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  مقدمة

 

 الجميع: حماية الطفل هي مسؤولية  

 

كل طفل معرض أكثر من غيره للعنف واالستغالل ألسباب تتعلق بوضعه اإلجتماعي أو الصحي أو الظروف المعيشية لذلك يجب أن يكون هناك  

 مسؤوال  عن ماهي اإلساءة إلى الطفل ومدركا  لدورِه ومسؤولياته في حماية الطفل وهذا ما يفعله مسؤولي حماية الطفل بالنادي .  شخصا  أشخاص أو 

 

من جميع األفعال أو   رعاية النادي من خالل: حمايتهم أثناء وجودهم تحت  الالعبين  حماية  إلجراءات  إتباع األندية هو ضمان  السياسة  إن الهدف من

الذين ُيحتمل أنهم   الالعبين أو إهماال  أو تنمرا . رصد و دعم  استغالالجوانب التقصير التي ُتمثِّل إساءة بدنية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية أو تمثل 

 قد تعرضوا لمثل هذه اإلساءة أو اإلهمال 

 

النادي بإيجاد بيئة تعزز من مكانة الطفل وتحافظ عليه وتعمل على الوقاية من اإلساءة إلى األطفال واستغاللهم وتدين أي شكل من أشكال   د يتعهو

 اإلساءة إلى األطفال داخل النادي أو خارجه 

 

 بالنادي تطبق أحكام هذه السياسة على كافة العاملين والمنتسبين  
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 أهداف السياسة

 

 :إلجراءات حماية الالعبين من خالل   الناديإن الهدف من السياسة هو ضمان إتباع 

أو تمثل    حمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية النادي من جميع األفعال أو جوانب التقصير التي ُتمثِّل إساءة بدنية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية  .1

 .استغالال أو إهماال  أو تنمرا  

 .العبين الذين ُيحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه اإلساءة أو اإلهمال رصد و دعم ال.2

ساءة،  التأكيد على أن كافة موظفي النادي والكادر الفني واإلداري  هم أشخاص مفوضين ومكلفين باإلبالغ عن حاالت اإلساءة و/أو االشتباه باإل.3

 .التي تقع داخل أو خارج النادي

 موظفيها ومسؤولياتهم في االستجابة لحاالت اإلساءة و/أو اإلهمال الُمشتَبه بها. و إدارة النادي.تعريف واجبات 4

 االستجابة ( .  –التبليغ  – الوقاية  –إطالع العاملين واالطفال على سياسية حماية الطفل واالجراءات المتصلة بها ) الوعي  – 5

 تعزيز الحوار بصراحة في االجتماعات حول موضوع االساءة إلى االطفال .   – 6

 وضع قنوات تبليغ آمنة وشفافة داخل النادي .   – 7
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 المرجعية التشريعية للسياسة

 

 

 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "   2016( لسنة 3رقم ) االتحادي ن انو الق -1

 الطفل. الالئحة التنفيذية لقانون حماية  -2
 وزارة التربية والتعليم.   –دليل الوقاية من التنمر بالمدارس  -3

 

 - ترتكز سياسة حماية الطفل على : 

 م بشأن قانون حقوق الطفل ) وديمة ( .   2016( لسنة  3االلتزام التام بالقانون االتحادي رقم )   -1

 اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل .   -2
 وزارة تنمية المجتمع  – التنسيق مع وحدة حماية الطفل  -3

 خبرة مسؤولي حماية الطفل بالنادي .   -4

 خبرة العاملين بالنادي ومن لهم تواصل باألطفال .   -5
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 الطفل

 تنص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة أن الطفل هو " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة " .  

ة إلى الطفل واستغالله أمر يحدث في كل بالد العالم وال يمكن أن نصفه بظاهرة بسبب االختالف الثقافي والديني والجتماعي والسياسي  أن اإلساء

انات  ة كل الديوالقانوني واالقتصادي الذي يعيشه الطفل وما يعتبر انتهاكا  في بلد ما مقبول في بلد أخرى ولذلك تحترم دولة االمارات العربية المتحد 

طفل أو شاب الحق    االمارات لكل دولة  والثقافات ولذلك عملت على تطوير اطارا  واحدا  من خالل مختلف الثقافات يهدف الى الوقاية من اإلساءة وتكفل  

