قانون حقوق الطفل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
قانون اتحادي رقم ( )3لسنة 2016
بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”.
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قانون اتحادي رقم ( )3لسنة 2016
بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
 -بعد االطالع على الد�ستور .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م  ،ب�ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزارء  ،وتعديالته .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1972م  ،يف �ش�أن التعليم الإلزامي وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة 1972م  ،يف �ش�أن اجلن�سية وجوازاتال�سفر  ،وتعديالته .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة 1976م  ،يف �ش�أن الأحداث اجلانحنيوامل�رشدين .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1980م ،يف �ش�أن تنظيم عالقاتالعمل  ،وتعديالته .

 -وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1983م  ،يف �ش�أن دور احل�ضانة ،

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985م  ،ب�إ�صدار قانون املعامالتاملدنية  ،وتعديالته .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987م ب�إ�صدار قانون العقوبات ،وتعديالته .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة 1992م  ،ب�إ�صدار قانون الإجراءاتاجلزائية  ،وتعديالته.
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 وعلى القانون االحتادي رقم ( )43ل�سنة 1992م  ،يف �ش�أن تنظيم املن�ش�آتالعقابية .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة 1995م  ،يف �ش�أن مكافحة املواداملخدرة وامل�ؤثرات العقلية  ،وتعديالته .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م  ،يف �ش�أن ال�سري واملرور،وتعديالته .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1996م  ،ب�ش�أن اخت�صا�ص املحاكمال�رشعية بنظر بع�ض اجلرائم .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 2001م  ،يف �ش�أن ال�ضماناالجتماعي .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2001م  ،ب�ش�أن �إن�شاء هيئةالإمارات للموا�صفات واملقايي�س  ،وتعديالته .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2002م  ،ب�ش�أن حقوق امل�ؤلفواحلقوق املجاورة  ،وتعديالته.
 وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )1ل�سنة 2003م  ،ب�إن�شاء املجل�سالأعلى للأمومة والطفولة .

 وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة 2003م  ،ب�ش�أن تنظيم قطاعاالت�صاالت  ،وتعديالته .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة 2005م  ،يف �ش�أن الأحوالال�شخ�صية .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 2006م  ،يف �ش�أن حقوق املعاقنيوتعديالته .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )51ل�سنة 2006م  ،يف �ش�أن مكافحة جرائماالجتار بالب�رش  ،وتعديالته .
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 وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م  ،ب�ش�أن املواردالب�رشية يف احلكومة االحتادية  ،وتعديالته .

 -وعلى القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة 2009م  ،يف �ش�أن مكافحة التبغ .

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 2009م  ،يف �ش�أن قيد املواليدوالوفيات .
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 2012م  ،يف �ش�أن رعاية الأطفالجمهويل الن�سب .

 وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2012م  ،يف �ش�أن مكافحةجرائم تقنية املعلومات .
 وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2013م  ،ب�ش�أن الأ�سلحةوالذخائر واملتفجرات والعتاد الع�سكري .
 وبنا ًء على ما عر�ضته وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،وموافقة جمل�س الوزراءواملجل�س الوطني االحتادي  ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد .

�أ�صدرنا القانون الآتي:
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الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()1
التعريفات

يف تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين
املبينة قرين كل منها  ،ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك :
:

الدولة

:

الوزارة

الإمارات العربية املتحدة .

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية *.

الوزير

:

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية .

اجلهات املعنية

:

ال�سلطات املحلية املعنية ب�ش�ؤون الطفل .

ال�سلطات املخت�صة :
الطفل
			
القائم على رعاية
الطفل

		

ال�سلطات االحتادية املعنية ب�ش�ؤون الطفل .

:

كل �إن�سان ولد حيا ً ومل يتم الثامنة ع�رشة

:

ال�شخ�ص امل�س�ؤول قانونا ً عن الطفل �أو من

ميالدية من عمره .

يعهد �إليه برعايته .

الأ�رسة احلا�ضنة

:

الأ�رسة البديلة التي يعهد �إليها بح�ضانة ورعاية

اخت�صا�صي حماية

:

ال�شخ�ص املرخ�ص واملكلف من ال�سلطة

			
الطفل

		

			
		

الطفل .

املخت�صة �أو اجلهات املعنية – ح�سب الأحوال –

باملحافظة على حقوق الطــــــفل وحمايته يف
حدود اخت�صا�صاته ح�سبما ورد يف هذا القانون .

*وزارة تنمية املجتمع حاليا ً
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�سوء معاملة الطفل :

			

			

كل فعل �أو امتناع من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �أذى

للطفل يحول دون تن�شئته ومنوه على نحو �سليم
و�آمن و�صحي .

:

عدم قيام الوالدين �أو القائم على رعاية الطفل

			

و�سالمته البدنية والنف�سية والعقلية والأخالقية

�إهمال الطفل
			

			

باتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على حياته

من اخلطر ،وحماية حقوقه املختلفة .

:

اال�ستخدام املتعمد للقوة �ضد �أي طفل من

			

ل�صحة الطفل �أو منوه �أو بقائه على قيد احلياة.

