السياسة الوطنية لحماية الطفل في املؤسسات التعليمية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة
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نطاق تطبيق السياسة
ً
ً
تعليما عن بعد في
مباشرا ،أم
تطبق أحكام هذه السياسة في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة على مستوى الدولة سواء أكان التعليم
مدارس عادية أو افتراضية متضمنة:
-

األطفال املسجلين في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة.

-

العاملون في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة.

-

اختصاصيو حماية الطفل.

-

العاملون في وحدة حماية الطفل في الوزارة والجهات املعنية.

-

الشركاء واملوردون ومقدمو الخدمات للمؤسسات التعليمية.

أهداف السياسة
حماية وتعزيز رفاهية األطفال هي مسؤولية الجميع ،فلكل شخص يتعامل مع الطفل وأسرته دور .ومن أجل الوفاء بهذه املسؤولية بشكل فعال،
يجب على كل شخص يتعامل مع الطفل التأكد من أن توجهه ونهجه محوره الطفل .وأنه ُيولي االعتبار األول ،في جميع األوقات ،ملصلحة الطفل
الفضلى.
وتؤكد الوزارة التزامها التام بضمان رفاه األطفال وسالمتهم واحترام كرامتهم ،وبتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل دون تمييز بسبب أصله
أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه االجتماعي أو إعاقته.
تسعى هذه السياسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1ضـ ـ ــمان تنفيـ ـ ــذ آليـ ـ ــات وتـ ـ ــدابير حمايـ ـ ــة الطفـ ـ ــل فـ ـ ــي املؤسسـ ـ ــة التعليميـ ـ ــة وفـ ـ ــق الاشـ ـ ــر عات النافـ ـ ــذة فـ ـ ــي الدولـ ـ ــة واالتفاقـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة
املنصوص عليها.
 .2تحديـ ـ ــد األدوار واملسـ ـ ــؤوليات لجميـ ـ ــع العـ ـ ــاملين فـ ـ ــي املؤسسـ ـ ــة التعليميـ ـ ــة وأوليـ ـ ــاء األمـ ـ ــور وجميـ ـ ــع و العالقـ ـ ــة مـ ـ ــن األفـ ـ ـراد والجهـ ـ ــات
والشركاء ومقدمي الخدمة املعنيين.
 .3تـ ـ ـ ــوفير البيئـ ـ ـ ــة املدرسـ ـ ـ ــية اقمنـ ـ ـ ــة لحمايـ ـ ـ ــة الطفـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــدد بقـ ـ ـ ــاءه أو ـ ـ ـ ــحته الجسـ ـ ـ ــدية ،أو النفسـ ـ ـ ــية ،أو الف ريـ ـ ـ ــة ،أو
التربوية ،أو األخالقية.
 .4تم ـ ــين الطف ـ ــل م ـ ــن حقوق ـ ــه وخاص ـ ــة الحق ـ ــوق التعليمي ـ ــة وحق ـ ــه ف ـ ــي الحماي ـ ــة وف ـ ــق م ـ ــا ج ـ ــاء ف ـ ــي الاش ـ ــر عات الناف ـ ــذة ،وأحك ـ ــام وبن ـ ــود
القانون االتحاد رقم ( )3لسنة  2016والئحته التنفيذية واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
 .5وضـ ـ ــع نغـ ـ ــام ل بـ ـ ــال والشـ ـ ــكاو لحـ ـ ــاالت االشـ ـ ــاباه فـ ـ ــي أ نـ ـ ــوع مـ ـ ــن أنـ ـ ــواع اإلسـ ـ ــاءة للطفـ ـ ــل أو تـ ـ ــأ ر حقوقـ ـ ــه داخـ ـ ــل حـ ـ ــرم املؤسسـ ـ ــة
التعليمية أو مرافق املؤسسة التعليمية أو حافالت نقل املؤسسة التعليمية أو األنشطة الخارجية التي تنغمها الوزارة.
 .6تقديم أوجه الحماية والدعم االجتماعي والنفس ي والرعاية الالحقة لحاالت اإلساءة للطفل.
 .7تعزيز رفاه الطفل من كافة الجوانب.
 .8تعزيز السلوك اإليجابي وبناء عالقات مدرسية اجتماعية إيجابية.
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 .9تعزيز مبدأ الاسامح بين أفراد املجتمع املدرس ي.
 .10رفع كفاءة العاملين في امليدان التربو في مجال حماية الطفل والوقاية من التنمر.
 .11تعزيز الشراكات ات الصلة بحماية الطفل.
 .12التنسيق مع الجهات املعنية لضمان حقوق كافة األطفال في املؤسسة التعليمية.

