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محاور الورشة 
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إجراءات التبليغ ف
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مهام وحدة الطفل 
مهام اختصاصي –

حماية الطفل 

الطفل حقوق
التعليمية 

منظومة حماية 
ي وزارة 

 
الطفل ف

بية والتعلي م التر

أنواع اإلساءة 
للطفل 
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Child Protection حماية الطفل

الفصل التاسع

آليات الحماية

(39)المادة 

ل1. اء وحللدات تعملل السلللطات المةتصللة والاهللات المعنيللة مالتلسللية مللع الللوزارة  لل  إ  ل

ل وص  ليهللا لحمايلة الطفللل تهللدو إ  ونللع وتنفيللت آليلات وتللداطتل حمايللة الطفللل المنصل

ي هتا القانون
 
.  ف

ي 2.
ر
:تحدد الالئحة التنفيتية لهتا القانون ما يأت

.اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات  ملهاأ-

وط-ب ي توافرهاالالزمالشر
 
.الطفلحمايةاختصاصي ف

(وديمة ) قانون حقوق الطفل 

الفصل الساطع

الحقوق التعليمية

(31)المادة 

ي التعليم، كما تعمل الدولة    تحقية تساوي الفرص
 
المتاحة طيل  لكل طفل الحة ف

 للقوانيل  السارية
ً
.جميع األطفال وفقا

(32)المادة 

ي ماال التعليم التداطتل اآلتية
 
:تتةت الدولة ف

.منع تشب األطفال من المدارس1.

ي العنفأشكالجميعحظر 2.
 
رامةك  والمحافظةالتعليميةالمؤسساتف

امجونعأو القراراتاتةاذ ندالطفل .التر

ي . 5
 
األفعللال ونلع طلرامج محلددة ومنظملة ل ملالش وال لدو  طهلدو تلأميل  التحقيلة ف

ي هتا القانون    ال
 
نحو التي والتااوزات المةالفة للحقوق التعليمية والواردة ف

تحدده الالئحة التنفيتية

دستور دولة االمارات 

ي شأن 1976لسنة ( 9)القانون االتحادي رقم 
 
م ف
دين،  األحداث الاانحيل  والمشر

ب أن قانون 2016لسنة 3القانون االتحادي رقم 
. «وديمة»حقوق الطفل 

م1987لسنة ( 3)قانون العقوبات االتحادي رقم 

الالئحة التنفيتية لقانون وديمة  

االتفاقية 
الدولية 
لحقوق 
الطفل 

إجراءات البالش وحماية الطفل 
ي المدرسة اإلماراتية 

 
ف

المرجعية 
القانونية 



الحقوق التعليمية•

ي 
 
لكل طفل الحة ف

التعليم 

ونع طرامج محددة ومنظمة 
أميل  ل مالش وال دو  طهدو ت
ي األفعال 

 
التحقية ف

وق والتااوزات المةالفة للحق
.التعليمية

حظر جميع أنواع 
ي المؤسسا

 
ت العنف ف

التعليمية

مة اتةاذ التداطتل الالز 
لمنع تشب األطفال
من المدارس 

المحافظة    كرامة
الطفل  ند اتةاذ 
القرارات أو ونع 

امج  التر
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حماية الطفل•



يعية الممدنات التشر

الممدنات البيئية

ية الممدنات البشر

5

التربية الخاصة–الرعاية واألنشطة الطالبية 
ــنات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الممكــ

الممدنات الرقمية

منظومة 
شاملة 
لسـلسـلة 
إجراءات   
حماية الطفل 
ي المؤسسات 

ف 
التعليمية 

ومواكبة وزارة 
بية  التر
والتعليم 
توجهات 

الدولة وتعزيز 
ي 
دور الدولة ف 
تقرير حقوق 

الطفل

بشأن 2016لسنة 3القانون االتحادي رقم 
.  «وديمة»قانون حقوق الطفل 

الالئحة التنفيذية لقانون وديمة 

ي البيئة المدر 
سية مجلس حماية الطفل ف 

اللجنة الوطنية للوقاية من التنمر 

معيار اجراءات حماية الطفل 
ي دليل معايتر التقييم والجودة 

ف 

الئحة ادارة سلوك الطلبة 

ي المؤسسات 
سياسة حماية الطفل ف 
التعليمية

ي البيئة 
سياسة الوقاية من التنمر ف 

المدرسية 

ي حماية الطلبة
البنود الرقابية ف 

دليل الرقابة عىل مؤسسات الطفولة
المبكرة ومؤسسات التعليم العام

وحدة حماية الطفل

ي البيئة 
ي للوقاية من التنمر ف 

األسبوع الوطن 
المدرسية 

ي  ي الميد) حماية الطفل اختصاصنر
(انف 

ي لإلبالغ واالستجابة 
ون  نظام الكتر
(تطبيق ذكي )