العنف �ضد الطفل
			

:

امل�صلحة الف�ضلى
للطفل

هي جعل م�صلحة الطفل فوق اعتبار وذات

		�أولوية و�أف�ضلية يف جميع الظروف ومهما

			
�إباحية الأطفال

قبل �أي فرد �أو جماعة ت�ؤدي �إىل �رضر فعلي

كانت م�صالح الأطراف الأخرى .

�	:إنتاج �أو عر�ض �أو ن�رش �أو حيازة �أو تداول �صورة �أو

			

فيلم �أو ر�سم عن طريق و�سيلة من و�سائل

			

غريها �أو �أية و�سيلة �أخرى يظهر فيها الطفل

			

جن�سي واقعي وحقيقي �أو خيايل �أو باملحاكاة .

			
			

االت�صال �أو �شبكات التوا�صل االجتماعية �أو

يف و�ضع م�شني يف عمل جن�سي �أو عر�ض
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المادة (2)
تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على حتقيق الآتي :

ا  .احلفاظ على حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء وتوفري كل الفر�ص
الالزمة لت�سهيل ذلك والتمتع بحياة حرة و�آمنة ومتطورة .
2 .حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال واال�ستغالل و�سوء املعاملة ومن
�أي عنف بدين ونف�سي يتجاوز املتعارفعليه �رشعا ً و قانونا ً كحق للوالدين
ومن يف حكمهم يف ت�أديب �أبنائهم .
3 .تن�شئة الطفل على التم�سك بعقيدته الإ�سالمية واالعتزاز بهويته
الوطنية واحرتام ثقافة الت�آخي الإن�ساين .
4 .حماية امل�صالح الف�ضلى للطفل .

 5 .توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته يف جمتمع ت�سوده قيم
العدالة وامل�ساواة والت�سامح واالعتدال .
6 .تن�شئة الطفل على التحلي بالأخالق الفا�ضلة وبخا�صة احرتام والديه
وحميطه العائلي واالجتماعي .
7 .ن�رش ثقافة حقوق الطفل على �أو�سع نطاق ممكن با�ستخدام الو�سائل
املنا�سبة .
8� .إ�رشاك الطفل يف جماالت احلياة املجتمعية وفقا ً ل�سنه ودرجة ن�ضجه
وقدراته املتطورة حتى ين�ش�أ على خ�صال حب العمل واملبادرة والك�سب
امل�رشوع وروح االعتماد على الذات .
المادة (3)
يكفل هذا القانون متتع الطفل بجميع احلقوق املقررة مبوجبه والت�رشيعات
الأخرى ال�سارية يف الدولة وحمايته دون متييز ب�سبب �أ�صله �أو جن�سه �أو
موطنه �أو عقيدته الدينية �أو مركزه االجتماعي �أو �إعاقته .
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المادة ()4
ا  .الأ�رسة الطبيعية هي البيئة الأوىل الف�ضلى لتن�شئة الطفل وتكفل
الدولة وجودها و�صونها وحمايتها ورعايتها مبا يحقق حقوق الطفل
وم�صاحله الف�ضلى وي�ستعا�ض عنها عند االقت�ضاء بالأ�رسة البديلة .
 2 .تكون حلماية الطفل وم�صاحله الف�ضلى الأولوية يف كافة القرارات
والإجراءات التي تتخذ يف �ش�أنه  ،وتعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات
املعنية على حتقيق ذلك باتخاذ الإجراءات الالزمة ومنها :

�أ� -ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنف�سية والبدنية يف ظل
الظروف اخلا�صة ب�سنه و�صحته وو�سطه العائلي وبخا�صة حقه يف
احل�ضانة .
ب�-إعطاء الطفل �أولوية احلماية والرعاية والإغاثة والتوجيه يف حاالت
الطوارئ والكوارث والنزاعات امل�سلحة ومن �أية جرمية ترتكب �ضده .
ج -عدم الإ�رضار النف�سي بالطفل يف كافة مراحل جمع اال�ستدالالت
والتحقيق واملحاكمة �سوا ًء �أكان �أحد �أطراف الق�ضية �أو �شاهدا ً فيها .
المادة ()5
للطفل احلق يف احرتام خ�صو�صيته وفقا ً للنظام العام والآداب مع مراعاة
حقوق وم�س�ؤوليات من يقوم على رعايته طبقا ً للقانون .
المادة ()6
تعمل اجلهات املعنية امل�س�ؤولة على تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي
ت�ضعها ال�سلطات املخت�صة يف جميع املجاالتاخلا�صة بالطفل .
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الفصل الثاىي
الحقوق األساسية
المادة ()7
 .1للطفل احلق يف احلياة والأمان على نف�سه .