مبادئ السياسة
تقوم السياسة على أربعة مبادئ رئيسية هي:
.1
.2
.3
.4

املصلحة الفضلى للطفل.
القيم األخالقية والسلوكية واملهنية.
حماية الطفل.
مبدأ احترام خصوصية الطفل وسرية املعلومات.

أنــواع اإلس ــاءة للطـفل
.1
.2

.3
.4

اإلساءة الجسدية :إيقاع الضرر أو األ ى الجسد للطفل أو الفشل أو عدم الرغبة في منع حدوث الضرر الجسد للطفل.
اإلساءة الجنسية :إكراه الطفل أو جذبه أو توريطه في املشاركة بأ سلوك جنس ي سواء كان مدركا أم ال أو وتشمل أيضا املمارسات التي
ال تنطو على أ تالمس جسد مثل إشراك األطفال في مشاهدة أو إنتاج مادة إباحية ،أو مشاهدة ممارسات جنسية ،أو تشجيع
األطفال على التصرف بطرق غير مالئمة من الناحية الجنسية.
ً
اإلساءة النفسية :تعني التعامل بطريقة مسيئة لنفسية الطفل بحيث تسبب أضرارا شديدة ودائمة له مما يؤ ر على نموه وتطوره
النفس ي.
اإلهمال :عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخا التدابير الالزمة للمحافغة على حياته وسالمته البدنية والنفسية
والعقلية واألخالقية من الخطر ،وحماية حقوقه املختلفة.

إجراءات التبليغ في املؤسسة التعليمية
كل بحسب حدود اختصاصه بإعداد دليل إجرائي للتعامل مع حاالت حماية الطفل بما ياسق مع القانون
تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية ٍ
االتحاد رقم ( )3لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل ( وديمة ) وقرار مجلس الوزراء رقم  52لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية
للقانون االتحاد رقم  3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل .
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع السلطة املختصة بإعداد دليل إرشاد إلجراءات حماية الطفل.
كل بحسب حدود اختصاصه بمراجعة واعتماد الدليل اإلجرائي للسلطة املختصة في حال رغبت األخيرة في
تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية ٍ
لك.
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ضوابط وأحكام التبليغ في املؤسسات التعليمية
-

إلزامية ووجوب تبليغ الوزارة أو السلطة املختصة عن أ حالة إساءة حرجة مشابه بها أو التي يتعرض لها الطالب في حرم املؤسسة التعليمية
وما حوله أو في مرافقه أو حافالت النقل أو في املعس رات واألنشطة الداخلية والخارجية التي يتم تنغيمها من قبل املؤسسة التعليمية أو
ً
الوزارة وفقا للاشر عات والقوانين النافذة  ،مع االلتزام بحفظ السجالت لجميع حاالت اإلساءة في املؤسسات التعليمية.
تعمل الجهات املعنية على اتخا التدابير الالزمة لوقايــة وحمايــة األطفــال من اســتخدام املــواد املخدرة واملس ـ رة واملنشــطة ،وكافــة أنواع املــواد
املؤ رة على العقل أو املســاهمة في انتاجها أو االتجار بها أو ترويجها.

-

دعــم نغــام الصحة املدرســية ليقوم بــدوره في مجــال الوقاية والعالج واإلرشاد الصحي.
ال يجوز اإلفصاح عن هوية من قام باإلبال إال برضاه ويحغر ال شف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا االعتداء على الطفل
أو سوء معاملته و لك عند استخدام املعلومات في التحليالت أو التقارير اإلعالمية أو نشر كل ما يم ن من التعرف على شخصيته.
على قيادة املؤسسة التعليمية التعاون مع اختصاصيي حماية الطفل املعتمدين في مجال اختصاصاتهم وصالحياتهم وتسهيل مهامهم املكلفين
بها داخل املؤسسة التعليمية دون عرقلة ومعوقات يترتب عليها التأخير في اتخا التدابير الالزمة لحاالت املتابعة أو املبلغ عنها .

-

-

األدوار واملسؤوليات
املؤسسة التعليمية:
-

على املؤسسة التعليمية تكليف شخص من الكادر اإلدار أو التعليمي بمسؤولية حماية الطفل في املؤسسة التعليمية وجميع
ً
ما يتعلق في مجال حقوق وحماية الطفل و عد مرجعا للمبادرات واألنشطة واملعلومات والبيانات املتعلقة في حماية الطفل
والخاصة باملؤسسة التعليمية .

-

التحقق من مؤهالت وخلفيات املوظفين ومقدمي الرعاية قبل تعينهم في املؤسسة التعليمية.
تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى األولوية في كافة القرارات واإلجراءات التي تتخذ في شأنه.

