
م بالئحة تنظيم دور الحضانة1111( لسنة 11قرار مجلس الوزراء رقم )  
 

جملس الوزراء؛ استناداً إىل أحكام القانون األساسي املعدل لسنة 3002م وتعديالته وال سيما املادة 
)00( منه، وعلى قانون وزارة الشؤون االجتماعية رقم )61( لسنة 6591م املعمول به يف الضفة الغربية 
وال سيما املادة )1( منه، وعلى قرار جملس الوزراء رقم )61( لسنة 3009م بالحئةة تنييم دور 
احلضانة، وعلى قرار جملس الوزراء رقم )699( لسنة 3001م بشأن إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
على دور احلضانة، وعلى ما عرضه وزير الشؤون االجتماعية، وبناًء على ما أقره جملس الوزراء يف جلسته 
 :املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ 3066/5/33م، أصدر الالحئةة اآلتية

 
  الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 (مادة )6

يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة يف هذه الالحئةة املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل تدل القرينة 
على خالف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية. الوزير: وزير الشؤون االجتماعية. املديرية: مديرية 
وزارة الشؤون االجتماعية يف كل حمافية. املدير: مدير مديرية الشؤون االجتماعية يف كل حمافية. اإلدارة 
العامة املختصة: اإلدارة العامة لشؤون األسرة. مشرف احلضانة: املوظف الذي يتم تعينه يف كل مديرية 
واملكلف من قبل الوزارة، باإلشراف على دور احلضانة ومتابعة االلتزام بأحكام هذه الالحئةة. الطفل: أي 
إنسان مل يتم الرابعة من العمر حسب ما ورد يف هذه الالحئةة. دار احلضانة: كل مكان مناسب خيصص 
إلستقبال وإيواء ورعاية وعناية األطفال واملرخصة وفقاً ألحكام هذا النيام مع عدم وجود ما يسمى 
 .باحلضانة البيتية
 
 

 (مادة )3



 .هتدف هذه الالحئةة إىل حتديد شروط إنشاء دور احلضانة وتنييمها وسريها وخدماهتا و مراقبتها
 
 

 (مادة )2
هتدف دور احلضانة إىل: 6. رعاية األطفال وهتيئتهم اجتماعياً وأخالقيا وتربوياً ونفسياً وجسدياً ونشأهتم 
النشأة السليمة. 3. العمل على تنمية مواهبهم وقدراهتم هتيئتهم للتعلم مبا يتوافق مع أهداف اجملتمع 
تقوية الصلة بني دور احلضانة وأسر األطفال. 9. زيادة نشر الوعي  .4 .وقيمه. 2. الدينية واالجتماعية
االجتماعي بني أسر األطفال. 1. العمل على تعزيز ومراقبة النمو والتطور اجلسدي الطبيعي لألطفال 
 .وفقا لربامج وأنشطة الوزارة ومبا ال يتعارض معها
 
 

 (مادة )1
جيب على دور احلضانة القيام باملهام اآلتية: 6. تقدمي خدمات اإلقامة املؤقتة لألطفال حسب حاجة 
األسرة. 3. توفري العناية الصةية واألمان والرفاهية الكاملة لألطفال. 2. تقدمي الوجبات الغذاحئية الالزمة 
لألطفال. 1. تدريب األطفال على عادات صةية واجتماعية سليمة. 9. تعليم األطفال النطق السليم 
والقدرة على التعبري بطالقة وتشجيع النشاط االبتكاري. 1. تدريب األطفال على األناشيد واأللعاب 
املختلفة املتناسبة مع أعمارهم. 0. تدريب األطفال على املهارات احلركية وإكساهبم العادات الصةيةة 
وتنمية حواسهم على حسن استخدامها. 6. هتيئة األطفال للةياة املدرسية ونقلهم بسالسة ورفق من 
الذاتية املركزية إىل احلياة االجتماعية املشكركة مع أقرانه. 5. تقييم الطفل من خالل األهل ومبشاركة مع 
 .مربيات دور احلضانة، وذلك عن مدى تطوره كل ستة أشهر مرة
 

