
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج الوقاية من إصابات األطفال في إمارة 
 الجزء األول /أبو ظبي 

 
الطرق  –المدارس والحضانات –)المنازل 
 العامة( 

 

Childhood Injuries Prevention Program 
in Abu Dhabi Emirate 
 

)Houses-Schools and Nurseries-Public 

Roads(  

 

 2018 ر  /ت أ 

 اإلصدار األول

ADTR /2018 

First Edition 

A Child's Eyes see No Danger 

 الخطرتدرك  براءتهم ال

 

4 4



   

1 

  

 

  

  

 جدول المحتويات الصفحة
 نبذة عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 3

 مقدمة 3

 المجال 5

 شكر وتقدير 6

والخطوات التطويرية المقترحة تحليل الفجوات 8  

91  التوعية والتثقيف 

24 

اللوائح الفنية والمواصفات اإلمارتية  :1الملحق 

.المعتمدة في مجال سالمة األطفال  

                                           29 

: بعض حاالت اإلصابات والوفيات 2 الملحق

التي تم تسجيلها في موضوع إصابات االطفال 

 المتعددة.

 المراجع                        32



   

2 

  

 صفحة التعديالت 

 

 

( على سجل كامل من التعديالت، يتم تحديث صفحة تقرير أبوظبي الفني) التقرير االتحقق من احتواء كل نسخة من هذ هدفب

التعديالت وإصدارها مع كل مجموعة من الوثائق المراجعة/ الجديدة. تعتبر هذه الوثيقة قابلة للتحديث والتعديل متى لزم ذلك،  ويقوم 

لمالحظات حال ورودها واإلعداد بجمع جميع اكذلك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بإجراء ما يلزم لجعلها متاحة للجميع وأن يقوم 

لمناقشة المالحظات الواردة على الوثيقة إعداد برنامج الوقاية من إصابات األطفال في إمارة أبوظبي   لمجموعة عمل لعقد اجتماع 

 لغايات التحديث والتعديل.
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 نبذة عن مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة

، الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة  2009لعام  3القانون رقم تأسس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بموجب 

 ، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. حفظة هللا بن زايد آل نهيان

 

ن قطاع من خالل تمكي ،إلمارة أبوظبيللجودة يتحمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مسؤولية تطوير البنية التحتية 

ات واعتمادها وفقاً لمواصف ،من التحقق من إجراء عمليات االختبار للمنتجات والُنُظم والمهنالصناعة والجهات التنظيمية 

 وللمواصفات الدولية على حدٍّ سواء.  العربية المتحدة دولة اإلمارات

 

و أ يتم تخصيص عالمة أبوظبي للثقة للمنتجات التي يعتمدها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي ُتفيد بأن منَتجاً 

 أبوظبي.  إمارة نظاماً معيناً يطابق كافة معايير السالمة واألداء التي تحددها الجهات التنظيمية في 

 مقدمة .1

  مجوعة العمل 1.1

 2018شهر  فبراير التابعة ملجلس أبوظبي للجودة واملطابقة في قاية من إصابات األطفال الو  تأسست مجموعة

،وتهدف هذه املجموعة إلى دراسة أسباب إصابات األطفال في (DOHأبوظبي ) –دائرة الصحة من  وذلك بطلب

، واقتراح التوصيات الالزمة والتي من شأنها املساهمة 
ً
املجتمع، ووضع الحلول العملية لسد الفجوات القائمة حاليا

 في الحد من مخاطر اإلصابات التي يتعرض لها األطفال في املجتمع.  

  ت نبذة تعريفية عن اإلصابا   1.2

األضرار الجسدية التي تحدث عندما يتعرض جسم اإلنسان فجأة إلى طاقة مبالغة تتجاوز عتبة  اإلصابات هي

 أو عدم وجود واحد أو أكثر من العناصر الحيوية ، مثل األوكسجين -التحمل الفيزيولوجي 

 هناك عدة انواع من الطاقة التي تسبب اإلصابات وهي كالتالي:

 والحركية :  مثل االصابات املرورية, والسقوط  او األدوات الحادة الطاقة امليكانيكية  •

 االشعاعية :  مثل االشعاعات الخطيرة •

 الحرارية : مثل الهواء  واملياه الساخنة  والنار •

 الكهربائية : مثل الشحنات الكهربائية العالية  •

 والكيميائية : كتسمم من املواد املختلفة الكيماوية •
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  إمارة أبوظبي األطفال في إصابات   1.3

. اي من بين  (17 -0) تحتل اإلصابات املركز الثالث في أسباب الوفاة بين األطفال منذ سن الوالدة وحتى -
ً
عاما

وتحتل اإلصابة املركز األول في أسباب ، (14.1ستة حاالت وفاة بين األطفال هناك حالة سببها اإلصابات )% 

، 17ى إل 4الوفاة بين األطفال من سن 
ً
 حاالت وفاة تكون حالة واحدة سببها اإلصابات 3من بين كل  عاما

(40.7% ) 

 إلحصاءات • 
ً
فإن    2008-2015الصحة في أبوظبي ما بين األعوام  دائرةمن  اإلصابات املميتة لألطفالوفقا

 هي: لهذه اإلصاباتالرئيسية  األسباب

 (64 %)إصابات الطرق • 

 (9 %)الغرق • 

 (7 %)السقوط • 

 (6 %)الحروق • 

شكإّن -
ُ
 %) لهذه األسباب األربعة مجتمعة ت

 من إصابات األطفال املميتة في أبوظبي.  (86

 فكانت النسب كمايلي: في األطفال ميتةغير املباإلصابات أما فيما يتعلق  -

 – 0(  من جميع اإلصابات الغير مميتة  املبلغ عنها كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين  8580)  43 %-

  24865.من العدد الكلي    17

 سنوات  9-0 ميتة تقع ضمن املواطنين وضمن الفةة العمريةامل غير كثر اإلصابات أ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Road Traffic 
Injuries (RTI)
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Poisoning
3%

Falls/Falling 
Object

7%

Fire/Flame, 
Burn
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Drowning/subme
rsion

9%

Electricity
1%

others  
10%

Childhood mortality Rate - Abu Dhabi 2008-2015 n=(473)
وفيات األطفال الناجمة عن اإلصابات

Age band Cases

Total 24'865

85+ 37

80-84 37

75-79 77

70-74 77

65-69 127

60-64 243

55-59 415

50-54 583

45-49 1'005

40-44 1'428

35-39 2'138

30-34 3'108

25-29 3'517

20-24 2'741

15-19 1'755

10-14 2'216

05-09 2'702

0-4 2'659

♂

Male

♀

Female

Nationals

Expatriates
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  األطفال إصابات الحد من دور القطاع الصحي في   1.4

إجراء البحوث بشأن عوامل و  ،القطاع الصحي بدور قيادي، السيما فيما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها يقوم

تقديم الرعاية املناسبة وتنظيم حمالت لزيادة االهتمام بهذه باإلضافة إلى  ،وتنفيذ ورصد وتقييم التدخالت، الخطر

 ،( IPNSإنشاء قاعدة بيانات لإلصابات وحاالت التسمم )نظام حيث من أحد مبادرات دائرة الصحة هي  املسألة.

والذي يهدف إلى تقديم احصاءات خاصة باإلصابات في اإلمارة بشكل عام )من بينها إصابات األطفال(، وقد تم 

والتحقق من أسباب الحوادث  ،مشاركة املعلومات مع الجهات ذات العالقة في اإلمارة للدراسة ووضع الحلول 

 بات والذي من شأنه املساهمة في تقليل املخاطر املحتملة.واإلصا

الصحة والتعليم  -لكن الوقاية من إصابات األطفال هي مسؤولية تتقاسمها العديد من املؤسسات الحكومية 

 األطفالوخصوصفراد املجتمع ألحماية جميعها والتي يجب أن تتكاتف  ،وغيرها والنقل والبيةة وسالمة املستهلك
ً
 ا

  .يمكن الوقاية منهامتعددة صابات من إ

   3Es))  اإلصابات علىاستراتيجيات الوقاية من  وترتكز 

) Education – Enforcement – Environment /Engineering )،والتوعية والتثقيف،  التعليم

الصحة تعمل دائرة حيث   تطبيق التشريعات و األنظمة الرقابية و اللوائح و املواصفات في مجال سالمة األطفال.و 

 الصادرة صفاتاملواالرقابية واللوائح و األنظمة التشريعات و ولكن دون تنفيذ  ،بصورة مكثفة على التعليم والتثقيف

  بشكل فعال. وفياتاالطفال وال إصابات من نسبةالحد  سيكون من الصعب هفإن، في مجال سالمة األطفال

التشريعات و األنظمة في  القائمة  جميع الثغراتومن هذا املنطلق فإنه من الضرورة بمكان إعادة تقييم ودراسة 

 املتعلقة بسالمة األطفال، واقتراح التحديثات والتعديالت الالزمة عليها. الرقابية

 المجال .2

 والتي قامت بها مجموعة ،لفجواتوتحليل اتلخص هذه الوثيقة النتائج التي تم الوصوووووووووووول إليها عن طريق دراسوووووووووووة 

والطرق العامة،  املدارس والحضووووانات،دراسووووة إصووووابات األطفال في كل من )من خالل  الوقاية من اإلصووووابات. عمل

على أن يتم تغطية األماكن املجتمعية األخرى في املرحلة الثانية من  ،كمرحلة أولى (املجمعات السووووووووووووووكنية و  واملنازل 

 إلى ، املشروع
ً
 يتعلق بنسب اإلصابات وأنواعها. الحاالت التي تم رصدها من قبل دائرة الصحة فيماوذلك استنادا

إذا كانت هناك فجوات تشوووووريعية أو فيما  وتحديد ،أبو ظبيإمارة  الحالي فيوقد اسوووووتهدفت الدراسوووووة تقييم الوضوووووع 

 هذا الخصوص. برقابية أو توعوية 
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 شكر وتقدير .3

 المذكورين أدناه. مجموعة العمليود مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة أن يتقدم بالشكر ألعضاء 

 اإلسم الجهة

 دائرة الصحة )رئيسة مجموعة العمل(

 

 سميرة الكثيري 

1. 

 جمعية اإلمارات لحماية الطفل

 

 فيصل محمد علي الشمري

رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات 

 لحماية الطفل

.2 

وزارة الداخلية

 

 الرائد عبد الرحمن التميمي 

 

.3 

 اإلدارة العامة للدفاع المدني

 

 الحبشي  المهندس سالم هاشم المقدم 

.4 

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي

 

 5. الرائد محمد إبراهيم جعفر 

 6. الرائد سيف جمعة الكعبي

 7. النقيب رقية سالم الحارثي 

 8. الدرمكيالنقيب ناصر صالح 

 دائرة النقل 

 

 

 لفقيهالمهندس أحمد ب
.9 

 المهندس خلفان البرواني 

.10 
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 هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس

 

 11. يوسف المرزوقي 

 فاطمة شعث 
12. 

 بلدية العين 

 

 آمنة الحامدي 

 سعيد الكندي

13. 

 بلدية منطقة الظفرة 

 

 المهندس خالد أبو الهيال 

14. 