 المساواة وحسن المعاملة والسالم والعدالة االجتماعية    في النمو بحرية في محيط ديمقراطي تعمهُ 

  وتوفير والنماء،  والبقاء الحياة في  الطفل حق على وديمة   قانون   باسم والمعروف  الطفل  حقوق بشأن  2016 لسنة 3 رقم االتحادي القانون  يشددو

  بدني   عنف أي ومن المعاملة،  وسوء واالستغالل،  اإلهمال  مظاهر كل  من  الطفل  حماية على  القانون  يعمل كما ذلك،  لتسهيل  الالزمة  الفرص  كل

 . ونفسي

  عقوبات على القانون  ونص  . الطفل وجود حال  في المغلقة  واألماكن والخاصة،  العامة المواصالت وسائل   من  أي في التدخين ُيمنع  للقانون، ووفقا  

 . ذلك يخالف  من على

  الخطر لمستوى لتقديره  وفقا حمايته،   نضمن آمن   مكان في   ووضعه الخطر موقع   عن الطفل إخالء  صالحية الطفل حماية   اختصاصي  القانون ويعطي 

  بين  والتوسط االجتماعية،  الخدمات وتوفير  بانتظام  زيارته الطفل حماية في  لالختصاصي فيحق   ، خطورة  األقل الحاالت في أما. بالطفل  المحدق

 . والطفل  األسرة،  أفراد

  يقم  لم من  أو  متابعة،  أو رقابة  دون تركه  اعتاد أو  للخطر، الطفل سالمة تعريض  في   تسبب  من  كل كالهما  أو  الغرامة  أو  الحبس لعقوبة  يخضع

 . عاما   18 سن حتى  األطفال جميع  على القانون  وينطبق. والدته فور   وتسجيله المدارس، في   الطفل بتسجيل 

  لسنة 3 رقم  االتحادي للقانون التنفيذية  الالئحة  بشأن 2018 لسنة 52 رقم   الوزراء مجلس  قرار  -  وديمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  على ايضا   اطلع

 البيان جريدة  - وديمة الطفل حقوق شأن في  2016

 اإلنترنت  عبر  األطفال بيانات  حماية 
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  شركات  على  يجب  بأنه القانون من  29 المادة تنص وديمة، قانون   باسم  والمعروف الطفل حقوق  بشأن 2016 لسنة  3  رقم االتحادي للقانون وفقا  

  وشبكة مواقع  عبر  تداولها يتم  األطفال إلباحية   مواد  أية عن  المختصة السلطات إبالغ  اإللكترونية المعلومات شبكة  خدمات ومزودي االتصال

  التغرير  على تعمد  أو المواد هذه  تتداول التي  المواقع  أو الجهات أو  األشخاص عن والبيانات المعلومات تقديم ويجب ، اإللكترونية  المعلومات

 . باألطفال

 األطفال فيهم  بما  جميعا، األفراد  خصوصية حماية إلى دبي   بيانات  قانون  كذلك  يهدف 

 

 يهمنا بخصوص الطفل ما 

حمايته من اي خطر قد يقع عليه ورعايته وبناء قناعاته وتشمل العقيدة والمباديء والقيم والطموحات وفهم الحياة وتنمية مهارته    : حماية الطفل ورعايته  

 العقلية والرياضية واالجتماعية والعلمية  . 

  مصلحة الطفل 

ونوعية التعليم وفي المشاركة وفي عدم التمييز ويتحمل النادي  هي أولوية للنادي حيث ان كل طفل لديه الحق في تطوير كامل قدراته  مصلحة الطفل 

  د ولق  النادي المسؤولية لحماية الطفل من كافة أشكال االساءة من االستغالل والعنف والتمييز كما اننا نستجيب لحاالت العنف ضد االطفال داخل وخارج  

وتضم وكاالت اتحادية ومحلية تغطي الخدمات االجتماعية    بابو ظبي   تم انشاء مجموعة عمل حماية الطفلو   اهتمت دولة االمارات العربية المتحدة بذلك  

في الوقاية والكشف  االستثمار  –مشاركة الطفل  –عدم التمميز  –" ال تؤذي واهم اهدافها تتمحور حول الطفل (  -القانون  ذ والتعليمية والصحية وانفا