 
 الفصل الثاني 
 الكرخيص



 (مادة )9
ال جيوز ألي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للةضانة إال بعد حصوله على ترخيص بذلك من 
 .الوزارة
 
 

 (مادة )1
ال جيوز ألي دار حضانة مباشرة أعماهلا إال بعد إمتام إجراءات الكرخيص والتسجيل املنصوص عليها يف 
 .هذه الالحئةة
 
 

 (مادة )0
ال جيوز تغيري مكان أو إسم دار احلضانة أو نقلها أو التنازل عنها إىل شخص آخر إال بعد احلصول  .1
على موافقة الوزارة وإجراء التعديالت الالزمة يف الكرخيص املمنوح هلا. 3. حيير استعمال دار احلضانة 
يلغى ترخيص دار احلضانة تلقاحئياً يف حال خمالفة  .3 .لغري الغايات اليت رخصت الدار من أجلها
 .أحكام هذه املادة يف الفقرتني السابقني
 
 

 (مادة )6
يقدم طلب احلصول على الكرخيص إىل مديرية الشؤون االجتماعية على النموذج الرمسي املعد لذلك 
 .()ملةق رقم 6
 
 

 (مادة )5



يشكرط يف الشخص املتقدم لكرخيص دار احلضانة ما يلي: 6. أن يكون فلسطيين اجلنسية. 3. أن يكون 
أن ال يكون حمكوماً جبناية أو جنةة حكم هناحئي من حمكمة خمتصة خملة بالشرف أو  .3 .بالغاً عاقالً 
األمانة. 1. أن يكون حسن السمعة والسرية. 9. أال ميارس العمل بأي مهنة تتعارض مع العمل الكربوي 
 .واالجتماعي
 
 

 (مادة)60
جيب أن يشتمل طلب الكرخيص على البيانات اآلتية: 6. اسم دار احلضانة املنوي إنشاؤها ومركزها 
أمساء طاليب الكرخيص وصور بطاقاهتم الشخصية. 2. سعة الدار واحلد األقصى الستيعاب  .2 .الرحئيس

الدار من األطفال الذين سكرعاهم. 1. اخلدمات اليت ستقدمها الدار. 9. سند ملكية الدار أو عقد 
اإلجيار. 1. شهادة عدم حمكومية لطالب الكرخيص والعاملني يف دور احلضانة. 0. املؤهالت والقدرات 
العليمة والفنية للعاملني يف دار احلضانة. 6. تقارير طبية حديثة ملقدمي الرعاية لألطفال، صادرة من 
أحد مراكز وزارة الصةة، تؤكد لياقتهم الصةية للعمل، وخلوهم من األمراض السارية واملعدية، على أن 
يتم جتديدها دورياً مبعدل كل ستة شهور. 5. الربامج اليت تعدها دار احلضانة واألنشطة اليت ستمارسها 
حتقيقاً لألهداف املنصوص عليها يف هذه الالحئةة. 60. املستندات الالزمة عن كيفية نيام وتشغيل دار 
ب. اإلشكراكات الشهرية اليت تدفع نيري رعاية  .احلضانة مشتملة على: أ. نيام إدارة الدار وبراجمها
األطفال مع التوثيق يف سجالت رمسية. ج. مواعيد استقبال الدار لألطفال وإنصرافهم يومياً وفكرة 
اإلجازات. د. اخلدمات اليت تقدمها الدار كافة. 66. تعهد خطي من صاحب احلضانة بأن تبقى دار 
احلضانة حمتفية جبميع العاملني ومستكملة ألثاثها وجتهيزاهتا ووساحئلها األساسية الكفيلة بتةقيق 
األهداف اليت أنشئت الدار من أجلها، واالحتفاظ جبميع العاملني فيها ما داموا ملتزمني بالعمل رمسياً مع 
مراعاة ما ورد يف التشريعات األخرى. 63. تعهد خطي بضمان سالمة األطفال ضد احلوادث 
واألخطار يف أثناء دوام احلضانة، وكذلك األمر بالنسبة إىل وساحئل النقل التابعة له، على أن حيتفظ 
ببوليصة تأمني يف دار احلضانة. 62. يرفق بطلب الكرخيص الوثاحئق واملستندات الالزمة واملخططات 
 .اهلندسية للتأكد من توافر الشروط واملتطلبات املنصوص عليها يف هذه الالحئةة