 دائرة التعليم والمعرفة

 

 المهندسة مريم الزعابي
51. 

 خالد الهاملي
61. 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 

 الدكتور أحمد السويدي
71. 

 أ.د.مايكل جريفنا 
81. 

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات

 

 عواطف الحداد

 

.19 

 مؤسسة التنمية األسرية 

 

 نوره مجاهد عبدهللا

.20 
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 والخطوات التطويرية المقترحة تحليل الفجوات .4

لة فيحددت 
ّ
الفجوات األساسية القائمة في الوقت الراهن فيما يتعلق أهم مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة  مجموعة العمل املشك

وضع حلول عملية واقتراح توصيات . وبناء على ذلك فقد تم ( أدناه1ما هي مبينة في الجدول )ك ،إمارة أبوظبي بإصابات األطفال في

بناًء على أفضل املمارسات وذلك لغايات العمل بها من قبل الجهات املعنية في اإلمارة،  تحديد إجراءات التحسين املمكنةو  ،محددة

  .املتبعة في هذا املجال

 حالياً فيما يخص إصابات األطفال القائمة الفجوات-1الجدول 

 اإلصابات-1
  الناتجة عن الدهس

 أهم األسباب)الفجوات(.

والمجمعات  المنازل
 السكنية

 .اإلصابات خطورةب العام الوعي قلة -

 . األطفال أللعاب املخصصة األماكن من قريب بمكان السيارات صف أماكن تواجد -

 .السيارات بعض في والكاميرات الحساسات توفر  عدم -

 

 الطرق العامة

 الشوارع الداخلية داخل األحياء السكنية.السرعة الزائدة في  -

 افتقار بعض االحياء السكنية إلى ممر لعبور املشاة. -

  .ريقعبورهم الط املقابلة ملنازلهم مما يعرضهم لخطر الدهس أثناء الجهة االتجاه املعاكس أو الطالب للباص املدرس ي في ل أو صعودإنزا -

 األطفال وعدم استخدام ممر عبور املشاة املحدد في الطرق العامة. السلوكيات الخاطةة لبعض املشاة نتيجة اصطحاب  -

 السلوكيات الخاطةة من بعض األهالي بالسماح لبعض املراهقين بقيادة املركبات على الرغم من عدم حصولهم على رخصة القيادة. -

-  
ً
 .قلة الوعي عند فةة املراهقين من الحاصلين على رخصة القيادة حديثا

 الليلية في بعض املناطق والشوارع واألحياء السكنية. اإلنارة الخافتة -

المدارس 
 والحضانات

 .املدرس ي الحرم داخل الركاب وتنزيل لتحميل مخصصة أماكن توفر  عدم -

 .املدرس ي الحرم داخل الركاب وتنزيل تحميل عملية على املباشر  اإلشراف عدم -

  متهورة مرورية سلوكيات وجود -
ً
 .املدارس منطقة في حاليا

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه 
من قبل الجهات 

 ذات العالقة

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعديل الالئحة املرورية املعنية وتغليظ العقوبات. -

إلزام إدارة املدرسة باإلشراف التام بشكل يومي على صعود ونزول  -

 .ووسائل النقل املختلفةالطالب من الحافالت 

 تشريع() دائرة التعليم واملعرفة

 وزارة التربية والتعليم )تشغيل(

توعية واجب 
 التركيز عليها

 بحسب االختصاص املعنية الجهات (.5التوعية العامة )انظر البند 

توصية يقترح 
دراستها وتبنيها 

 للتطبيق

 اشتراط إضافة الحساسات إلى جميع أنواع السيارات. -

تحديد السرعة املقررة في الشوارع داخل األحياء السكنية لتصبح أقل  -

 كم/س. 40من 

 التشديد على غرامات األماكن غير املخصصة للمشاة. -

تشديد الغرامة على األهالي في حال السماح لغير حاملي رخصة القيادة  -

 بقيادة املركبات في الطرق العامة.

 

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي

 

البنية التحتية للطرق وتوفير ممرات املشاة والجسور في أماكن  تهيةة -

 التجمعات السكنية.

إعادة دراسة مرافق املشاة واملساحات املخصصة لهم حيث أن بعض  -

 األماكن التي تم انشاؤها قديما تكون غير مهيأة بشكل كاف.  

 أن تكون أماكن صف السيارات أماكن مغلقة ومفصولة عن املنزل. -

دراسة وهندسة أماكن صف الحافالت والية الحركة املرورية أمام إعادة  -

 املرافق التعليمية.

 

 

 

 

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات
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الصيانة الدورية لخدمات الطرق الرئيسية والفرعية واملناطق السكنية،  -

 مثل اللوحات اإلرشادية، وخطوط املشاة وغيرها.

املنازل بحيث تأخذ بعين االعتبار معايير إعادة دراسة تصميم وهندسة  -

 السالمة لألطفال.

 اإلدارة العامة للدفاع املدني

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات

حديد أماكن منفصلة لتحميل وتنزيل الطالب لكل وسيلة نقل على حدى ت -

 في املدارس. )الحافالت، املركبات الخاصة، مركبات املوظفين(

أي تداخل أو اتصال بين األماكن املخصصة للمشاة عدم السماح بوجود  -

 وأماكن عبور املركبات بشكل عام.

 والبلديات العمراني التخطيط دائرة

 دائرة التعليم واملعرفة

 

 

 . إصابات األطفال داخل السيارة2

 أهم األسباب)الفجوات(. 

الطرق العامة والمنازل 
جمعات السكنية موال

 والمدارس

 

 .السائقين لبعض والتهور  الزائدة السرعة -

 . السيارة داخل األطفال إلصابات التعرض بخطورة الوعي وقلة اإلهمال -

 .السيارة داخل الطفل ونسيان الحراري  اإلنهاك -

 .املركبات في لألطفال الزائدة والحمولة األمان حزام بوضع االلتزام عدم -

 .باألطفال الخاصة الحماية مقاعد استخدام عدم -

 مقاعد لكل مقعد في بعض الحافالت املدرسية. عدم وجود أحزمة -

 عدم وجود أحزمة حقائب لحفظ الحقائب املدرسية في بعض الحافالت املدرسية. -

 .األرض على األمان وأحزمة األطفال مقاعد قوانين تفعيل عدم -

 .للطالب اآلمن النقل معايير  تفعيل عدم - المدارس والحضانات

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من قبل 

 الجهات ذات العالقة

تبني املواصفات العالية ملقاعد األطفال في السيارات واملواد املستخدمة في تصنيع  -

 معايير ومواصفات مقاعد حماية األطفال األوروبية عبر اعتماد ،هذه املقاعد

 .كليهما أو  واألمريكية

 ملقاعد األطفال بحسب املواصفات العاملية.تطوير برامج مطابقة  -

 هيةة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

 مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

 

 

حماية الطفل املركبات،  مقاعد استخدام بشأن املرورية والضبطية الرقابة تفعيل -

ومراجعة املواد القانونية وتحديثها حسب أفضل املمارسات الدولية، وتضمين 

التدقيق عند الفحص الفني وشمولها في إجراءات تامين وفحص املركبات  إجراءات

 .العائلية

 

 القيادة العامة لشرطة أبو ظبي

تفعيل تنبني وتطبيق برامج املطابقة الصادرة عن مجلس أبو ظبي للجودة واملطابقة  -

 بخصوص سائقي ومشرفي الحافالت في املدارس.

 دائرة النقل 

)دعم  دائرة التعليم واملعرفة

 تشريعات دائرة النقل(

 وزارة التربية والتعليم )تشغيل(

 ودةاملرص التحسين وفرص أبوظبي بإمارة املدرس ي النقل لجنة توصيات تطبيق -

 الدولة. وخارج والدولة االمارة في املدرس ي النقل بحوادث

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص

 (.5)انظر البند التوعية العامة  - توعية واجب التركيز عليها

 مايةح مقعد وتركيب اختيار  كيفية على واألسر  األمور  ألولياء تدريبية برامج رعاية -

 يةمواز  وبرامج استخدامها، وكيفية املناسبة الطفل وحجم لعمر  املناسب الطفل

 .املدربين لتدريب تطوعية

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص
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دراستها  توصية يقترح

للتطبيقوتبنيها   

األمان في السيارة لتناسب تثبيت مقاعد  االلتزام بأعلى مواصفات أحزمة متابعة -

 األمان األطفال. 

 توفر نظام إنذار )بعد إقفال السيارة( في حال تواجد شخص في السيارة. -

 تتوفير البيةة املناسبة لدعم قانون استخدام مقاعد األمان في السيارات )في سيارا -

 .النقل العام( –املطار  –األجرة 

تبني الضوابط واالجراءات الخاصة بعدم خروج الطفل املولود من املستشفى بدون  -

 مقاعد حماية الطفل في السيارة.

تقديم املبادرات الخاصة بالتوزيع املجاني أو باألسعار املدعومة ملقاعد األطفال،  -

من  وبحث دمجها بمبادرات وخدمات حكومية كخدمة "مبروك ما ياك" وغيرها

 .املبادرات

ت مع مجساتوفر نظام إنذار )بعد إقفال السيارة( في حال تواجد شخص في السيارة  -

 .حركية

بحث إمكانية استخدام التقنيات القابلة لالرتداء لألطفال وانترنت األشياء للتحذير  -

ذويهم وتنبيههم عند نسيان االطفال في املركبات مقرونة بمقياس درجات الحرارة 

 الخارجية واملؤشرات الحيوية للجسم. 

 التشديد في املخالفات املرورية ذات العالقة. -

 االحزمة واملقاعد املناسبة ألعمار األطفال.  صات وتواجدعايير السالمة في الباتبني م -

 تطبيق نظام اإلنذار في الباصات في حال تواجد شخص منس ي في الباص. -

تطبيق منظومة ذكية للنقل املدرس ي تتضمن تنبيهات ذكية وإشعارات ألولياء األمور  -

 ومشرفي الحافالت واالدارة املدرسية.

 

 

 

 

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص.

 

 اإلصابات الناتجة عن استخدام الدراجات الهوائية والنارية وذات الدفع الرباعي -3

 أهم األسباب)الفجوات(. 

 وأدوات السالمة األخرى أثناء القيادة.الخوذة عدم وجود تشريع لإللزام باستخدام  - العامة الطرق

 .ادة الدراجات في الشوارع العامةعدم تنظيم قي -

 .الدراجات   في األماكن الصحراويةقيادة  -

 خلو أغلب املناطق من املسارات املخصصة لقيادة الدراجات الهوائية.  -

  .قيادة الدراجات )الهوائية والنارية( في املناطق الصحراوية والطرق النائية -

ةة ملتهورة والخاطعلى الدراجات النارية مما يسمح بزيادة التصرفات ا طبيق جميع القوانين املروريةعدم تفعيل ت -

  .على الطرق العامة

 .اإلنارة الخافتة في األوقات الليلية في بعض املناطق والشوارع واألحياء السكنية -

 قلة الوعي لدى بعض األهالي في اختيار الدراجات الهوائية املناسبة لألطفال. -

 بها على مستوى الدولة. عدم مطابقة الدراجات الهوائية في بعض األحيان للمواصفات املعتمدة واملعمول  -

 عدم وجود أماكن مخصصة لقيادة الدراجات الهوائية في الجهات التعليمية.   - المدارس والحضانات

 . عدم وجود تشريع لإللزام باستخدام اللبس الواقي والخوذة أثناء القيادة   -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

قبل إجراء يلزم تنفيذه من 

 الجهات ذات العالقة

ضبط املخالفين وتشديد تطبيق قوانين السير واملرور على ملستخدمي  -

 الدراجات الهوائية في الشوارع عالية السرعة.

