


 الطفلحماية 
 

مارة بإالخاصة كافة المدارس  على، كما تطبق ةكافة المدارس الحكومي علىحكام هذه السياسة أ"تطبق 

وتحل هذه ( 3102إمارة أبوظبي ) فية للمدارس الخاصة يحكام الالئحة التنظيمأمع ابوظبي بما ال يتعارض 
ليل سياسات المدارس الخاصة الخاصة بحماية الطلبة الواردة في د 2سياسة رقم  السياسة محل

 .رشاداتها"إو
 

 :الهدف
 

 بهدف: طلبةلاالمدارس إلجراءات حماية  تباعإمن هذه السياسة هو ضمان الهدف إن 

إساءة األفعال أو جوانب التقصير التي ُتمث ِّل  جميعرعاية المدرسة من تحت أثناء وجودهم  حمايتهم .0
  .تنم راا  وأ إهماالا  وأ ستغالالا إل تمث ِّ  وأ أو إساءة جنسية بدنية أو إساءة نفسية

أو اإلهمال، على النحو الذي  ه اإلساءةلمثل هذأنهم قد تعرضوا  الذين ُيحتمل الطلبةدعم  و رصد .3
قانون العقوبات اإلتحادي بشأن حقوق الطفل و  3102( لسنة 2القانون اإلتحادي رقم ) نص عليهي

 .الصلةاإلمارات ذات دولة قوانين و 0891لسنة ( 2رقم )

اإلساءة عن حاالت  باإلبالغومكلفون  مفو ضون أشخاصهم موظفي المدارس  كافةالتأكيد على أن  .2
 خارج الحرم المدرسي. وداخل أ التي تقع ،باإلساءةاإلشتباه أو /و

اإلهمال /أو و ساءةلحاالت اإل االستجابةفي المدارس وموظفيها ومسؤولياتهم مدراء تعريف واجبات  .4
  .بهاالُمشتبَه 

 

 بيان السياسة:
 

  :التعريفات .1
 

يقل عمره عن ثماني عشرة على أنه الفرد الذي  الطفل يعرف السياسةألغراض هذه  الطفل: -
  سنة ميالدية.

 

ر والخطوات واإلجراءات التي يجب بأنها جميع التدابي تعرف : ألغراض هذه السياسةالطفلحماية  -
أثناء وجودهم تحت رعاية و اإلصابة الضرر أ األخطار التي قد تسببتخاذها لحماية الطلبة من إ

التي توفرها وسائل النقل المدرسية ستخدام إبمن المدرسة وإليها تنق لهم  عند المدرسة أو
أو خالل مشاركتهم باألنشطة وانتظارها نتقال بين األنشطة التي تنظمها المدرسة واإل ،المدرسة

 .رم المدرسيداخل أو خارج الح المدرسية التي تنظمها المدرسة
 

هو المدة الزمنية التي يقضيها الطالب تحت اشراف المدرسة وتشمل فترة اليوم الدراسي:  -

وجوده داخل اسوار المدرسة كما تشمل المده التي يقضيها في الحافالت المدرسية والنشاطات 
 .المدرسية الخارجية

 

ة، اإلساءة الجنسية، كما اإلساءة النفسي العقاب البدني، تشمل اإلساءة الجسدية، اإلساءة: -

 .همالواإل ستغاللواإلمن التنم ر  تشمل كالا 
 

، أو الفشل في منع األذى البتعني إلحاق األذى الجسدي المتعمد بالط ساءة السسدية:اإل -
، العنيف الضرب، الهز دون حصر ويشمل ذلك. المتعمدنتيجة لإلهمال  أو المعاناة الجسدية الجسدي

أو إعطاء الطفل عقاقير دون أن يصفها  الحبس،أو السمط، اإلغراق، الخنق،  الرمي، التسميم، الحرق

للتعرف على  0رقم  رفقيرجى الرجوع إلى الم .يذائهإطبيب بهدف السيطرة على سلوك الطفل أو 
  .عتداء الجسديالشائعة التي تدل على وقوع اإل العالمات

 

شخص بالغ في موقع  أي ل معلم أوهو اللجوء للعقاب الجسدي لطفل من قب العقاب البدني: -

 جسدية. الساءة ويعتبر أحد أشكال اإلوذلك كإجراء تأديبي،  -كولي األمر –سلطة 

 



تعني التعامل بطريقة مسيئة لنفسية الطفل بحيث تسبب أضراراا شديدة  ساءة الففسية:اإل -

عديم  بأنه فلالطإشعار  دون حصر ويشمل ذلك النفسي. وتطو ره ودائمة له مما يؤثر على نموه
كما تشمل شخص آخر. حتياجات أو عدم إحترامه إال بقدر ما يلبي إغير كفؤ، و  أالقيمة أو غير محبوب