 
 

 (مادة )66
جيب أن تتوافر يف الدار املواصفات اآلتية: 6. أن يكون مبىن الدار صةياً وله مدخل خاص تتوفر فيه 
اإلضاءة و التهوية املناسبة. 3. أن يوجد فناء واسع وآمن للعب األطفال، ويلزم تزويده باأللعاب 
وامليالت، وأن تتوفر مساحة مبعدل 3.3م² للطفل الواحد. 2. أن يكون املبىن جمهزاً كاماًل بوساحئل 
التربيد والتدفئة ويشكرط أن تكون من النوع اآلمن. 1. أن يكون املبىن من مواد اإلنشاء الداحئمة وحيقق 
شروط األمان والسالمة العامة وفقاً للقوانني املعمول هبا. 9. أن ال يكون املبىن يف منطقة منخفضة 
ومعرضة لالهنيارات والفيضانات. 1. أن يكون املبىن يف طابق أرضي أو الطابق األول من النيابة يسهل 
الوصول إليه، ويف حال كان البناء طابق تسوية، جيب أن يكون مطابقاً للشروط الصةية واهلندسية من 
حيث التهوية واإلنارة الطبيعية. 0. أن ال يقل ارتفاع سقف املبىن عن 3.09م كةد أدىن، وأن ال تقل 
مساحة النوافذ عن 69% من مساحة الغرفة ومزودة مبنخل وشبك محاية حسب املواصفات. 6. أن 
تكون جدران املبىن ملساء وخالية من احلفر وسهلة التنييف، ومطلية بطالء آمن، وأرضية املبىن مبلطة 
وخالية من احلفر وسهلة التنييف. 5. أن يكون األثاث من النوعية اجليدة وخال من الزوايا واحلواف 
احلادة مع أخذ احتياطات السالمة العامة. 60. أن يتم جتهيز دار احلضانة بألعاب تساعد على النمو 
العقلي والنفسي واجلسمي واالجتماعي. 66. أن تكون أسالك الكهرباء واألباريز واألدوات الكهرباحئية 
مبكان آمن ال يصل إليه األطفال. 63. جيب جتهيز دار احلضانة خبط هاتف أرضي وحبقيبة إسعاف 
أويل. 62. جيب أن تزود دورات املياه مبراحيض تتناسب مع عدد األطفال، تكون من النوع الصغري 
املناسب ألعمارهم، وتوفري أحواض لغسل اليدين على ارتفاع معقول. 61. توفري مياه صاحلة للشرب، 
وأن يكون عدد احلنفيات مناسب لعدد األطفال، وبعيدة عن دورات املياه وختضع للرقابة البيولوجية 
والكيمياحئية وفق الشروط واملعايري اخلاصة بوزارة الصةة. 69. توفري مكان مناسب لتغيري احلفاضات 
توفري أدوات  .17 .مزود بوعاء خاص للتخلص اآلمن منها. 61. توفري مراحيض خاصة للمعاقني
اإلطفاء مبا يكفي ويتناسب مع مساحة وحاجة الدار. 66.توفري مستلزمات النيافة وكذلك مستلزمات 
 .التعقيم. 65. توفري احلماية للطفل من اإليذاء أو احلوادث داخل احلضانة



 
 

