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عن الهيئة

تأسســت هيئــة تنميــة المجتمــع بمرســوم مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي فــي يوليــو 2008 . تتولــى الهيئــة مســؤولية تنظيــم وتطويــر أطــر التنميــة المجتمعيــة 
فــي إمــارة دبــي. كمــا تتولــى هيئــة تنميــة المجتمــع ا�شــراف العــام علــى تحقيــق مخرجــات 
ــات  ــة والخدم ــفء للتنمي ــل وك ــام متكام ــاء وإدارة نظ ــال إنش ــن خ ــي م ــاع االجتماع القط
االجتماعيــة فــي ا�مــارة. ويتضمــن ذلــك إعــداد الخطــط االســتراتيجية الشــاملة المتعلقــة 
ــات  ــة بالخدم ــريعات المتعلق ــراح التش ــا واقت ــى تنفيذه ــراف عل ــي وا�ش ــاع االجتماع بالقط
ــوق  ــي لحق ــر الوع ــة ونش ــة االجتماعي ــاع التنمي ــات قط ــودة مخرج ــر ج ــة وتطوي االجتماعي

ا�نسان.

رؤيتنا

دبي نموذج ُملهم لرفاه المجتمع والهوية الوطنية

رسالتنا

االرتقــاء المســتمر بالمعاييــر االجتماعيــة مــن خــال نظــام متكامــل مــن السياســات 
الفّعالة والخدمات عالية الجودة



مرحب�، أنا حمد.
و أنا سارة.

سنساعدك على معرفة
جميع حقوق الطفل.



حقوق الطفل 
هي حقوق كل شخص 

دون سن 18 عام�.



من حقي أن أعيش مع أسرتي ومن يقوم برعايتي.

مع أمي وأبي. لماذا 

تسألين؟ هل تعيشين مع 

والديك؟
 مع من تعيش؟

 أعيش مع عمي وزوجته، 

ويعامالنني كابنة لهم.



من حقي أن أعبر بلغتي.

أرى أن الكثير من ا�طفال
ال يتحدثون بلغتي العربية.

قد يكون هذا
صحيح�، و لكن يجب أن 
تمارسي لغتك بالتعبير 

والكتابة والقراءة.

هذا صحيح، ويحرص جّدي على

التحدث باللغة العربية فقط

لتعزيز مهاراتي اللغوية.



من حقي الحصول على الطعام الصحي والماء النظيف.

هل يمكن أن 
أكيد .. تقوم أمي تعطيني حبة تمر؟

بتجهيز ا�كل الصحي 
لي دائم� .. 

حتى أكبر وأصبح قوي�.

سأطلب من زوجة عمي

وضع الفواكه والخضراوات 

.Äلي غد



من حقي أن أتلقى الرعاية الصحية.

لماذا لم تأتين   

إلى المدرسة 

يوم أمس؟
كنت مريضة، 

وأخذني عمي إلى 
الطبيب، وأصبحت

أفضل ا�ن.

يأخذني والدّي إلى
الطبيب دائم� لالطمئنان

على صحتي عندما
أكون مريض�.



من حقي المحافظة على هويتي واسمي، وروابطي العائلية.

 أشتاق لمناسبة 
اليوم العالمي.

وأنا أيض�، �نني أستمتع
بلقاء جميع أصدقائنا كل 

في زّيه الوطني.



من حقي العيش في بيئة تراعي احتياجاتي.

 
االستقالل الذاتي.نساعده على أعتقد أنه شيء رائع أن 

رأيت العمال في 
المدرسة يقومون 

بتركيب مصعد جديد 
اليوم .. هل تعرف 

السبب؟

 إنها لطالب جديد سيلتحق 
بالمدرسة، �نه يستخدم كرسي� 
متحرك�، وال يستطيع استخدام 

الساللم العادية.



ستأخذني زوجة عمي

إلى الحديقة! و أنت؟

ماذا ستفعلين في
عطلة نهاية

ا�سبوع الحالي؟

أحب عطلة نهاية ا�سبوع، 
�نني أستمتع بالكثير من 

ا�نشطة الرائعة!

سنذهب جميع� إلى 

حديقة الحيوانات.

من حقي أن ألعب وأمارس ا�نشطة الترفيهية.



 هل يطلب منك والدك

وضع حزام ا�مان؟

الزائدة على الطريق.دائم� على تجنب السرعة�ختي الصغيرة، ويحرص والدّي في الجزء الخلفي من السيارة  طبع�! ويوجد أيض� مقعد خاص 

 سأتأكد من أن الجميع يضعون 
حزام ا�مان بإحكام قبل انطالق 

.Äالسيارة من ا�ن فصاعد

من حقي الحفاظ على سالمتي وعدم تعريضي ل¢همال.



في أي صف؟

ستلتحق أختي
الصغيرة بالمدرسة 

العام المقبل.

لنستطيع تحقيق أحالمنا.الحصول على التعليم مبكر�Äن أمي تقول إنه من المهمستلتحق بمرحلة رياض ا�طفال.

من حقي أن أتعلم.