وتشمل الخطر، بالخوف أو ب أن يشعر لتنم ر أوأنه ضحية لالطفل يشعر ب النفسية جعلاإلساءة 
لى جميع أنواع ستغالل الطفل أو إفساده. وتنطوي بعض مستويات إساءة المعاملة النفسية عإ

للتعرف  3رقم  لمرفقيرجى الرجوع إلي ا المعاملة السيئة للطفل رغم إمكانية حدوثها بمفردها.
  .عتداء العاطفيالشائعة التي تدل على وقوع اإل العالماتعلى 

 

إجبار الطالب أو إغواءه للمشاركة  دون حصر تشملستغالل السفسي: واإلالسفسية ساءة اإل -
ة التي تشمل االتصال الجسدي، بما فيه األفعال اإليالجية وغير اإليالجية؛ في األنشطة الجنسي

تشمل أيضاا الممارسات التي ال تنطوي على أي تالمس جسدي مثل إشراك األطفال في و
تشجيع األطفال على التصرف أو مشاهدة أو إنتاج مادة إباحية، أو مشاهدة ممارسات جنسية، 

لعالمات اللتعرف على  2رقم  رفقيرجى الرجوع إلى الم جنسية.بطرق غير مالئمة من الناحية ال
 عتداء الجنسي.اإللوقوع الشائعة 

 

أو من المحتمل جداا أن يتكرر( لعدة )المتكرر ذلك السلوك العدواني غير المرغوب فيه و هور:التفم   -
 في القوة ظملحو عدم توزان عند وجودلحاق األذى بطالب آخر وذلك مرات من جانب طالب أو أكثر إل

مثل الجسدية ساءة اإلعلى سبيل المثال التي تعد تنمراا  التصرفاتوتشمل . بين الطلبة أو القدرة
جتماعية مثل سبب والشتم والسخرية واإلساءة اإلالضرب أو الدفع والنغز أو اإلساءة اللفظية مثل ال

لكترونية الرسائل اإليق عن طر اإللكترونيةواإلساءة أ جتماعيةاإلالمخالطة نشر الشائعات ورفض 

ديو عن طريق الهواتف الصور والفيإرسال لكترونية أو وغرف المحادثة والرسائل النصية والمواقع اإل
 الضحية ر( أوالمتنم  ) وقد يكون الطالب هو المتسبب باألذىنترنت. النشر على مواقع اإلالمحمولة أو 

 .هماكالأو 
 

حتياجات األساسية الجسدية، النفسية و/أو تلبية اإلفي المستمر اإلهمال هو الفشل  اإلهمال: -
عجز  ويشمل ذلك .لصحة الطفل ونموه وتطوره العاطفية للطفل، والذي قد يسبب أذىا شديداا 

طفال وتشمل التي تعتبر من ضرورات رعاية األالقيام باألفعال  الوالد/الوالدة أو من يعتني بالطفل عن

 :على سبيل المثال ال الحصر
 

  والملجأ بدرجة كافية. والكساء الغذاء توفير 

 .حماية الطفل من األذى الجسدي أو الخطر 

  ستخدام رعاة أكفاء(.الرعاية الكافية )بما في ذلك إتوفير 

 والعالج الطبي المناسب. الصحية الرعاية توفير 

 في الحضور المدرسيواإلنتظام  توفير التعليم. 

 ئقالحفاظ على النظافة الشخصية والهندام الال. 

 المناسب التحفيز. 

 

 .على وجود اإلهماللعالمات الشائعة اللتعرف على  4يرجى الرجوع إلى المرفق رقم 

 :السياسة .2

على كل مدرسة خاصة ورد في هذه السياسة.  لتزام بكل ماالمدارس الحكومية اإل يجب على جميع -
كحد أدنى مع ما هو  ن تتوافقأنشر سياسة تعنى بحماية الطلبة من أي إساءة و/أو إهمال على 

 منصوص عليه في هذه السياسة وال تتعارض مع أي من أحكامها.

المدرسة ومديرها يعتبرون كفالء على حق الطلبة في عدم التعرض لإلساءة واإلهمال، كما يعد مدير  -
ل مر لكل الطلبة أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة وعليه تحمعلى القيام بدور ولي األ المدرسة موافقاا 

 تبعات هذا الدور.