الفسفورية  /إلزام مستخدمي الدراجات الهوائية بارتداء املالبس الفلورية -

 واللبس الواقي والخوذة. للدراجات،واإلضاءة النشطة 

  الهوائية.إضافة تشريع بخصوص الدراجات  -

إمكانية  ودراسة التشديد على ضرورة ترخيص وتسجيل الدراجات النارية -

 ترخيص وتسجيل الدراجات الرباعية.

 

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي

 دائرة النقل 
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مع الدراجات الهوائية  والخوذة الواقي لتوفير اللبس ضمان وجود سياسات -

 .املدارس والحضاناتاملتواجدة في 

  دائرة التعليم واملعرفة

تبني مواصفات ومعايير الدراجات الهوائية والنارية التالية من قبل الجهات  -

 :الهوائيةمع الدراجات  كتيبات توعويةاملعنية في اإلمارة والتأكد من وجود 

- EN 14764 for City and Trekking bicycles; 

- EN 14872 for Bicycles – accessories for bicycles – 
Luggage carriers. 

- EN 14765:2008-06 Safety Standards for Bicycles for 

Young. 

تفعيل تسجيل منتجات لعب األطفال بما فيهم الدراجات الهوائية في نظام  -

( أو في من خالل برامج املطابقة وعالمة ECASاملطابقة الخاصة بالهيةة )

  .لصادرة عن املجلسا TRUST Mark)الثقة )

 هيةة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

 

 

 

 

  مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

 (.5التوعية العامة )انظر البند  - توعية واجب التركيز عليها

 .العامة الطرق  في الهوائية الدراجات استخدام بضوابط وتعريف توعية -

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص

دراستها وتبنيها توصية يقترح 

 للتطبيق

تخصيص أماكن محددة لقيادة الدراجات الهوائية في الجهات التعليمية  -

 بحيث يتم تزويدها بأرضيات خاصة لتقليل أثر السقوط. 

جود املسعفين منة لقيادة الدراجات النارية والرباعية وو آتخصيص أماكن  -

               .والعالمات التحذيرية

الدراجات معزولة ممرات لقيادة  واملناطق السكنية وتوفير  هندسة الشوارع -

  .عن الشوارع وبعيدة 

 دائرة التعليم واملعرفة

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات

  دائرة النقل
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 لسقوط اإلصابات الناتجة عن ا -4

 أهم األسباب)الفجوات(. 

 السكنية جمعاتموال المنازل
 والمدارس

 السقوط من أماكن مرتفعة مختلفة تشمل مايلي: -

 أثاث املنزل كاألسرة واألدراج وغيرها.  -

 بعض األدوات الخاصة باألطفال مثل )مشاية األطفال وغيرها(.  -

 النوافذ والشرفات من أدوات الحدائق وألعاب األطفال. -

 أو املدارس. واجز السالم في املنازل فتحات وح خالل مليات السقوط لألطفال من الساللم أو منع -

 .وجود آبار عشوائية وغير مرخص في بعض املساكن واألماكن العامة -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من قبل 
 الجهات ذات العالقة

يخص  للجودة واملطابقة فيما تبني تطبيق برنامج املطابقة الصادر عن مجلس أبوظبي -

 أجهزة التحكم في فتح النوافذ، 

Abu Dhabi Certification Scheme for Window Opening Control 
Devices’ Document number: QCC-PC-ASP002.02 

ضمان توفر اشتراطات السالمة العامة لآلبار في بعض املساكن واألماكن العامة. ووضع  -

 .اشتراطات لترخيصها

 ائرة التخطيط العمراني والبلدياتد

 

 

 اإلدارة العامة للدفاع املدني

املطابقة الصادر عن مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة فيما يخص  تبني تطبيق برنامج -

 /معدات األلعاب في أماكن األلعاب الداخلية أو الخارجية 

Abu Dhabi Certification Scheme for Indoor and Outdoor Play 
Equipment Document number: QCC-PCS-ASP012.01 

 

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات

 تبني مواصفات ومعايير معدات املنزلية وفي املدارس، /العامة للمالعب بالنسبة -

و  العامة السالمة متطلبات: 1 لجزءا ، EN1176: 2008،األوروبية امللعب

من  محددة ألنواع اإلضافية االحتياجات: 11 و  6 إلى 2 الجزء االختبار؛ طرق 

 والصيانة. والتفتيش التثبيت بشأن إرشادات: 7 والجزء املعدات

ثل م –تبني مواصفات ومعايير أدوات املش ي األوروبية التالية الخاصة باألطفال  -

  /)مشاية األطفال

    European Standard: EN 1273:2005 
US ASTM F977: “standard consumer safety 

specification for infant walkers five-point harness EN 

ي تطبيق التحزيم الخاص لألطفال )خمس نقاط( ف -تبني  / ”2004 :13210

 األوروبية املتطلبات السالمة في املواصفة

 

 

هيةة اإلمارات للمواصفات 

 واملقاييس.

 

 

 

السوق املحلي ملا له الدور الكبير النظر في موضوع منع تداول مشايات األطفال في  -

 .في سقوط وإصابات األطفال

دراسة إمكانية إعداد برنامج مطابقة ألثاث ومستلزمات األطفال الحساسة مثل  -

 )الكراس ي، العربات، األسرة، ومقاعد األطفال في السيارات وغيرها..(

ة السالمة العامبأمور  املنزلية العمالة إمكانية إعداد برنامج مطابقة لتأهيل دراسة -

 .واإلسعافات األولية

 مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

 (.5التوعية العامة )انظر البند  - توعية واجب التركيز عليها

 .ورش عمل لالستشاريين واملقاولين عقد -

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص

توصية يقترح دراستها 
 وتبنيها للتطبيق

 ونشرها. الفنية املواصفات تحتوي  إلكترونية كتيبات إصدار  -

 معايير )وخاصة  للطفل الصديقة للمباني خاصة ومواصفات معايير  تطوير  -

  .(العامة املرافق في باألطفال الخاصة املياه دورات ومواصفات

تطوير دليل متكامل لسالمة الطفل للمجتمع ضمن دليل املساكن وتعريفهم  -

  .بمعايير السالمة املطلوبة لألطفال في املنازل 

هيةة اإلمارات للمواصفات -

 واملقاييس

 .مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة-
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 (اإلصابات الناتجة عن معدات اللعب ) الخاصة والعامة  -5

 أهم األسباب)الفجوات(. 

السكنية  جمعاتموال المنازل
 والمدارس

 قلة الوعي والتثقيف املتعلق بالسالمة العامة. -

 األطفال ألعمار عدم مالئمة األلعاب  -

 عدم وجود الوعي الكافي بمساحة األمان واالرضيات املالئمة لكل لعبة. -

 ضعف الصيانة الدورية واملتابعة من قبل الجهات املسؤولة. -

 ضعف املراقبة من قبل األهالي أو أولياء األمور )اإلهمال(. -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

من قبل الجهات إجراء يلزم تنفيذه 
 ذات العالقة

إلزام مشرفي املدارس وأولياء األمور باألشراف على األطفال ومعاقبة  -

  .اإلهمال

دراسة إمكانية تسجيل ألعاب األطفال املستوردة واملصنعة ضمن  -

تفعيل تسجيل منتجات ، وذلك من خالل نظام إلكتروني محكم

( أو في من ECAS) لعب األطفال في نظام املطابقة الخاصة بالهيةة

الصادرة  TRUST Mark)خالل برامج املطابقة وعالمة الثقة )

 عن املجلس.

 )تشريع( دائرة التعليم واملعرفة

 )تشغيل( القيادة العامة لشرطة أبوظبي

 هيةة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

 

 مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

 الجهات ذات العالقة بحسب االختصاص (.5)انظر البند التوعية العامة  - توعية واجب التركيز عليها

توصية يقترح دراستها وتبنيها 
 للتطبيق

إلزام موردي األلعاب بتوفير معلومات خاصه وكافية )املساحة األمان  -

 واالرضيات املناسبة(.

 توفير آلية ملزمة لألطراف املعنية لعمل صيانة دورية بالحد األدنى. -

 

 للمواصفات واملقاييسهيةة اإلمارات 

 

 الجهات ذات العالقة املعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRo8rEkqPcAhUEhxoKHenRAvMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thechildinjuryfirm.com/blog/post/protect-children-brain-injuries-sustained-playground-accidents.aspx&psig=AOvVaw1vS9ECQLZp5XOiQwb8jEWW&ust=1531814123027871
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  والدخان قالحرائعن . اإلصابات الناتجة 6

 أهم األسباب)الفجوات(. 

 جمعاتموال المنازل
 والمدارسالسكنية 

 .املوضوعوخطورة  قلة الوعي لدى بعض الناس بأهمية  -

 .الجديدة والقائمةفي املنازل جهزة كشف الدخان عدم توفر أ -

  .مسببات الحرائق -

 .التقصير لدى بعض املدارس في اإلبالغ عن الحوادث وشيكة الوقوع )مثل املشاكل في األسالك الكهربائية وغيرها...( -

 ضعف تفعيل عملية الصيانة الدورية ملسببات الحرائق واالكتفاء باإلصالحات املؤقتة. -

 .الجهل بكيفية التعامل مع الحرائق -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من 
 قبل الجهات ذات العالقة

 .EN 54-12:2002  /تبني تطبيق املواصفة األوروبية الخاصة بالكاشفات -

 تطبيق معايير السالمة للوالعات وجعلها مقاومة لألطفال. -

  .معايير املالبس املقاومة للحرائقتبني  -

 
 

 

هيةة اإلمارات للمواصفات 

 واملقاييس

 

مجلس أبوظبي للجودة 

 واملطابقة

 

تبني تطبيق برنامج املطابقة الصادر عن مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة بخصوص املنتجات  -

  / ومواد البناء األمنة من الحريق

Abu Dhabi Conformity Assessment Scheme for Fire Safety 
Products and Fire Safe Construction Materials             Document 

number: QCC-PCS-ASP046.01 

 
 لغايات اللعب لألطفال. النارية والوالعاتبيع وتداول األلعاب  تشديد عقوبات -

 قياس تحكم بدرجةضمن مصدار شهادات املطابقة للسخانات املنزلية دراسة إمكانية إ -

 .حرارة مناسبة

العمراني دائرة التخطيط 

 والبلديات

 

 

 

 .دائرة التنمية االقتصادية

مجلس أبوظبي للجودة 

 واملطابقة

 