2 .تكفل الدولة منو الطفل وتطوره ورعايته وفقا ً للقانون .
المادة (8)
للطفل احلق منذ والدته يف ا�سم ال يكون منطويا ً على حتقري �أو مهانة
لكرامته �أو منافيا ً للعقائد الدينية والعرف .
المادة (9)
ي�سجل الطفل بعد والدته فورا ً يف �سجل املواليد طبقا ً للنظام القانوين
املقرر يف هذا ال�ش�أن .
المادة ()10
للطفل احلق يف جن�سية وفقا ً لأحكام القوانني املعمول بها يف الدولة .
المادة (ا ا)
 .1للطفل احلق يف الن�سب �إىل والديه ال�رشعيني طبقا ً للقوانني ال�سارية يف
الدولة .
 2 .يلتزم كل من والدي الطفل �أو من له �سلطة عليه قانونا ً با�ستخراج
الأوراق التي تثبت واقعة ميالده وجن�سيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى
اخلا�صة به طبقا ً للقوانني ال�سارية يف الدولة .
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المادة ()12
 .1للطفل حق التعبري عن �آرائه بحرية وفقا ً ل�سنه ودرجة ن�ضجه و مبا يتفق
مع النظام العام والآداب العامة والقوانني ال�سارية يف الدولة .
2 .وتتاح له الفر�صة الالزمة للإف�صاح عن �آرائه فيما يتخذ ب�ش�أنه من تدابري
يف حدود القوانني املعمول بها .
المادة ()13
يُحظر تعري�ض الطفل لأي تدخل تع�سفي �أو �إجراء غري قانوين يف حياته
�أو �أ�رسته �أو منزله �أو مرا�سالته  ،كما يحظر امل�سا�س ب�رشفه �أو �سمعته.
وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع �صور �إباحية الأطفال وفقا ً
للت�رشيعات ال�سارية .
المادة ()14
تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على الآتي :

 .1حظر ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�رشة .

2 .حظر اال�ستغالل االقت�صادي والت�شغيل يف �أي �أعمال تعر�ض الأطفال
للخطر �سواء بحكم طبيعتها �أو لظروف القيام بها  .

وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون وقانون العمل �رشوط و�أ�س�س ت�شغيل
الأطفال .
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الفصل الثالث
الحقوق األسرية
المادة (15)
 .1يلتزم والدا الطفل ومن يف حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفري
متطلبات الأمان الأ�رسي للطفل يف كنف �أ�رسة متما�سكة ومت�ضامنة .
2 .يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل امل�س�ؤوليات والواجبات املنوطة به
يف تربية الطفل ورعايته وتوجيهه و�إر�شاده ومنائه على الوجه الأف�ضل .
المادة ()16
مع مراعاة القوانني املعمول بها  ،للطفل احلق يف التعرف على والديه
و�أ�رسته الطبيعية وتلقي رعايتهما  ،واالحتفاظ بعالقات �شخ�صية
وات�صاالت مبا�رشة مع كليهما .
المادة ()17
للطفل احلق يف احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة وحماية نف�سه وعر�ضه
ودينه وماله وفقا ً للقوانني املعمول بها يف الدولة .

الفصل الرابع
الحقوق الصحية
المادة ()18
للطفل احلق يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية وفقا ً لقوانني و�أنظمة
الرعاية ال�صحية املعمول بها يف الدولة.
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المادة (19)
تعمل الدولة على تطوير قدراتها يف جمال الرعاية ال�صحية الوقائية
والعالجية والنف�سية والإر�شاد ال�صحي املتعلق ب�صحة الطفل وتغذيته
وحمايته .
المادة (20)
تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على تقدمي الرعاية ال�صحية
للأمهات قبل الوالدة وبعدها وفقالت�رشيعات ال�سارية .

كما تتخذ ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية التدابري املمكنة ملا ي�أتي :

 .1وقاية الطفل من خماطر و�أ�رضار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها .
2 .القيام بدور بناء وفاعل يف التوعية يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي
وبخا�صة فيما يتعلق مبجاالت �صحة الطفل وتغذيته ومزايا الر�ضاعة
الطبيعية والوقاية من الأمرا�ض واحلوادث وم�ضار التدخني وو�ضع
ال�سيا�سات والربامج الالزمة للنهو�ض بالإعالم ال�صحي يف هذا ال�ش�أن .
3 .تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على اتخاذ التدابري الالزمة
لوقاية وحماية الأطفال من ا�ستخدام املواد املخدرة وامل�سكرة واملن�شطة
وكافة �أنواع املواد امل�ؤثرة على العقل �أو امل�ساهمة يف انتاجها �أو االجتار
بها �أو ترويجها .
4 .دعم نظام ال�صحة املدر�سية ليقوم بدوره يف جمال الوقاية والعالج
والإر�شاد ال�صحي .
5 .الوقاية من الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية واخلطرة واملزمنة وتوفري التطعيمات
والتح�صينات الالزمة .
6 .و�ضع الربامج اخلا�صة بتدريب العاملني يف قطاع �صحة الطفل والأم
و�إعدادهم لتحقيق �أهداف هذا القانون .
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7 .القيام بالرعاية النف�سية مبا يت�ضمن منو الطفل عقليا ً ووجدانيا ً
واجتماعيا ً ولغويا ً .
8 .اتخاذ التدابر الالزمة للك�شف املبكر على الأطفال لت�شخي�ص حاالت
الإعاقة والأمر�ض املزمنة .
المادة ()21
يُحظر القيام ب�أي من الأفعال الآتية :