قنوات االبالغ 
ي البالغات 

مركز االتصال وتلقر

نشر ثقافة حقوق الطفل والتوعية 
ي مجال حماية الطفل 

والتدريب ف 

ي لوحدة حماية الط
فلالكادر اإلداري والفن 

انضمام الدولة للمبادرة العالمية 
(التعليم اآلمن )

ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاية الطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منظومة حمـ

ي االختصاصيير  االجتماعيير  /المرشدين 
 ف 

المدارس



العنوان الفرعي

حماية الطفل

مهام واختصاصات  وحدة حماية الطفل

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

ي الدولة
يعات النافذة ف  ي البالغات عن أية انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقا للتشر

.تلقر
 للنموذج المعتمد من وزارة تنمية المجتمع

ً
.تقييم الحالة المبلغ عنها وفقا

 لما هو منصوص عليه وفقا إلحكام القانون االتحادي رقم
ً
"  وديمة“م بشأن حقوق الطفل 2016لسنة ( 3)اتخاذ التدابتر الوقائية المالئمة لحماية الطفل موضوع البالغ، وفقا

.والئحته التنفيذية
بوية السليمة للتعامل مع  .وضع خطط التدخل المناسبة وتقديم االستشارات والدعم الالزم لألرس واألطفال المتعرضير  لإلساءة أو العنف أو االستغالل وتعريفهم باألسس التر

.األطفال
.التنسيق مع الجهات ذات االختصاص بتقديم العالج النفسي واالجتماعي والصحي لألطفال ضحايا االنتهاكات أو سوء المعاملة

بشأنهممةالز متابعة األرس واألطفال خالل مسار الحماية وتوفتر المتطلبات الالزمة لهم وتقييم أوضاعهم للوقوف عىل تطور حالتهم وتقديم التوصيات ال



العنوان الفرعي

حماية الطفل

مهام واختصاصات  وحدة حماية الطفل

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

.التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن األطفال المتغيبير  والهاربير  والمفقودين عن أرسهم وأماكن إقامتهم•

ي مؤسسات الرعاية االجتماعية أو الصحية، أو األرس الحا•
ي حال وضع الطفل ف 

.ةضنوضع خطط لتنظيم رؤية الطفل لوالديه أو القائم عىل رعايته ف 

ي يمكن أن تقع علية بشنر الوسائل الممكنة•
.نشر ثقافة حقوق الطفل للحد من االنتهاكات النر

ي اإلصالح بير  الطفل ووالديه أو القائم عىل رعايته أو أي طرف آخر بما ال يتعارض مع قانون حقوق الطفل•
.يةوالئحته التنفيذ" وديمة" المساهمة ف 

ي الجرائم الواقعة عىل الطفل إذا اقتض  األمر ذلك•
.متابعة ستر أعمال التحقيق ف 

.يلة بتجنيبه المخاطرالفتوجيه النصح واإلرشاد إىل القائم عىل رعاية الطفل بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة والصحيحة وتبيان المخاطر المحدقة به والسبل •

ي سجالت رسية ال يطلع عليها إال المختصون بحماية الطفل•
توثيق الشكاوى المتعلقة باألطفال وحفظ بيانات كل حالة ف 



العنوان الفرعي

حماية الطفل

مهام اختصاصي حماية الطفل 

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

:   النحو التا ي وذلكسالمة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية   اختصاصي حماية الطفل اتةاذ تداطتل الحماية الالزمة إذا وجد ما يهدد 

ي مكان آمن يضمن حمايته، وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل
.إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه ف 

ي يتبعها مشفوعا بالتوصيات 
.خاذ ما يلزم بشأنهتالإجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والمالبسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إىل الجهة اإلدارية النر