الحماية ضد االشخاص الخطرين   – جماية الطفل من المخاطر والتهديدات التكنولوجية  – حماية الطفل في االماكن العامة  – واالستجابة الفورية 

 .   المعروفين 
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 ماهي اإلساءة الى الطفل

هو ال مباالة المسؤول لنمو الطفل كالصحة والتربية والنمو العاطفي والغذاء مما يؤدي إلى عدم نمو الطفل البدني أو   : إهمال ومعاملة متهاونة –1

ليتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة وكذلك تنشئة الطفل  العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي وهذا ما يركز عليه النادي لتوفير بيئة مناسبة للطفل

 .   لى باالخالق الفاضلة وبخاصة احترام والديةالتي تتح

مثل افهام الطفل انه غير نافع أو غير محبوب أو عاجز عن القيام بعمل ما  وهي المعاملة السيئة التي تؤثر سلبا في نمو الطفل  العاطفية:االساءة  –2

 . وعليه يعمل النادي على خلق بيئة عاطفية جاذبة للطفل 

 وهذه تحتاج من المسؤولين بالنادي  بالتعامل معها بدقة ومعالجتها من خالل عملية حماية الطفل .   :آخرإساءة طفل الى طفل  -3

 الخنق ( أو أي شكل من االساءة بما فيها التسبب بمرض   –الفرق   – الحرق  –التسميم  – االبعاد  – التعنيف  –تشمل ) الضرب   الجسدية: اإلساءة  -4

وتعتبر االساءة الجنسية هي إكراه الطفل على  هي نشاط بين طفل وراشد أو بين طفل وطفل آخر يكون بسبب عمره أو نموه  الجنسية:االساءة  – 5

 هدة . المشاركة في نشاط جنسي إن كان مدركا أو ال لما يحدث وتتضمن النشاطات عالقة جسدية بما فيها من االختراق أو المالمسة النظر أو المشا

 راف او التعليم أو الرعاية الطبية . أو المأوى أو المودة أو االشاهمال الطفل هو الفشل في توفير الغذاء الكافي  االهمال: –6

 هو ايذاء احترام الطفل لذاته أو سالمته العاطفية ويشمل االعتداء اللفظي والعاطفي والتحقير والتوبيخ المستمر للطفل .  : العاطفيةالمعاملة  -7
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 الفئات المستهدفة

 

 الرسالة الرئيسية الموجهة للمعنيين  المستهدفون 

 سنة  18االطفال والمراهقون تحت سن 
 ممنوع لديكم حقوق يجب معرفتها وكذلك العنف 
 نستمع اليكم ونأخذكم على محمل الجد 

 لديكم الدعم الكافي لتطوير عملية ايجابية بخصوص حماية الطفل  العاملون مع االطفال 

 التأكد من اشراك كل المعنيين وأخذ رأي الطفل على محمل الجد  مسؤول حماية الطفل بالنادي 

 

 

  بالنادي المفاتيح االساسية لسياسة حماية الطفل

 

 الوعي : خلق وعي حول اإلساءة إلى األطفال ومخاطرها .   -1

 الوقاية : اقديم التوجيهات الالزمة حول كيفية حماية الطفل من اإلساءة .  – 2

 التبيلغ : وضع طريقة تبيلغ واضحة وسهلة .  – 3

   االستجابة : ضمان العمل الفعال في حال جرى اشتباه بأية إساءة لطفل .  – 4
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 اجراءات حماية الطفل المتبعة في النادي وشركة كرة القدم 

 إجراءات الحماية التي يلتزم بها األفراد   -1

 على مستوى اإلدارة والعاملين في األندية :   

 : يتم الفصل التام بين الالعبين بناء على مراحلهم العمرية موزعة كالتالي         

 

o  سنة(  11إلى   6مرحلة مدارس الكرة والصغار )من 

o  سنة(  14 –  12مرحلة الناشئين )من 

o   سنة(   18إلى   15مرحلة الشباب )من 

o  ( يتابع األعمال اإلدارية والسلوكية لالعبين  17،  16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8،  7، 6يتم تعيين إداريين لكل مرحلة عمرية )

 ط والشعور باألمن واألمان. أو المتعلقة بتسهيل األعمال الخاصة بهم لضمان النظام واالنضبا

o  يحظر اتخاذ قرار يهدر كرامة الطفل أو طرده من األندية دون سبب مقنع، وبعد عرضه على اللجنة المختصة واتخاذ اإلجراءات المعتمدة 

