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 [ يقصد بقانون الطفل ,,,,,,,,, بينما يقصد بحقوق الطفل ,,,,,,,,, ؟أ] 
 ,,,,,,  ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ؟ من خصائص حقوق الطفل[ ب]
 [ الحاالت التى يعد الطفل فييا معرضًا لإلنحراف ,,,,,,,  ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,, ؟ج]

التدابير التى يحكم بيا عمى االطفال فى ضوء التنظيم القانونى لممعاممة الجنائية المقررة لحقوق الطفل  ]د[
 تتضمن ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,؟   

 ,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ؟[ إىتمام الدولة بتأىيل االطفال المعاقين يتضمن ,,,,,,  ,,,هـ]
 مع تمنياتي  بالتوفيق و النجاح
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 : تربية نوعية الكليــــــــــــــــــة
 : رياض األطفالالقســـــــــــــــــــم
 : تشريعات و منظمات الطفولة امتحان مــــــــادة

 : رياض األطفال  الشعبــــــــــة: األولى                                                         ـةالفرقـــــــــــــــ
 4102 - 4102:  العام الجامعى: األول                                                         الفصل الدراسى

 : ساعتين  الزمــــــــــــــــن                                         4102/    1/     8:     التاريـــــــــــــــخ

 أجب عن األسئلة التالية :

 درجة ( 41)    ولاأل السؤال}
 "تعرض قانون الطفل لمعديد من المسائل الميمة فى مجال الرعاية الصحية لمطفل ".                                       

 .. ناقشى ذلك ؟     ةفى ضوء العبارة السابق
 



 االجابة :

 
  8مادة 

اليجوز لغير االطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت او خاصة اال لمن كان اسمها مقيدا 
 بسجالت المولدات او مساعدات المولدات او القابالت بوزارة الصحة . 

  9مادة 
 

  52مادة 
واقية من األمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم ال

والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها الالئحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او 
التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه 

الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم بالطعوم 
الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد 

 . 
  52مادة 

وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة  يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من األمراض المعدية ،
والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها الالئحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او 
التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه 

خص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مر
الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد 

 . 
 

  52مادة 
و يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده ا

المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميالد . وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه 
 البطاقة . 

  
 

 درجة ( 41)  اكمل ما يمى :   { ثانىال السؤال}
 [ يقصد بقانون الطفل ,,,,,,,,, بينما يقصد بحقوق الطفل ,,,,,,,,, ؟أ] 
 

 االجابة :

 
 :Child's law( 23)قانون الطفل رقم 

ىو ذلك المرسوم الذى يشتمل عمى أطر وأحكام تنظم حياة الطفل المصري , وتضمن لو حقوقو الصحية      
 واالجتماعية والثقافية والتعميمية وغيرىا منذ ميالده وحتى بموغو سن الثامنة عشر.   

 
 Child Rightsحقوق الطفل :



كانت أو معنوية يتمتع بيا الطفل وتقرىا المواثيق ىى مجموعة من الميزات أو القيم مادية   
والمعاىدات الدولية والقوانين الخاصة بالطفولة بحيث تحقق لمطفل الفائدة المرجوة فى شتى مجاالت الحياة 

 بغرض تكوين شخصية متكاممة ليصبح فردا ناجحا ونافعا لذاتو ولمجتمعو .
 
 ,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ؟,,,,,,  ,,,,, ,,,, , من خصائص حقوق الطفل[ ب]
 

 االجابة :

 
  خصائص حقوق الطفل

 
 اإلنسانية :

 

ىلال أى إنيا تثبت لو بمجرد وجوده لعلل ىلذا أحلد أسلبام تسلميتيا حقلوق ا نسلان أ
 .تباع وال تشتري وال تورث, فيى ببساطة ممك الناس أجمعين ألنيم بشر

 
 

 العالمية :
العنصللللرأوالنوع أوالللللدين أوالمللللون أوالللللرأى  فيىواحللللدةلجميع البشللللر بغللللض النظللللرعن

السياسلللللللللىأو أي رأى ألخلللللللللر, أو األصلللللللللل اللللللللللوطنى ,أواالجتملللللللللاعى وقلللللللللد وللللللللللدنا 
 فحقوق الطفل"عالمية". 00جميعاأحراراومتساوين فى الكرامةوالحقوق والحرية

 
 

 المشروعية :
ال يمكلن انتزاعيلا , فمليس ملن حلق أي شلخص أن يحلرم شخصلا ألخلر ملن حقللوق 

ى للللو للللم تعتلللرف بيلللا قلللوانين بملللده , أو عنلللدما تنتيلللك تملللك القلللوانين, ا نسلللان حتللل
 فحقوق الطفل ثابتة" وغير قابمة لمتصرف" ومشروعة لكل إنسان فى كل مكان.