-

تحمل املسؤولية الكاملة عن توفير بيئة مدرسية آمنة للطفل التي تشعره بالحماية من كل ما هدد بقاءه أو حته الجسدية
والنفسية ،وحمايته من اإلساءة واالستغالل الجنس ي.
التعميم على جميع العاملين باملؤسسة التعليمية بإجراءات اإلبال وبمسؤوليتهم عن اإلبال عند االشاباه بأ نوع من أنواع
اإلساءة أو العنف على الطفل أو الطالب.

-

نشر قنوات اإلبال لجميع العاملين في املؤسسة التعليمية وجميع الطلبة وأولياء األمور.
توعية الطلبة بحقوق الطفل وضرورة اإلبال عن أ نوع من أنواع اإلساءة التي قد يتعرضوا لها أو يشابه بتعرضهم لها.
توعية أولياء األمور بحقوق الطفل ومسؤوليتهم في حمايته.

-

اتخا التدابير الالزمة لوقاية وحماية األطفال من استخدام املواد املخدرة واملس رة واملنشطة وكافة أنواع املواد املؤ رة على
العقل أو املساهمة في انتاجها أو االتجار بها أو ترويجها.

-

ال شف املب ر عن الحاالت والتعرف على عوامل الخطر ووضع الخطط والبرامج املناسبة لدعم الطلبة عبر تعزيز كفاءة
املختصين بحماية الطفل في املؤسسة ومن خالل أدوات تقييم للتدخل املب ر(والتعريف بعوامل الخطر).
الحفاظ على سرية املعلومات الخاصة بكل طالب ،وعدم التصريح بأسماء األطفال أو عائالتهم أو أ معلومات حساسة
وشخصية عنهم قد تؤ سمعة الطفل أو أسرته.

-

-

-
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حغر جميع أشكال العنف في املؤسسة التعليمية.

-

الحصول على إ ن من ولى أمر الطفل عند استعمال صوره الشخصية أو أية معلومات عنه لبثها إعالميا أو أ منشورات أو
مطبوعات أخرى.
ال يجوز للعاملين في املؤسسة التعليمية تداول السجالت الشخصية أو الطبية الخاصة بالطلبة إال لألشخاص والجهات
املعنية في الحاالت التالية:
 .1اإلحالة أو النقل املؤقت ،و لك بغرض تقديم عالج محدد أو القيام بإجراءات تشخيصية أو في حاالت الطوارئ.
 .2وجود تهديد للصحة العامة حينما ياسبب االهمال في تسليم املعلومات لتعريض الطالب أو اقخرين لخطر الوفاة أو
لخطر اإلصابة البالغة أو املرض املعد .
 .3وحدة حماية الطفل.
ً ً
يحغر على موظفي املؤسسة التعليمية حغرا تاما مناقشة أ حاالت قائمة أو مغلقة مع وسائل اإلعالم أو أ أطراف خارجية
أخرى أو مع موظفين آخرين ،أو مع أ أشخاص غير مخولين باستثناء جهات التحقيق والجهات القضائية وفي حدود
املسؤولية القانونية.

-

اإلشراف على تنفيذ خطط التطوير املنهي وبرامج التوعية والتدريب والتأهيل املعتمدة للعاملين واملناسبين والشركاء بكل ما
يتعلق في مجال حقوق الطفل وحمايته وأنواع اإلساءة للطفل ،وخطط وأدوات تعديل سلوك االطفال وكيفية التعامل مع
األطفال وتدريبهم على تطبيق املهارات الالزمة ملالحغة مؤشرات اإلساءة وسبل الوقاية منها.
التأكد من حضور ومشاركة كافة العاملين في املؤسسة التعليمية واملستهدفين بتدريب حماية الطفل لكل البرامج التدريبية.
إحترام التنوع االجتماعي واالختالفات بكل أنواعها :العرق ،اللون ،األصل ،الجنس ،العمر ،الديانة ،املغتربين ،القدرة العقلية
والنفسية والجسدية لكل طالب.

-

تحقيق العدل واملساواة في املعاملة بين الطلبة في املؤسسة التعليمية.

-

االلتزام باملعاملة الحسنة القائمة على اإلنصاف واالحترام لكافة الطلبة واستخدام ألفاظ تربوية مناسبة غير بذيئة خالل
التعامل معهم.

-

إدارة سلوك الطلبة من خالل القدوة في املغهر والسلوك واملواقف اإليجابية التي تاناسب مع قيم املجتمع.

-

تطبيق امليثاق األخالقي للمهنة.