ا .بيع �أو ال�رشوع يف بيع التبغ �أو منتجاته للطفل  ،وللبائع احلق يف �أن
يطلب من امل�شرتي تقدمي الدليل على بلوغه �سن الثامنة ع�رشة .
2 .التدخني يف و�سائل املوا�صالت العامة واخلا�صة والأماكن املغلقة حال
وجود طفل .
3 .بيع �أو ال�رشوع يف بيع امل�رشوبات الكحولية للطفل  ،و�أية مواد �أخرى
ت�شكل خطورة على �صحته يتم حتديدها بقرار ي�صدر من جمل�س الوزراء .
4 .ا�سترياد �أو تداول مواد خمالفة للموا�صفات املعتمدة يف الدولة لغذاء �أو
م�ستلزمات �أو مكمالت غذائية �أو �صحية �أو هرمونية �أو لعب الأطفال .

الفصل الخامس
الحقوق االجتماعية
المادة ()22
تعمل الدولة على توفري م�ستوى معي�شي مالئم لنمو الطفل البدين
والعقلي والنف�سي واالجتماعي وفقا ً للقوانني املعمول بها .
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المادة ()23
للأطفال الذين لي�س لديهم عائل مقتدر �أو م�صدر دخل احلق يف احل�صول
على م�ساعده الدولة وفقا ً للقوانني املعمول بها .
المادة ( 24)
مع مراعاة قانوين الأحوال ال�شخ�صية وجمهويل الن�سب ،للطفل املحروم
من بيئته العائلية الطبيعية ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة احلق يف الرعاية
البديلة من خالل :
 . 1الأ�رسة احلا�ضنة .

2 .م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية العامة �أو اخلا�صة �إذا مل تتوافر الأ�رسة
احلا�ضنة .

الفصل السادس
الحقوق الثقافية
المادة ()25
للطفل احلق يف امتالك املعرفة وو�سائل االبتكار والإبداع  ،وله يف �سبيل
ذلك امل�شاركة يف تنفيذ الربامج الرتفيهية والثقافية والفنية والعلمية
التي تتفق مع �سنه ومع النظام العام والآداب العامة ،وت�ضع ال�سلطات
املخت�صة واجلهات املعنية الربامج الالزمة لذلك .
المادة ()26
يُحظر ن�رش �أو عر�ض �أو تداول �أو حيازة �أو �إنتاج �أية م�صنفات مرئية �أو
م�سموعة �أو مطبوعة �أو �ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل
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اجلن�سية �أو تزين له ال�سلوكيات املخالفة للنظام العام والآداب العامة �أو
يكون من �ش�أنها الت�شجيع على االنحراف يف ال�سلوك .
المادة ()27
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال
�إليها  ،و�ضوابط دخول غريها من الأماكن .
المادة (28)
على مديري دور العر�ض التي تعر�ض �أفالما ً �سينمائية و قنوات البث
التلفزيوين وغريها من الأماكن املماثلة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة
�أن يعلنوا وفى مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول �أو امل�شاهدة
للأطفال طبقا ً ملا تن�ص عليه الالئحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح
الأخرى املعمول بها .
المادة (29)
يجب على �رشكات االت�صاالت ومزودي خدمات �شبكة املعلومات الإلكرتونية
�إبالغ ال�سلطات املخت�صة �أو اجلهات املعنية عن �أية مواد لإباحية الأطفال
يتم تداولها عرب مواقع و�شبكة املعلومات الإلكرتونية بالإ�ضافة �إىل تقدمي
املعلومات والبيانات ال�رضورية عن الأ�شخا�ص �أو اجلهات �أو املواقع التي
تتداول هذه املواد �أو تعمد �إىل التغرير بالأطفال .
المادة ()30
تعمل الدولة على تكوين جمال�س وجمعيات و�أندية ومراكز خا�صة
بالطفل  ،تخت�ص بتنمية اجلوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية
وغريها للأطفال .
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الفصل السابع
الحقوق التعليمية
المادة ()31
لكل طفل احلق يف التعليم  ،كما تعمل الدولة على حتقيق ت�ساوي الفر�ص
املتاحة بني جميع الأطفال وفقا ً للقواننيال�سارية .
المادة ()32
تتخذ الدولة يف جمال التعليم التدابري الآتية :
 . 1منع ت�رسب الأطفال من املدار�س .

2 .تعزيز م�شاركة الأطفال و�أولياء �أمورهم يف القرارات اخلا�صة بالأطفال .

3 .حظر جميع �أ�شكال العنف يف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملحافظة على
كرامة الطفل عند اتخاذ القرارت �أو و�ضع الربامج .
4 .تطوير نظام التعليم ومبا ي�شمل ريا�ض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية
كل طفل يف املجاالت العقلية والبدنية والوجدانية واالجتماعية
واخللقية .
5 .و�ضع برامج حمددة ومنظمة للإبالغ وال�شكوى بهدف ت�أمني التحقيق
يف الأفعال والتجاوزات املخالفة للحقوق التعليمية والواردة يف هذا
القانون على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية .
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الفصل الثامن
الحق في الحماية
يعترب بوجه خا�ص مما يهدد الطفل �أو يهدد �سالمته البدنية �أو النف�سية �أو
الأخالقية �أو العقلية وي�ستدعي حقه يف احلماية ما ي�أتي :
 .1فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل �أو كافل .
2 .تعر�ض الطفل للنبذ والإهمال والت�رشد .