 الالعبين. في الئحة توجيه سلوك 

o . على اإلدارة التأكد من تنفيذ سياسة حماية الطفل والتزام جميع العاملين بها 

o إلدارة معاينة تنفيذ معايير األمن والسالمه لجميع مرافقة الشركة الرياضية. على ا 

o .اإلدارة تلتزم بجميع اجراءات سياسة حماية الطفل والتواصل مع الجهات المعنية لتنفذ هذه اإلجراءات 

o  مع الجهات المعنية .اإلدارة معنية بتوعية جميع العاملين بها بسياسة حماية الطفل ووثيقة أخالقيات السلوك بالتعاون 

o  .اإلدارة تلتزم بتعيين موظف مسؤول عن تنفيذ سياسة حماية الطفل ويكون نقطة الوصل مع الجهات المعنية 

o .اإلدارة تلتزم بإتباع كل اإلجراءات الممكنه في عملية تعيين العاملين مع األطفال أن يكونو ال يشكلون خطرأ على األطفال 

o  والتي تم اعدادها بناًء على الالئحة التنظيمية   سياسة السلوك المهني والوظيفي للعاملين والوحدات التنظيميةتطبق جميع اإلدارات ،

الداخلية، وتضم مجموعة من القيم التي يجب أن يلتزم بها جميع العاملين في االندية، كما ينبغي أن تنعكس جميعها على سلوك العاملين  

 افية، االحترام، التواصل مع اآلخرين، تحمل المسؤولية، الرعاية والتكاتف( )العمل الجماعي، النزاهة، الشف

o   االحتفاظ بسجل كامل عن العاملين بالنادي يوضح خبراتهم السابقة وسيرتهم الذاتية توضح عدد السنوات لكل فئة وظيفية واألعمال التي

 قام بها.  

o  تم اختيار مشرفي الحافالت في األندية وشركات كرة القدم من الجهاز الفني واإلداري في المباريات الخارجية والرحالت واألنشطة

 عية الهتمامهم وحرصهم على الالعبين والتعامل معهم بأساليب تربوية.المجتم
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 السلوكيات الغير مقبولة من العاملين وتعد خرق لحماية الطفل   1.2
 

o  التمييز بين األطفال الالعبين بجميع أنواعه )اللون، أو العرق، أو المستوى االجتماعي 

 او التعليمي او الثقافي، أو المذهبي، أو الديني أو المستوى الرياضي(.  االقتصادي وأ

o  االنفراد بالالعب الطفل في أروقة النادي حتى ولو كان بقصد توجيه الالعب 

o   .بناء عالقة شخصية فردية مع أي طفل بما ال يخدم العملية التربية والرياضية 

o  .مخاطبة الالعبين األطفال في أي أمور جنسية أو شخصية ال تخدم العملية التربوية والرياضية 

o لوب جارح أو يقلل من قيمة الطفل .مخاطبة الالعبين األطفال بأس 

o  .عدم ابالغ عن اي اساءة أو خرق لسياسة حماية الطفل 

 

 األطفال الالعبون:  ❖

 يجب على الالعب االلتزام بما ورد في الئحة توجيه السلوك الالعبين المعتمدة من النادي               

 حدوث أي شغب أو فوضى. وتحول دون  والتي من شأنها توفير الهدوء واألمن             

 

 أوليـــاء األمور:  ❖

 ولي األمر ويقصد به "المسؤول شرعا أو قانونا أمام األندية عن الطفل، وهو من قام بتسجيله في سجالت النادي، وتكون            

 بياناته مدرجة ضمن سجالت النادي وملف الطفل الالعب المعني" . وعليه يتعهد ولي األمر بما يلي: 

o  .احترام النظام المتبع بالنادي 

o األمور. ألولياءسلوك المخصص االلتزام بوثيقة أخالقيات ال 

o .التواصل المستمر مع المعنين في النادي بما يخص أطفالهم 

o  .التقدم إلى المختصين في األندية او شركات كرة القدم لحل أي مشكلة تواجه الالعب الطفل للنادي صلة بها 