المدارس الحكومية  جميعفي  مانواأل حقوق متساوية في التمتع بالحماية والسالمة طلبةاللكافة  -

أثناء وجودهم في رعاية وحمايتهم  طلبةعن رعاية ال كاملةالمسؤولية الالمدارس تتحمل . والخاصة
داخل  األنشطة كافةنتقال ما بين ، واإلالمواصالت المدرسيةباستخدام  منها وإليهانتقالهم إالمدرسة و

مها المدرسة و  وخارجها ةالمدرس  .نتظارها والمشاركة فيهاإخالل التي تنظ ِّ



 .الدراسة وبعد ساعاتبدء اليوم الدراسي   الطلبة قبلعلى  فإشراتوفير  أيضاا المدرسة تضمن يجب أن  -

وذلك  الل اليوم الدراسيخ في أي وقت يجب على العاملين بالمدرسة عدم ترك الطلبة دون إشراف
 .ألسباب تتعلق باألمن والسالمة

باإلضافة ألي شخص يتعامل بشكل  –والعاملين بالمدارس  مجلس أبوظبي للتعليمجميع موظفي  -

ومكلفون  هم مفوضون - مستمر أو مؤقت مع الطلبة أو يقدم خدمات للطلبة أو المدارس بحكم أداء مهامه

و/أو  ساءةحاالت اإل كافةعن  لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل المباشر بالتبليغ من قبل المجلس

ساعة فور  34خالل وذلك داخل المدرسة أو خارجها(  معتديها )التي يقوم بها أي ب اإلهمال الُمشتبه

 .بها شتباهاإل

رابط التبليغ اإللكتروني  ستخدامإ( و ب116111) التبليغ عن طريق الهاتف على الخط الساخنيكون   -

 الموجود على موقع مجلس أبوظبي للتعليم

)dhabiedusector.aspx-https://www.adec.ac.ae/ar/Pages/childabusereportingabu( . ن أكما

 مركز وزارة الداخليةإلى  مباشرةا لرابط المذكور أعاله تصل المعلومات التي يتم إرسالها إلكترونياا على ا

 .لحماية الطفل

 الشرطةب اإلتصال يتم أن يسب ،(مجسي ضرركخطر التعرض ل)خطرموضع  في الطفل كان إذا -

ساعة  في غضونلحماية الطفل  تبليغ مركز وزارة الداخلية ذلك ، يتبع999 الرقم علىفوراً 

 .فور إكتشافها

ي طالب ألي شكل من أشكال اإلساءه أالعاملين بالمدارس وفي حال اإلشتباه بتعرض لى نه عأكما   -

 .بالغ مدير المدرسه فوراا و/أو اإلهمال إ

أو إهمال للطفل /وعرقلة إجراءات التبليغ عن حالة إساءة  بهااليجوز لمدير المدرسة أو أي من العاملين  -
 الشخص المبلغ أو التهديد بذلك. مشتبه بها يقوم بها طرف آخر أو القيام بإتخاذ أي إجراء ضد

تصاالت مباشرة مع أولياء ، وُيجري االمبلغ عنها يستقبل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الحاالت -
 .إذا استلزم األمر هيلالتأو األمور، ويقوم بالتحقيق ويحيل الطفل المتضرر واألسر للعالج

تقوم اإلدارة المسؤولة عن حماية الطلبة في مجلس أبوظبي للتعليم، بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية  -
تخاذ المزيد من اإلجراءات رشاد لموظفي المدرسة المناسبين إللحماية الطفل، بتقديم التوجيه واإل

سر المتأثرة بالواقعة وجميع القوانين واألنظمة حماية خصوصية الطلبة واألوالفورية، مع مراعاة السرية 
 واإلجراءات ذات الصلة التي ترتبط بالواقعة.

يعاقب "على أن  1897( للعقوبات لعام 3من القانون االتحادي رقم ) 272نصت المادة  -

بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن السرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ 
اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن السرائم  اإلخبار عن جريمة

أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبالغ السلطة المختصة بسريمة علم بها في أثفاء أو بسبب تأديته 
 وظيفته"

يجب على موظفي المدرسة توعية الطلبة حول أهمية اإلبالغ عن أية حالة إساءة و/أو إهمال نمى إلى  -
 لها أي طالب سواء داخل أو خارج المدرسة وفق ما تحدده هذه السياسة. علمهم يتعرض

 

 سرية البيانات: .3
 

سرية. يجب على جميع األطراف الذين وفي غاية الحساسة  طلبةتُعتبَر تقارير الحاالت وبيانات ال -
إلهمال عتداء أو االذين تعر ضوا لإل طلبةهويات ال الواقعة وسرية تتضمنهم الواقعة الحفاظ على سرية

 الُمبل ِّغ عن الحالة المزعومة. المزعوم، والمعتدي المزعوم، والشخص

 الطفل بمجلسمن اإلدارة المعنية بحماية يجب عدم اإلفصاح عن البيانات سوى لألطراف المخو لين  -