توعية واجب 
 التركيز عليها

 (.5التوعية العامة انظر البند ) -

 فيما يخص أمور السالمة العامة من خطر الحريق. املجتمعوضع سياسة تثقيف  -

 واآلباءاملعرفة وسلوك كل من األطفال  لزيادةالتدريب على مهارات السالمة من الحرائق  -

 عم االولي التعامل كيفية على تدريبية وبرامج توعية حمالت ورعاية والتربويون، واألمهات

 .املدربين لتدريب تطوعية موازية وبرامج اإلخالء، وأساسيات الحرائق

 

 

 

الجهات ذات العالقة 

 بحسب االختصاص

توصية يقترح 
دراستها وتبنيها 

 للتطبيق

سيد وكاشفات أول اك ،الدخان في املنازل  أجهزة كشفالتشريعات التي تتطلب تركيب  تطبيق -

 الحريق في املنازل. وطفايات الكربون،

 .توفير مخارج طوارئ كشرط إلزامي على املنازل السكنية والعامة ذوات الطوابق املتعددة  -

 دة.إجراء تجارب إخالء وهمي بشكل دوري من خالل مواد توعوية محد -

 .دراسة إمكانية إدراج معايير السالمة لألطفال في كود اإلمارات للوقاية من الحريق -

 اإلدارة العامة للدفاع املدني
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 الغرق. اإلصابات الناتجة 7

 أهم األسباب)الفجوات(. األماكن 

 جمعاتموال المنازل
  والمدارس السكنية

  إجادة الطفل لعملية السباحة.عدم  -

 لعملية السباحة. املستلزمات الالزمة استخدامعدم  -

 .من قبل األهالي ومشرفي املدارس قلة الوعي بخطورة املوضوع -

  في بعض التجمعات السكنية.تجمعات مياه غير مصرحة من أبار وأحواض  دوجو  -

 .على املسابح املتوفرةشراف إل رقابة واضعف ال -

 .السالمة فيما يخص األطفالعدم تلبية األحواض املشيدة في املنازل ملتطلبات  -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه 
من قبل الجهات ذات 

 العالقة

نسبة و اشتراط مواصفات السالمة العامة )مثل وضع الحواجز  -

وغيرها(  االشتراطات األخرى سموح فيها في املسابح املنزلية و االرتفاع امل

 ناءالبوإدراجها ضمن متطلبات إصدار تصاريح وتراخيص  للمسابح

 املعنية.

تبني وتطبيق برامج املطابقة الصادرة عن مجلس أبوظبي للجودة       -

 في املدارسيخص مشرفي ومنقذي أحوض السباحة   واملطابقة فيما 

. 

أدوات السباحة وستر النجاة الخاصة  التأكد من تطبيق معايير       -

  سابح العامة.في امل لألطفال

 

 

 دياتلدائرة التخطيط العمراني والب

توعية واجب 
 التركيز عليها

 (.5التوعية العامة )انظر البند  -

بما في ذلك دروس  تثقيفية بهذا الخصوص،ضع سياسات و  -

جزء إلزامي من املناهج بحيث تكون ، وكيفية انقاذ الغارق  السباحة

 .الدراسية

 

بالتعاون مع  دائرة التعليم واملعرفة

 الجهات ذات االختصاص األخرى 

توصية يقترح 
دراستها وتبنيها 

 للتطبيق

 .تقييم املخاطر على جميع املناطق الترفيهية املخصصة للمياه العامة -

 فقعلى املراالقيام بإجراءات تفتيش دورية من قبل الجهات املعنية  -

 العامة وضبط املخالفين.

السالمة املتعلقة بنوعية املياه اييس قااللتزام بمالتأكد من  -

 املستخدمة، مثل نسبة الكلور وغيرها.

وضع تشريعات الالزمة لضمان وضع الحواجز حول املسابح املنزلية  -

  .يدةالقديمة والجد

جز عمل حمالت تطوعية كمسةولية اجتماعية وتنفيذ بناء الحوا -

 .حول املسابح املنزلية القديمة

حاصل على شهادة مطابقة من املجلس، إلزامية توفير منقذ سباحة  -

 .في املسابح املتواجدة في املدارس واملجمعات السكنية واملنتجعات

 

 

 

 

 دياتلدائرة التخطيط العمراني والب
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 والحساسية التسمم. اإلصابات الناتجة 8

 أهم األسباب)الفجوات(. األماكن 

السكنية  جمعاتموال المنازل
 والمدارس

 الوعي واملراقبة الفعالة من قبل أولياء األمور ومشرفي املدارس.قلة  -

 العامة. بقواعد الصحة والسالمة محدودية املعرفة -

 املخاطر ذات العالقة، والتعامل مع حاالت التسمم. محدودية املعرفة في تحديد -

 .عدم التخزين السليم للمواد الغذائية الحساسة وعزلها عن املخاطر املحتملة -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من قبل الجهات 
 ذات العالقة

  عمليةل الفعالة املراقبة على املدارس ومشرفي األمور  أولياء وتدريب تثقيف -

 .املختلفة التسمم حاالت مع التعامل كيفية وعلى ،الغذائية املواد تداول 

 .ليميةالتع املراكز  في ةالعام والسالمة الصحة بقواعد التوعية إلى باإلضافة

ة /وزارة التربيدائرة التعليم واملعرفة

 والتعليم

 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 بتطبيق االتزامه من للتأكد التعليمية املراكز  على مشتركة دورية حمالت تنفيذ -

 طابقةوامل للجودة أبوظبي مجلس عن والصادر  املدرسية املقاصف معايير  دليل

 (ADG 5/2018). 

 

ة /وزارة التربيدائرة التعليم واملعرفة

 والتعليم

 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

 تمحال  في الخطرة والكيماويات الخطورة عالية الحشرية املبيدات بيع منع -

 املبيدات) باستثناء استخدامها الشعبي السكن من القريبة والبقاالت البيع

 . (االستخدام جاهزة املنزلية

 وي يحت االسرة لراعى مكتوب تقرير  بإعطاء املرخصة املكافحة شركات إلزام -

 .ةاملكافح اعمال تنفيذ عقب اتباعها الواجب واالرشادات تنفيذه تم ما على

 دائرة التنمية االقتصادية

 مركز أبوظبي إلدارة النفايات

 

بالشركات املرخصة فقط من قبل  املنازل حصر عملية مكافحة اآلفات داخل  -

 مركز  إدارة النفايات )تدوير( وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة.

عاون بالت مركز أبوظبي إلدارة النفايات

 مع مجلس ابوظبي للجودة واملطابقة

لقفل املحكم املقاوم لألطفال على جميع )شهادة مطابقة( ل تطبيق معايير  -

ووضع العالمات الخطرة  واألدوية واملواداملنظفات املنزلية الكيماوية 

 .ابالغ املوردين و تطبيق القفل املحكم –التحذيرية الواضحة 

تقليل نسبة املواد الخطرة في املنظفات املنزلية ووجود العالمات التحذيرية  -

 الواضحة

 واملقاييس وصفات هيةة االمارات للم

 بوظبي للجودة واملطابقةأمجلس 

الجهات ذات العالقة بحسب  (.5التوعية العامة )انظر البند  - توعية واجب التركيز عليها

 االختصاص

توصية يقترح دراستها وتبنيها 

 للتطبيق

 ىعل إصابات األطفال أماكن توضح جيومكانية خدمات دراسة إمكانية تطوير       -

  .الخارطة

 

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص

 

 

 

 

 

 

 االختناقاإلصابات الناتجة عن . 9

 أهم األسباب)الفجوات(. األماكن 



   

17 

  

 جمعاتموال المنازل
 والمدارسالسكنية 

 باملخاطر  قلة الوعي -

 معرفة محدودة باملخاطر -

 املواد وجهل استخدامهاستعمال  -

 

 ذات العالقةالجهات  الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من قبل 

 الجهات ذات العالقة

 دائرة التعليم واملعرفة .منع تداول األلعاب الخطرة في الحضانات واملدارس  -

 (.5التوعية العامة )انظر البند  - توعية واجب التركيز عليها

، واأللعاب الصغيرة والتي تحتوي على من مخاطر مثل بالونات الالتكس الوقاية -

 .)وخاصة مع السالسل(، واأللعاب املكسورة واللهياتقطع يمكن أن تنفجر، 

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص

توصية يقترح دراستها 

 وتبنيها للتطبيق

لتي و الحلويات اأغيرة، صوضع معايير للحد من بيع االلعاب التي تحتوي على قطع  -

 .االلعاب الصغيرةتحتوي على 

هيةة اإلمارات للمواصفات 

 واملقاييس

 

 اإلصابات الناتجة عن الصدمات الكهربائية.10

 أهم األسباب)الفجوات(. األماكن 

 جمعاتموال المنازل
 والمدارسالسكنية 

 التالمس املباشر للكهرباء والعبث بها من األطفال. -

 املقابس الكهربائية وسهولة الوصول إليها.   -

 .إهمال معايير السالمة وإجراءات االحتياط -

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من قبل 

 الجهات ذات العالقة

 س الكهربائية في املنازل،إعادة دراسة مواصفات السالمة العامة للمقاب -

 ارتفاعاتها الحالية. ودراسة

 والبلدياتدائرة التخطيط العمراني -

 هيةة اإلمارات للمواصفات واملقاييس-

 ضمان مطابقة املقابس الكهربائية للمواصفات املعتمدة. -

  . إعادة دراسة ومطابقة الوصالت الكهربائية  املختلفة للمواصفات املعتمدة -

 بوظبي للجودة واملطابقةأمجلس 

الجهات ذات العالقة بحسب  (.5التوعية العامة )انظر البند  - توعية واجب التركيز عليها

 االختصاص

توصية يقترح دراستها 

 وتبنيها للتطبيق

 الحضانات بتفعيل تطبيق -
ً
 إجراءات االحتياط إلزام جميع املدارس وخصوصا

 وتشديد العقوبة في حالة املخالفة.

 

 )تشريع( دائرة التعليم واملعرفة

 وزارة التربية والتعليم )تشغيل(

 املدنياإلدارة العامة للدفاع 
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إصابات أخرى متعددة    

 أوالُ: استخدام العنف ضد االطفال

 أهم األسباب)الفجوات(. 