 (مادة )63
جيب أن يراعى يف ررف األلعاب لدور احلضانة ما يلي: 6. أن تكون مساحتها مناسبة مبعدل 6.39م² 
أن تتوفر لعبة على األقل لكل  .3 .للطفل الواحد. 3. أن حتتوي على كراسي بيهر أو مقاعد مشكركة
طفل مع توافر ألعاب مجاعية مالحئمة. 1. أن جتهز الغرف برفوف حلفظ األدوات واللعب حبيث تكون يف 
متناول يد األطفال. 9. يراعى أن تكون ألوان اجلدران مزينة بالرسوم امللونة وبألوان زاهية. 1. يراعى أن 
تكون األلعاب من املواد أو األدوات اليت ال تشكل خطراً على الطفل. 0. يراعى أن يتم فرش أرضية دار 
 .احلضانة بالسجاد أو املوكيت ملنع إصابات األطفال
 
 

 (مادة )62
يتم جتهيز ررف احلضانة باألثاث الضروري والوظيفي املالحئم ألطوال وأعداد األطفال دون أن يشكل أي 
خطر على صةتهم على أن تتكون هذه التجهيزات من ما يلي: 6. أسرة فردية خشبية أو بالستيكية 
صاحلة ومالحئمة للرضع آمنة احلواف، وذات جوانب ارتفاعها يساوي )20سم( ابتداًء من الفرشة على 
أن تكون الفرشة مغلفة بغطاء بالستيكي وسهلة التنييف. 3. أسرة فردية خشبية أو بالستيكية صاحلة 
ومالحئمة لألطفال ما بني عمر سنتني إىل أربع سنوات وخالية من احلواف والزوايا، وذات جوانب 
ارتفاعها )90سم( ابتداءاً من الفرشة على أن تكون الفرشة مغلفة بغطاء بالستيكي سهل التنييف 
ومغلفة بغطاء قماشي، ومينع استخدام الفرشات األرضية لنوم األطفال اجلماعي وحتت طاحئلة املسؤولية. 
2. جيب ختصيص فرشات صغرية لألطفال من عمر سنتني إىل اربع سنوات وحيير استخدام الفرشة 
الواحدة ألكثر من طفل. 1. خزاحئن بعيون صاحلة حلفظ حاجات األطفال اخلاصة على أن ال تكون يف 
متناول أيدي الرضع والدارجني. 9. رفوف خشبية أللعاب األطفال حبيث تتناسب مع أطواهلم وأن 
تكون مفتوحة من الطرفني الستعماالهتم وإلتاحة الفرصة للمعلمة ملشاهدة كل األطفال، وبارتفاع ال يقل 
عن )36سم( وعرضها )630سم( وعمقها )20سم(. 1. املقاعد خشبية أو بالستيكية صاحلة 



ومناسبة ألعداد وأعمار األطفال بارتفاع )36سم(. 0. طاوالت خشبية أو بالستيكية ذات حواف 
آمنة ومالحئمة ألعداد األطفال وأعمارهم حبيث ال يزيد ارتفاعها عن )19سم(. 6. قطعة سجاد توضع 
أدوات شخصية لكل طفل  .9 .(يف زاوية يف ررف الدار ألرراض األنشطة اجلماعية )سرد القصص

بالنسبة لألكل والرضاعة والنوم والنيافة )أطباق، مالعق، أكواب، مناشف صغرية، ريارات، ومالبس(. 
60. جيب أن تكون احلضانة مزودة بالتدفئة املركزية صاحلة لالستخدام، ومينع استخدام وساحئل التدفئة 
 .املعتمدة على الوقود املتنقلة والكهرباحئية ذات الوهج. 66. مكنسة كهرباحئية
 
 

