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َمرَحًبا، أنا ُسْلطاُن. 
 اْكَتَشْفُت ُمْنُذ َفْتَرٍة َأنَّني 

ال َأْعِرُف الَكثيَر َعْن ُحقوقي!

وحيَن َذَهْبُت َمَع ُزَمالئي في ِرْحَلٍة َميدانيٍَّة ِإلى َمحاِكِم ُدبي، َفِهْمُت 
الَكثيَر َعْن ُحقوقي َكَشابٍّ وَأْدَرْكُت ُحقوَق ُكلِّ ِطْفٍل َيعيُش َعلى َأرِض 

ِبالدي الَحبيَبِة َدوَلِة اإِلماراِت الَعَربيَِّة الُمتَِّحَدِة.
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غيَرِة وديَمَة، وِمْن ِحرصي َعَليها،  وفي الَبيِت َجَلْسُت َمَع ُأْختي الصَّ
فِل َلها، فاْكَتَشْفنا َمًعا ُحقوَقنا. ْد في ِقراَءِة ُكَتيِِّب قانوِن ُحقوِق الطِّ َلْم َأَتَردَّ

وِمْن َحقَِّك َأْنَت َأْن َتْعِرَف ُحقوَقَك َأيًضا!
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 فصل
احلقوق األساسية



ِمْن َحّقي الُحصوُل 
على اْسٍم َأْفَتِخُر ِبِه.
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َلٌة لي. وَأْن َتْصُدَر َشهاَدُة ميالٍد ُمَسجَّ
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. ِمْن َحّقي االْنِتساُب إلى واِلَديَّ
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 والُحصوُل على ِجْنسيٍَّة َيْلَتِزُم واِلداَي 
باْسِتْخراِجها َوْفًقا ِلْلَقوانيِن الّساِرَيِة، 

وَلِة. والَمْعموِل ِبها في الدَّ
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ِمْن َحّقي َطْرُح َأْفكاري، وإْبداُء الرَّْأي 
ني. يٍَّة في اأُلموِر الَّتي َتُخصُّ ِبُحرِّ
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ِبما َيَتناَسُب َمَع ِسّني وَدَرَجِة 
َفْهمي، وِبما َيتَِّفُق َمَع اآلداِب 
وَلِة. والَقوانيِن الّساِرَيِة في الدَّ
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 فصل
احلقوق األسرية



ِمْن َحّقي َأْن َأعيَش آِمًنا َمَع ُأْسَرتي الُمَتحابَِّة،
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َه َعلى َأْفَضِل َوْجٍه. وَأْن ُأَرّبى وُأَوجَّ
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ِمْن َحّقي َأْن َأْعِرَف َأْفراَد ُأْسَرتي وواِلَديَّ وَأْحظى ِبِرعاَيِتِهما، 
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وَأْن َأَتواَصَل َمَعُهما ُمباَشَرًة.
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ِمْن َحّقي َأْن َأَتَمتََّع ِبالَحضاَنِة والنََّفَقِة، 
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وَلِة. وَأْن َأْحمَي َنْفسي َوديني َوْفًقا ِلَقوانيِن الدَّ

18





 فصل
احلقوق الصحية



ِمْن َحّقي َأْن ُتحاِفَظ َدوَلتي 
تي َعلى ِصحَّ

21



وَأْن َأْذَهَب ِإلى الطَّبيِب ِلْلِعالِج أو الُمراَجَعِة.
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ِمْن َحّقي َأْن َتْحميني َدوَلتي ِمَن اأَلْمراِض
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. حيِّ وَأْن َتْهَتمَّ ِبِعالجي وَسعاَدتي وِغذائي الصِّ
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ِمْن َحّقي َأْن َتْهَتمَّ َدوَلتي 
ِبُأّمي َقْبَل ِوالَدتي.
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وِمْن َحّقي َأيًضا َأْن َتْهَتمَّ ُأّمي 
بي َوَتْحِمَيني ِمْن ُكلِّ ما َيُضرُّ 

َدٍة. ٍة َجيِّ بي َحّتى ُأوَلَد ِبِصحَّ
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َدِة  ِمْن َحّقي َأْن َأْحُصَل َعلى التَّغذَيِة الَجيِّ
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وَأْن َتْمَنَع َدوَلتي الَجميَع ِمْن 
َبيِع َأيِّ َأطِعَمٍة أو َمْشروباٍت 

َقْد َتُضرُّ ِبي.
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 فصل
احلقوق االجتماعية



َتْسعى َدوَلتي داِئًما ِلَتوفيِر 
َمعيَشٍة ُمالِئَمٍة لي،

ُتساِعُدني َعلى النُّمّو

َبَدنيًّا..