 .بوزارة الداخلية جتماعياإل وإدارة الدعمحماية الطفل  للتعليم، مركز أبو ظبي 

أي وسائل اإلعالم أو  حاالت قائمة أو مغلقة مع حظراا تاماا مناقشة أي يحظر على موظفي المدرسة -
للتعليم  أبو ظبيمخولين من مجلس  رأشخاص غيأي موظفين آخرين، أو مع أو مع  أطراف خارجية أخرى

 .وفي حدود المسؤولية القانونية ة والقضائيةيالجهات التحقيقستثناء بإ
 

 
 

 

 

https://www.adec.ac.ae/ar/Pages/childabusereportingabu-dhabiedusector.aspx


 

 :التدريب .4
 

يقوم مركز وزارة ، طلبةمتثال لها لضمان حماية الذه السياسة واإلرة لفهم جوانب هنظراا لألهمية الكبي
لقادة حماية الطفل  اتإجراء تدريببللتعليم  أبوظبيمجلس مع والتنسيق  الطفل وبالتعاونالداخلية لحماية 

 .إلزامياا بات هذه التدريهؤالء الموظفون ل ويكون حضور والمعنيين المدارس وغيرهم من الموظفين المحددين

 
 

 
 :متثال لهذه السياسةعدم اإل .5

 
المنصوص عليها اإلدارية العقوبات الخضوع إلى و القانونية إلى المساءلةمتثال لهذه السياسة عدم اإل يؤدي

( لسنة 2القانون اإلتحادي رقم ) للتعليم، باإلضافة إلى أبوظبيللوائح وسياسات ومتطلبات مجلس  وفقاا 

 وأي قانون آخربدولة اإلمارات قانون العقوبات  العقوبات القانونية المترتبة حسبل و بشأن حقوق الطف 3102
 . عند حدوث الواقعة ذي صلةنافذ  تحاديإمحلي أو 

 
 :والمسؤوليات األدوار .6

 
 :بما يلي القيام مديري المدارسيجب على 

 

 .  بهاتباع اإلجراءات الوارده وإلتزام بهذه السياسة اإل -

ن أسياسة تعنى بحماية الطلبة من أي إساءة و/أو إهمال على ارس الخاصة نشرعلى مديري المد -

 تتوافق كحد أدنى مع ما هو منصوص عليه في هذه السياسة وال تتعارض مع أي من أحكامها.

أو إهمالهم،  طلبةلل اإلساءة حاالتتحد  من قد  التيإلجراءات لموظفي المدارس وقادتها  تباعإضمان  -

 .فهمهم لهاضمان و

 فيها تحت رعاية المدرسة. في األوقات التي يتواجدون طلبةضمان اإلشراف على ال -

تخاذ وإ طلبةحماية الل إعطاء األولوية القصوى الدائم داخل المدرسة على هتمامواإل التركيزضمان  -
 أو إهمالهم. طلبةعند الشك في حاالت إساءة لل ةفوري   اتإجراء

دون خوف بشأن تعرضهم لإلساءة و/أو اإلهمال ان عن مخاوفهم قدرة الطلبة على اإلبالغ بأمتعزيز  -

 من التعرض لالنتقام أو العقاب.

خرين من الموظفين وغيرهم على اإلبالغ بأمان عن مخاوفهم بشأن إحتمال تعرض اي تعزيز قدرة اآل -

 نتقام أو العقاب.أو اإلهمال دون خوف من التعرض لإلمن الطلبة لإلساءة و/

 بشأن األمن والحماية داخل المدرسة. وأولياء األمورات نظر الطلبة طالع على وجهاإل -

 لما تنص عليه هذه السياسة. وفقاا  إهمال محتملة للطلبةو/أو لة إساءة حا عن أيالمباشر اإلبالغ  -

المستهدفين بتدريب حماية الطفل و بالمدرسة واإلداريينالموظفين  كافةالتأكد من حضور ومشاركة  -

  .دريبيةكل الحلقات التل

ول مرة وفي بداية كل المدرسة أللتحاق بو اإلولياء االمور عند التسجيل أألإجراء اللقاءات التعريفية  -

  .دوارهم ومسؤلياتهم و حقوقهم وواجباتهملنشر هذه السياسة وتعريفهم بأ سيعام درا

فتوحة ، وضمان سرية الحاالت المطلبةمع سياسة سجالت ال طلبةالحفاظ على اتساق سجالت ال -
 والمغلقة.