 
 

 الكلية :
فحقوق الطفل" غير قابمة لمتجزؤ" تتميز بالكمية دون اختصلار أو اختلزال لبعضليا 

 عمى حسام البعض اآلخر.
 

 
 الالمالية :

 تقوم بمبمغ من النقود فالحق فى الحياة والسالمة الجسدية وحرية  أي ال
ن كان ذلك ال 00الرأي  الخ, كميا حقوق ال يمكن أن تقوم بمبمغ من المال, وا 

 يمنع من وقع عميو اعتداء عمى حق من ىذه الحقوق أو الحريات العامة, أن  
 االعتداء. يطمم الحكم لو بالتعويض المالى عما أصابو من ضرر جراء ىذا

 
 االستمرارية:

فيللى ال تفقللد بمللرور الللزمن وال يعترييللا التقللادم لسللبم أو آلخللر ويقصللد بللذلك أنيللا 
 ترتبط بصاحبيا من لحظة الميالد) أو حتى الحمل( وحتى الموت.

 
 

 التنوعية:
ال تتوقلللف عنلللد حلللدود تنلللوع المفلللاىيم الرئيسلللية والفرعيلللة بيلللا , بلللل أنيلللا تتسلللم فلللى 

نوع الشلللديد لتملللك المجتمعلللات التلللى يمثميلللا ا نسلللان, فيمكنيلللا أن الوقلللت ذاتلللو بلللالت
   الخ ..تخاطم فئةمعينة مثل : حقوق الطفل , حقوق المرأة , حقوق المعوقين 

 
 



 
 
 [ الحاالت التى يعد الطفل فييا معرضًا لإلنحراف ,,,,,,,  ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,, ؟ج]
 

 االجابة :

 
طفل معرضٌا لمخطر ، إذا وجد فى حالة تيدد سالمة التنشئة الواجب توافرىا لو ، وذلك فى أى من عد الي

 األحوال اآلتية : 

 إذا تعرض أمنو أو أخالقو أو صحتو أو حياتو لمخطر .  -1

إذا كانت ظروف تربيتو فى األسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرىا من شأنيا أن تعرض  -2
 مخطر أو كان معرضًا لإلىمال أو لإلساءة أو العنف أو اإلستغالل أو التشرد .ل

إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقو ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديو أو من لو  -3
 الحق فى ذلك . 

و متولى أمره عن إذا تخمى عنو الممتزم باإلنفاق عميو أو تعرض لفقد والديو أوأحدىما أو تخمييما أ -4
 المسئولية قبمو . 

 إذا حرم الطفل من التعميم األساسى أو تعرض مستقبمو التعميمى لمخطر .  -5

إذا تعرض داخل األسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرىا لمتحريض عمى عمى العنف أو  -6
أو التحرش أو اإلستعمال غير األعمال المنافية لآلداب أو األعمال اإلباحية أو اإلستغالل التجارى 
 المشروع لمكحوليات أوالمواد المخدرة الوؤثرة عمى الحالة العقمية .  

إذا وجد متسواٌل ، ويعد من أعمال التسول عرض سمع أو خدمات تافية أو القيام بألعاب بيموانية  -7
 وغير ذلك مما ال يصمح موردٌا جديٌا لمعيش . 

 أو غيرىا من الفضاالت والميمالت .  إذا مارس جمع أعقاب السجائر -8

إذا لم يكن لو محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة لإلقامة  -9
 أو المبيت . 

 إذا خالط المنحرفين أو المشتبة فييم أو الذين إشتير عنيم سوء السيرة . -21

يو أو وليو أو وصيو أو متولى أمره ، أو من سمطة أمو إذا كان سيئ السموك ومارقٌا من سمطة أب -22
 فى حالة وفاة وليو أو غيابو أو عدم أىميتو . 

وال يجوز فى ىذه الحالة إتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات اإلستدالل ، إال بناء عمى 
 شكوى من أبيو أو وليو أو وصيو أو أمو أو متولى أمره بحسب األحوال . 