 من قبل المختصير  
ً
 وجسديا

ً
.إعادة تأهيل الطفل نفسيا

امج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي  .إلحاق القائم عىل رعاية الطفل بتر



العنوان الفرعي

حماية الطفل

مهام اختصاصي حماية الطفل 

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

:   النحو التا ي وذلكسالمة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية   اختصاصي حماية الطفل اتةاذ تداطتل الحماية الالزمة إذا وجد ما يهدد 

.القيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتض  األمر ذلك، بغرض االطمئنان عىل أحولة وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكالت•

ر به أو منع ارتياده ألماكن تهدد سالمته الجسدية والنفسية واألخالقية• .منع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الض 

ي تقصتر القائم عىل رعايته يعود إىل س•
ي حال تبير  الختصاصي حماية الطفل أن السبب ف 

.ال االجتماعية لألرسةوء األحو رفع توصية للجهات المعنية لدعم أرسة الطفل ف 

ام • ي حال إرصاره عىل عدم االلتر 
لتوصيات المتفق عليهافيذ ابتنرفع تقرير لجهة عملة لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتض  األمر توجيه إنذار للقائم عىل رعاية الطفل ف 



العنوان الفرعي

حماية الطفل

مهام اختصاصي حماية الطفل 

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

:   النحو التا ي وذلكسالمة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية   اختصاصي حماية الطفل اتةاذ تداطتل الحماية الالزمة إذا وجد ما يهدد 

ي حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة التخا
ي يعمل بها، ويوضح فيه الظروف والمالبسات المحيطة بالطفل ف 

جراء المناسب لحماية إل ذ ارفع تقرير لوحدة الحماية النر

 لما نص علية القانون وذلك خالل مدة ال تجاوز
ً
ون ساعة من وقت تلقر البالغ( 24)الطفل، وفقا .أربعا وعشر

ي تدعم شخصيته تجاه ما يالقيه من مشكالت أو 
امج واألنشطة النر ي التر

.من تحدياتيواجههإدماج الطفل ف 

.العمل عىل إكساب الطفل واألرس المهارات الالزمة للتعامل مع المشكالت من خالل الدورات والورش التدريبية

.التنسيق مع الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن سالمة الطفل وحماية حقوقه

ي حال ارتياده بعض األماكن أو ممارسته لبعض األنشطة
ي قد يتعرض لها ف 

توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر النر



العنوان الفرعي

حماية الطفل

مهام اختصاصي حماية الطفل 

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

:التالية بعد موافقة الجهة التابع لهاالطفل ماتةاذ التداطتل الوقائية كما يقوم اختصاصي حماية 

ي تدعم شخصيته تجاه ما يالقيه من مشكالت أو 1.
امج واألنشطة النر ي التر

.من تحدياتيواجههإدماج الطفل ف 

.العمل عىل إكساب الطفل واألرس المهارات الالزمة للتعامل مع المشكالت من خالل الدورات والورش التدريبية2.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة التخاذ ما يلزم بشأن سالمة الطفل وحماية حقوقه3.

ي حال ارتياده بعض األماكن أو ممارسته لبعض األنشطة4.
ي قد يتعرض لها ف 

توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر النر



العنوان الفرعي
التبليغإلزامية

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

:من قانون حقوق الطفل42المادة 
لكل شةص االمالش اذا كان هناك ما يهدد سالمة الطفل البدنية والصحية والنفسية او االخالقية او العقلية•

هم ممن تعهد اليهم حماية الطفل او العناية مه او تعليمه • يدون االمالش وجوبيا    المربيل  و االطباء واالخصائييل  او غتل

:من قانون حقوق الطفل43المادة 

   كل شةص ملغ سن الرشد مسا دة كل طفل يطلب المسا دة طإمالش الاهات المةتصة 

•Child Protection حماية الطفل•



العنوان الفرعي
التبليغإلزامية

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

•Child Protection •Child Protection



العنوان الفرعي
ي التبليغإجراءات

 
التعليميةالمؤسساتف

:الطفلحمايةسياسةعننبذة
والتدابتر اإلجراءاتمنمنظومة
توفتر بالتعليميةالمؤسساتلدعم
منوخاليةآمنةمدرسيةبيئة