 الزوار:  ❖

 في أوقات المباريات أو التدريبات المختلفة أو الفعاليات الزوار ويقصد بهم: "هم جمهور األندية وشركات كرة القدم ومحبيه سواء 

o .يلتزم ذوي األطفال الزوار ممن يحضرون المباريات الجلوس مع أطفالهم في المكان المخصص لذلك 

o   يلتزم ذوي األطفال الزوار ممن يحضرون للنادي مرافقة أطفالهم إلى دورات المياه وأماكن بيع المواد الغذائية 

o مرافق التي يسمح بتواجدهم فيها. وإلى جميع ال 

o .على زوار النادي عدم التفاعل مع األطفال بعيداً عن المعنين برعاية الطفل 
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o  .على الزوار اإلبالغ لحاالت اإلساءة لإلدارة المعنية في المؤسسة الرياضية 

 

 المتطوعون:  ❖

مجتمعهم بال مقابل مادي وتقدموا للتطوع في   مجال معين يرغبون في خدمةالمتطوعون ويقصد بهم: "هو فرد أو فريق عمل من المجتمع لهم قدرات في  

 النادي"  

 

 الغير مقبولة من الالعبين وتعد خرق لحماية الطفل  السلوكيات.1.3

 

o )االشتباك باليد بقصد العنف أو اللسان. )التلفظ بعبارات بذيئة تجاه أقرانه   

o   العبين أكبر منهم سناً. تواجد األطفال الالعبين بصورة منفردة مع 

o . التنمر على األطفال األخرين 

o .الخروج من المنطقة المتواجد فيها دون أذن 

o  .بناء عالقة شخصية فردية مع أي شخص بالغ دون معرفة اإلدارة والمعنين بالنادي 

 

 

 السلوكيات الغير مقبولة من الزوار وتعد خرق لحماية الطفل  1.4

 

o  االختالط باألطفال الالعبين في أروقة النادي. يحظر على الزوار 

o   يحظر على الزوار منح الجوائز المالية أو العينية لألطفال الالعبين دون ترتيب مسبق مع إدارة النادي أو من يمثلهم في المناسبات

 المختلفة. 

 

 السلوكيات الغير مقبولة من المتطوعين وتعد خرق لحماية الطفل1.5

 

o طفال الالعبين بعد انتهاء البرنامج المستهدف إال بعلم إدارة النادي أو من يمثلهم.  يمنع اختالطهم باأل 

o .يحظر االختالط المباشر مع األطفال الالعبين إال عن طريق مشرف البرنامج المنتسب له 

o  .يلتزم المتطوع بجميع الشروط المنصوص عليها في الئحة التطوع وبما هو مكلف به في األنشطة 
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 بالنادي :  الفئات المساعدة  ❖

"جميع العاملين من مقدمي الخدمات )النظافة، األمن، المراسلون( ويتبعون الشركات الخاصة ومرتبطون بشروط تقديم الخدمة  :ويقصد بهم 

 المنصوص عليها بالعقود". 

 

 التي عليهم اإللتزام بها:السلوكيات 

o يمنع اختالطهم مع األطفال الالعبين قبل وأثناء وبعد تنفيذ البرامج الرياضية المستهدفة إال بعلم إدارات األندية او شركات كرة القدم . 

o .يحظر عليهم االختالط المباشر مع األطفال الالعبين إال عن طريق مشرف البرنامج المنتسب له 

o . يحظر عليهم تصوير الالعبين 

o ركة أي من المعلومات عن النادي والالعبين في منصات التواصل األجتماعي. يحظر عليهم مشا 

o  يلتزم موظفي الفئات المساعدة بجميع الشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم عن طريق االندية وبما هو مكلف به في

 األنشطة. 

o اإلدارة المعنية بذلك. يلتزم العاملين في الفئات المساعدة باإلبالغ عن حاالت اإلساءة وإبالغ 

 

 إجراءات الحماية المطبقة على مرافق األندية وشركات كرة القدم    .2 

 ات التالية: تقوم إدارات األندية وشركات كرة القدم باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن أقصى درجات الحماية واألمن والسالمة لالعب من خالل اإلجراء

 ويمكن تفصيل اإلجراءات المتعلقة بالمرافق على النحو التالي دون حصر: 

 

 المالعب والصالة وأماكن التدريب:     2.1

 

o .يمنع تعنيف الالعب من جميع العاملين في إدارات الالندية أو من يمثلها كاإلداري أو المدرب 

o ن، أو العرق، أو المستوى االجتماعي او االقتصادي او التعليمي او يحظر على العاملين التمييز بين األطفال الالعبين بجميع أنواعه )اللو