واْجِتماعيًّا..
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وَعْقليًّا.

وَنْفسيًّا..
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ِإذا َلْم َيُكْن لي أو 
أِلُْسَرتي َمْصدُر َدْخٍل،
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وَلُة َوْفًقا ِلْلَقوانيِن.  َفِمْن َحّقي َأْن ُتساِعَدني الدَّ
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إذا َلْم َيُكْن َلَديَّ عاِئَلٌة َتْحُضُنني وَتْرعاني، َفِمْن َحّقي َأْن َأْحظى 
ِبِرعاَيٍة َبديَلٍة ِمْن ِخالِل ُأْسَرٍة ُأْخرى ذاِت سيَرٍة وُسلوٍك َحَسٍن، 
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تي وِحماَيتي،  ُد ِبَتْربَيتي َتْربيًة صاِلَحًة، وَتْهَتمُّ ِبَتْعليمي وِصحَّ َتَتَعهَّ
ِة. ساِت الرِّعاَيِة االْجِتماعيَِّة العامَِّة أو الخاصَّ أو ِمْن ِخالِل ُمَؤسَّ
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 فصل
احلقوق الثقافية



لي الَحقُّ في اْمِتالِك الَمْعِرَفِة 
وَوساِئِل اإلْبداِع واالْبِتكاِر، َكما 

لي الَحقُّ في الُمشاَرَكِة في َتْنفيِذ 
الَبراِمِج التَّْرفيهيَِّة والثَّقافيَِّة والَفنِّيَِّة 
والِعْلميَِّة الَّتي ُتالِئُم ِسّني، وَتْدَعُم 

َشْخصيَّتي، وَتتَِّفُق َمَع النِّظاِم 
واآلداِب العامَِّة.
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ُيْمَنُع َمْنًعا باتًّا َتْعريضي أِلَيِّ 
َموادَّ ِبَأيِّ َوسيَلٍة َمْرِئيٍَّة أو 

َمْسموَعٍة أو َمطبوَعٍة
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أو َأْلعاٍب َتَتَضمَُّن ُسلوِكّياٍت ُمخاِلَفًة ِللنِّظاِم، وُمخاِلَفًة ِللتَّْنِشَئِة 
ُع َعلى االْنِحراِف في ُسلوكي. ليَمِة، وُتَشجِّ حيَحِة السَّ الصَّ
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َصِة ِللباِلغيَن،   ُيْمَنُع اْصِطحابي إلى اأَلماِكِن الُمَخصَّ
تي،  ُل َخَطًرا َعلى ُسلوكي َوِصحَّ والَّتي َقْد ُتَشكِّ

َصِة  َكاأَلماِكِن الُمَخصَّ
ِللتَّْدخيِن وَأماِكِن اْنِبعاِث 

الغازاِت الّسامَِّة،
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 وُمْخَتَبراِت الَموادِّ ذاِت التَّفاُعالِت الكيمياِئيَِّة الَخِطَرِة، وُيْمِكُن َتوِعَيتي 
ُض َلها في حاِل اْرتيادي َهِذِه اأَلماِكَن. ِبالَمخاِطِر الَّتي َقْد َأَتَعرَّ
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ِمْن َحّقي َأْن ُأشاِهَد ما هَو 
ُمفيٌد وُمْمِتٌع، ُيساِعُد َعلى 

َتْعليمي وَتْرفيهي، وَقضاِء َوْقٍت 
ُمْمِتٍع َمَع َأْصِدقاِئي وعاِئَلتي.
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 وَيِجُب َأْن َيكوَن ُهناَك ِإْعالٌن َمْرئيٌّ وِبَخطٍّ واِضٍح ِلُكلِّ 
ُمْحَتوًى َغيِر ُمناِسٍب -إْن ُوِجَد- وَغيِر ُمالِئٍم ِلِسّني في 

. صاالِت الّسيِنما وَقنواِت الَبثِّ التِّْلفزيونيِّ

46



َيِجُب َعلى َشِركاِت االتِّصاالِت 
دي ِخْدماِت َشَبَكِة اإلنترنت، وُمَزوِّ
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ِة َعْن َأيِّ  إبالُغ الِجهاِت الُمْختصَّ
َموادَّ غيِر ُمناِسَبٍة ِلِسّني َعْبَر 