مع أنني أسكن قرب

المدرسة، تحرص زوجة

 أال يمكنك عمي  على مرافقتي.
ركوب دراجتك؟

 تقول زوجة عمي إنها
تشعر باالطمئنان

عند وصولي إلى المدرسة آمنًة

وسليمًة، كما أننا نستمتع با�حاديث
الصباحية سوي�!

من حقي الحماية من ممارسة أي عمل
يهدد صحتي وتعليمي ونمّوي.



من حقي أن أمارس عاداتي وتقاليدي.

في ا�عياد كل عام.تجتمع أسرتي كلها

وكذلك أسرتي، إنه
جزء من عاداتنا وتقاليدنا.

إنني أحب عطلة العيد، 
إنها مناسبة لطيفة 
جدÄ لالحتفال بها.



 لقد كانت كلمتك 
رائعة اليوم!

شعرت بالمرح، �نني تمكنت من 
طرح أفكاري حول ظاهرة 

االحتباس الحراري.

من حقي أن أعبر عن آرائي ووجهات نظري.

Äبفارغ الصبر.إنني أنتظر دوري غد 



حمد، ماذا

تفعل؟
إنني أتصفح صور الجنود، 

فهل أستطيع االلتحاق 
بالجيش؟

نستطيع أن نعمل 
عندما نبلغ السن القانونية، 

�ننا كأطفال ال نستطيع
تحمل أعباء العمل.

اليمكنك ذلك، ما لم تبلغ
السن القانونية - 18 سنة.

أتمنى أن أكون ضابط� في 
القوات البرية أو البحرية.

من حقي أال ُأستخدم كجندي.



من حقي أال أستخدم كعمالة غير ماهرة.من حقي أال أستخدم كعمالة غير ماهرة.

يقول عمي إنه يجب علي 
التركيز على دراستي 

واالستمتاع بطفولتي، �ننا 
سنعمل عندما نكبر.

لماذا ال نستطيع

العمل ا�ن؟

أعتقد أنك على حق، �نني 
إذا عملت، ال أستطيع الذهاب 
إلى المدرسة �تعلم وأحقق 

أحالمي.



ماذا؟

قد تعرض �ذى جسدي،
فقام باالتصال بمركز حماية 
الطفل التابع لهيئة تنمية 
المجتمع طلب� للمساعدة، 

وهو بخير ا�ن.

من حقي أن أحصل على الحماية من
ا�ذى وسوء المعاملة، جسدي� ونفسي�.

أشعر بالسعادة ا�ن 
�ن ناصر بخير!

 هل سمعت ما 
حدث لناصر؟



بشعبه!تعيش في بلد يهتم  إنه أمر رائع جدÄ أن 

حصل أخي على 
بطاقة سند ل¶شخاص ذوي
اºعاقة، يستطيع من خاللها

 الحصول على امتيازات.

ولماذا يحصل على
هذه  البطاقة؟

�نه من أحد حقوقه
الحصول على امتيازات

تساعده في حياته اليومية.

من حقي االنتفاع من الضمان االجتماعي حسب القانون.

Expiry Date :



صحتي و تعليمي وسعادتي.�نهما يحرصان على أحب عمي وزوجته

من حقي أن أعيش معيشة الئقة.

ليلة أمس، التقى جميع أفراد أسرتي 

على العشاء، وعّبر كل واحد منهم 

عّما يفخر به. وأدركت حينها أنني محظوظ 

النتمائي إلى هذه ا�سرة.



الخاتمة
يمكن تعريف حقوق الطفل على أنها تلك الحقوق التي يجب توفيرها لكل شخص 

دون سن 18 عام�، ويمكن تلخيصها على النحو ا�تي:

حقه في العيش مع أسرته أو من يقوم برعايته.  •
حقه في التعبير عن نفسه بلغته الخاصة.  •

حقه في الحصول على الطعام الصحي والماء النظيف.  •
حقه في الحصول على الرعاية الصحية.  •

حقه في المحافظة على هويته واسمه وروابطه العائلية.  •
حقه في العيش في بيئة تراعي احتياجاته.  •

حقه في اللعب وممارسة ا�نشطة الترفيهية.  •
حقه في الحفاظ على سالمته وعدم تعريضه ل�همال.  •

حقه في التعلم.  •
حقه في الحماية من ممارسة أي عمل يهدد صحته وتعليمه ونموه.  •

حقه في ممارسة عاداته وتقاليده.  •
حقه في التعبير عن آرائه ووجهات نظره.  •

حقه في الحماية من التجنيد.  •
حقه في الحماية من االنخراط في العمل.  •

حقه في الحماية من ا�ذى الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.  •
حقه في االنتفاع من الضمان االجتماعي حسب القانون.  •

حقه في االستمتاع بمعيشة الئقة.  •

تم إعداد المادة استناًدا إلى بعض نصوص اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت 
وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة ل¶مم المتحدة 

(44/25) المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، والتي صادقت عليها دولة اºمارات العربية 
المتحدة بتاريخ 1 مارس 1997.


