
لألمم 2030التنمية المستدامة 

ي مجال حقوق الطفل 
 
المتحدة ف

امات الدولة للمتطلبات ال دوليةوالتر 

تعد السياسة الوطنية لحماية 
ي 
 
ي المؤسسات التعليمية ف

 
الطفل ف

دولة اإلمارات العربية سياسة 
ويكون : مستقبلية طويلة المدى

مداها المستقبىلي المستهدف أكتر 
سنوات10من 

ضمان تنفيذ آليات وتدابت  حماية
ي المؤسسات التعليمية 

 
الطفل ف

ي الدول
 
يعات النافذة ف ة وفق التش 

المنصوص واالتفاقات الدولية
عليها



أفضل الممارسات



ي المؤسسات التعليمية•
 
سياسة حماية الطفل ف

األدوار والمسؤوليات •

ي عىل المؤسسة التعليمية تكليف شخص من الكادر االداري او التعليمي بمسؤولية حماية الط•
 
فل ف

ي مجال حماية الطفل ويعد مرجعا للمبادرات واألنشط
 
ة المؤسسة التعليمية وجميع ما يتعلق ف

ي حماية الطفل والخاصة بالمؤسسة التعليمية 
 
والمعلومات والبيانات المتعلقة ف

ي •
 
ي تتخذ ف

ي كافة القرارات واإلجراءات النر
 
حظر -.  شأنهتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضىل األولوية ف

ي المؤسسة التعليمية
 
جميع أشكال العنف ف

ي تشعره بالحماية من ك•
ل ما يهدد بقاءه تحمل المسؤولية الكاملة عن توفت  بيئة مدرسية آمنة للطفل النر

أوصحته الجسدية والنفسية، وحمايته من اإلساءة واالستغالل الجنس  
بالغ عند التعميم عىل جميع العاملي   بالمؤسسة التعليمية   بإجراءات اإلبالغ وبمسؤوليتهم عن اإل •

يع العاملي   نش  قنوات االبالغ لجم-. االشتباه باي نوع من أنواع اإلساءة أو العنف عىل الطفل أو الطالب 
ي المدرسة والمؤسسة التعليمية وجميع الطلبة وأولياء االمور 

 
–ف

ي قد يتعرضوا •
ورة االبالغ عن اي نوع من انواع االساءة النر لها أو يشتبه توعية الطلبة بحقوق الطفل وض 

.  بتعرضهم له
ي حمايت•

 
اية وحماية ف اتخاذ التدابت  الالزمة لوق-. توعية أولياء االمور بحقوق الطفل ومسؤوليتهم ف

الطلبةمن استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة عىل العقل أو 
ي انتاجها أو االتجار بها أو ترويجها

 
–. المساهمة ف

م أو أي الحفاظ عىل شية المعلومات الخاصة بكل طالب، وعدم الترصي    ح بأسماء االطفال او عائالته•
-معلومات حساسة وشخصية عنهم قد تؤذي سمعة الطفل أو أشته  

ا إعالميا أو الحصول عىل إذن من وىل أمر الطفل عند استعمال صوره الشخصية او اية معلومات عنه لبثه•
أي منشورات أو مطبوعات أخرى

أولياء األمور ة المؤسسات التعليمي
كاء ومقدمي الخدمات 

الش 
الداعمة 

الب تقييم مدى تطبيق السياسة وأثرها عىل الط•
واالشة والمدرسة والمجتمع

ي المؤسسات الت•
 
ي سياسة حماية الطفل ف

عليمية تعن 
رعاية بالصحة البدنية والنفسية للطلبة، هذه ال

ة عىل السعادة، حيث يتمت ات كبت  ع هؤالء ذات تأثت 
ماية األطفال الذين يتمتعون بسنوات أكتر من الح
ي المدرسة بصحة ورفاهية أفضل وسلوكيات

 
أكتر ف

صحة
ماسك مثل التالحم والت)تعزيز الروابط المجتمعية •

(المجتمعي 
ي التدخل المبكرسيساهم•

ر
االستباف

ي 
 
ي تعزيز الصحة النالوقاب

 
فسية لحماية الطفل ف

ي ستنعكس آثارها عىل جودة حي
اة للطفل والنر

للطفل ورفاهيته وسعادته

ام بالمسؤولية كاملة تجاه الطف• ل االلتر 
ي تربية الط

 
فل والواجبات المنوطة به ف

ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونماءه عىل
الوجه

ي القانون والتش  •
 
يعات األفضل وفق ما ورد ف

ي الدولة 
 
ع التعاون الكامل ل م-النافذة ف

المدرسة والمؤسسة التعليمية من أجل 
ي 
 تشعره توفت  بيئة مدرسية آمنة للطفل النر

ه بالحماية من كل ما يهدد بقاءه أو صحت
الجسدية والنفسية

إبالغ  المدرسةأو  وحدات حماية الطفل •
إذا كان هناك ما يهدد سالمة الطفل أو 
يةصحته البدنية أو النفسية أو األخالق