3 .التق�صري البني واملتوا�صل يف الرتبية والرعاية .
4 .اعتياد �سوء معاملة الطفل .

5 .تعر�ض الطفل لال�ستغالل �أو الإ�ساءة اجلن�سية .

6 .تعر�ض الطفل لال�ستغالل من قبل التنظيمات غري امل�رشوعة ويف الإجرام
املنظم كزرع �أفكار التع�صب والكراهية �أو حتري�ضه على القيام ب�أعمال
العنف والرتويع .
7 .تعري�ض الطفل للت�سول �أو ا�ستغالله اقت�صاديا ً .

8 .عجز الوالدين �أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته �أو تربيته .

9 .تعر�ض الطفل للخطف �أو البيع �أو االجتار به لأي غر�ض �أو ا�ستغالله ب�أي
�شكل من الأ�شكال .

� .10إ�صابة الطفل ب�إعاقة عقلية �أو نف�سية ت�ؤثر يف قدرته على الإدراك .
المادة ()34

يُحظر تعري�ض �سالمة الطفل العقلية �أو النف�سية �أو البدنية �أو الأخالقية
للخطر �سواء بتخلي القائم على رعايته عنه �أو تركه مبكان �أو م�ؤ�س�سة
رعاية بدون موجب � ،أو رف�ض قبول الطفل من القائم على رعايته� ،أو
االمتناع عن مداواته والقيام على �ش�ؤونه .
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المادة ()35
يحظر على القائم على رعاية الطفل تعري�ضه للنبذ �أو الت�رشد �أو الإهمال
�أو اعتياد تركه دون رقابة �أو متابعة �أو التخلي عن �إر�شاده وتوجيهه �أو عدم
القيام على �ش�ؤونه �أو عدم �إحلاقه ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو تركه يف
حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خالل مرحلة التعليم الإلزامي .
المادة ()36
مع مراعاة ما ورد يف البند (2) من املادة (2) من هذا القانون يحظر تعري�ض
الطفل للتعذيب �أو االعتداء على �سالمته البدنية �أو �إتيان �أي عمل ينطوي
على الق�سوة من �ش�أنه الت�أثري على توازن الطفل العاطفي �أو النف�سي �أو
العقلي �أو الأخالقي .
المادة ()37
يُحظر القيام ب�أي من الأفعال الآتية :

 . 1ا�ستخدام طفل �أو ا�ستغالله يف ت�صوير �أو ت�سجيل �أو �إنتاج مواد �إباحية .
2� .إنتاج �أو ن�رش �أو توزيع �أو ت�سهيل و�صول الأطفال ملواد �إباحية ب�أية و�سيلة .
3 .حيازة مواد �إباحية الأطفال بغ�ض النظر عن نية التوزيع .

4 .تنزيل �أو حتميل �أو �إر�سال مواد �إباحية الأطفال عن طريق �شبكة املعلومات
الإلكرتونية �أو عرب �أية و�سيلــة �أخرى من و�سائل االت�صال �أو تقنيـــة
املعلومات .
 5 .م�ساهمة القائم على رعاية الطفل يف م�شاركة الطفل يف �إنتاج �أو
ت�صوير مواد �إباحية الأطفال �أو �أية �أعمال جن�سية �أخرى �أو ال�سماح له
بذلك �أو م�ساعدته يف �أي من هذه الأفعال .
7 .ا�سنغالل الطفل ا�ستغالال ً جن�سيا ً بتعري�ضه �أو تهيئته لأعمال الدعارة
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�أو الفجور �سواء مبقابل �أو دون مقابل ،وبطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة .
المادة ()38
يحظر ما ي�أتي :

 .1ا�ستغالل الطفل يف الت�سول .

2 .ت�شغيل الطفل يف ظروف خمالفة للقانون .

3 .تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه �أو ي�رض ب�صحته �أو ب�سالمته البدنية
�أو النف�سية �أو الأخالقية �أو العقلية .

الفصل التاسع
آليات الحماية
المادة (39)
1 .تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية بالتن�سيق مع الوزارة على
�إن�شاء وحدات حلماية الطفل تهدف �إىل و�ضع وتنفيذ �آليات وتدابري
حماية الطفل املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .
2 .حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما ي�أتي :

	�أ .اخت�صا�صات وحدات حماية الطفل و�آليات عملها .

ب .ال�رشوط الالزم توافرها يف اخت�صا�صي حماية الطفل .