-

-

-

أولياء األمور:
-

االلتزام باملسؤولية كاملة تجاه الطفل والواجبات املنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه
األفضل وفق ما ورد في القانون والاشر عات النافذة في الدولة.
التعاون الكامل مع املؤسسة التعليمية من أجل توفير بيئة مدرسية آمنة للطفل التي تشعره بالحماية من كل ما هدد بقاءه
أو حته الجسدية والنفسية.

-

ابال املؤسسة التعليمية أو وحدات حماية الطفل إ ا كان هناك ما هدد سالمة الطفل أو حته البدنية أو النفسية أو
األخالقية.
التعاون اإليجابي مع املؤسسة التعليمية أو وحدات حماية الطفل في كل مراحل التعامل مع حالة عنف أو إساءة إ ا كان ابنه
ً
 /ابنته طرفا فيها.

-

-

الجهات التعليمية والشركاء و مقدمي الخدمات الداعمة:
ً
 وضع املصلحة الفضلى للطلبة أساسا للتعامل معهم ،وفي اتخا اإلجراءات املتعلقة بهم ،وعدم استخدامهم كوسيلة للوصولألهداف خاصة أو متعلقة باملؤسسة على حساب مصلحتهم.
-
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اتخا تدابير االستجابة الالزمة للبالغات الواردة من وحدة حماية الطفل بالوزارة وتقديم الدعم الالزم لكافة حاالت اإلساءة
املبلغ عنها.

-

اتخا تدابير الحماية الالزمة وتقديم الدعم الالزم لكافة حاالت اإلساءة لألطفال/الطلبة املحولين من وحدة حماية الطفل
بالوزارة.

-

املحافغة على البيانات املشتركة وعدم اإلفصاح عن أية معلومات تتعلق بالطلبة.

-

اقتراح خطط التطوير املنهي والتدريب للعاملين في املؤسسة التعليمية في مجال حماية الطفل.
املساهمة في تنفيذ برامج تدريبية ألخصائيي حماية الطفل وجميع العاملين في املؤسسة التعليمية في مجال حماية الطفل.

-

املشاركة في الحمالت التوعوية املوجهة للمجتمع في مجال حماية الطفل.

-

املساهمة في تحقيق املساندة املجتمعية لدعم برامج حماية الطفل في البيئة املدرسية اقمنة.
املشاركة في اجتماعات لجان ومجالس حماية الطفل.

وحدات حماية الطفل واختصاصيي حماية الطفل:
على اختصاصيي حماية الطفل كل في حدود اختصاصه اتخا تدابير الحماية الالزمة إ ا وجد ما هدد سالمة الطفل أو حته البدنية أو النفسية
أو األخالقية أو العقلية وبما ال يتعارض مع القانون االتحاد رقم ( )3لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل ( وديمة ) وقرار مجلس الوزراء
رقم  52لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحاد رقم  3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل .و لك على النحو التالي:
-

إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته ،وفقا لتقديره ملستوى الخطر املحدق بالطفل.
إجراء بحث اجتماعي شامل للحاالت التي تهدد سالمة الطفل في املؤسسة التعليمية يوضح فيه الغروف واملالبسات املحيطة
بالطفل ،ورفع تقرير إلى الجهة اإلدارية التي يابعها مشفوعا بالتوصيات التخا ما يلزم بشأنه.
ً
ً
التنسيق مع الجهات املعنية إلعادة تأهيل الطفل نفسيا وجسديا من قبل املختصين وقد يشمل لك مختصين من جهات
أخرى نفسية واجتماعية وغيرها.

-

توفير برامج معلوماتية للقائمين على رعاية األطفال عن املعاملة األمثل لضمان النمو الطبيعي للطفل.

-

القيام بزيارات ميدانية للطفل في املؤسسة التعليمية إ ا اقتض ى األمر لك ،بغرض االطمئنان على أحوا له وحل ما يم ن أن
يتعرض له من مش الت.

-

رفع توصية للجهات املعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين الختصاصيي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته
يعود إلى سوء األحوال االجتماعية لألسرة.
رفع تقرير يوضح فيه الغروف واملالبسات املحيطة بالطفل في حال الحاجة ملخاطبة النيابة املختصة التخا اإلجراء املناسب
ً
لحماية الطفل ،وفقا ملا نص علية القانون و لك خالل مدة ال تجاوز( )24أربعا وعشرون ساعة من وقت تلقى البال .

-

-

كما يقوم اختصاصيي حماية الطفل باتخا التدابير الوقائية التالية بعد موافقة الجهة التابع لها:

7

-

إدماج الطفل في البرامج واألنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يالقيه من مش الت أو يواجه من تحديات.