 الثقافي، أو المذهبي، أو الديني(.

o  .يحظر على األطفال الالعبين االشتباك باليد بقصد العنف أو اللسان في الملعب وأماكن التدريب 

o  .ًيمنع تواجد األطفال الالعبين بصورة منفردة مع العبين أكبر منهم سنا 

o يمنع على األطفال الالعبين التواجد في مالعب المراحل السنية األكبر.  

o   .يحظر على الزوار الدخول ألرضيات المالعب الخاصة بالتمارين إال وفق اإلجراءات والنظم المتبعة 

o .يحظر تواجد المتطوعين في الملعب أو أماكن التدريب إال إذا كان البرنامج يشمل ذلك 
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 س: غرف تبديل المالب   2.2

 

o  .يحظر تواجد عمال الخدمات المساندة أو النظافة أو السائقين في مكان تبديل المالبس 

o   .يحظر على الزوار والمتطوعين وأولياء األمور الدخول لغرف تبديل المالبس 

 

 حماية الطفل في الملعب:      2.3

 

لألطفال ومرافقيهم منفصل عن أماكن الكبار لحضور المباريات  : يوجد مكان مخصص المالعب الرئيسية والصاالت والمالعب الخارجية باألندية 

 والفعاليات المختلفة. بهدف المحافظة على األطفال من اإلساءة وتوفير بيئة آمنة أثناء حضور المباريات والفعاليات.

 

 

 :يجب االلتزام بهاالسلوكيات 
 

o  .يحظر على من يجلس في المنطقة المخصصة لألطفال بالملعب التلفظ بألفاظ نابية تجاه الالعبين أو الحكام أو المتواجدين بالنادي 

o .يحظر على من يجلس في المنطقة المخصصة لألطفال رمي المخلفات أو تركها على المقاعد المخصصة الالعبين أو عائالتهم 

 

 دورات المياه 

 

o  يمنع تواجد العاملين )الموظفين أو عمال النظافة( من دخول دورات المياه أثناء تواجد األطفال الالعبين بالحمامات 

o .يمنع تواجد األطفال الالعبين من غير اشراف إداري في دورات المياه 

o  بإشراف اإلداري.يمنع الذهاب لدورات المياه بصورة جماعية أو منفردة أثناء التدريب أو بعده إال 

o   .تم وضع علبة الصابون في متناول يد األطفال الالعبين للمحافظة بعد استعمال الحمام وكذلك المحارم الورقية 

o  .يمنع تواجد الزوار في دورات المياه الخاصة لألطفال الالعبين 

o .يمنع تواجد المتطوعين في دورات المياه لألطفال الالعبين 

o  هم في دورات المياه المخصصة لمرتادي المعلب.يمنع تواجد األطفال بمفرد 
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 المسجد

 

o .يمنع تواجد األطفال بمفردهم في المسجد أو أماكن الوضوء في الملعب 

 العيــــادة:

 

o  لجميع  توفر إدارات األندية عيادة وأطباء وممرضين مرخصين من الجهات المعنية تكون في حالة تأهب لتلبيـــة االحتياجات الطبــية

 الالعبين خاصة الـــذين يعـــانون من ظــــروف صحية خاصة. 

o   تلتزم إدارات األندية بالتعليمات والقرارات ذات العالقة من اتحاد كرة القدم مجلس دبي الرياضي كضرورة الفحص الطبي قبل تسجيل

 .  الالعب في كشوفات االتحاد والنادي

 

 المسبح )إن وجد( 

 

o  األندية بوضع تعليمات لحماية الالعبين الصغار في المسبحتلتزم إدارات . 

o .توفر األندية مشرفين مؤهلين لإلنقاذ أثناء تواجد األطفال في المسبح 

o  .االلتزام بالتعليمات والقرارات ذات العالقة من اتحاد السباحة ومجلس دبي الرياضي وبلدية دبي 

o من معدات السالمة لألشخاص الذين يستعملون حوض السباحة   توفير معدات السالمة، بحيث يتعين توفير عدد كاف 

o  .توفير صندوق وادوية ومعدات إسعافات أولية بالقرب من حوض السباحة 

o   توفير منقذ مؤهل ويتحتم تواجده عند استخدام المسبح من قبل مرتادي احواض السباحة سواء العبين أو مشتركين، وهو مدرب على وسائل