السكنية  جمعاتموال المنازل
 والمدارس

 والحضانات 

 عنه والتبليغ العنف عالجةمل تخصصةمل لجان وجود عدم -

 .الحياة مهارات تعليم في متخصصة تربوية مناهج توافر  عدم -

 .له يتعرضون  الذي العنف عن إلبالغا من األطفال خوف -

 .املدارس في الطفل لحماية سياسات وتطبيق وجود عدم -

 .والضحايا املبلغين بيانات وسرية خصوصية تحمي لإلبالغ واضحة آليات وجود عدم -

 .واملفككة املضطربة األسر و  األسري  والعنف االهمال حاالت -

 األطفال ضد الواقعة واإلهمال واإلساءة االعتداء حاالت تقييم مصفوفة اعتماد عدم -

 .معهم التعامل وآليات الخطرين األشخاص مخاطر  تقييم مصفوفة اعتماد عدم -

 األطفال ضد الواقعة واإلهمال واالساءة االعتداء قضايا في للتحقيق موحد إجراءات دليل اعتماد عدم -

 .مختلفة ألسباب عنها التبليغ يتم ال  التي الحاالت كثرة -

  تطويره يتم ملا مماثلة) أبوظبي إمارة في الطفل لحماية متكاملة منظومة وجود عدم -
ً
 (دبي إمارة في حاليا

 .املدارس بعض في مؤهلين ونفسيين اجتماعيين أخصائيين وجود عدم -

 .والسلوكي النفس ي العالج كلفة ارتفاع -

 رتكبت التي لألسر  املجتمعي الوعي تعزيز  بهدف البسيطة االهمال لحوادث املناسبة البديلة بالعقوبات دليل وجود عدم -

 األطفال على خطر  تشكل قد لكنها مقصودة غير  هفوات

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

إجراء يلزم تنفيذه من قبل الجهات 

 ذات العالقة

 الذي( وديمة) الطفل حقوق  حماية شأن في 2016 لسنة 3 رقم االتحادي القانون  إنفاذ -

 . املدرسة وفي املنزل  في البدنية العقوبة يحظر 

 بحسب العالقة ذات الجهات

 االختصاص

 (.5 البند انظر ) العامة التوعية - توعية واجب التركيز عليها

 ةالحاد االدوات استخدام مثل من ،واملدارس املنازل  في الخطرة واألدوات املواد استخدام -

 .بالغين أشخاص إشراف تحتوالوالعات ( مقص مشرط،)

 بحسب العالقة ذات الجهات

 االختصاص

توصية يقترح دراستها وتبنيها 

 للتطبيق

 .وديمة لقانون  التنفيذية الالئحة إصدار  بسرعة التوصية -

 التواصلو  التأقلم مهارات ذلك في بما) الحياتية املهارات تعليم أن على تنص سياسة تبني -

 من إلزامي جزء( الدعوة ومهارات الغضب، وإدارة األهداف، وتحديد األشخاص، بين

 .الدراسية املناهج

 استخدام مثل من ،واملدارس املنازل  في الخطرة واألدوات املواد استخدام من الحد -

 .تخزينها أماكن تأمين على والتأكيد والوالعات،( مقص مشرط،) الحادة االدوات

 .واملضطربة املفككة األسر  بيانات تتضمن سرية بيانات قواعد تطوير  -

 .الضحاياو  املبلغين بيانات وسرية خصوصية تحمي لإلبالغ واضحة آليات وتعميم تطوير  -

 دلتحدي األطفال ضد الواقعة واإلهمال واإلساءة االعتداء حاالت تقييم مصفوفة اعتماد -

  معها التعامل يجب التي الحاالت
ً
 عهام بالتعامل االكتفاء يمكن التي الحاالت عن جنائيا

 .االجتماعي خالل من

 .معهم التعامل وآليات الخطرين األشخاص مخاطر  تقييم مصفوفة اعتماد -

 دض الواقعة واإلهمال واالساءة االعتداء قضايا في للتحقيق موحد إجراءات دليل اعتماد -

 .األطفال

 ورؤية 2030 أبوظبي رؤية ضمن أبوظبي إمارة في الطفل لحماية متكاملة منظومة تطوير  -

 لحدل مركبة منظومة تتطلب انها اال  ندرتها على االسري  العنف فإصابات ،2071 اإلمارات

 .املضطربة األسر  في وخاصة منها والوقاية

 الوعي ز تعزي بهدف البسيطة االهمال لحوادث املناسبة البديلة للعقوبات مصفوفة وضع -

 .فالاألط على خطر  تشكل قد لكنها مقصودة غير  هفوات ترتكب التي لألسر  املجتمعي

 بحسب العالقة ذات الجهات

 االختصاص
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 الطبي القطاع مع بالتنسيق السلوك وتعديل النفسية الصحة لتعزيز  مطورة برامج وضع -

 .املختص

 تقييم لىإ الحاجة: املنزلي للعنف املعرضين لألطفال والسياسات القانونية االستجابات -

 .واملضطربة املفككة األسر  لدى وخاصة املقصودة، وغير  املقصودة العواقب

 ضحية للوقوع االحتمالية عالية الحاالت لرصد االصطناعي الذكاء استخدام بحث -

 .اهمال حتى أو  اساءة أو  اعتداء

 ألسر ل املجتمعي الوعي تعزيز  بهدف البسيطة االهمال لحوادث البديلة العقوبات بحث -

 .األطفال على خطر  تشكل قد لكنها مقصودة غير  هفوات ترتكب التي

 ة،: العمالة املنزلياملتعلقة بالتعامل مع الطفل مثل توفير عمالة مؤهلة لجميع املهن -

 املربيات وغيرها.

 

 ثانياً: ظاهرة التنمر

 أهم األسباب)الفجوات(.  

السكنية  جمعاتموال المنازل
 والمدارس والمدارس

  بالتنمر. تخصصية سياسات ومنها املدارس في الطفل لحماية سياسات وتطبيق وجود عدم -

 والضحايا. املبلغين بيانات وسرية خصوصية تحمي لإلبالغ واضحة آليات وجود عدم -

  تطويره يتم ملا مماثلة) أبوظبي إمارة في الطفل لحماية متكاملة منظومة وجود عدم -
ً
 (دبي إمارة في حاليا

 الجهات ذات العالقة الحلول المقترحة األجراء المطلوب

تنفيذه من قبل الجهات إجراء يلزم 

 ذات العالقة

 عليموالت التربية وزارة في تطويرها جاري ) تطبيق سياسات واضحة لحماية الطفل في املدارس. -

 
ً
 (حاليا

  (.5التوعية العامة )انظر البند  - توعية واجب التركيز عليها

توصية يقترح دراستها وتبنيها 

 للتطبيق

 سبوعاأل  اهأهم ومن التنمر  بمكافحة الخاصة الوطنية املبادرات على البناء -

 التنمر. من للوقاية الوطني

 بيانات وسرية خصوصية تحمي لإلبالغ واضحة آليات وتعميم تطوير  -

 والضحايا. املبلغين

 رؤية ضمن أبوظبي إمارة في الطفل لحماية متكاملة منظومة تطوير  -

 2071 اإلمارات ورؤية  2030أبوظبي

الجهات ذات العالقة بحسب 

 االختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjukK3fmqPcAhVHQBoKHQYiB5sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bubhub.com.au/hubbub-blog/protect-against-bullying-with-communication-and-social-skills/&psig=AOvVaw2LOZz_TVuu27hgmH1ffk5s&ust=1531816164809733
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8toinm6PcAhUJdxoKHXr4B5AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.momtastic.com/health/575779-7-ways-children-domestic-violence-struggle-adults/&psig=AOvVaw1pZ7P0fjzLVQzIRyYV3H3O&ust=1531816487939662


   

20 

  

 

 التوعية والتثقيف  .5

ة ذات العالق املقترحات املطروحة لسد الفجوات حيث أن أحد التوعية والتثقيف من أهم أساسيات الوقاية من اإلصابات عند األطفال. تعتبر 

 هي وجود حمالت وبرنامج تثقيفية وتوعوية للمجتمع ووضع نهج متكامل للتوعية والتعليم والتدريب. ،بإصابات األطفال

 رح بأن تشملها برامج وخطط التوعية المستقبلية :تأهم  المواضيع التي يمكن التوعية بها ومق 5.1

  التوعية املستمرة لكافة مستخدمي املرافق من خالل التواصل املختلفة 

 افة املخاطر املحتملة وكيفية  التعامل معها كامة واملستمرة لألطفال وتثقيفهم بالتوعية الع 

 التوعية الدورية واملناسبة بمخاطر الدراجات. 

  قليل والتي من شأنها الت الطوارئ بكيفية التصرف في حاالت  االجتماعيتوعية أولياء األمور والخدم من خالل وسائل االعالم والتواصل

 عنها. من حدة الخطورة واآلثار الناجمة

 .التكثيف من أدوات التوعية املجتمعية وذلك عن طريق املجالس الشعبية واملؤسسات الحكومية وغيرها ذات العالقة 

 ةتوفير مواد توعوية وتثقيفية لكافة شرائح املجتمع من خالل مختلف وسائل التواصل الحديثة والتقليدي 

 توفير معلومات كافية على األلعاب فيما يخص العمر والطول املسموح به 

  حمالت إعالمية عن طرق الحفاظ على سالمة األطفال من الغرق والسباحة بأمان ، بحيث يكون عن طريق التواصل االجتماعي أو

 االعالنات بين مسلسالت األطفال أو للكبار أيضا.

  عند بلع اللسانيجب عمل فيديو توعوي عن االختناق 

 ج توعية مخصصة للوالدين وابنائهمبرام 

 به والعاملين لإلعالم خاصة توعية برامج 

  مبادرات مخصصة لفةة املراهقين مثل اتفاقية القيادة بين الوالدين واالبن املراهق عند التقدم لرخصة القيادة 

 األطفال وأطباء العائلة ) لتوعية الوالدين واالبناء عن القيادة االمنة في سن  برامج تعليمية مخصصة ملقدمي الرعاية الصحية ) أطباء

 املراهقة( 

 األولية لإلسعافات باإلضافة معها التعامل وآلية اإلصابات من األطفال حماية كيفية عن املنزلية للعمالة توعوية برامج 

 أو باألسعار املدعومة ملقاعد األطفال بالتوزيع املجاني املبادرات الخاصة 

  برامج توعية خاصة للوالدين قبل والدة األطفال 

 برامج تعليمية مخصصة ملقدمي الرعاية الصحية )أطباء األطفال وأطباء العائلة( لتوعية الوالدين عن أهمية مقاعد األطفال 

 اء العائلة( لتوعية الوالدين عن اإلصابات الناتجة عن برامج تعليمية مخصصة ملقدمي الرعاية الصحية )أطباء األطفال وأطب

 التسمم وأسبابها وطرق الوقاية منها.
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 في هذا املجال:مقترح متكامل للتوعوية والتدريب وهو التالي نقدم املقترح  ،لسد الفجوة الخاصة بموضوع التوعية 5. 2

 ختصاصاتا بحسب وذلك فيما يلي األطفال و تتمثل بسالمةتتخلص دور التوعية على كافة املؤسسات ذات العالقة املباشرة والغير مباشرة -

  :في هذا املجال الجهات

 اإلدارة العامة للدفاع املدني -

 تنمية املجتمعدائرة  -

 دائرة الصحة -

 وزارة التربية والتعليم -

 واملعرفةدائرة التعليم  -

 .وزارة الداخلية -

 .القيادة العامة لشرطة أبوظبي -

 .الغذائية أبوظبي للرقابة جهاز  -

 .دائرة التخطيط العمراني والبلديات-

 .دائرة النقل -

 .جمعية اإلمارات لحماية الطفل -

 للوقاية من إصابات األطفال تكون استراتيجيات:  أهم االستراتيجيات- 

  )لخإ...– صحية تبنى أنماط-المجتمع  تحريك – توعوية حمالت تصميم – القدرات )كبناء صحية وتعزيزية تثقيفية أ.