ةاللفظيأشكالهبكافةالعنف
منةوالجنسيوالجسديةوالنفسية

والتدابتر اإلجراءاتاتخاذخالل
يقوتطبالطفللحمايةالوقائية
الحاالتعناإلبالغإجراءات
صدور لإلساءةتعرضها المشتبه
يز وتعز الحمايةوتوفتر الحاالت
املللتعالالزمةالمدرسيةالقدرات

تهوحمايللطفلاإلساءةحاالتمع
ةالمعنيالجهاتمعبالتنسيق
المسؤوليةخاللمناألخرى

كةالمجتمعية المشتر
•

ي مرافق المؤسسة التعليمية او حافالت
ي حرم المدرسة وما حوله او ف 

ي يتعرض لها الطلبة ف 
ي المعسكرات نقل الالالتبليغ عن حالة اإلساءة المشتبه بها أو  النر

مدرسي او ف 
ي يتم تنظيمه من المؤسسة التعليمية او الوزارة

واالنشطة الداخلية والخارجية النر

:اإلبالغ عن حالة اإلساءة الواقعة عىل الطفل  بإحدى الطرق التالية

بية والتعليم 80085االتصال بالرقم  − المخصص للبالغات بوحدة حماية الطفل بوزارة التر

ي −
ون  يد اإللكتر .وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة للبالغ إن وجدتCPU@moe.gov.aeأو تقديم البالغ عتر التر

https://bit.ly/3bd2Y05أو االبالغ عتر الرابط المخصص لحماية الطفل عىل موقع الوزارة −

حماية الطفل

mailto:CPU@moe.gov.ae
https://bit.ly/3bd2Y05


العنوان الفرعي
التعليميةالمؤسساتنطاقخارجالتبليغإجراءات

:الطفلحمايةسياسةعننبذة
والتدابتر اإلجراءاتمنمنظومة
توفتر بالتعليميةالمؤسساتلدعم
منوخاليةآمنةمدرسيةبيئة

ةاللفظيأشكالهبكافةالعنف
منةوالجنسيوالجسديةوالنفسية

والتدابتر اإلجراءاتاتخاذخالل
يقوتطبالطفللحمايةالوقائية
الحاالتعناإلبالغإجراءات
صدور لإلساءةتعرضها المشتبه
يز وتعز الحمايةوتوفتر الحاالت
املللتعالالزمةالمدرسيةالقدرات

تهوحمايللطفلاإلساءةحاالتمع
ةالمعنيالجهاتمعبالتنسيق
المسؤوليةخاللمناألخرى

كةالمجتمعية المشتر
•

يتم اإلبالغ عن حالة اإلساءة الواقعة عىل الطفل خارج نطاق المؤسسات التعليمية ومرافقها وأنشطتها بإحدى الطرق التالية 

وزارة الداخلية-مركز حماية الطفل 116111جميع االمارات االتصال بالرقم •
ي االتصال بالرقم  • ي -مركز حماية الطفل 800988إمارة دنر هيئة تنمية المجتمع دنر
الخدمات االجتماعية الشارقة–مركز حماية الطفل 800700إمارة الشارقة االتصال بالرقم  •

حماية الطفل



العنوان الفرعي
عامةأحكامو ضوابط

:الطفلحمايةسياسةعننبذة
والتدابتر اإلجراءاتمنمنظومة
توفتر بالتعليميةالمؤسساتلدعم
منوخاليةآمنةمدرسيةبيئة

ةاللفظيأشكالهبكافةالعنف
منةوالجنسيوالجسديةوالنفسية

والتدابتر اإلجراءاتاتخاذخالل
يقوتطبالطفللحمايةالوقائية
الحاالتعناإلبالغإجراءات
صدور لإلساءةتعرضها المشتبه
يز وتعز الحمايةوتوفتر الحاالت
املللتعالالزمةالمدرسيةالقدرات

تهوحمايللطفلاإلساءةحاالتمع
ةالمعنيالجهاتمعبالتنسيق
المسؤوليةخاللمناألخرى

كةالمجتمعية المشتر
•

ي مرافق المؤسسة التعل•
ي حرم المدرسة وما حوله او ف 

ي يتعرض لها الطلبة ف 
او حافالت النقل المدرسي او ةيميالزامية ووجوب التبليغ عن حالة االساءة المشتبهة بها أو النر