المادة (40)
ي�ؤدي اخت�صا�صي حماية الطفل قبل مبا�رشة مهامه اليمني القانونية
ويخت�ص بالآتي :
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 .1التدخل الوقائي يف جميع احلاالت التي يتبني فيها � ،أن �صحة الطفل
و�سالمته البدنية �أو النف�سية �أو الأخالقية �أو العقلية مهددة �أو معر�ضة
للخطر .
2 .التدخل العالجي يف جميع حاالت االعتداء  ،واال�ستغالل  ،والإهمال وكافة
احلاالت املن�صو�ص عليها باملادة (33) من هذا القانون .
المادة (41)
الخت�صا�صي حماية الطفل عند القيام مبهام عمله ال�صالحيات الآتية :

ا .جمع اال�ستدالالت حول الوقائع مو�ضوع البالغ وح�ضور جل�سات التحقيق
واملحاكمة �إن اقت�ضى الأمر .
2 .الدخول مبفرده �أو م�صطحبا ً من يرى احلاجة �إليه �إىل �أي مكان يوجد فيه
الطفل وب�إذن �صاحبه مع وجوب �إظهار بطاقة تثبت �صفته .
3 .اتخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف �ش�أن الطفل وذلك على النحو الذي
حتدده الالئحة التنفيذية لهذاالقانون .
 ٩ .اال�ستعانة بالأبحاث االجتماعية من �أجل الو�صول �إىل تقدير حقيقه
الو�ضع اخلا�ص بالطفل .
المادة (42)
ا  .لكل �شخ�ص �إبالغ اخت�صا�صي حماية الطفل �أو وحدات حماية الطفل
�إذا كان هناك ما يهدد �سالمته �أو �صحته البدنية �أو النف�سية �أو
الأخالقية �أو العقلية .
2 .يكون الإبالغ وجوبيا ً على املربني والأطباء واالخت�صا�صيني االجتماعيني
�أو غريهم ممن تعهد �إليهم حماية الأطفال �أو العناية بهم �أو تعليمهم .
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الماده ( 43)
على كل �شخ�ص بلغ �سن الر�شد ،م�ساعدة �أي طفل يطلب منه �إبالغ
ال�سلطات املخت�صة �أو اجلهات املعنية مبعاناته �أو معاناة �أي من �إخوته �أو
�أي طفل �آخر يف �إحدى احلاالت املبينة باملادة ( )33من هذا القانون .
المادة ()44
ال يجوز الإف�صاح عن هوية من قام بالإبالغ �إال بر�ضاه ويحظر الك�شف
عن هوية كافة �أطراف الواقعة وال�شهود يف ق�ضايا االعتداء على الطفل
�أو �سوء معاملته وذلك عند ا�ستخدام املعلومات يف التحليالت �أو التقارير
الإعالمية �أو ن�رش كل ما ميكن من التعرف على �شخ�صيته .
المادة (45)
على اجلهات املعنية واملخت�صة توفري احلماية لل�شهود يف جميع مراحل
الدعوى اجلزائية .

الفصل العاشر
تدابير الحماية
المادة ()46
مع مراعاة �أحكام املادتني (47) و (51) من هذا القانون  ،على اخت�صا�صي
حماية الطفل باالتفاق مع القائم على رعاية الطفل  ،اتخاذ التدابري الالزمة
�إذا وجد ما يهدد �سالمته �أو �صحته البدنية �أو النف�سية �أو الأخالقية �أو
العقلية  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
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المادة (47)
مع مراعاة حكم املادة ( )51من هذا القانون  ،يقوم اخت�صا�صي حماية
الطفل بتقدمي املقرتحات التالية �إىل والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته ،
وذلك �إذا ثبت له وجود ما يهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو
النف�سية �أو الأخالقية �أو العقلية :
� .1إبقاء الطفل لدى عائلته �رشيطة :

�أ -التزام والدي الطفل �أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات
الالزمة لرفع اخلطر املحدق بالطفل و�إبقائه حتت رقابة دورية من
اخت�صا�صي حماية الطفل .

ب -تنظيم طرق التدخل االجتماعي من اجلهات املعنية وال�سلطات
املخت�صة  -بح�سب الأحوال  -بتقدمي اخلدمات وامل�ساعدة االجتماعية
الالزمة للطفل وعائلته .

ج -اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع �أي ات�صال بني الطفل و ما يهدد �سالمته
�أو �صحته البدنية �أو النف�سية �أو الأخالقية �أو العقلية .
� .2إيداع الطفل م�ؤقتا ً لدى �أ�رسة بديلة �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة اجتماعية �أو
تربوية �أو �صحية مالئمة عامة كانت �أو خا�صة وفق ال�ضوابط التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (48)
يف حال تو�صل اخت�صا�صي حماية الطفل للتدابري املالئمة ذات ال�صبغة
االتفاقية ف�إنه يتم تدوين ذلك االتفاق وتالوته وتوقيعه من خمتلف
الأطراف مبا يف ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثالثة ع�رش عاما ً .
ويقوم االخت�صا�صي ب�صفة دورية مبتابعة نتائج التدابري االتفاقية املتخذة
ويقرر عند االقت�ضاء تعديلها مبا ي�ضمن  -قدر الإمكان � -إبقاء الطفل
يف حميطه العائلي .
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المادة ( 49)
يجب على اخت�صا�صي حماية الطفل �أن يخطر والدي الطفل �أو من يقوم
على رعايته والطفل الذي بلغ عمر ثالثة ع�رش عاما ً بحقهم يف رف�ض
التدبري املقرتح عليهم .
المادة ()50
 .1على اخت�صا�صي حماية الطفل رفع الأمر �إىل اجلهة التي يتبع لها التخاذ
الإجراء املنا�سب يف احلالتني الآتيتني :

�أ .عدم الو�صول �إىل اتفاق خالل خم�سة ع�رش يوما ً من تاريخ ات�صال علمه
باحلالة .
ب .نق�ض االتفاق من قبل والدي الطفل �أو من يقوم على رعاية الطفل �أو
من قبل الطفل الذي بلغ عمر ثالثة ع�رش عاما ً .
2 .على اجلهة التي يتبع لها �إخت�صا�صي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع
الأمر �إىل النيابة العامة .