  والقوانين السياسات صياغة دعم. ب

  الداعمة البيئة توفير.جـ

 لنشر الوعي والوصول إلى المجتمع بطريقة فعالة أكثر. والشركاء المؤسسات وتمكين مشاركة .د

 التخطيط السليم:  3.5

وما هي  ،وكيف كان في املاض ي، دراسة دقيقة للوضع القائم حاليا فإنه البد أن يكون بعد ،للبرنامج التوعية يكون التخطيط سليمالكي  5.3.1

التخطيط لحمالت التوعية العامة يجب  أن ، مع ضرورة مراعاةوقياس االثر التوقعات املستقبلية املبنية على البحوث واإلحصاءات والدراسات

ملية ، وما هي األهداف لهذه العفيهاأن يخضع لدراسة للخطوات التي يجب اتباعها للتعرف على املشكلة موضوع الدراسة وأسبابها واملتسببين 

تهدف إلى  التيالتوعوية ي الحمالت والوسائل التي نستطيع من خاللها الوصول إلى جمهور هذه الحملة بأيسر وأسهل الطرق خاصة ف ،التخطيطية

ى عناية فإن هذه الحمالت تحتاج إل ،تغيير االتجاهات والسلوك، والتي توجه إلى قطاع كبير من الجماهير ونظرا لصعوبة تغيير االتجاهات والسلوك

إعالم  ومية واألسرة واملساجد ووسائل الالحك الجهاتكما تتطلب امكانات مادية كبيرة، باإلضافة إلى ضرورة مشاركة جميع  ،فائقة في التخطيط

  .في منظومة التوعية والتثقيف والتدريب واملؤسسات الخاصة وغيرها ،والتعليم
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 يةالتقليد القنوات من كل واستخدام وتتناسب مع ثقافته، للجمهور  ومحددة الحمالت متوازنة ومنسقة استراتيجية تكون  أن يجب 5 .3.2

 رة وذاتمختص الرسائل تكون  أن يجب مض ى، وقت أي من أكثر  اليوم. االجتماعي التواصل لالوسائ الجمهور كحمالت بين تتراوح التي واملبتكرة

 .، ووضع حوافز لجلب الحضورالصلة

 

 والتدريب التعليم 4.5

 املنتجات تصميمو  البيةات، وتعديل السياسات، وتغيير  السلوكيات، على للتأثير  الالزمة واملهارات املعارف تعليم والتدريب للتعليم يمكن 4.1.5 

  باعتبارها التعليم وظائف تعمل. واملراهقين األطفال سالمة لتحسين
ً

  أساسًيا تدخال
ً
 للوقاية لجوانبا جميع على مباشر  غير  أو  مباشر  تأثير  له وشامال

. حدوثها ندع اإلصابات لهذه واالستجابة األطفال إصابة مخاطر  من للحد املعرفة وتطبيق املهارات لتحسين التدريب استخدام يتم. اإلصابات من

لعمالة املنزلية وا واملعلمين واملمرضين األطباء مثل باألطفال، يعتنون  الذين ألولةك بل فحسب، لألطفال ليس والتدريب التعليم إلى حاجة هناك

  وغيرهم.العامة واملهندسين  السالمة ومسؤولي واآلباء والجمهور  القرار  ومنسقي السالمة وصناع

- ملختلفةا والتدريب التعليم مستويات من فأن كل األطفال، إصابات من للوقاية والتدريب التعليم لتحسين استراتيجي إطار  وضع عند  2.4.5

 وتعليم التدريب، واملنهي( العليا والدراسات الجامعية املرحلة) العالي والتعليم( والخاص العام) والثانوي  االبتدائي والتعليم لألطفال املبكر  التعليم

النجاح  قيقلتح أساس ي أمر  املستويات هذه على األطفال إصابات على الجيد والتدريب التعليم نإ االعتبار. ها بعينإدراجها واخذ إلى تحتاج الكبار 

 .واعي حذر يدرك املخاطر ويتجنبها والخروج بجيل
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 :  المخرجات العملية 5.4.3

 :األطفال إصابات الفعالة لمنع واالستراتيجيات االصابة مخاطر حول الجمهور تثقيف

 قةاملنس غير  الرسائل تؤدي أن يمكن. منسقة بطريقةو  واحد وقت في الشركاء من العديد أقوى إذا أتت من اإلصابات من الوقاية رسالة ستكون 

 املجموعات الى ارباك املتلقي واملجتمع. بين التنافسية أو 

 : مايلي لتوحيد الجهود يجب

 خبراءو  والباحثين، القرار، وصانعي الحكومية، غير  االتحادية( واملنظمات –املحلية  املستويات عمل او لجنة دائمة )على فريق إنشاء 

 .واملوارد والخبرات املعارف لتبادل املصلحة أصحاب من وغيرهم السالمة،

 تدريب غايات لتحقيق الطفل لحماية االمارات جمعية إطالقها تدرس التي الذكية التوعية منظومة استخدام وتطوير  دعم يمكن 

 للجمهور. التخصص ي واملحتوى  العلمية املادة وتوفير  املدربين

  تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى أعباء تنفيذ املواضيع املذكورة أعاله بخطط زمنية وميزانيات مشتركة وتطوير محتوى توعوي برسالة

 دة.هادفة ومحد

  املعنية. مشتركة مع الجهاتنیة وتعا ةطخ ءنشاإ 

 لىإ بالجمهور والفةات املستهدفة وتوقيته الصلة ذات واملوضوعات املوضوعات للرسائل التثقيفية و التوعوية حسب بنك إنشاء 

 االيام العاملية ... الخ ( -العطالت –عودة للمدراس  املثال، سبيل على) واملواسم األحداث

  حملة توعوية متكاملة على املستوى الوطني بالتعاون مع الجهات املختلفة:انشاء 

 سبل التدريب املختلفة التثقيفية والفيديوهات و توفير املواد  بر عالوالدين ومقدمي الرعاية حملة توعية  التركيز على .أ

 ،يةقصيرة ونشر امللصقات التثقيفوبث األفالم ال ،تنفيذ األنشطة التثقيفية واملراهقين مثل ز حملة توعية األطفاليترك .ب

.  كثر استخداما لألطفال واملراهقينواستخدام القنوات األ
ً
 والشخصيات األكثر تأثيرا

 استخدام الوسائل اإلعالمية املختلفة من خالل السبل التالية: .ت

 .رق الح– .الغرق  – .سالمة من السقوط – الركاب واملشاه : سالمة األطفال)التركيز على رسائل موحدة وإصابة واحدة كل ربع سنوي  الشعارات لحمالت التوعية

 ثحدو  حالة في السريع التعامل وكيفية األطفال متناول  عن بعيدا الحشرية املبيدات تخزين طرق  ،اتقيادة الدراج – .السالمة من االختناق  - .التسمم –

  (التسمم

 األنشطة التفاعلية. -

 واإلذاعة والتلفازتعميم رسائل التوعية من خالل الصحف  -

 والبصرية. السمعية الوسائل استخدام مع والندوات املحاضرات  -

 واملعارض. الصحية األسابيع -

 املناقشات الجماعية في املجالس املحلية   -

 التواصل االجتماعي واستخدام املؤثرين في برامج التواصل االجتماعي  -
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 : المناهج التعليمية 5.5

  بتدائيةاال  املدرسة في الحضانات واملراحل قبل ما املدارس في لالستخدام ،والسالمة الصحة مجال في التثقيف وبرامج مناهج تطوير 

 املهاراتو  واملواقف املعارف تطوير  على الطالب تساعد والتي (املدرسية للصحة شامل تعليمي برنامج إطار  في) والثانوية واملتوسطة

  الصحة على الحفاظ أجل من عليها واملحافظة ،آمنة حياة أنماط لتبني عند األطفال الالزمة والثقة ،السلوكية
ً
 .والسالمة مستقبال

 في األطفالو  والرضع لألمهات املنزلية الزيارات برامج مثل ،الطفل صحة لتعزيز  املشتركة الجهود في اإلصابات من الوقاية تعليم دمج 

 األمهات علجمي الطوارئ  لحاالت واالستجابة ،األطفال إصابات من الوقاية مجال في والتدريب التعليم وتوفير  ،املبكرة الطفولة مرحلة

  .وذلك عن طريق املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية .الحمل فترة انتهاء وبعد قبل وأسرهن، الحوامل

  في فالاألط إصابات من الوقاية لتعزيز  وغيرهم والسالمة، الصحة ومنهي املدارس، وموظفي واآلباء، املعنيين، ملساعدة املوارد تطوير 

 .مجتمعاتهم

  خلية الفرق الدا –البرامج التوعوية  –إنشاء دليل متكامل للوقاية من اإلصابات في املدارس )والتي تشمل السياسات واإلحصائيات

شراك ا –تدريب املعلمين -التوعوية تفعيل املناهج وإدراج الرسائل  –االسعافات االولية واالستجابة -تقييم البيةة املحيطة  –

  .نهج متكامل للتعليم والتدريب في مجاالت االتصال والتعامل و اسس الوقاية من اإلصابات(   –املجتمعات 

 والتي تسبب اإلصابات عند االطفال بطريقة مبسطة والذي يظهر كافة املنتجات الخطرة  ،انشاء دليل املنتجات األطفال الخطرة

  .املجتمع توزيعها علىو 

 ألهميةا بالغ أمر  العنف على واإلشراف ،املتعمدة غير  اإلصابات ومنع السالمة لتعزيز  الطالبية األنشطة جميع على الفعال اإلشراف، 

 طةلألنش السالمة قواعد وفرض تطوير  للمدارس يمكن. والعنف املتعمدة غير  اإلصابات من وتحد السالمة تعزز  بيةة على للحفاظ

 .الترفيهية واألنشطة البدنية

 تكون  أن حتملي التي املواقف من الحماية في فعالين يكونوا حتى ،الطالب على اإلشراف كيفية على واملتطوعين املوظفين تدريب يمكن 

 لسلوكا وتعزيز  فعال بشكل لها واالستجابة ،اآلمنة غير  املواقف وتوقع الطالب إلى واالستماع املراقبة الفعال اإلشراف يشمل .خطرة

 . اإليجابي

 ة لتلبية االحتياجات الصحية البدنية والذهنية والعاطفي ،مقبولة بأسعار  توفير الخدمات الصحية واالستشارية والنفسية واالجتماعية

 .واالجتماعية للطالب
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 ( اللوائح الفنية والمواصفات اإلمارتية المعتمدة في مجال سالمة األطفال.1ملحق )

