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   18دون سن   شخصلكل هذه الحقوق  (1

اذا   - مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .عاًما 18كل إنسان يقل عمره عن  هو الطفل، فاقية األمم المتحدة لحقوق الطفلبموجب ات
 على سبيل المثال.  16تزّوجت في عمر 

 

 جميع األطفال لديهم هذه الحقوق  (2

ه أو بيفكرون  عماعلى الجميع بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو قدراتهم أو  حقوق الطفلاألمم المّتحدة ل اتفاقيةنطبق ت
األمم المّتحدة   اتفاقيةبغض النظر عن العائلة التي ينتمون إليها. يجب على الحكومات احترام وضمان حقوقي في  و ،يقولونه

 .زللتأكد من أنني محمي من التميي مة الالز  رتدابيالبدون تمييز من أي نوع. يجب على الحكومات اتخاذ  حقوق الطفلل
 

 يجب على البالغين القيام بما هو أفضل بالنسبة لي   (3

في  خذ بعين اإلعتبارعليهم األ ينبغي، القرارات البالغينلي. عندما يتخذ  ما هو أفضل بالنسبةب  قيامالينبغي على جميع البالغين 
 . علي هذه القرارات كيفية تأثير

 

 احترام حقوقي ميتمن أن أكد يجب على الحكومة التّ  (4

ال يمكن   - المثال متاحة لي. على سبيل  حقوق الطفل األمم المّتحدة ل اتفاقيةيجب على الحكومة التأكد من أن الحقوق في 
 حقوق الطفل.األمم المّتحدة ل ، وعليها احترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيةلحكومة أن تسلب حقوقي وقتما تشاءل
 

 يجب على الحكومة احترام حق عائلتي في مساعدتي في معرفة حقوقي (5

، يجب على عائلتي تقديم التوجيه  خالل مراحل النموتوجيه أطفالهم.  يجب على الحكومات احترام حقوق اآلباء ومسؤولياتهم في
 حقوقي بشكل صحيح.  كيفية ممارسةواإلرشاد لي حتى أتعلم 

 

 يجب أن أتلقى الدعم للعيش والنمو (6

 والنمو الصحي.  حق في الحياةعلى الحكومات أن تضمن لي اللدي الحق في الحياة. يجب 
 

 حق في الحصول على اسم واالنتماء إلى بلد مااللدّي  (7
 من قبلهم.  أتلقى الرعاية. لدي الحق في معرفة والدّي وأن مسجل قانونيًا وجنسية لبلٍد مالدي الحق في الحصول على اسم 

 
 

 

 
 

 



 لدي الحق في الهوية  (8
 أي شخص ة  هذا يعني أنه على الرغم من جنسيّ   -العالقات األسرية. على سبيل المثال    ة ويجب احترام حقي في االسم والجنسيّ 

 كذلك. يكونواأن بهم و بحّقهم  تعترف حقوق الطفلاألمم المّتحدة ل اتفاقية، فإن العائلية فيتهأو اسمه أو خل
 

 لدي الحق في العيش مع أسرة تهتم بي (9
إذا  على سبيل المثال إذا كان أحد الوالدين يسيء معاملتي أو يهملني.  - تيال ينبغي فصلي عن والدّي إال إذا كان ذلك مصلح

الفرصة للتعبير  أمنحكما يجب أن . ذييعرضني لأل، إال إذا كان ذلك قد يهماعلى اتصال بكل يحق لي البقاء ،انفصل والداي
 حول االنفاصل. يدور  نقاشعن آرائي في أي 

 

 لدي الحق في رؤية أسرتي إذا كانوا يعيشون في بلد آخر   (10

. إذا كانت تواصلكومات أن تسمح للعائالت باالنتقال بين البلدان حتى يتمكن الوالدان واألطفال من البقاء على على الحينبغي 
 ما.ه، فلدي الحق في البقاء على اتصال بآخر عائلتي تعيش في بلد

 

 من البالد بشكل غير قانونين ال يتم إخراجي لدي الحق بأ  (11

يجب على الحكومات عقد اتفاقيات مع كما يجب على الحكومات اتخاذ خطوات لمنع خروجي من بلدي بشكل غير قانوني. 
 الدول األخرى لضمان ذلك. 