المادة ()51
 .1مبراعاة �أحكام املواد ( 33) و ()34و ( 35) و ( )36و ( 37) و ( )38يعترب �رضرا ً
بليغا ً �أو خطرا ً حمدقا ً كل فعل �أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل �أو
�سالمته �أو �صحته البدنية �أو النف�سية �أو الأخالقية �أو العقلية ب�شكل
ال ميكن تالفيه مبرور الوقت .

2 .مع مراعاة حرمة �أماكن ال�سكنى يبادر اخت�صا�صي حماية الطفل يف
حالة وقوع �رضر بليغ على الطفل �أو وجود خطر حمدق به وقبل احل�صول
على �إذن ق�ضائي �إىل �إخراجه من املكان املوجود فيه وو�ضعه مبكان
�آمن وحتت م�سئوليته ال�شخ�صية وله يف ذلك اال�ستعانة بال�سلطات
العامة .
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3 .على اخت�صا�صي حماية الطفل ا�ست�صدار �أمر ق�ضائي با�ستمرار اتخاذ
التدابري املن�صو�ص عليها يف البند ( )2من هذه املادة  ،وذلك خالل (24)
�ساعة من وقت �إخراج الطفل  ،وي�صدر القا�ضي املخت�ص قراره خالل
(24) �ساعة من عر�ض الطلب .

المادة ()52
يكون الخت�صا�صي حماية الطفل الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل باالتفاق مع الوزير �أو اجلهات املعنية �صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات ما يقع باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا ً له .
المادة ()53
على النيابة العامة واجلهات الق�ضائية اال�ستعانة باخت�صا�صي حماية
الطفل يف التحقيقات واملحاكمات التي يتواجد فيها الطفل .
المادة (54)
 .1يُحظر على كل من �أدين يف جرمية من جرائم االعتداء اجلن�سي �أو جرمية من
جرائم �إباحية الأطفال �أن يعمل يف وظيفة �أو عمل يجعله يت�صل فيه
ات�صاال ً مبا�رشا ً مع الأطفال �أو يخالطهم ب�سببه و�إن رد �إليه اعتباره .
2 .يحكم القا�ضي على كل من �أدين بجرمية اعتداء جن�سي على طفل ب�أن
مينع املدان من الإقامة يف املنطقة التي ي�سكن فيها الطفل املعتدى
عليه بحدود خم�سة كيلومرتات مربعة حميطة مبقر �إقامة الطفل .
3 .ويف جميع الأحوال ال يتم الإفراج عن ال�شخ�ص املحكوم عليه باحلب�س
�أو بال�سجن يف جرمية من جرائم االعتداء اجلن�سي على طفل �إال بعد �أن
يتم �إخ�ضاعه قبل انتهاء مدة حب�سه �أو �سجنه لفحو�صات واختبارات
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نف�سية للت�أكد من عدم ت�شكيله خطورة اجتماعية  ،ويف حالة ثبوت
ذلك ت�أمر املحكمة ب�إيداعه م�أوى عالجيا ً بعد انتهاء مدة حب�سه �أو
�سجنه  ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم �إيداع املحكوم
عليه يف م�أوى عالجي و�إجراءات النظر يف طلبات الإفراج .
المادة ()55
ين�ش�أ بالوزارة �سجل بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة  ،تقيد فيه حاالت
�سوء معاملة الأطفال مبجملها  ،وكل ما يدون يف هذا ال�سجل �رسي
وال يجوز االطالع عليه �إال ب�إذن من النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة
ح�سب الأحوال .
المادة (56)
تقوم ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية بالتن�سيق مع الوزارة :

 .1بتحديد املعايري واملوا�صفات الهند�سية اخلا�صة وقوانني البناء وا�شرتاطات
ال�سالمة والأمان التي حتمي الطفل من �أي نوع من �أنواع الأذى وحتدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�ضوابط الالزمة لتطبيق هذه املعايري
واملوا�صفات واال�ستثناءات الواردة عليها .
2 .بو�ضع ال�ضوابط والإجراءات الالزمة حلماية �سالمة الطفل يف الأماكن
العامة والرتفيهية وو�سائل النقل العامة وحتدد الالئحة التنفيذيه هذه
ال�ضوابط والإجراءات املطلوبة .
3 .ت�رسي �أحكام البندين ( 1و 2) من هذه املادة على القطاعني احلكومي
واخلا�ص � ،إال ما ا�ستثنى منها بن�ص خا�ص فى الالئحة التنفيذية .
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المادة ()57
تتخذ ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية التدابري الآتية :

� .1ضمان �سالمة املنتجات مبا ال يهدد حقوق الطفل الواردة يف هذا القانون
وو�ضع �ضوابط الإعالنات الت�سويقية التي تتفق مع حق الطفل يف
ال�صحة والبقاء والنماء .
2 .مراقبة الأن�شطة التجارية مبا يكفل عدم تعري�ض الأطفال لأي خماطر
�أو �أ�رضار بيئية .