 (مادة )61
تتشكل جلنة يف كل حمافية برحئاسة مدير املديرية وعضوية كل من اجلهات املبينة أدناه، يسميها مدير  .1
ج. وزارة الصةة.  .املديرية املختص على النةو اآليت. أ. مشرف دور احلضانة يف املديرية. ب. احملافية
د. الدفاع املدين. ه. وزارة األشغال العامة واإلسكان. و. مندوب عن البلدية اليت تقع يف نطاقها دار 
احلضانة. 3. يكون مشرف دور احلضانة أمني السر، يتوىل اإلعداد الجتماعاهتا وتنييم جداول أعماهلا 
وتدوين حماضر جلساهتا ومتابعة تنفيذ توصياهتا وحفظ قيودها وسجالهتا. 2. تقوم مديرة الشؤون 
االجتماعية بتةويل الطلب إىل اللجنة لتفةص موقع دار احلضانة كل فما خيصه من الداخل واخلارج 
خالل أسبوعني من تاريخ تقدمي الطلب. 1. ترفع اللجنة توصيتها وتقريرها لإلدارة العامة املختصة 
بواسطة مدير املديرية وفقاً ألحكام هذا النيام، خالل أسبوعني من تاريخ الكشف امليداين للجنة. 9. 
 .يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنييم عمل ومهام واجتماعات وانعقاد هذه اللجنة
 
 

 (مادة )69
تتوىل اإلدارة العامة املختصة بتدقيق ودراسة طلب الكرخيص والتأكد من الوثاحئق املطلوبة وتوصية اللجنة 
 .وترفع توصياهتا للوزير خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ تقدميه هلا من املديرية



 
 

 (مادة )61
يصدر الوزير بناًء على توصية اإلدارة العامة املختصة قرار منح الكرخيص أو رفضه وذلك خالل  .1
مخسة عشر يوماً من تاريخ رفعها إليه، ويف حالة الرفض جيب أن يكون القرار مسبباً. 3. يعترب الكرخيص 
مرفوضاً إذا مل يصدر الوزير قراره خالل املدة احملددة أعاله. 2. ملقدم الطلب حق اإلعكراض على قرار 
الوزير خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ صدور القرار ويف حال عدم الرد من تاريخ االنتهاء 
 .املدة املنصوص عليها يف الفقرتني )6، 3( من هذه املادة
 
 

 (مادة )60
يلتزم املرخص له بدار للةضانة بإعداد مجيع مستلزمات تشغيل الدار واستكمال اإلجراءات اإلدارية  .1

وإخطار الوزارة بذلك بعد املوافقة على ترخيصها خالل ثالثني يوم من تاريخ صدور الكرخيص. 3. يقوم 
يلغى الكرخيص تلقاحئياً  .3 .مشرف احلضانة بالكشف امليداين حول ترتيبات الفقرة )6( من هذه املادة
 .بعد مرور )20( يوماً إذا مل يتم االلتزام بنص الفقرة )6( من هذه املادة
 
 

 (مادة )66
يلتزم صاحب احلضانة بتجديد رخصة احلضانة سنوياً، من خالل مراجعة املديرية، وتسةب رخصة  .1
احلضانة بعد مرور )2( أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الكرخيص، وجيوز للمديرية االستئناس برأي اللجنة 
املنصوص عليها يف املادة )61( من هذه الالحئةة بشأن جتديد الكرخيص وفقاً للةاجة ووفقاً ملا تراه 
املديرية. 3. يتم جتديد رخصة دار احلضانة من قبل اإلدارة العامة املختصة بالتنسيق مع مديرة الشؤون 
االجتماعية، بعد الكشف امليداين على دار احلضانة من قبل مشرف دور احلضانة. 2. على االدارة 



العامة املختصة أن تتخذ قرارها بالتجديد أو عدمه خالل شهر من تاريخ وورد الكشف امليداين من قبل 
 .مشرف دور احلضانة
 