1. BD131704-01 

 األطفال للعب الخليجية الفنية الالئحة

2. GSO ISO/IEC GUIDE 50:2009  

 دليل سالمة االطفال  -جوانب السالمة 

3. GSO ASTM F 2613:2013  

 اشتراطات السالمة لكراس ي األطفال القابلة للطي

4. GSO ISO 8124-2:2011  

 : القابلية لالشتعال2الجزء  --سالمة لعب األطفال 

5. GSO EN 71-2:2011  

 : قابلية االشتعال2الجزء  –السالمة في لعب األطفال 

6. GSO ISO 8098:2008  

 متطلبات األمن والسالمة لدرجات األطفال الهوائية –الدراجات 

7. GSO EN 71-1:2013  

الجزء األول : الخواص امليكانيكية والفيزيائية -ة في لعب األطفال السالم  

8. GSO ISO 8124-3:2011  

: نزوح عناصر معينة3الجزء  –سالمة لعب األطفال   

9. GSO EN 71-3:2011  

: ارتحال عناصر معينة3الجزء  -سالمة لعب األطفال  

10. GSO EN 71-4:2011  

: املجموعات التجريبية للكيمياء واألنشطة املرتبطة بها4الجزء  -سالمة لعب األطفال  

11. GSO EN 71-7:2011  

املتطلبات وطرق االختبار -: بصمات األصابع7الجزء  -السالمة في لعب األطفال   

12. GSO EN 71-9:2011  

املتطلبات –: املركبات الكيميائية العضوية 9الجزء  -سالمة لعب األطفال  

13. GSO EN 71-11:2011  

طرق التحليل –: املركبات الكيميائية العضوية 11الجزء  -سالمة لعب األطفال  

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:495530/GSO%20ISO-IEC%20GUIDE%2050:2009
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:611112/GSO%20ASTM%20F%202613:2013
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:568647/GSO%20ISO%208124-2:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547493/GSO%20EN%2071-2:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:487759/GSO%20ISO%208098:2008
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:611263/GSO%20EN%2071-1:2013
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:568648/GSO%20ISO%208124-3:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547495/GSO%20EN%2071-3:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547497/GSO%20EN%2071-4:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547501/GSO%20EN%2071-7:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547503/GSO%20EN%2071-9:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547519/GSO%20EN%2071-11:2011
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14. GSO ISO 7175-1:2007  

الجزء األول : متطلبات السالمة –املنزلي  أِسرة األطفال واألِسرة املطوية لالستخدام  

15. GSO ISO 9221-1:2007  

كراس ي األطفال العالية الجزء األول: متطلبات السالمة -األثاث  

16. GSO 416:1994  

 معدات مالعب األطفال الجزء األول: املتطلبات العامة للسالمة

17. GSO ISO 8124-1:2016  

: جوانب السالمة املتعلقة بالخواص الفيزيائية وامليكانيكية1 الجزء -سالمة لعب األطفال   

18. GSO 1709:2005  

وسائل تثبيت األطفال  –السيارات   

19. GSO CEN/TR 15371:2009  

 EN71-8 و EN71-2 و EN 71-1 طلبات الحصول على ردود ل -السالمة في لعب األطفال 

20. GSO ISO 8124-6:2016  

 : أنواع إسترات الفثاالت املوجودة بلعب ومنتجات األطفال6الجزء  --طفال أمان لعب األ 

21. GSO ISO 13218:2015  

 بالركاب من األطفالنموذج تقرير الحوادث املتعلقة  --وسائل تثبيت األطفال  --مركبات الطرق 

22. GSO ISO 13127:2013  

 طرق االختبار امليكانيكية ألنظمة تغليف إعادة الغلق املقاومة لألطفال --التغليف املقاوم لألطفال  --التغليف 

23. GSO EN 71-5:2011  

: )مجموعات( األلعاب الكيميائية خالف املجموعات التجريبية5الجزء  -سالمة لعب األطفال  

24. GSO EN 71-10:2011  

تحضير العينات واستخالصها –: املركبات الكيميائية العضوية 10الجزء  -سالمة لعب األطفال  

25. GSO EN 71-8:2011  

ت والزحاليق وألعاب األنشطة املشابهة لالستخدام املنزلي العائلي في : األرجوحا8الجزء  -سالمة لعب األطفال

 الداخل والخارج

26. GSO EN 71-6:2009  

اإليضاحي لتحذير العمر الجزء السادس : الرمز التخطيطي الخاص بالبيان -السالمة في لعب األطفال  

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:476964/GSO%20ISO%207175-1:2007
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:482817/GSO%20ISO%209221-1:2007
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:478611/GSO%20416:1994
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:715785/GSO%20ISO%208124-1:2016
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:482465/GSO%201709:2005
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:496850/GSO%20CEN-TR%2015371:2009
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:742512/GSO%20ISO%208124-6:2016
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:700814/GSO%20ISO%2013218:2015
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:641599/GSO%20ISO%2013127:2013
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547499/GSO%20EN%2071-5:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547505/GSO%20EN%2071-10:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:547523/GSO%20EN%2071-8:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:496341/GSO%20EN%2071-6:2009
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27. GSO ISO 9221-2:2007  

الجزء الثاني: طرق االختبار -كراس ي األطفال العالية  -األثاث  

28. GSO ISO 7175-2:2007  

الجزء الثاني : طرق االختبار –أِسرة األطفال واألسرة املطوية   

29. GSO 417:1994  

 الجزء الثاني : متطلبات املواقع والتركيب -معدات مالعب األطفال 

30. GSO 418:1994  

 الجزء الثالث : متطلبات الفحص والصيانة -معدات مالعب االطفال 

31. GSO ISO 29061-1:2015  

طرق ومعايير لتقييم قابلية استخدام نظم تأمين األطفال وتداخل تلك النظم مع نظم الربط في  --مركبات الطرق 

 ISOFIX راألطفال املزودة بملحقات وأدوات ربط متوافقة مع معايي: املركبات ونظم تأمين 1الجزء  --املركبة 

32. GSO ISO 13216-1:2016  

: مثبتات وملحقات 1الجزء  --األطفال املثبتات في املركبات وملحقات املثبتات ألنظمة تحزيم  --املركبات على الطريق 

 أنشوطة املقاعد

33. GSO ISO 13216-3:2013  

يف أبعاد تصن الجزء الثالث: -أدوات الربط في السيارات وملحقاتها لربط وسائل تثبيت األطفال  -مركبات الطرق 

 ومسافات وسائل تثبيت األطفال في املركبة

34. GSO ISO/TR 12349-2:2013  

 الجزء الثاني : دمى األطفال --الدمى الختبار نظام الكبح )التقييد(  --مركبات الطرق 

35. GSO 2304:2013  

 الفراش واملصدات املستخدمة ملهد وعربات األطفال واملنتجات املزلية املماثلة –الفراش املنزلي 

36. GSO 2269:2012  

 االختبار  طرق  –الفراش واملصدات املستخدمة ملهد وعربات األطفال واملنتجات املزلية املماثلة  –الفراش املنزلي 

37. GSO ISO/TS 29062:2015  

 طريقة اختبار الزالجة لتقييم الحماية ضد الصدم الجانبي –أنظمة حماية األطفال  –مركبات الطرق 

38. GSO ISO 13215-1:2015  

: أنماط 1الجزء  --ساءة االستخدام لوسائل تثبيت األطفال الحد من األخطار الناتجة عن إ --مركبات الطرق 

 الدراسات امليدانية

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:483670/GSO%20ISO%209221-2:2007
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:484199/GSO%20ISO%207175-2:2007
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:473020/GSO%20417:1994
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:473026/GSO%20418:1994
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:700298/GSO%20ISO%2029061-1:2015
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:742528/GSO%20ISO%2013216-1:2016
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:609215/GSO%20ISO%2013216-3:2013
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:610388/GSO%20ISO-TR%2012349-2:2013
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:613437/GSO%202304:2013
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:592065/GSO%202269:2012
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:700193/GSO%20ISO-TS%2029062:2015
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:700811/GSO%20ISO%2013215-1:2015
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39. GSO 2266:2012  

 ملماثلةالفراش واملصدات املستخدمة ملهد وعربات األطفال واملنتجات املزلية ا –الفراش املنزلي 

40. GSO ISO 8317:2009  

 املتطلبات وإجراءات اإلختبار للصناديق )ملغلفات( القابلة إلعادة اإلغالق -التغليف املقاوم لألطفال

41. GSO EN 1929-7:2008  

 الجزء السابع : املتطلبات واالختبارات لعربات ترولي السلة مع وسائل لحمل األطفال –عربات ترولي السلة 

42. GSO ISO 13215-2:2015  

: متطلبات 2الجزء  --الحد من األخطار الناتجة عن إساءة االستخدام ألنظمة تثبيت األطفال  –مركبات الطرق 

 لوح(وإجراءات االختبار للتركيب الصحيح )طريقة ال

43. GSO ISO 13216-2:2015  

: أدوات الربط املثبتة 2الجزء  --أدوات الربط في السيارات وملحقاتها لربط وسائل تثبيت األطفال  --مركبات الطرق 

 العلوية وملحقاتها

44. GSO EN 1929-3:2008  

الجزء الثالث : املتطلبات واالختبارات لعربات ترولي السلة مع وسائل إضافية لحمل البضائع  –عربات ترولي السلة 

 ، مع أو بال وسائل لحمل األطفال

45. GSO IEC 62115:2007  

 سالمة اللعب الكهربائية

46. GSO IEC 62115:2007/Amd 1:2004  

 سالمة اللعب الكهربائية

47. GSO IEC 62115:2007/Amd 2:2010  

 سالمة اللعب الكهربائية

48. GSO ASTM F963:2016  

 مواصفات سالمة املستهلك لسالمة اللعبة

49. GSO IEC 61984:2007  

 متطلبات السالمة واإلختبار -املوصالت

50. GSO IEC 61140:2016 

 الجوانب الشائعة للتركيب واملعدات –الصدمة الكهربائية  الحماية ضد

51. GSO 516:1994  

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:594790/GSO%202266:2012
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:500315/GSO%20ISO%208317:2009
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:482164/GSO%20EN%201929-7:2008
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:700812/GSO%20ISO%2013215-2:2015
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:700813/GSO%20ISO%2013216-2:2015
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:481916/GSO%20EN%201929-3:2008
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:487871/GSO%20IEC%2062115:2007
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:738329/GSO%20IEC%2062115:2007-Amd%201:2004
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:738343/GSO%20IEC%2062115:2007-Amd%202:2010
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:738654/GSO%20ASTM%20F963:2016
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:487874/GSO%20IEC%2061984:2007
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:474934/GSO%20516:1994
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 ألوان وعالمات السالمة

52. GSO 2501:2015  

 اشتراطات السالمة في الحافالت املدرسية  –السيارات 

53. GSO EN 12227-1:2009  

 متطلبات السالمة -األطفال لالستخدام املنزلي  حباسة

54. GSO ISO 20187:2017  

 متطلبات السالمة وطرائق االختبار --األلعاب القابلة للنفخ 

55. GSO ISO 15928-4:2016  

 : السالمة من الحرائق4الجزء  --وصف األداء  --املنازل 

56. GSO 2163:2011  

 الجزء الثالث : املتطلبات الكيميائية  - أدوات الشرب -الطفل والعناية بهمواد استخدام 

57. GSO 2164:2011  

 الجزء األول : متطلبات عامة وفيزيائية  – أدوات الشرب -مواد استخدام الطفل والعناية به 

58. GSO 2167:2011  

 الجزء الرابع : طرق اختبار املتطلبات الكيميائية  - أدوات الشرب -مواد استخدام الطفل والعناية به 

59. GSO 2168:2011  

 الجزء الثاني : طرق اختبار متطلبات عامة وفيزيائية - أدوات الشرب -مواد استخدام الطفل والعناية به 

60. UAE.S/GSO 9994:2013 
 خصائص السالمة  –الوالعات           

 61.GSO ISO 7010:2016   

 ةالفتات السالمة املعتمد --ألوان السالمة والفتاتها  --الرموز الرسومية 

62. UAE.S/ GSO IEC 61140:2016  

 .الشائعة للتركيب واملعداتالجوانب –الحماية ضد الصدمة الكهربائية   

 (مالبس األطفال التي تقلل خطر الحريق رقم ............)هيةة اإلمارات. 63 -

         *Legislations.aspx-and-ae/ESMA/Pages/Laws-http://www.esma.gov.ae/ar 
 *للحصول على نسخة من األنظمة، برجاء زيارة الرابط اإللكتروني                                           

 

 

 

https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:707573/GSO%202501:2015
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:499508/GSO%20EN%2012227-1:2009
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:745012/GSO%20ISO%2020187:2017
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:742992/GSO%20ISO%2015928-4:2016
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:569284/GSO%202163:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:569297/GSO%202164:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:569336/GSO%202167:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:569349/GSO%202168:2011
https://www.gso.org.sa/store/gso/standards/GSO:743144/GSO%20ISO%207010:2016
http://www.esma.gov.ae/ar-ae/ESMA/Pages/Laws-and-Legislations.aspx
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( بعض حاالت اإلصابات والوفيات التي تم تسجيلها في موضوع إصابات االطفال 2المحلق )

 المتعددة.