عتداء على اي من تهامه باإلفي حال ا وبشكل مؤقت ي موظف بالمدرسه عن العمل فوراا إيقاف إ -
 .لحين البت في اإلتهام الطلبه

 
 

 ما يلي: موظفي المدرسة جميع يتولى

 

وفقاا لما تنص عليه هذه  كتشافهااءة و/أو إهمال ُمشتبه فيها فور إحالة إس اإلبالغ عن أي -

 .السياسة

 .طوال اليوم الدراسي طلبةعلى الالكامل اإلشراف  -

أو اإلهمال الُمشتبه فيها أو المزعومة التي يتعر ض /وفهم هذه السياسة للتعامل مع حاالت اإلساءة  -
 لها. الطلبة 



 .التدريبات التي يكلفون بحضورهاوالمشاركة في  حضورال -

 

 المسؤوليات التالية: أولياء االموريتولى 

بسلوك الطالب ستفسارات المتعلقة السة وموظفيها واإلجابة على كافة ادارة المدرالتعاون مع إ -

 ستجابة لمالحظاتهم وإرشاداتهم.الوأداءه الدراسي وا

 المقررة مع أولياء االمور. المدرسية اإلجتماعات جميع الحضور إلى -

أو الموظف المعني  نقل أي تخوفات أو مالحظات أو تغيرات في سلوك ابنائهم إلى اإلدارة المدرسية -
 في المدرسة.

 
 :المراجع .7

 

 بشأن حقوق الطفل  3102( لسنة 2القانون اإلتحادي رقم ) -

 .3102للتعليم ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل لعام  أبوظبيمذكرة التفاهم بين مجلس  -

 .(cpc.gov.ae-www.moiالموقع اإللكتروني لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ) -

 بإصدار قانون العقوبات  0891 لسنة( 2القانون االتحادي رقم ) -

 
 

http://www.moi-cpc.gov.ae/


 

 :المرفقات .9
 

 (1) مرفق 

 :عتداء السسديوقوع اإل التي تدل على مؤشراتال

 .جروح أو اإلصابات المهملة التي لم تتم معالجتها أو عرضها ألي معالجة طبيةلا .0
 .تجنب أي تواصل جسدي .3

 .وجود جروح وسموط على الذراعين والساقين .2

 .الخوف من العودة إلى المنزل .4
 الجروح والكدمات التي ال يوجد لها تفسير. .2

 الخوف من التواصل مع الوالدين أو المربي المسؤول عن رعاية الطفل. .2
 .آالم متكررة في منطقة البطن .1

 .ميول نحو إلحاق األذى بالذات .9
 .إظهار العدوانية تجاه اآلخرين .8

 .سلوك غيابي غير معتاد .01

 .الهروب المتكرر من المنزل .00
  .حروق على جسد الطفل مسببة بالسجائر .03

 .آثار عض على جسد الطفل من قبل شخص ما .02
 .العظام المكسورة .04

 .واضحةو حروق متعمدة على جسم الطفل تتميز بحواف محددة  .02

 

 ( 2مرفق) 

 المؤشرات التي تدل على وقوع االعتداء العاطفي: 

 
 الدائم بالتعب واإلرهاق.الشعور  .0

 .الخوف من المتغيرات أو الظروف المستجدة .3
  .حترام الذاتعدم إ .2

 .مستويات مرتفعة من التوتر والقلق .4

 السلوكيات السلبية أو العدائية غير المعتادة. .2
 .التأخر في النطق .2

  .ستجابة العاطفية غير المعتادة في حاالت األلماإل .1
  .الهروب .9

  المتكرر. الكذب .8

  .الغاضب كالتعبيس وشد الشعر والقذف بالحجارة السلوك .01
  .خطاءألاإرتكاب الخوف من  .00

  .إلحاق األذى بالنفس .03
  .تأخر النمو العاطفي .02

 

 

 ( 3مرفق) 

 االعتداء السفسي: تدل على وقوع  التي المؤشرات

 
  .السلوك غير المعتاد إن كان جنسي أو عام .0

 .سلوك جنسي ال يتناسب مع عمر الطفل .3
  .سية المنقولةاألمراض الجن .2

 .مؤشرات جسدية في المناطق التناسلية والشرجية .4

 .باأللم أو الحكة في المنطقة التناسليةشعور  .2
  .آثار تقرحات أو نزيف في المناطق التناسلية .2

  .إصابات أو إفرازات مهبلية .1
 .رتياح أثناء المشي أو الجلوسشعور بعدم اإل .9

  .الحمل .8



 

 ( 4مرفق) 

 يلي: ود اإلهمال تتضمن ماعلى وجتدل  التي لمؤشراتا
  .السرقة .0

  .جتماعيةإلضعف العالقات ا .3
  الذهني أو الجسدي أو القصور في المهارات اإلجتماعية. القصور في النمو .2

  .سوء النظافة الشخصية .4

  .الجوع الدائم .2
 .)غير المعالجة( المشكالت الطبية المهملة .2

 .عن المدرسة المتكررالتأخر والتغيب  .1
 .ئقالهندام غير الال .9

 .نواعهأب والتدخين بكافة التبغوأ أو الكحول و المؤثرات العقليةأ ستخدام المواد المخدرةإ .8
 

 5)مرفق )

 إمارة ابوظبي:لطفل بمدارس حاالت اإلساءة و/أو اإلهمال الُمشتبه بها تبليغ عن الخطوات 

 
 

 





Child Protection  
 

“The provisions of this policy shall be applied in all public schools, and in all private schools in 
Abu Dhabi Emirate in a way that does not contradict the provisions of the Organizing 
Regulations of Private Schools in the Emirate of Abu Dhabi (2013). This Policy substitutes 
Policy no.3 concerning Student Protection in the Private Schools Policy and Guidance 
Manual”.  