 ن وعلى وسائل االنقاذ المعتمدة.  إنعاش القلب والرئتي 

o  .وجود جهة مسؤولة عن صيانة الحوض ونظام التعقيم والتطهير 

o .وجود اشراف يومي للحوض قياس درجة الحرارة 

o .توفير تهوية للمكان المغلق 

o  .يمنع دخول عامل النظافة أثناء تواجد الالعبين أو المشتركين إال عند الضرورة 

o  الصحية.  والوقاية تتعلق بالنظافة ألسباب  ذلكو قبل السباحة  االستحمام يجب 

o السباحة التي يتم اعتمادها باألندية وموافقة مشرف السباحة عليها.   إال بمالبس المسبح بدخول يسمح ال 

o  النساء. أو من الرجال كانوا سواء المسبح فريق عمل إرشادات  اتباع يجب 

o المسبح. حوض  شخص في أي تغطيس ممنوع 

o جسدياً.  أو مستخدمي المسبح شفهياً  يمنع مضايقة 
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o الماء.  إلى المسبح حافة من على شخص  أي دفع ممنوع 

o السن. وكبار خاصة األطفال وبصفة الزوار اآلخرين، مراعاة 

o  المغلقة.  واألماكن والحدود الفاصلة، اإلشارات التحذيرية، مراعاة يجب 

 

 الحافالت

 

o  مماثلة للحافالت المدرسية تضمن معايير األمن والسالمة واالستئناس بدليل النقل المدرسي توفر األندية وشركات كرة القدم حافالت خاصة

 في إمارة دبي. )قدر اإلمكان مع عدم إغفال هويتها الرياضية( 

o .يتوجب على الطفل الالعب البقاء في وضع الجلوس أثناء سير الحافلة 

o وقات.يتوجب على الطفل لالعب استخدام أحزمة السالمة في كل األ 

o  .يتوجب على الطفل الالعب عدم استخدام األدوات المؤذية كالقلم والمساطر أثناء وجودهم بالحافلة بقصد إيذاء االخرين 

o .يتوجب على الطفل الالعب عدم الشغب أثناء وجودهم بالحافلة 

o .يتوجب على الطفل الالعب عدم التحدث مع سائق الحافلة أثناء القيادة 

o الالعب من وإلى الحافالت في بداية اليوم الرياضي وبعد نهاية الدوام تحت إشراف اإلداريين ومشرفي األنشطة  يتم دخول وخروج الطفل

 وفق نظام معين بشكل آمن ومنظم. 

o  .يوجد في كل حافلة مشرف مع األطفال أثناء نقلهم من وإلى النادي 

o الالعب.  تم اختيار سائقي ومشرفي الحافالت بعناية لضمان اهتمامهم وحرصهم على 

o .يوجد لدى األندية وشركات كرة القدم مسؤول عام للمواصالت يقوم بمتابعة الحافالت والسائقين ويوجه السائقين عند الحاجة 

 

 إجراءات الحماية المتعلقة باألنشطة والفعاليات  - 3

 

o  اجتماعية باسم النادي إال بموافقة خطية من ولي لضمان حماية األطفال يحظر مشاركة الالعبين األطفال في أي فعالية رياضية أو وطنية أو

 األمر وكذلك اشراف إداري من النادي المنتمي له الطفل. 

o  .يمنع اختالط الزائرين بالالعبين الصغار في األنشطة والفعاليات 
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  اجراءات الحماية المتعلقة بشبكة المعلومات ووسائل التواصل االجتماعي -4

 

وشركات كرة القدم خدمات االرشاد والتوعية الالعبين وأولياء األمور لجعل الالعبين في مأمن عند استخدامه لشبكة االنترنت ووسائل  توفر األندية 

 التواصل االجتماعي في النادي المنتمي له الطفل والبيت ومنها: 

o ،ثقافي، دراسي،  )علمي، لتحقيق غرض إيجابي ماواستعمالهم دائ بيان أهمية االستخدام اآلمن لإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