 وفاة فتاة عربية في الثالثة من عمرها بسبب سقوطها من مبنى سكني في وسط مدينة أبو ظبي :1حالة 

 2018,  13م، مارس  3: 17تاريخ النشر: 

حسب إفادة الشرطة إن فتاة عربية تبلغ من العمر ثالث سنوات سقطت من نافذة الطابق الثاني عشر في شقة عائلتها في وسط مدينة أبو ظبي 

وفاتها. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في مبنى سكني في منطقة الخالدية بسبب عدم إشراف الكبار وإن األثاث كان بالقرب من مما أدى إلى 

 النافذة املفتوحة حيث أنه ساهم في هذا الحادث.

 .مساء يوم االثنين 1.36وقالت الشرطة انها استجابت للمشهد بعد تلقي مكاملة في الساعة 

 wsGulf Neاملصدر:  

وفاة صبي خليجي في السابعة من العمر أثر غرقه في شاطئ أبو ظبي وإصابة شقيقة البالغ من العمر الثمانية أعوام : 2حالة 

 بجروح 

 22/4/2018ظهرا من يوم  2:41نشر الساعة 

السبت. بينما أصيب شقيقه البالغ من سنوات توفى بعد غرقه في شاطئ أبو ظبي مساء يوم  7أفادت الشرطة أن طفال من الخليج يبلغ من العمر 

 سنوات بجروح متوسطة وتم عالجه بمستشفى الرحبة. 8العمر 

وأفراد  فوقال مركز القيادة والتحكم في العمليات املركزية لشرطة أبو ظبي إنهم تلقوا إشارة بالحادث مساء السبت، وأرسلوا على الفور فريق إسعا

ن للطوارئ بإعطاء اإلنعاش القلبي الرئوي إلى الضحيتين اللتين تم سحبهما من املاء ومع ذلك كان الطفل إنقاذ إلى املوقع. حيث قام املستجيبو 

 .األصغر في حالة صحية حرجه جدا

 Gulf Newsاملصدر : 

 أطفال يغرقون في أبو ظبي  4 :3حالة 

  4/9/2017مساءا  4:36نشر في 

 أبو ظبي: أكدت شرطة أبو ظبي أن أربعة أوالد غرقوا في بركة مياه كبيرة في مزرعة الباهية على مشارف أبو ظبي يوم األحد. 

( وثالثة من جنسيات عربية أخرى تتراوح أعمارهم بين  12ومن بين األطفال الغارقين مواطن إماراتي )
ً
سنة. وقام فريق  12و 11و 10عاما

ب جثث األطفال من البركة. أعربت شرطة أبو ظبي عن حزنها العميق على حادثة غرق هؤالء األطفال وقدمت من شرطة أبو ظبي بسح

 تعازيها ألسر الضحايا. 

حيث تم تلقي مركز شرطة الرحبة في مديرية املنطقة الخارجية نداء يوم األحد، وهو اليوم الثالث من عيد األضحى عن غرق هؤالء األطفال 

 كم عن مدينة أبو ظبي. 45داخل مزرعة في منطقة الباهية، التي تبعد حوالي  األربعة في بركة
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وعلى الفور، تم إرسال فريق متخصص من الشرطة، من بينهم مديرية الطوارئ والسالمة العامة، وفرق اإلسعاف واإلنقاذ، إلى موقع الحادث. 

 م نقلوا بسرعة إلى مستشفى القريب. وبعد وصولها إلى املوقع، قضت الشرطة كل جهودها إلحياء األطفال، ث

مترا  30وحسبما ذكرت الشرطة، كشفت عمليات التفتيش األولية للموقع أن البركة املستخدمة في تربية األسماك يبلغ طولها حوالي  

 متر 1.5أمتار، وأن العمق يبلغ حوالي  10وعرضها 

 اإلمارات اليوم– Gulf Newsاملصدر : 

 وفاة طفل بسبب  مبيد حشري محظور  :4حالة 

حادثة املوت املأساوي لطفل في الثالثة من عمره في الشارقة يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالسالمة. توفي بعد أن تم استخدام مبيد 

 لالستخدام املنزلي -حشري محظور 
ً
ذيرات تح في الشقة املجاورة ملنزله. ورغم-يحتوي على مادة كيميائية قاتلة ولم يكن مخصصا

 الشرطة، يواصل بعض السكان استخدام مبيدات حشرية املحظورة، مما يهدد حياة الكثيرين، وال سيما األطفال الصغار.

 اإلمارات اليوم– the Nationalاملصدر :

 يوًما( بسبب التسمم باملبيدات في الشارقة 21وفاة مولود رضيع ) :5حالة 

يوًما في الشارقة يوم االثنين كان بسبب التسمم  21ة طفل سوري يبلغ من العمر الشارقة: أكدت مصادر الشرطة أن سبب وفا

الكيميائي بسبب استخدام املبيدات.وأدت األدخنة الكيميائية املنبعثة أيضا إلى أن تعاني شقيقة الرضيع البالغة من العمر ثالث 

 م أعراض التسمم الكيميائي.سنوات من انخفاض في ضغط الدم وباإلضافة الى الوالدين الذين ظهر عليه

وبالتحقيق في الحادث املأساوي من قبل شرطة الشارقة، أفادت التحقيقات بأن األسرة السورية استنشقت الغاز السام، الذي تسرب 

 .من الشقة مجاورة ملنزلهم في مبنى في منطقة النهضة في الشارقة. وعلى أثره تم نقل األطفال ملستشفى دبي. 

لجهود املكثفة التي بذلها األطباء، فإن الرضيع توفى. شقيقته، بعد أن كانت في حالة حرجة، بدأت تظهر عليها عالمات على الرغم من ا

 االنتعاش.

 تم إرسال فريق من شرطة الشارقة وخبراء الطب الشرعي وموظفي بلدية الشارقة إلى الشقتين ملعاينتهما. 

وكانت رائحة مبيدات الحشرات موجودة في منزل العائلة املصابة باإلضافة إلى وجود عدد من الحشرات امليتة التي وجدت على األرض، 

وكانت الشقة التي استخدمت املادة الكيميائية لها نظرة مماثلة. تم إلقاء القبض على مستأجر الشقة الثانية بتهمة التسبب في وفاة 

 طأ. رضيع عن طريق الخ

عند سؤاله عن مصدر املبيد، قال املستأجر إنه حصل عليه من صديق.  و إن جميع الدالئل واألدلة األولية تشير إلى أن وفاة الطفل 

 كانت نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون، الذي تسرب من الشقة املجاورة.

القاتل الصامت". "إن استنشاق الغاز يجعل الضحية تشعر وأفاد بأول أكسيد الكربون ليس له رائحة أو لون أو ذوق، ويطلق عليه "

 .بالنعاس، في حين أن استنشاق كميات كبيرة منه يؤدي إلى الوفاة بسبب نقص األكسجين في الجسم"
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 االمارات اليوم – the Nationalاملصدر : 

 

 وفاة طفل إثر ابتالعه بالونه في عجمان  : 6حالة 

  2010 سبتمبر 11 السبتتاريخ النشر: 

توفي طفل باكستاني في الخامسة من عمره إثر ابتالعه بالونة في عجمان صباح أمس، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، 

 حيث فشلت جهود أطباء قسم الحوادث والطوارئ في إسعافه وإخراج البالونة من فمه. 

ان بأن الطفل كان يلعب بالبالونة وفي غفلة من أهله قام بابتالعها، وعندما وصرح مصدر مسؤول في اإلدارة العامة لشرطة عجم

 وجده أهله في حالة اختناق قاموا بنقله إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان إلسعافه، إال أنه كان قد فارق الحياة. 

ا اسفكسي«رعي الذي صنف الحادث بووأضاف املصدر أن أطباء قسم الحوادث والطوارئ قاموا بتحويل جثمان الطفل إلى الطب الش

 .نتيجة ابتالعه البالونة، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة ملباشرة إجراءات التحقيق ملعرفة مالبسات الحاد« الخنق

 جريدة االتحاد     the Nationalاملصدر : 

 :حالة ابتالع بالونة :7حالة 

 بسبب بالونه وفاق منها  26/12/2012من بوظبي رقد في غيبوبة  23/12/2009مواليد 

قل للمستشفى. سنوات 3َيبلغ من العمر  طفل
ُ
 ..أسعف سريًعا وما زال تحت العالج. ابتلع بالونه تسببت في اختناقه ن

مه وتسد لداخل ف قبيل املغرب بينما يلعب بالبالونات برفقة اخوته انفجرت البالون فشهق من املفاجأة لتدخل قطعة من البالونه

 -استمر في غيبوبته ملدة اسبوعين   -كاد ان يموت لوال رحمة هللا وإنعاش االطباء لقبله مرتين . مجرى تنفسه دون انتباه من حوله

 وحاليا يتبقى العالج  الطبيعي 

 social mediaاملصدر : 

 األلعاب النارية  :8حالة 

 أصيب بقطع في إصبعه الوسطى بإ
ً
 مواطنا

ً
دى حوكان قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى صقر في رأس الخيمة، استقبل طفال

إجراء  وقال مصدر طبي في املستشفى إنه تم. بيديه أثناء إشعالها« الشلق»يديه، وبخلع في إصبع اإلبهام إثر انفجار مفرقعات من نوع 

اإلسعافات األولية للطفل ونقله إلى قسم العظام إلجراء الفحوص الطبية الالزمة وعالج جروحه التي نتجت عن انفجار هذه األلعاب، 

 إلى 
ً
 إلصابات خطرة حال انفجرت املفرقعات في وجهه، تؤدي إلى فقدانه البصر أو إصابته بجروح عميقة الفتا

ً
أن الطفل كان معرضا

 .في الوجه أو إعاقة مستديمة في يديه

 االمارات اليوم – the Nationalاملصدر : 
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