 
PURPOSE  
 
The purpose of this policy is to ensure that all schools have student protection 
measures in place to:  
 
(1) Protect them while in the school’s care from all acts and omissions constituting 
physical abuse, emotional abuse, sexual abuse and exploitation, neglect, and bullying.  
(2) Identify and support those students who may have suffered such abuse or neglect, 
as strongly enforced by the UAE Federal Law No.3 of 2016 on Child Rights, Federal Law 
No. 3 of 1987 on Penal Code, and other relevant UAE laws.  
(3) Emphasize that all ADEC employees and school staff are mandated reporters of 
cases of abuse and/or suspected abuse inside and outside the school.   
(4) Define duties and responsibilities of School Principals and school staff for 
responding to suspected cases of child abuse and/or neglect.  
 
 
POLICY STATEMENT 
 

1. DEFINITIONS 
 

1.1. A Child under this policy is a person who has not attained 18 years old. 
 

1.2. Child protection, for the purpose of this policy, is defined as all measures, 
steps and actions that must be taken to protect students from risks that 
may cause harm or injury while they are in the school’s care, travelling to 
and from the school using school transport, and moving between, waiting 
for, and taking part in, all activities organized by the school inside or outside 
the school campus. 

1.3. A school day is the time period spent by a student under school supervision. 
It includes the time spent by the student inside the school and includes the 
time spent by the student in school buses from and to the school and in 
extra-curricular school activities. 

 



1.4. Abuse refers to physical abuse, corporal punishment, emotional abuse, 
sexual abuse and also includes bullying, exploitation, and neglect.  

 Physical abuse is the deliberate physical injury to a student, or the intentional 
neglectful failure to prevent physical injury or suffering. This involves actions 
including, but not limited to, hitting, shaking, throwing, poisoning, burning or 
scalding, drowning, suffocating, confinement, or giving the student drugs not 
prescribed by a physician to control behavior or to cause harm. Refer to 
APPENDIX 1 For common signs that indicate physical abuse.  

 Corporal punishment, a physical punishment inflicted on a child by a teacher or 
any adult in authority, such as the guardian, as a form of discipline, and is 
considered as Physical abuse. 

 Emotional Abuse is the persistent emotional ill-treatment of a student such as 
to cause severe and persistent adverse effects on the student’s emotional 
growth and development. It involves actions such as, but not limited to, 
conveying to students that they are worthless or unloved, inadequate, or 
valued only insofar as they meet the needs of another person.  It involves 
causing students to feel bullied, frightened or in danger, or the exploitation or 
corruption of students.  Some levels of emotional abuse is involved in all types 
of ill-treatment of a student, though it may occur in isolation. Refer to APPENDIX 

2 For common signs that indicate emotional abuse.  

 Sexual Abuse and Exploitation involves but not limited to forcing or enticing a 
student to take part in sexual activities. The activities involve, actions including, 
but not limited to, physical contact, including penetrative or non-penetrative 
acts. They include non-contact activities such as involving students looking at 
or in the production of, pornographic material or, watching sexual activities, 
sexual hinting or encouraging students to behave in sexually inappropriate 
ways. Refer to APPENDIX 3 For common signs that indicate sexual abuse. Bullying 
is unwanted aggressive behavior(s) from a student or more to another student 
and involves an observed or perceived power imbalance and is repeated (or is 
highly likely to be) multiple times. Bullying, as a form of violence, includes 
physical (hitting, tripping), verbal (name calling, teasing), relational/social 
(spreading rumors, leaving out of group), and cyber-bullying aggression 
(occurs through e-mail, a chat room, instant messaging, a website, text 
messaging, or pictures or videos sent through cell phones or posted on 
websites). A student can be a perpetrator, a victim, or both. 

 

1.5. Neglect is the persistent failure to meet a student’s basic physical, 
emotional and/or psychological needs, likely to result in serious impairment 
of the child’s health or development. It involves failing of a parent or a 
guardian to take actions that are considered necessary to care for children 
including, but not limited to:  

 



 provide adequate food, clothing and shelter 

 protect the child from physical harm or danger;  

 provide adequate care (including the use of adequate caregivers)  

 provide healthcare and appropriate medical treatment 

 provide education and regular school attendance 

 maintain personal hygiene 

 ensure adequate stimulation.  
Refer to APPENDIX 4 for common signs of neglect. 