ي مع المدرسة أو وحدات • التعاون اإليجاب 
ي كل مراحل التعامل مع 

 
حماية الطف ف

ابنته/ حالة عنف أو إساءة إذا كان أبنه 
طرفا فيها



ي المؤسسات التعليمية•
 
سياسة حماية الطفل ف

ي المؤسسات التعليمية •
 
اجراءات التبليغ ف

افق االفتراضبة  و / التبليغ عن حالة اإلساءة املشتبه بها أو  التي يتعرض لها الطلبة في املدرسة الواقعية  ما حولها او في مر

نظيمه من املؤسسة التعليمية او حافالت النقل املدرس ي او في املعسكرات واالنشطة الداخلية والخارجية التي يتم ت

املؤسسة التعليمية او الوزارة أو الشركاء 

:يتم اإلبالغ عن حالة اإلساءة الواقعة على الطفل  بإحدى الطرق التالية.1

املخصص للبالغات بوحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم 80058االتصال بالرقم −

.وإرفاق املستندات والوثائق الداعمة للبالغ إن وجدت CPU@moe.gov.aeأو تقديم البالغ عبر البريد اإللكتروني −

.أو االبالغ عبر الرابط املخصص لحماية الطفل على موقع الوزارة −

.يتم تلقى البالغ بمركز االتصال بوحدة حماية الطفل على مدار اليوم.2

.نيةتحول الحالة إلى أخصائي حماية الطفل في املدرسة املعنية أو أخصائي حماية الطفل لنطاق املدرسة املع.3

.ارةبالنسبة للمدارس الخاصة تحول الحالة إلى أخصائي حماية الطفل املختص باملدارس الخاصة حسب كل إم.4

.  يتم التحقق من الحالة ودرجة خطورة اإلساءة الواقعة على الطفل من قبل اختصاص ي حماية الطفل.5

يقوم اختصاص ي حماية الطفل باتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب خطورة اإلساءة .6

يتم متابعة الحالة وإغالق البالغ.7

دليل اجراءات التبليغ 



مجلس التعليم والموارد البشرية

ي المؤسسات التعليمية
 
ضوابط وأحكام التبليغ ف

ضوابط وأحكام 
ي 
 
التبليغ ف

المؤسسات 
التعليمية 

ي إلزامية ووجوب التبليغ عن أي حالة إساءة حرجة مشتبه بها أ•
و النر

ي حرم المؤسسة التعليمية وما حوله أ
 
ي يتعرض لها الطالب ف

 
و ف
ي المعسكرات واألنشطة الداخلي

 
ة مرافقه أو حافالت النقل أو ف

ي يتم تنظيمها من قبل المؤسسة التعليمي
ة أو الوزارة والخارجية النر

ام بحفظ ا يعات والقواني   النافذة ، مع االلتر   للتش 
ً
لسجالت وفقا

ي المؤسسات التعليمية
 
.لجميع حاالت اإلساءة ف

معالتعاونالتعليميةالمؤسسةقيادةعىل•
ي  ي المعتمدينالطفلحمايةاختصاصن 

 
مجالف

مكلفي   المهامهموتسهيلوصالحياتهماختصاصاتهم
اتومعوقعرقلةدونالتعليميةالمؤسسةداخلبها 

تب ي التأخت  عليها يتر
 
للحاالتزمةالالالتدابت  اتخاذ ف

ي 
.عنهاالُمبلغأو متابعتها يتمالنر

ظر ويحباإلبالغقاممنهويةعناإلفصاحيجوز ال •
ي والشهود الواقعةأطرافكافةهويةعنالكشف

 
ف

كوذلمعاملتهسوءأو الطفلعىلاالعتداءقضايا 
ي المعلوماتاستخدامعند 

 
ارير التقأو التحليالتف

عىلالتعرفمنيمكنما كلنش  أو اإلعالمية
.شخصيته

ي المدرس  يةالصحةنظ  امدع  م•
 
يمالتعلمؤسساتف

ي ب  دورهليقومالعام
 
رشاد واإلوالعالجالوقايةمج  الف

.الصحي 



..شكرا لكم