 

 ؤخذ على محمل الجد ألدي الحق في أن ينصت إلي وأن   (12

لتعبير عما يدور بداخلي وأن يتم االنصات إلي. لدي الحق من خالل  االقرارات التي تؤثر علي، يحق لي  البالغينعندما يتخذ 
وفي بلدي. أفي مجتمعي    أوفي المدرسة    أو  في المنزلسواء كان ذلك  ،  اتخاذ القرارات بشأن ما يحدث لي  رائي في أن أساعد فيآ

 آرائي بأفضل طريقة.يجب أن يدعمني البالغون حتى أتمكن من تقديم 
 

 لدي الحق في معرفة وتبادل المعلومات  (13

ويشمل ذلك حرية البحث عن المعلومات بجميع أنواعها والحصول عليها ومشاركتها. يمكنني القيام بذلك عن طريق التحدث أو  
 آلخرين.باو الكتابة أو عن طريق الفن أو أي شيء أختاره. يمكنني القيام بذلك طالما أن المعلومات ال تضر بي أ

 

 بتوجيه من والديّ  انتيديأن أختار  خاصة و أن يكون لدي أفكار ومعتقدات لدي الحق في   (14

لدي الحق في ممارسة ديني وأؤمن بما أريد. لدي هذا الحق طالما أنني ال أمنع اآلخرين من التمتع بحقوقهم. يجب أن يقوم والدّي 
 بإرشادي في هذه األمور.

 



 األصدقاء واالنضمام إلى المجموعات لدي الحق في مقابلة   (15

أنا   -لدي الحق في االنضمام إلى مجموعات ومنظمات طالما أن هذا ال يمنع اآلخرين من التمتع بحقوقهم. على سبيل المثال 
 حر في التنقل في مجتمعي واألماكن العامة لمقابلة اآلخرين. 

 

 ة بعض األشياءلدي الحق في الحفاظ على خصوصيّ   (16

مات ضد طريقتي في  . يجب أن يحميني القانون من الهجبي رسائلي أو مذكراتي أو المكالمات الهاتفية خاصة يجب أن تكون 
 ، ومنزلي.واسمي، وعائلتي ،الحياة

 

 لدي الحق في الحصول على المعلومات بعدة طرق، طالما كانت آمنة  (17

ر التلفزيون واإلذاعة والصحف المعلومات التي يمكنني فهمها. ال ينبغي ألحد الترويج للمواد التي يمكن أن تضر يجب أن يوفّ 
 كتب األطفال. على نشرتشجيع البي. يجب على الحكومة 

 

 كال الوالدين إن أمكن  قبل من تنشأتيلدي الحق في أن يتم   (18

ال. يجب على اآلباء دائًما التفكير في ما هو أفضل لكل طفل. يجب على الحكومات يتقاسم كال الوالدين مسؤولية تربية األطف
 مساعدة أولياء األمور من خالل تقديم الخدمات لدعمهم، وخاصة إذا كان كال الوالدين يعمالن. 

 

 الحماية من التعرض لألذى أو سوء المعاملة  أن يتوفر لي لدي الحق في  (19
 رعايتي بشكل صحيح. لدّي الحق في الحماية من العنف واإليذاء واإلهمال من البالغين.  أنه يتم يجب أن تتأكد الحكومات من

 

 حماية خاصة ومساعدة إذا لم أتمكن من العيش مع عائلتيأن يتوفر لي لدي الحق في   (20

ديني وثقافتي ولغتي. ، يجب أن يتم العناية بي بشكل صحيح من قبل أشخاص يحترمون  يكن باستطاعة أسرتي االعتناء بي  إذا لم 
 لي.  يجب على الحكومة التأكد من أن الرعاية البديلة متاحةً كما 

 

 في حاالت التبنيصول على أفضل رعاية  لدي الحق في الح  (21

القواعد سواء تم    يتم تطبيق نفس. يجب أن  لي  الخيارات  األول ما هو أفضل، يجب أن يكون الشاغل  كنُت متبنيًا من قبل أحدإذا  
 التبني في البلد الذي ولدت فيه أو إذا انتقلت إلى بلد آخر. 

 

 

 

 

 



 ذا كنت الجًئا، فلدي نفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال المولودين في ذلك البلد ا  (22

على الحكومات تمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال المولودين في ذلك البلد. يجب أإذا جئت إلى بلد كالجئ، يجب أن 
 محاولة المساعدة في العثور على أسرة أي طفل الجئ.