-

العمل على إكساب الطفل واألسر املهارات الالزمة للتعامل مع املش الت من خالل الدورات والورش التدريبية.

-

التنسيق مع الجهات ات العالقة التخا ما يلزم بشأن سالمة الطفل وحماية حقوقه.
توجيه الطفل وتوعيته باملخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض األماكن أو ممارسته لبعض األنشطة.

التقييم
تتم مراجعة وتطوير هذه السياسة بصورة دورية لضمان فعالية اإلجراءات واملمارسات الخاصة بحماية الطفل في املؤسسة التعليمية  ،من خالل
اإلجراءات التالية:
-

متابعة تطبيق السياسة من الجهات الرقابية في الوزارة أو الجهة التعليمية كل في حدود اختصاصه.

-

تعد الجهات املعنية دراسة لتقييم مدى تطبيق السياسة وأ رها على الطالب واألسرة واملؤسسة التعليمية واملجتمع.

-

تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة املختصة والجهات املعنية بشكل دور ومستمر وبما تقتضيه التطورات والتوجهات املستقبلية
لحكومة الدولة ملراجعة وتطوير السياسة.

التعريفات
الوزارة

وزارة التربية والتعليم

القانون

القانون االتحاد رقم  3لسنة  2016بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)

الجهات التعليمية

الجهات التعليمية الحكومية االتحادية أو املحلية املختصة كالوزارة واملجالس والهيئات التعليمية
واملؤسسات املوكل اليها مهام االشراف على املؤسسات التعليمية مراكز الطفولة املب رة وترخيصها
كل في حدود اختصاصه

السلطة املختصة

الجهات املعنية بتقديم الدعم والحماية األمنية والصحية للطفل في الحاالت الطارئة (مراكز الشرطة
واالسعاف على مستوى الدولة).
الجهات الحكومية االتحادية أو املحلية التي يقع ضمن اختصاصها أحد الجوانب املتعلقة بالرعاية
االجتماعية أو الصحية وحماية األطفال كل في حدود اختصاصه

الطفل

كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة ميالدية من عمره

الطالب

كل طفل مقيد في أ مؤسسة تعليمية بما فيهم األطفال من و الهمم أو االحتياجات الخاصة

اإلساءة للطفل

كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤد إلى إلحاق أ ى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم
وآمن وصحي

اختصاصيي حماية الطفل

الشخص املرخص واملكلف من السلطة املختصة أو الجهات املعنية باملحافغة على حقوق الطفل
ً
وحمايته في حدود اختصاصاته وفقا للقانون والئحته التنفيذية

إهمال الطفل

عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخا التدابير الالزمة للمحافغة على حياته
وسالمته البدنية والنفسية والعقلية واألخالقية من الخطر ،وحماية حقوقه املختلفة

القائم على رعاية الطفل

الشخص املسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.

العنف ضد الطفل

االستخدام املتعمد للقوة ضد أ طفل من قبل أ فرد أو جماعة تؤد إلى ضرر فعلي لصحة الطفل
أو نموه أو تهدد بقائه على قيد الحياة

الجهات املعنية
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املصلحة الفضلى للطفل

جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار و ات أولوية أفضلية في جميع الغروف ومهما كانت مصالح
األطراف األخرى

وحدة حماية الطفل

وحدة حماية الطفل امللحقة بإدارة االرشاد األكاديمي واملنهي والتي تم تش يلها بموجب القرار الوزار
رقم ( )1044لسنة 2018

املؤسسة التعليمية

املؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة واملراكز والحضانات املقيد بها الطالب في مراحل التعليم
داخل الدولة تحت اشراف الوزارة أو الجهة التعليمية

النمو ج املعتمد

نمو ج تقييم حالة الطفل الذ تعتمده الوزارة بالتنسيق مع الجهات املعنية

االلتزام االخالقي

مجموعة من القيم واملبادئ األخالقية التي تتفق مع الدين اإلسالمي ،والقيم ،واألخالق ،والهوية،
والثقافة السائدة في املجتمع اإلماراتي ،والتي توقر األديان األخرى

امليثاق األخالقي واملنهي

امليثاق الذ يحدد مسؤولية العاملين في املؤسسات التعليمية والتربوية والتي تعتمده إدارة املؤسسة
التعليمية أو مجلس اإلدارة أو الوزارة

الشركاء ومقدمي الخدمات
الداعمة

جميع املؤسسات الحكومية والخاصة املعنية بحماية الطفل والتي تقدم خدمات الدعم االجتماعي/
النفس ي /اإليواء للطفل /أو الدعم املالي واللوجستي واإلعالمي والصحي للمؤسسات التعليمية