 
 الفصل الثالث 

 خدمات دور احلضانة
 (مادة )65

توفر دار احلضانة ألطفاهلا رعاية ترفيهية بغرض مساعدة األطفال على النمو املعريف واإلجتماعي 
والوجداين واإلبداعي واحلركي عن طريق األنشطة اآلتية: 6. تنمية احلواس من مسع وبصر وشم وملس 
األلعاب الداخلية والنماذج احلياتية واجملالت املصورة  .3 .وتذوق. 3. األلعاب اخلارجية األمنة بأنواعها
لألطفال، وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم احلسي والنفسي والعقلي، ويتيح هلم تنمية ملكياهتم 
وقدراهتم العى اإلختيار. 1. املوسيقى واألراين واألناشيد والقصص املسموعة واملرحئية. 9. اللعب 
باملكعبات باشكاهلا وأحجامها وألواهنا املختلفة وتقنيات اإلعالم الكربوي والتعلم النشط. 1. تنييم 
حجرات النشاط على هيئة أركان متةركة إلشباع حاجة األطفال إىل التعليم باملوقف واخلربة احلية 
استخدام خامات مادية مثل ركن املنزل –ركن الدمى- ركن املكعبات )البناء واهلدم( 0. التأكد من عدم 
استخدام مواد ضارة باألطفال يف تصنيع األلعاب والتشطيبات الداخلية للمبىن. 6. وقاية األطفال من 
اإلخنراط يف األلعاب واألنشطة اليت تنمي الروح العدوانية والعنف وإزدراء اآلخر. 5. توفري الوقت الكايف 
 .لراحة األطفال ونومهم حىت ميكنهم معاودة نشاطهم البدين والعقلي دون إرهاق
 
 

 (مادة )30
توفر دور احلضانة لألطفال رعاية تربوية تستهدف متتعهم بأوقاهتم، يراعى فيها ما يلي: 6. إمكانية 
احلركة لألطفال داخل وخارج الفصول. 3. عدم الكركيز على تعليم مهارات القراءة والكتابة واحلساب يف 
السنوات األوىل من عمر الطفل. 2. الكركيز على إكساب الطفل القيم والفضاحئل والعادات الطيبة مبا 



يشمل الصدق واألمانة والنيافة والتعاون واحلفاظ على البيئة، إضافة إىل األمناط السلوكية اهلادفة اليت 
جتعل منه مواطنا صاحلاً. 1. اإلكثار من استخدام وساحئل اإليضاح والنماذج اجملسمة يف األنشطة 
التعليمية للدار. 9. اإلكثار من استخدام الرمسي والتلوين كوسيلة من وساحئل التعبري للطفل عن معلوماته 
واهتماماته وعالقته باألشخاص واألشياء والبيئة. 1. إكساب الطفل خربات ميدانية جديدة عن طريق 
تنييم الرحالت لزيادة األماكن واملعامل املهمة باحمليط البيئي كاآلثار واحلداحئق واألماكن الطبيعية. 0. 
التزام العاملني يف الدار بالسلوكيات واآلداب. 6. تقسيم األطفال إىل جمموعات صغرية متقاربة األعمار 
يطلق على كل جمموعة إسم أو شعار تعرف به، وخيصص هلا مشرفة أو أكثر حسب ظروف ونوع كل 
جمموعة. 5. أن يشتمل التخطيط للربنامج اليومي على أنشطة داخلية وخارجية. 60. اعتبار اللعب 
مبدأ أساسياً من مبادئ العمل يف دور احلضانة. 66. عدم التقيد مبنهج تعليمي ملزم أو تقييم لعمل 
 .األطفال وحيير إجراء إختبارات ألطفال
 
 

 (مادة )36
تويل الدار اهتماماً خاصة بتغذية األطفال، وذلك على النةو اآليت: 6. تقدمي الوجبات الغذاحئية احملتوية 
على العناصر الرحئيسية الالزمة للطفل وفق املقررات اليت تعينها اإلدارة العامة املختصة بالوزارة بالتنسيق مع 
وزارة الصةة، ومراجعة أولياء األمور بالنسبة ألية حساسيات أو حماذير رذاحئية صةية. 3. توجيه األسر 
إىل األسس الصةية للتغذية وتكوين العادات الغذاحئية السليمة. 2. العناية بسالمة األرذية واألدوات 
املستخدمة يف تغذية األطفال لضمان خلوها من أية أضرار أو ملوثات. 1. ختصيص أدوات ماحئدة 
 .ونيافة خاصة بكل طفل ال يستخدمها رريه
 