 

2. POLICY: 
 
All public schools must comply with the provisions of this policy. Every private school 
shall publish a Child Protection policy to protect students from any abuse and neglect 
provided it meets the minimum requirements of what is included in this policy and 
does not contradict any of its provisions.  
 
The school and the school principal are guardians of the right of students of not being 
exposed to abuse and neglect. The school principal agrees to act as the guardian of all 
students while they are under school’s care and has to take responsibilities that fall 
under this role. 
 
All students have equal rights for protection, safety, and security in all public and 
private schools. Schools are fully responsible for the care and protection of students, 
while students are in the school’s care, travelling to and from the school using school 
transport, and moving between, waiting for, and taking part in all activities organized 
by the school inside and outside the school 
 
The School must also ensure the supervision of students before the start of the school 
day and after school hours. For safety and life reasons, all school staff shall never leave 
children unattended at any time. 
 
All ADEC employees and school staff – including any person who, in the performance 

of his/her duties, has regular or temporary contact with students and who provides 

services to students or school – are authorized and mandated by ADEC to report all 

cases of suspected abuse and/or neglect (conducted by any perpetrator inside or 

outside of the school) directly to the Ministry of Interior – Child Protection Center 

within 24 hours upon suspicion.  

It is mandated to report using the telephone hotline (116111) and the electronic 

reporting link available on the ADEC website 

(https://www.adec.ac.ae/ar/Pages/childabusereportingabu-dhabiedusector.aspx). 

https://www.adec.ac.ae/ar/Pages/childabusereportingabu-dhabiedusector.aspx


The information submitted electronically through the above mentioned link are 

directly transferred to the Ministry of Interior – Child Protection Center. 

If a child is in immediate danger (risk of serious harm), the police should be called 

using the 999 service, followed by reporting to the Ministry of Interior – Child 

Protection Center within one hour upon discovery.   

In addition, school staff must inform the School Principal immediately when they 

suspect the exposure of any student to any form of abuse and/or neglect.  

No school principal or school staff shall impede or inhibit reporting or a suspected 
case of child abuse and/or neglect by a third party, nor shall they take any actions 
against the reporter or nor threaten of doing so.  
 
The Ministry of Interior–Child Protection Center shall conduct the case intake, 
immediate communication with parents/guardians, investigation, and referral for 
treatment and rehabilitation of affected child and families, if required.  
 
The ADEC Division in charge of Student Protection in collaboration with the Ministry of 
Interior – Child Protection Center shall provide guidance to school staff for further 
immediate actions, taking into account confidentiality and privacy of the students and 
families affected, and laws, regulations and procedures relevant to the incident.  
 
The Article 272 of the UAE Law No. 3 (1987) “Federal Penal Code” states that: “Any 
public official or person in charge of detecting crimes and arrested the accused, who 
fails or defers to denounce a crime within his knowledge shall be punished by 
detention or a fine. A fine shall be imposed upon any official who is not in charge of 
detecting or seizing crimes, and who neglects or delays to notify the concerned 
authorities of a crime which becomes known to him, in the course of or in respect of 
his job performance”. 
 
School staff must raise the awareness of students of the importance to report any 
suspected case of student abuse and/or neglect inside or outside the school that 
becomes known to them, as stated in this policy.  
 

3. Data confidentiality: 

 
Case reports and student data are strictly confidential. The identities of the student 
subject to alleged abuse or neglect, the alleged perpetrator, and the person reporting 
the alleged case must be kept confidential by all parties involved in the case.  
The data should be shared only with authorized individuals from the ADEC Division in 
charge of child protection and the Ministry of Interior – Child Protection Center and 
Social Support Center authorized staff. 



School staff are strictly prohibited from discussing active or closed cases with the 
media, or any third parties or other staff, unauthorized ADEC staff, with the exception 
of investigative and judicial authorities and within the legal responsibilities. 
 

4. Training: 

  
Given the critical importance of understanding and complying with all aspects of this 
policy to ensure the protection of students, the Ministry of Interior – Child Protection 
Center in coordination and collaboration with ADEC shall conduct child protection 
training for school leaders and other specified staff for which attendance is 
mandatory.  
 

5. Failure to comply with this policy: 

 
Failure to comply with this policy is subject to legal accountability and administrative 
penalties stipulated in accordance with ADEC’s regulations, policies and requirements, 
in addition to the UAE Federal Law No.3 of 2016 on Child Rights, Federal Law No. 3 of 
1987 on Penal Code, and any other local or Federal relevant laws effective at the time of 
the incident.  
 
ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 
Principals will: 

 Comply with the provisions of this policy.  

 Every private school shall publish a Child Protection policy to protect students 
from any abuse and neglect provided it meets the minimum requirements of 
what is included in this policy and does not contradict any of its provisions.  

 Ensure that procedures to prevent situations that could lead to the abuse or 
neglect of students are in place and understood by all school staff and leaders 

 Ensure the supervision of students at all times while in school's care. 

 Ensure that there is priority emphasis within the school on the protection of 
the students and for taking immediate actions when there is suspicion of cases 
of student abuse or neglect. 

 Ensure that students can safely report their concerns about abuse and/or 
neglect without fear of retribution or punishment. 

 Ensure that staff and others can safely report their concerns about the 
potential exposure of any student to abuse and/or neglect without fear of 
retribution or punishment. 

 Gain views from students and parents regarding security and protection within 
the school. 

 Immediately report any case of potential abuse and/or neglect of students as 
stated by this policy. 



 Ensure that all staff and administrators targeted for student protection 
training are fully attend and participate in all training sessions. 

 Conduct orientation sessions for parents/guardians upon student registration 
or enrollment and at the start of every school year to promote this policy and 
to inform them of their roles and responsibilities, and their rights and duties.  

 Maintain students’ records in compliance with Student Records policy, and 
ensure confidentiality of open and closed cases.  

 Immediately suspend any staff member who is suspected of an offence 
involving student abuse and/or neglect on a temporary basis until the suspicion 
is adjudicated  

 
All School Staff will: 

 Report a suspected case of abuse and/or neglect upon immediate discovery 

 Supervise students at all times while in school's care. 

 Understand this policy to address suspected or alleged student abuse or 
neglect cases. 

 Attend and participate in mandated student protection training. 
 
Parents/Legal Guardians will: 

 

 Cooperate with the school administration and staff, answer all inquiries 

related to the student’s behavior, academic performance and respond to their 

feedback and guidance. 

 Attend all scheduled school parent meetings.  

 Communicate any concerns, observations, or changes in their child’s behavior 

to the school administration or to the concerned school staff. 

 
REFERENCES 
 

 UAE Federal Law No.3 of 2016 on Child Rights  

 ADEC-MOI CPC Memorandum of Understanding of 2015 

 Ministry of Interior – Child Protection Center website (www.moi-cpc.gov.ae) 

 UAE Federal Law No. 3 of 1987 on Penal Code 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.moi-cpc.gov.ae/


APPENDICES 
 
APPENDIX 1 
Possible signs of physical abuse can include:  

1. Unexplained bruises or injuries 
2. Injuries which have not received medical attention 
3. Repeated abdominal pain 
4. With drawl from physical contact 
5. Arms and legs covered in scalds 
6. Fear of returning home 
7. Fear of contacting caregivers/parents 
8. Self-destructive tendencies 
9. Displaying aggression towards others 
10. Unusual passive behaviour 
11. Repeated running away from home 
12. Cigarette burns 
13. Human bite marks 
14. Broken bones 
15. Multiple burns with a clearly demarcated edge 

 
APPENDIX 2 
Possible signs of emotional abuse can include: 

1. Regular tiredness 
2. Fear of a new situation 
3. Low self esteem 
4. High levels of anxiety 
5. Unusually passive or aggressive 
6. Delayed speech 
7. Inappropriate emotional responses to painful situations 
8. Running away 
9. Lying 
10. Neurotic behaviour e.g. sulking, hair twisting, rocking 
11. Fear of making mistakes 
12. Self-harm 
13. Developmental delay in terms of emotional progress 

 
APPENDIX 3 
Possible signs of sexual abuse can include: 

1. Unusual behaviour which could be general or sexual 
2. Age inappropriate sexual behaviour 
3. Sexually transmitted diseases 
4. Physical indicators in the genital and anal areas 
5. Pain or itching in the genital area 
6. Bruising or bleeding near genital area 



7. Vaginal discharge or infection 
8. Discomfort when walking or sitting down 
9. Pregnancy 

 
APPENDIX 4  
POSSIBLE SIGNS OF NEGLECT CAN INCLUDE: 

1. STEALING 
2. POOR SOCIAL RELATIONSHIPS 
3. FAILURE TO THRIVE 
4. POOR PERSONAL HYGIENE 
5. FREQUENT HUNGER 
6. UNTREATED MEDICAL COMPLAINTS 
7. FREQUENT LATENESS OR ABSENCE FROM SCHOOL 
8. INAPPROPRIATE CLOTHING 
9. SUBSTANCE OR ALCOHOL MISUSE 

 
APPENDIX 5 
Process to report a suspected case of abuse and/or neglect in Abu Dhabi schools: 

 