 اجتماعي أو ترفيهي( 

o  .تنظيم الوقت المحدد الستخدام االنترنت بحكمة ونظام 

o    إرشاد أولياء األمور لتركيب برامج الحماية واألمان الالزمة على جهاز الحاسب اآللي وكذلك وسائل التواصل االجتماعي 

o مغلقة لتسهيل  هاز الحاسب اآللي الذي يستخدم لتصفح االنترنت في مكان عام وليس داخل غرف. إرشاد أولياء األمور لضرورة وضع ج

 عملية االشراف ووضع قواعد واضحة لالستخدام.

o باألسرة.  تجنب الحديث مع الغرباء على االنترنت حول األسرة أو اعطائهم أي معلومات شخصية هامة 

o  وبموافقة ولي األمر. إال في شكل الئق ومناسب  الالعبين إلكترونياتحظر األندية وشركات كرة القدم استخدام صور 
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     كرة القدم  وشركة بالناديمسؤول حماية الطفل  
 

بالمقترحات أو مهام مسؤول حماية الطفل وتخصيص إيميل خاص ل وفقا  ) النادي وشركة كرة القدم(  حماية الطفلل ينبتعيين مسؤول  نادي ال ةتقوم إدار

 الشكاوى. 

 

 مهام مسؤول حماية الطفل 

  

o  .تعميم قانون حماية الطفل "وديمة " والالئحة التنفيذية لجميع المستهدفين بالنادي 

o الفنية واإلدارية والعاملين وجميع الفئات المعنية بالتواصل مع الالعبين.  ةتنظيم ورش عمل لألجهز 

o  .لضمان حماية األطفال يكون مسؤول حماية الطفل نقطة االتصال بولي األمر والالعب والعاملين في االندية 

o  األمور والمعنيين.تنسيق إجراءات حماية الطفل في االندية، من حيث نشر الوثيقة بين العاملين والالعبين وأولياء 

o  (المجتمع ) الخاص بوزارة تنمية تعميم نموذج استمارات تلقي البالغات وتقييم الحالة 

o  اإلجراءات المناسبة لها  التعامل مع كل شكوى أو اشتباه في االعتداء للطفل الالعب من داخل النادي أو خارجه بجدية تامة ودراستها واتخاذ

أيام عمل بحد أقصى وذلك بعد توثيقها  3اخلية للنادي المنتمي له الطفل وإمارة دبي وإفادة المعنيين خالل حسب النظام األساسي واللوائح الد 

والتواصل مع المعنيين لضمان الحفاظ على حقوق الطفل بتدوين وحفظ الشكوى وتخزين السجالت في ملـف خاص به، يتضمن السجل )التاريخ،  

وحفظ األدلة )يتم حفظ األدلة على سبيل المثال الهواتف النقالة التي تحتوي على  ألشخاص المعنين(المشكلة، وأراء ا الوقت، المكان، جوهر

 رسائل نصية(. واعداد التقارير الخاصة بالشكوى وإعالم الجهات المختصة بعد اعتماد المدير العام للحالة وموافقته على اإلجراءات.

o النتهاء منها ودراسة أثرها النفسي على الالعب ومعالجته. : يتم متابعة الشكوى بعد حلها وامتابعة الشكوى 

o ال يعرض  الحفاظ على برنامج التدريب المتواصل لجميع العاملين في النادي حول حماية الطفل وإعطائهم إرشادات مفصلة لضمان أن سلوكهم

 الالعب للخطر أو األذى.

o يتهم باإلجراءات المتبعة في حالة تعرضهم لإلساءة. لتوع  وأسرهم  توعية وارشاد األطفال الالعبين  تنظيم ورش عمل 

o والطفل   تتعاون إدارات االندية مع المؤسسات المختلفة لحل أي مشكلة وتقديم العون )قسم حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع، وإدارة حقوق المرأة

 إذا لزم األمر.  بشرطة دبي، والمدارس الحكومية والخاصة….(
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 إجراءات ولي األمر في حماية الالعب )الطفل(  

 

o .إذا كنت قلقاً بشأن سالمة طفلك أو طفل آخر يمكنني التحدث إلى إداري الفريق 

o .وفي حالة استمرار قلقك يمكنك التحدث إلى المشرف اإلداري 

o .وفي حالة استمرار المشكلة توجه إلى مدير األكاديمية ومشرف األلعاب 

o  قلقاً توجه إلى مدير عام النادي أو المدير التنفيذي. وإذا ما زلت 

 

 