 

 (مادة )33
توفر دور احلضانة خدمات أسرية ألسر األطفال امللتةقني هبا تتثمل فيما يلي: 6. تقدمي اإلرشاد 
والتوجيه لألسر بشأن رعاية األطفال وتربيتهم. 3. إشراك أولياء األمور يف احلفالت والرحالت اليت 



تنفذها الدار. 2. حتديد مواعيد عمل الدار مبراعاة ظروف األطفال األسرية على حنو يسمح لألسر 
بتسليم أطفاهلا إىل الدار وتسلمهم منها يف مواعيد عملهم وإستالمهم يف مواعيد تتناسب مع ظروف 
عمل أفراد األسرة. 1. كفالة وساحئل اآلمان للطفل منذ تسليمه إىل الدار حىت إعادته ألسرته ومسؤولية 
 .مشريف الدار وعامليها عن ذلك طوال تلك الفكرة
 
 

 (مادة )32
تعمل الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة على توفري خدمات صةية أولية وعامة لدور احلضانة تنسجم 
مع السياسات والربامج الصةية الوطنية اليت تتبناها وزارة الصةة الفلسطينية، بالتعاون مع دور احلضانة 
ألطفال تتمثل فيما يلي: 6. فةوصات التقصي عن األمراض. 3. الفةوصات الوقاحئية لصةة الفم 
 .5 .واألسنان. 2. الفةوصات الوقاحئية لألمراض املرتبطة بالنيافة. 1. الفةوصات املرتبطة بسوء التغذية

مراقبة منو األطفال وتطورهم اجلسدي والنفسي والعقلي. 1. مراقبة احلالة الصةية لألطفال، وإبالغ 
األهايل عن احلاالت املرضية أو احلاالت اليت حتتاج إىل معاجلة. 0. مراقبة األمراض املعدية والوقاحئية منها 
يف دور احلضانة. 6. الكشف الدوري عن بيئة دور احلضانة. 5. فةص مياه الشرب واملأكوالت )اليت 
تقدم يف دور احلضانة( خمربياً يف املختربات املركزية التابعة لوزارة الصةة. 60. نشاطات تتعلق بالتثقيف 
والتوعية الصةية للمربيات واألطفال. 66. تدريب العاملني يف دور احلضانة على اإلسعاف األويل. 
63. التأكد من حصول األطفال على التطعيمات الضرورية الالزمة هلم. 62. التأكد من سالمة 
املخالطني لألطفال داخل الدار وخلوهم من األمراض املعدية واملتوطنة. 61. ختصيص حجرة للكشف 
الطيب مزودة بوساحئل اإلسعافات األولية وتصلح كةجرة للةاالت املرضية حلني حتويلها للعالج املناسب. 
69. جيب أن يتوفر يف دار احلضانة مستخدم متفرغ لشؤون النيافة الداخلية على أن ال يكون له أي 
عالقة برعاية األطفال. 61. جيب أن تتعاقد دور احلضانة مع طبيب أطفال وفق اآليت: أ. يشرف 
الطبيب على النواحي الصةية، وتكون نتاحئج الفةص على البطاقة الصةية اخلاصة لكل طفل توضع يف 
ملف خاص. ب. يقوم الطبيب بزيارات دورية مرة كل ثالث أشهر على األقل، وكلما دعت احلاجة إىل 



ذلك. ج. يسمح بنقل الطفل إىل األماكن املخصصة عند احلاجة ويسمح بذلك له بالعودة بعد التأكد 
 .من شفاحئه
 
 