 إذا لم يكن لمطفل وسيمة مشروعة لمتعيش وال عائل مؤتمن .  -23



إذا كان مصابٌا بمرض بدنى أو عقمى أو نفسى أو ضعف عفمى وذلك عمى نحو يؤثر فى قدرتو  -24
 عمى اإلدراك أو اإلختيار بحيث يخشى من ىذا المرض أو الضعف عمى سالمتو أو سالمة الغير . 

 عة وصدرت منو واقعة تشكل جناية أو جنحة إذا كان الطفل دون سن الساب -25

( ، يعاقب كل من عرض طفاٌل إلحدى حاالت  5(،و )4وفيما عدا الحاالت المنصوص عميو فى البندين )
الخطر بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشير وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيو  وال تجاوزخمسة أالف جنيو أو 

 بإحدى ىاتين العقوبتين . 

 
ير التى يحكم بيا عمى االطفال فى ضوء التنظيم القانونى لممعاممة الجنائية المقررة لحقوق الطفل التداب ]د[

 تتضمن ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,؟   
 االجابة :

                                                                                  
 . التوبيخ

 . التسلين .2
 . اإللحاق بالتدريب الوهني .3
 . هعينة اإللزام بواجبات .4
 . االختبار القضائي .5
 . اإليداع في إحدى الوستشفيات الوتخصصة .6
 اإليداع في إحدى هؤسسات الرعاية االجتواعية .7

 
 يتضمن ,,,,,,  ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ؟ [ إىتمام الدولة بتأىيل االطفال المعاقينهـ]

 درجة ( 41)                         
 

 االجابة :

 

 
لسنه  831( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم  81مع عدم اإلخالل بنص الفقرة الثانية من المادة ) 

الدية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ، يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة مي 8118
 ثالث عشرة سنة ميالدية.

  

ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل األطفال من سن اثنتي 
 عشر سنة إلي أربع عشرة في أعمال موسمية ال تضر بصحتهم أو نموهم وال تخل بمواظبتهم علي الدراسة.

  

 ( 65دة ) ما

  



بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض   يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع األعمال التي يمكن ،
صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل األطفال 

 8111لسنة  811المعرفة في االتفاقية رقم 

  

نصوص عليه في الفقرة األولي تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل األطفال ومع مراعاة ما هو م
واألحوال التي يجوز فيها التشغيل واألعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن 

 المختلفة .

  

 مكررا 65المادة 

  

أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتؤكد من 
 دوريا مرة ، علي األقل ، كل سنة ، وذلك علي النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية

وفي جميع األحوال يجب اال يسبب العمل آالما او أضرارا بدنية او نفسية للطفل ، او يحرمه من فرصته في 
قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتامين عليه وحمايته من االنتظام في التعليم والترويح وتنمية 

 إضرار المهنة خالل فترة عمله .

  

وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، وال يجوز تؤجيلها او حرمانه منها 
 ألي سبب.

  

 ( 66مادة ) 

  

اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول  ال يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في
الطعام والراحة ال تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث ال يشتغل الطفل 

 أكثر من أربع ساعات متصلة .

  

 العطالت الرسمية. ويحظر تشغيل األطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة األسبوعية أو

  

 وفي جميع األحوال ال يجوز تشغيل األطفال فيما بين الساعة السابعة مساًء والسابعة صباحاً .

  



 ( 66مادة ) 

  

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفالً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها 
 ة وتختم بخاتمه .صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوي العامل

  

 ( 61مادة ) 

  

 علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :

  

 أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي علي األحكام التي يتضمنها هذا الفصل.      -8

تمل علي أن يحرر أوال بؤول كشفا بالبيانات األساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يش   -1
وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة   اسمه وتاريخ ميالده وطبيعة نشاطه

 ألهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم .

أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بؤسماء األطفال الجاري تشغيلهم وأسماء األشخاص المنوط بهم       -3
 مراقبة أعمالهم .

ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من األطفال عن غيرهم من البالغين ، اذا اقتضت ظروف       -4
 العمل مبيتهم .

أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من األطفال ومقدرتهم    -5
ؤكد من سن األطفال العاملين ويعتبر صاحب العمل مسئوالً عن الت  الصحية ، ويقدمها عند الطلب ،

 لديه.

أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسالمة المهنية ويدرب األطفال العاملين علي       -6
 استخدامها .

  

 ( 61مادة ) 

  

  

علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا 
 يم مبرئاً لذمته .التسل

 



 
 مع تمنياتي  بالتوفيق و النجاح

 د/ غادة المحالوى