 

 رعاية خاصة الّتعلم والحصول على  الحق في إذا كان لدي إعاقة، فلديّ   (23

أكون مشارًكا نشًطا في مجتمعي. لدي الحق في الحصول  حتى    يقدمو الدعم، وعلى البالغين أن  لدّي الحق في حياة كاملة وسعيدة
على مساعدة ورعاية خاصة للتأكد من إمكانية تلقي التعليم وخدمات الرعاية الصحية وفرص الترفيه. يجب أن يدعمني البالغون  

 وتوفير الفرص لي للمشاركة في األنشطة مع اآلخرين. ري الفرديوتطوّ للوصول إلى كامل إمكاناتي 
 

 طعام جيد الحصول على مياه نظيفة و و عالية الجودةرعاية صحية تلقي الحق في  لديّ   (24

ة جيدة ومياه نظيفة. كما لدي الحق في الحصول على غذاء مفيد والتمتع ببيئة نظيفة لدي الحق في الحصول على رعاية صحيّ 
 الفقيرة على تحقيق ذلك. حتى أتمكن من البقاء في صحة جيدة. يجب على الدول الغنية مساعدة الدول 

 

 أعيش بآمان وسعادة أنني إذا لم أكن أعيش مع عائلتي، يجب على الناس متابعة التحقق من  (25

  أن يتم  لدي الحق في  أنه كما .ترعاني بداًل من والديّ  هي من لدي الحق في مراجعة أمر رعايتي إذا كانت السلطات المحلية
 مراجعة حالتي بانتظام.

 

 في تنشئتي تهمعلى المال الذي يحتاجونه لمساعدتي  يجب أن تحصل أسر  (26

يجب على الحكومة مساعدة العائالت   بية احتياجاتي العقلية والبدنية.لدّي الحق في الحصول على مستوى معيشة جيد بما يكفي لتل
 ذلك.القيام التي ال تستطيع 

 

 لدي الحق في الحصول على مأوى ومأكل وملبس  (27

ال أو غير إذا كانت العائلة ال تملك الم -توفير أموال إضافية ألطفال األسر المحتاجة. على سبيل المثال يجب على الحكومة 
 ، فيجب على الرعاية اإلجتماعية مساعدة األطفال.قادرة على إعالة نفسها

 لدي الحق في التعليم  (28

يجب أن يتم تشجيعي للوصول  كما  ي.  تالمدارس يجب أن تحترم كرام.  ، والذي يجب أن يكون مجاناً لدّي الحق في التعليم االبتدائي
 إلى أعلى مستوى من التعليم الذي أكون قادًرا عليه. 

 



 حقوق وبيئة اآلخرينيحترم  لدّي الحق في التعليم الذي ينمي شخصيتي و  (29

ر التعليم احترامي للبيئة . يجب أن يطوّ اهبيومو ر شخصيتي طوّ ي أن يجب كما .احترامي لحقوق اإلنسانالتعليم أن يطّور يجب 
 وثقافتي والثقافات األخرى. الطبيعية. ينبغي أن يشجعني على احترام والديّ 

 

 لدي الحق في التحدث بلغتي الخاصة واتباع أسلوب عائلتي في الحياة  (30

من قبل معظم األشخاص في البلد الذي أعيش فيه.  لم يتم استخدامهاأو  استخدامهام واستخدام لغتي سواء تم لدي الحق في تعلّ 
من قبل معظم الناس في البلد   ممارستها أو ال يتم ممارستهالدي الحق في أن أتبع تقاليد عائلتي سواء كانت هذه العادات يتم 

 الذي أعيش فيه.
 

 الّراحة واّللعب لدي الحق في   (31

شطة الثقافية والفنية واألنشطة الترفيهية األخرى. يجب أن واالنضمام إلى مجموعة واسعة من األن لّراحةلدي الحق في اللعب وا
في مجتمعي المحلي وينبغي إشراكي في التخطيط. لدّي   راحةيفكر البالغون في ما أحتاجه للتأكد من أن لدّي فرص للعب وال

 الحق في اللعب مع األطفال اآلخرين في بيئة آمنة وداعمة ومحفزة وخالية من اإلجهاد.
 