يعات النافذة ي يتم تنظيمه من المؤسسة التعليمية او الوزارة وفقا للقانون والتشر
ي المعسكرات واالنشطة الداخلية والخارجية النر

.ف 
رة عىل العقل أو وكافــة أنواع المــواد المؤثة، تعمل الجهات المعنية عىل اتخاذ التدابتر الالزمة لوقايــة وحمايــة األطفــال من اســتخدام المــواد المخدرة والمســكرة والمنشــط•

ي انتاجها أو االتجار بها أو ترويجها
.المســاهمة ف 

حماية الطفل



العنوان الفرعي
والتعاريفاإلساءةأنواع

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

التعريف النوع

ر الاسدي للطفلإ ي منع حدوث الض 
 
ر أو األذ  الاسدي للطفل أو الف ل أو  دم الرغبة ف يقاع الض  إساءة جسدية 

ي ال تنطوي  
ي الم اركة مأي سلوك جلسي سواء كان مدركا أم ال أو وت مل أيضا الممارسات التر

 
  هي إكراه الطفل أو جتمه أو توريطه ف

ي م اهدة أو إنتاج مادة إماحية، أو م اهدة ممارسات جلسية، أو ت ايع األطفال    
 
اك األطفال ف أي تالمس جسدي مثل إشر

.التضو مطرق غتل مالئمة من الناحية الالسية

إساءة جنسية  

ارا شديدة ودائمة له مما يؤثر    نموه وتطوره النفسي  ي التعامل مطريقة مسيئة لنفسية الطفل محيث تسبب أض 
.تعت  إساءة نفسية 

ية  دم قيام الوالدين أو القائم    ر اية الطفل ماتةاذ التداطتل الالزمة للمحافظة    حياته وسالمته البدنية والنفسية والعقل

.واألخالقية من الةطر، وحماية حقوقه المةتلفة
اإلهمال

حماية الطفل•



العنوان الفرعي
والتعاريفاإلساءةأنواع

:الطفلحمايةسياسة ننبتة
والتداطتل اإلجراءاتمنمنظومة
التعليميةالمؤسساتلد م
خاليةو آمنةمدرسيةطيئةطتوفتل 
ظيةاللفأشكالهمكافةالعنفمن

يةوالالسوالاسديةوالنفسية
اإلجراءاتاتةاذخاللمن

طفلاللحمايةالوقائيةوالتداطتل 
 ناإلمالشإجراءاتوتطبية
تعرنها الم تبهالحاالت
وتوفتل الحاالتورصدل ساءة
القدراتوتعزيز الحماية
معللتعاملالالزمةالمدرسية
وحمايتهللطفلاإلساءةحاالت
ةالمعنيالاهاتمعمالتلسية
المسؤوليةخاللمناألخر 

كةالماتمعية
الم تر

•

التعريف النوع

ر الاسدي للطفلإ ي منع حدوث الض 
 
ر أو األذ  الاسدي للطفل أو الف ل أو  دم الرغبة ف يقاع الض  إساءة جسدية 

ي ال تنطوي  
ي الم اركة مأي سلوك جلسي سواء كان مدركا أم ال أو وت مل أيضا الممارسات التر

 
  هي إكراه الطفل أو جتمه أو توريطه ف

ي م اهدة أو إنتاج مادة إماحية، أو م اهدة ممارسات جلسية، أو ت ايع األطفال    
 
اك األطفال ف أي تالمس جسدي مثل إشر

.التضو مطرق غتل مالئمة من الناحية الالسية

إساءة جنسية  

ارا شديدة ودائمة له مما يؤثر    نموه وتطوره النفسي  ي التعامل مطريقة مسيئة لنفسية الطفل محيث تسبب أض 
.تعت  إساءة نفسية 

ية  دم قيام الوالدين أو القائم    ر اية الطفل ماتةاذ التداطتل الالزمة للمحافظة    حياته وسالمته البدنية والنفسية والعقل

.واألخالقية من الةطر، وحماية حقوقه المةتلفة
اإلهمال

حماية الطفل•



 لكم
ً
...شكرا


