
ما هي حقوقك مع 
}قانون وديمة{



مــن أولــى األولويــات لــدى المجلــس األعلــى لألمومــة 

والطفولــة أن يتعــرف الطفــل علــى حقوقــه، لــذا أوجزنــا 

لكــم شــرٌح مبســٌط لقانــون حقــوق الطفــل }وديمــة{ 

بشــكل مبســط ومفهــوم، ونعــرف الطفــل بمحتــوى 

القانــون والحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القانــون. 

 )3( رقــم  }وديمــة{  الطفــل  حقــوق  قانــون  يحتــوى 

ــل  ــوق الطف ــى حق ــص عل ــادة، تن ــى 75 م ــنة 2016 عل لس

األساســية واألســرية والصحيــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

والحمايــة. والتعليميــة 

لقراءة قانون حقوق الطفل }وديمة{  اضغط هنا



لكل األطفال
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

منذ والدتهم وحتى عمر الثامنة عشرة.

لمن هذا القانون ؟

-



التعبير عن رأيك بحرية مع مراعات اآلداب العامة  	
والقوانين السارية في اإلمارات.

الحصول على فرصة للتعبير عن آرائك في األمور  	
المتعلقة بك. 

الحماية من التعسف )األذى، أو الظلم( في حياتك  	
وأسرتك ومنزلك، ويُمنع المساس بشرفك 

وسمعتك.
 أال تعمل قبل أن تبلغ خمسة عشر عاًما، وستحرص  	

الدولة على منع تشغيلك في أي أعمال تعرضك للخطر. 

ما هي حقوقك
في التـعبـير؟



أن تحيا وتعيش وتستمر وتكبر، وستوفر لك الدولة حياة حرة  	
آمنة وسالمة ومتطورة.

أن تعيش في أمان ، وستحميك الدولة من اإلهمال  	
واالستغالل وسوء المعاملة.

التمسك بعقيدتك اإلسالمية واالعتزاز بهويتك الوطنية  	
واحترام ثقافة اآلخرين. 

أن تُراعى مصالحك الفضلى1. 	

معرفة حقوقك وواجباتك في مجتمع اإلمارات يسوده العدل  	
والتسامح واالعتدال.

أن تشارك في المجتمع بما يتوافق مع عمرك ودرجة نضجك.  	

والداك ملزمان باالهتمام بك وبرعايتك، والدولة ستهتم  	
بوالديك ليهتما بك، وإذا لم تكن لك أسرة من حقك الحصول 

على أسرة. 

من حقك...

1   مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع 
الظروف ومهما كانت مصالح األطراف األخرى.

أن تُراعى مصالحك عند اتخاذ القرارات التي تُخصك. مثل:  	
توفير ما تحتاجه صحتك الجسمية والنفسية والعقلية. 	
األولوية في الحمايةوالرعايةواإلغاثةوالتوجيه في الحاالت  	

الطارئة.
حماية صحتك النفسية خالل تعرضك للتحقيق أو  	

كمة. المحا

من حقك أن تُحترم خصوصيتك وحماية حقوقك ومراعاة  	
مسؤوليات من يقوم برعايتك.

على الدولة تنفيذ السياسات والبرامج لضمان حصولك على  	
كل حقوقك.



حصولك على اسم وتسجيلك منذ يوم والدتك.  	
الحياة في أمان وسالم.  	
الدولة ستهتم بنمّوك وتطّورك ورعايتك. 	
حفظ كرامتك وعقيدتك الدينية. 	
 حقك في الحصول على الجنسية حسب قوانين الدولة.  	
لك الحق في النسب إلى أبيك وأمك. 	
يجب على أبيك وأمك و المسؤول عنك قانونًا أن  	

يستخرجا أوراقك الثبوتية. 

ما هي حقوقك
األسـاسـية؟



على أمك وأبيك أو القائم على رعايتك أن يرعونك   	
ويهتمون بك ويوفرون لك األمان األسري.

على أمك وأبيك أو القائم على رعايتك مسؤولية تربيتك   	
ورعايتك وتوجيهك وإرشادك.

من حقك أن تعرف أمك وأبيك وأسرتك الطبيعية   	
وتلقي الرعاية منهما، ومن حقك االحتفاظ على عالقة 

شخصية واتصاالت مباشرة مع والديك. 

من حقك الحضانةوالرضاعةوالنفقةوحمايةنفسك   	
وعرضك ودينك ومالك.

ما هي حقوقك

في أســرتك؟



من حقك الحصول على الخدمات الصحيةوالنفسية.

أن تُقدم لك الدولة أفضل رعاية صحية وقائية وعالجية ونفسية 
متعلقة بصحتك وتغذيتك وتقديم اإلرشادي الصحي لك.

من حقك الوقاية من أضرار التلوث البيئي.

الحق في الحصول على التطعيمات والتحصينات الالزمة، 
والحق في الكشف المبكر لتشخيص أي حالة إعاقة أو مرض. 

من حقك الحماية من المواد المخدرة والمنشطة 
والمشروبات الكحولية.

تمنع الدولة بيع التبغ ومشتقاته )السجائر ومواد التدخين( 
لمن دون الثامنة عشر من العمر، كما تمنع تدخين البالغين 

كن التي يتواجد بها طفل. في األما

ماذا تعرف عن   حقوقك الصحية؟



 الحق في مستوى معيشي مالئم. 

 الحصول على مساعدة الدولة في حال لم تتوافر ألسرتك 
اإلمكانات المادية. 

 حقك - إن لم تكن لك أسرة - أن تكفُلك أسرة بديلة أو 
مؤسسات رعاية اجتماعية )في حال لم تتوافر أسرة بديلة(.

 الحصول على المعرفة واالبتكار واإلبداع والمشاركة في 
تنفيذ البرامج الثقافية والعلمية والفنية. 

حرًصا على حمايتك تمنع الدولة عليك مشاهدة 
برامج التلفاز أو األفالم السنيمائية والمواد على شبكة 

االنترنت التي ال تتناسب مع عمرك.

أن تعمل الدولة على 
كز  إنشاء جمعيات ومرا

خاصة، لتنمية الجوانب 
الثقافية والفنية والعلمية 

والبدنية لديك. الحصول على تعليم جيد النوعية بالتساوي مع 
األطفال اآلخرين. 

استمرارك في الدراسة وتطوير نظام التعليم وتأمين 
بيئة مدرسية خالية من العنف.

ما هي   حقوقك الثقافية؟ما هي  حقوقك االجتماعية؟

ما هي   حقوقك التعليمية؟



ما هي   حقوقك في الحماية؟
من حقك الحصول على الحماية من أي شيء يهدد 

سالمتك البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية، 

وخاصة في حال:

فقدان الوالدين، مع عدم . 1
وجود عائل أو كافل.

تعّمد أحد زرع أفكار الكراهية . 2
والتعصب ضد اآلخرين أو 

التحّريض على أعمال العنف.

التعرض للنبذ واإلهمال . 3
والتشرد.

التعرض للتسول أو . 	
االستغالل االقتصادي.

عجز الوالدين أو القائم على . 5
الرعاية عن التربية والرعاية.

التعرض لتقصير في التربية . 6
والرعاية.

التعرض لسوء المعاملة.. 7

التعرض للخطف أو االستغالل . 	
بأي شكل.

التعرض لالستغالل أو . 	
اإلساءة الجنسية.

اإلصابة بإعاقة عقلية أو . 10
نفسية.



ما هي حقوقك مع }قانون وديمة{؟

الرقم الدولي للكتاب
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