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 أجب عن األسئلة التالية :

  { االول السؤال}
 "تعرض قانون الطفل لمعديد من المسائل الميمة فى مجال الرعاية الصحية لمطفل ".                                       

 درجة ( 02)                                            .. ناقشى ذلك ؟                    فى ضوء العبارة السابقة
   { ثانىال السؤال}

 : اكمل ما يمى
 [ يقصد بقانون الطفل ,,,,,,,,, بينما يقصد بحقوق الطفل ,,,,,,,,, ؟أ]
 [ إىتمام الدولة بتأىيل االطفال المعاقين يتضمن ,,,,,,  ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ؟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 ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,؟   

 درجة ( 02)                                                                                    
 

 مع تمنياتي  بالتوفيق و النجاح

 د/ غادة المحالوى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نموذج االجابة
 

 أجب عن األسئلة التالية :

                                      "تعرض قانون الطفل للعديد من المسائل المهمة فى مجال الرعاية الصحية للطفل ".   { االول السؤال}

 فى ضوء العبارة السابقة .. ناقشى ذلك ؟                      
 درجة ( 02)                                                                                                      

 
 االجابة :

 
  8مادة 

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

  9مادة 
 

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

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

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

 . 
  52مادة 

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من األمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة 
عيد التى تبينها الالئحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والموا

التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه 
بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم 

لتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد الطفل ل
 . 
 

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

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

  
 

   { الثانى السؤال}
 اكمل ما يمى :

 [ يقصد بقانون الطفل ,,,,,,,,, بينما يقصد بحقوق الطفل ,,,,,,,,, ؟أ]
 االجابة :

 
ىو ذلكك المرسكوم الكذش يلكتمل عمكى أطكر وأحككام تكنظم حيكاة الطفكل المصكره ح وتضكمن لكو حقوقكو قانون الطفل 

  الصحية واالجتماعية والثقافية والتعميمية وغيرىا منذ ميالده وحتى بموغو سن الثامنة علر.



مواثيككق ىككى مجموعككة مككن الميككزات أو القككيم ماديككة كانككت أو معنويككة يتمتكك  بيككا الطفككل وتقرىككا ال حقوووا الطفوول  
والمعاىكككدات الدوليكككة والقكككوانين الفاصكككة بالطفولكككة بحيكككث تحقكككق لمطفكككل الفائكككدة المرجكككوة فكككى لكككتى مجكككاالت الحيكككاة 

 .    بغرض تكوين لفصية متكاممة ليصبح فردا ناجحا ونافعا لذاتو ولمجتمعو
 
 ,,,, ,,,,, ,,,, ؟[ إىتمام الدولة بتأىيل االطفال المعاقين يتضمن ,,,,,,  ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,ب]
 

 االجابة :

 
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر 

 اندماجه ومشاركته فى المجتمع . 
  22مادة 

يمية للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات االجتماعية والنفسية والطبية والتعل
والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على االثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى 

الدولة خدمات التأهيل واألجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة 
 .  ( من هذا القانون82العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة )

 
  28مادة 

تنشْى وزارة الشئون االجتماعية المعاهد والمنشآت الالزمة لتوفير خدمات التأهيل لألطفال المعاقين . ويجوز 
لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية . 

المعاقين من األطفال بما يتالءم وقدراتهم واستعدادتهم ولوزارة التعليم ان تنشْى مدارس اوفصوال لتعليم 
 وتحدد الالئحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم االمتحانات فيها . 

  29مادة 
تسليم الجهات المشار اليها فى الفقرتين األولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل 

ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، باالضافة الى البيانات األخرى وذلك على  طفل معاق تم تأهيله ،
 النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية . 

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

 االجابة :

 
ٚيعذ ِٓ اعّاي اٌرسٛي عشض سٍع اٚ خذِاخ  ـ ارا ٚجذ ِرسٛتا ،0ٔرشا  ىٝ اٜ ِٓ اٌراتاخ اتآذةح  يعرثش اٌطفً ِعشضا ٌال

غةش٘ا ِٓ  ـ ارا ِاسس جّع اعماب اٌسجايش ا3ٚٚغةش رٌه ِّا تايصٍح ِٛسدا جذيا ٌٍعةش .  ذاىٙح اٚ اٌمةاَ تأٌعاب تٍٙٛٔةح

اٚ تاىساد األخالق اٚ اٌمّاس اٚ اٌّخذساخ اٚ ٔرٛ٘ا اٚ تخذِح  اٚ اٌفسكـ ارا لاَ تأعّاي ذرصً تاٌذعاسج 2اٌفضالخ اٚ اٌّّٙالخ . 

اِاوٓ اخشٜ غةش ِعذج ٌاللاِح اٚ اٌّثةد  ـ ارا ٌُ يىٓ ٌٗ ِرً الاِح ِسرمشج اٚواْ يثةد عادج ىٝ اٌطشلاخ اٚ ى4ٝ . ِٓ يمِْٛٛ تٙا

ِعٙذ اٌرعٍةُ اٚ  ـ ارا اعراد اٌٙشٚب 6ِٓسٛء اٌسةشج . اٌّشرثٗ ىةُٙ اٚ اٌزيٓ اشرٙش عُٕٙ  ـ ارا خاٌط اٌّعشضةٓ ٌالٔرشا  ا5ٚ. 

ٌٚةٗ اٚ ٚصةٗ اٚ ِٓ سٍطح اِٗ ىٝ حاٌح ٚىاج ٌٚةٗ اٚ غةاتٗ اٚ عذَ  ـ ارا واْ سةٝء اٌسٍٛن ِٚاسلا ِٓ سٍطح اتةٗ ا7ٚاٌرذسية . 

تا تٕاء عٍٝ ارْ ِٓ اتةٗ اٚ ٌٚةٗ اٚ اتاسرذتاي ا ٚتايجٛص ىٝ ٘زٖ اٌراٌح اذخار اٜ اجشاء لثً اٌطفً ٌٚٛ واْ ِٓ اجشاءاخ اٍ٘ةرٗ ،

 . ـ ارا ٌُ يىٓ ٌٗ ٚسةٍح ِششٚعح ٌٍرعةش ٚتاعائً ِؤذ8ّٓ . ٚصةٗ اٚ اِٗ ترسة األحٛاي
التدابير التى يحكم بيا عمى االطفال فى ضوء التنظيم القانونى لممعاممة الجنائية المقررة لحقوق الطفل  ]د[

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

                                                                                  



 . التوبيخ. 1
 . 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

 
 

 
 مع تمنياتي  بالتوفيق و النجاح

 د/ غادة المحالوى

 
 

 

 