َشَبَكِة اإلنترنت.
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ِمْن َحّقي َأْن ُأماِرَس ِهواياتي 
وُأَنّمي َمهاراتي في الَمجاالِت 
ُكلِّها َعبَر ما ُتَوفُِّرُه َدوَلتي لي 

ِمَن الَمدارِس والَجْمعّياِت.
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ياضيَِّة، واأَلْنِدَيِة الرِّ

والَمراكِز التَّْثقيفيَِّة.
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 فصل
احلقوق التعليمية



ِمْن َحقِّنا َأْن َنْذَهَب ِإلى الَمدَرَسِة وَنَتَعلََّم
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ِلَنْخُدَم َوَطَننا وَنْبنَيُه.
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ِمْن َحقِّنا َأْن ُتْسِهَم َمْدَرَسُتنا في َتطويِر َمهاراِتنا
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َعنا َعلى الُمشاَرَكِة في َأْنِشَطٍة  وَأْن ُتَشجِّ
ُمْخَتِلَفٍة ُتَنّمي ُعقوَلنا وَأْجساَدنا.

ِمْن َحّقي َأْن َتكوَن َمْدَرَستي 
آِمَنًة خالَيًة ِمَن التََّنمُِّر.
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 فصل
احلق يف احلماية



َحّقي في الِحماَيِة َيْمَنُع سوَء ُمعاَمَلتي، 
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ِل. وَتْعريضي ِلإِلْهماِل أو الَخْطِف أو التََّسوُّ
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َحّقي في الِحماَيِة َيْمَنُع 
َتْركي َوحيًدا دوَن ِرعاَيٍة، 

61



وَيْمَنُع َتْعريَض َسالَمتي ِلْلَخَطِر ِبَأيِّ َشْكٍل ِمَن اأَلْشكاِل.
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َحّقي في الِحماَيِة َيْضَمُن َذهابي ِإلى الَمْدَرَسِة ِباْسِتْمراٍر دوَن اْنِقطاٍع، 
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وَيْمَنُع َتْحريضي َعلى 
الَكراهيَِّة والُعْنِف ِبَأْشكاِلِه.
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َحّقي في الِحماَيِة َيْمَنُع 
َتْعريضي ِللتَّعذيِب واالْعِتداِء،
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اأَلْمُر الَّذي ُيَؤثُِّر في َمشاِعري، 
تي الَبَدنيَِّة والنَّْفسيَِّة. وِصحَّ
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َحّقي في الِحماَيِة َيْمَنُع اْسِتْغاللي 
في َأْعماٍل َغيِر الِئَقٍة، 
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وَيْسَتوِجُب َفْرَض َرقاَبٍة َعلى ما ُيْعَرُض ِمْن ُمْحَتَوياٍت َغيِر 
ُمناِسَبٍة ِبَوساَطِة اإلنترنت أو َأيِّ َقناٍة أْخرى ُتَؤثُِّر فيَّ َسْلًبا.
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َحّقي في الِحماَيِة َيْمَنُع َتْشغيلي.. 
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ِبَأْعماٍل ُمخاِلَفٍة ِلْلقانوِن َتُضرُّ ِبَسالَمتي.
70





 فصل
األحكام العامة

«الّتعريفات»



ْفُل: ُكلُّ إْنساٍن ُوِلَد َحيًّا وَلْم ُيِتمَّ  الطِّ
الّثاِمَنَة َعْشَرَة َسَنًة ميالِديًَّة من ُعُمرِِه.
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ُة:  ُلطاُت الُمْخَتصَّ  السُّ
ْفِل. ُلطاُت االتِّحاديَُّة الَمْعنيَُّة ِبُشؤوِن الطِّ السُّ

الِجهاُت الَمْعنيَُّة: 
ُلطاُت الَمحلِّيَُّة الَمْعنيَُّة  السُّ

ْفِل. ِبُشؤوِن الطِّ

74



ُشْكًرا َأخي سلطان ِلَتْعريِفَك 
لي ِبُحقوقي وواِجباتي.

75



ُشْكًرا ِلَدوَلتي ِلِحْرِصها 
َعلى ِحماَيتي وَتْنمَيتي.
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