 ينبغي أن ُأجبر على القيام بعمل خطيرال  (32

يجب أن توافق الحكومة على الحد األدنى لسن العمل. يجب أن تحدد الحكومة عدد الساعات المسموح لي بالعمل فيها عندما 
 . يجب على الحكومة التأكد من تغريم البالغين الذين ال يلتزمون بهذه القواعد. لعمر أكون فيه راشدًا بما يكفيأصل  

 

 خدرات الخطرةيجب أن أكون محمًيا من الم  (33

يجب على الحكومة أن تتأكد من معرفتي  - يجب على الحكومة توفير طرق لحمايتي من المخدرات الخطرة. على سبيل المثال 
 . الوصول إليهاوما الذي تفعله وأنني محمي من  لمخدراتخطورة اب
 

 ألحد أن يلمسني بطرق تجعلني أشعر بعدم الراحة أو عدم األمان أو الحزن  يحقال  (34

ي أو التقاط صور  ، مثل لمسلجسدي  ال أرغبه  ألحد أن يفعل أي شيء  يحقمن االعتداء الجنسي. ال    حمايتيعلى الحكومة  يجب  
اعدة التي أحتاج  أن أحصل على المس ينبغي، ا تعرضت لإليذاء أو سوء المعاملةلي أو جعلني أقول أشياء ال أريد أن أقولها. إذ

 إليها السترداد عافيتي.
 

 

 

 



 ختطف أو أن يتم بيعي أو االتجار بي.أن أُ  ال ينبغي  (35

يجب أن تتأكد الحكومة من أنني لم أؤخذ من أسرتي بشكل غير قانوني. ال ينبغي أن اختطف أو أن يتم بيعي أو االتجار بي.  
 يجب على الحكومة التأكد من أنه ال يتم استغاللي.

 

 تطوري لدي الحق في أن أبقى في مأمن من األشياء التي قد تضر ب  (36

ال ينبغي علي القيام بعمل غير آمن. هذا   -يجب أن أكون محمًيا من أي أنشطة يمكن أن تضر بتطوري. على سبيل المثال 
أن يطلبوا مني فقط القيام   عليهم . كما يجبمناسباً يحق لهم ذلك فقط عندما يكون عمري  عمل لديهمأ يعني أن األشخاص الذين 

 بأشياء آمنة.
 

 يحق لي أال أعاقب بطريقة قاسية أو مؤذية   (37

سجن مع البالغين. يجب أن ُيسمح لي بالبقاء على  في  كون عامل بقسوة. ال ينبغي أن أ، ال ينبغي أن أُ إذا قمت بانتهاك القانون 
 لدي الحق في الحصول على مساعدة قانونية.كما اتصال مع عائلتي. 

 

 15ال ُيسمح لي باالنضمام إلى الجيش حتى يصبح عمري   (38

ال ُيسمح لي باالنضمام إلى الجيش حتى بلوغ سن الخامسة عشر. إذا كان بلدي في حالة حرب، يجب أن أحصل على الحماية  
 الخاصة. 

 

 إذا تعرضت لإليذاء أو اإلهمال أو المعاملة السيئة في أن يتم تقديم المساعدة لي  لدي الحق    (39

أشعر بتحسن. على سبيل   حتى، يجب أن أحصل على مساعدة خاصة ة أو اإلهمال أو المعاملة السيئةتعرضت لإلصاب إذا 
همال أو سوء المعاملة أو العقوبة أو التورط التعرض لإل  بعد  ذلكلدي الحق في الحصول على الدعم إذا كنت أرغب في    -المثال  

 في حرب.
 

 القانون  ق خر ة وأن أعامل معاملة عادلة إذا كنت متهمًا بلدي الحق في الحصول على مساعدة قانوني  (40

في السجن   الّصغار  ناوضع األطفال أو الشبّ  يتمقانونية. يجب أال المساعدة ال، يجب أن أحصل على إذا اتهمت بخرق القانون 
 . إال في أخطر الجرائم

 

 

 

 

 

 

 



 ل الجيد! العم هذا  ، يجب علينا مواصلة لنا بلدنا أفضل من األمم المتحدةعندما يعام (41

، فينبغي أن تبقى تلك القوانين.  حقوق الطفلاألمم المّتحدة ل اتفاقيةأفضل من مواد إذا كانت القوانين في بلدي تحميني بشكل 
 .اهي أساس يمكن للحكومات أن تبني عليه حقوق الطفلاألمم المّتحدة ل اتفاقيةالحقوق المدرجة في 

 

 حقوق الطفل األمم المّتحدة ل يجب أن يعلم الجميع عن اتفاقية  (42

قيامهم   حقوق الطفل. يجب عليهم التأكد من األمم المّتحدة ل  اتفاقية  أن البالغين واألطفال يعرفون ن مهمة الحكومة هي التأكد من  إ
 فعالة. بذلك بطريقة مناسبة و 
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