المادة ()58
تعمل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على �ضمان حماية الطفل
من �أخطار احلوادث املرورية وفقا ً لأحكام قانون ال�سري واملرور والقوانني
املعدلة له خا�صة الآتي :
 .1حظر جلو�س الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن ع�رش �سنوات يف املقاعد
الأمامية للمركبات بجميع �أنواعها .
2 .و�ضع �ضوابط يف �ش�أن ا�ستخدام الأطفال للدراجات الرتفيهية .
المادة ( 59)
مع مراعاة �أحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،على املحكمة املخت�صة
وقبل �أن حتكم باحل�ضانة طلب تقدمي تقرير مف�صل عن احلالة االجتماعية
والنف�سية وال�صحية واحلالة اجلنائية لل�شخ�ص طالب احل�ضانة �أو الذي
�ستحكم له باحل�ضانة �أو �إقرار يفيد عدم ارتكابه جلرمية خارج الدولة  ،وحتدد
الالئحة التنفيذية �إجراءات �إعداد هذا التقرير والإقرار .
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الفصل العادي عشر
العقوبات
المادة ()60
يعاقب باحلب�س �أو الغرامة التي ال تقل عن ()5,000خم�سة �آالف درهم كل
من خالف حكم من �أحكام البند ()2من املادة (� )11أو املواد (28) �أو (34) �أو
املادة (35) �أو البند (2) من املادة (42) من هذا القانون .
المادة ()61
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )5,000خم�سة �آالف درهم وال تزيد على
( )50,000خم�سني �ألف درهم كل من :
 .1خالف حكم املادة ()43من هذا القانون .

2 .منع اخت�صا�صي حماية الطفل من القيام مبهامه �أو �أعاقه عن مبا�رشة
عمله .
3� .أدىل مبعلومات خاطئة �أو تعمد �إخفاء احلقيقة ب�ش�أن و�ضع الطفل .



المادة ()62
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن (5,000) خم�سة �آالف درهم  ،كل من
خالف �أي حكم من �أحكام البند (2) مناملادة (21) من هذا القانون .
المادة ()63
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن
(15,000) خم�سة ع�رش �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف
�أي حكم من �أحكام البندين (3 ،1) من املاد( )21من هذا القانون .
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المادة ( 64)
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن
( )100,000مائة �ألف درهم وال تزيد على ( )1,000,000مليون درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من خالف �أي حكم من �أحكام البند (4) من املادة
(21) �أو املادة (29) من هذا القانون .
المادة ()65
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ع�رش �سنوات ،كل من خالف �أي حكم من
�أحكام البنود ( )6 ،5 ،2 ،1من املادة ()37من هذا القانون .
المادة ( 66)
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ()100,000
مائة �ألف درهم وال تزيد على (� )400,000أربعمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من خالف �أي حكم من �أحكام املادة (26) � ،أوالبندين (4،3)
من املادة (37) من هذا القانون .
المادة ()67
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال جتاوز �ستة �أ�شهر  ،وبالغرامة التي
ال تقل عن خم�سة �آالف ( )5,000درهم كل من خالف �أي حكم من �أحكام
املادة (27) من هذا القانون .
المادة ( )68
يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن (20,000) ع�رشين �ألف درهم ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف �أي حكم من �أحكام املادة (� )14أو
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حكم املادة (38) من هذا القانون .

ف�إذا كان العمل ي�شكل خطورة على حياة الطفل الذي مل يبلغ اخلام�سة
ع�رشة �أو �سالمته البدنية �أو العقلية �أو الأخالقية عد ذلك ظرفا ً م�شددا ً .
المادة ()69
يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن (50,000) خم�سني �ألف درهم ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم املادة (36) من هذا القانون .
المادة ( 70)
يف تطبيق �أحكام هذا القانون ال يعتد بادعاء اجلاين عدم العلم ب�سن
املجني عليه .
المادة ()7١
ال تخل العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص
عليها �أي قانون �آخر .

الفصل الثاني عشر
األحكام الختامية
المادة ( )72
ال تخل �أحكام هذا القانون ب�أية حقوق و�أوجه حماية تكفل للطفل التمتع
بطريقة �أف�ضل بكافة احلقوق واحلريات العامة وب�أوجه احلماية والرعاية
املن�صو�ص عليها يف ت�رشيعات �أخرى معمول بها .
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المادة ()73
يُ�صدر جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون
وذلك يف خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�رش القانون يف اجلريدة الر�سمية.
المادة ( ) 74
يُلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
المادة ( 75)
يُن�رش هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من
تاريخ ن�رشه .
خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا فى ق�رص الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ28 :جمادى الأوىل 1437هـ
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