 (مادة )31
تاريخ  .2 .تعد كل دار حضانة لكل طفل ملف يشتمل على كل مما يلي: 6. إستمارة القبول
اإللتةاق. 2. شهادة امليالد. 1. إستمارة الكشف الطيب الدوري. 9. إستمارة بيانات عن الطفل 
وأسرته. 1. إستمارة املتابعة والتقييم املستمر. 0. املكاتبات واملراسالت واملالحيات اليت تتبادهلا الدار 
 .مع أسرة الطفل
 
 

 (مادة )39
تلتزم دار احلضانة مبسك السجالت اآلتية: 6. سجل صةي لكل طفل. 3. سجل قيد أحوال األطفال 
يبني أمساءهم وتاريخ إلتةاقهم، ومعلومات عن أو لياء األمور ومكان اإلقامة. 2. سجل للعامالت يف 
 .سجل مراسالت الوزارة .5 .دور احلضانة. 1. سجل مايل
 
 

 (مادة )31
حتتفظ كل مديرية بسجل خاص عن احلضانات يف كل حمافية. 3. حتتفظ اإلدارة املختصة يف  .1

سجل خاص عن احلضانات يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. 2. يصدر الوزير التعليمات الالزمة 
 .بشان تنييم هذه السجالت وحمتوياهتا وفق األصول
 



 
 الفصل الرابع 

 شروط ومهام مربية األطفال
 (مادة )30

يشكرط يف مربية األطفال ما يلي: 6. أن تكون حاصلة على مؤهل علمي يف إحدى جماالت تنمية 
الطفولة املبكرة أو التخصصات املشاهبة، أو حاصلة على توجيهي ناجح مع مؤهالت تدريبية يف إحدى 
جماالت تنمية الطفولة املبكرة. 3. أن جتتاز فكرة عمل جتريبية، وتقّيم عملياً لتثبيتها أو عدم تثبيتها بناًء 
على كفاءهتا. 2. توفري شهادة خلو من األمراض من مركز طيب معتمد وكذلك شهادة عدم حمكومية. 
1. أن تكون متفررة وبشكل كامل للعمل يف دار احلضانة. 9. أن حتافظ على النيافة الشخصية. 1. 
 .اليهور مبيهر الحئق مع ضرورة إلتزامهم بإرتداء الزي املوحد أثناء عملهم من األطفال
 
 

 (مادة )36
تلتزم دار احلضانة بتوفري طاقم مهين تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف املادة )30( من هذه الالحئةة 
مبا ينسجم مع عدد األطفال وأعمارهم على النةو اآليت: 6. من عمر يوم حىت )63( شهراً مربية لكل 
)9( أطفال. 3. من عمر )63( شهر ولغاية )31( شهر مربية لكل )6( أطفال. 2. من عمر )3( 
من عمر )2( سنة ولغاية )1( سنوات مربية لكل  .4 .سنة ولغاية )2( سنوات مربية كل )60( طفل
 .)62( طفل
 
 

 (مادة )35
تعمل الوزارة على توفري تدريب متواصل لطاقم دور احلضانة، لتةسني وتوسيع مهارات العمل مع 
األطفال وعاحئالهتم، مبا يشمل مهارات التعامل مع األطفال املعاقني وأطفال التوحد، ومهارات التعرف 
 .على مؤشرات تعرض األطفال ألي شكل من أشكال إساءة املعاملة



 
 

 (مادة )20
تكون مهام مربية األطفال على النةو التالية: 6. توفري البيئة اآلمنة اليت يتعلم األطفال من خالهلا الثقة 
بأنفسهم وبالكبار وبغريهم من األطفال. 3. ختطيط النشاطات اليومية اليت تساعد األطفال على حل 
مشاكلهم للتعبري عن أفكارهم والتعرف على العامل من حوهلم، ومتكينهم من إكتساب املهارات احلياتية. 
2. إجياد نوع من املشاركة مع الوالدين من أجل املسامهة يف التنمية الشاملة واملتكاملة لألطفال. 1. دعم 
الوالدين عن طريق إتاحة اجملال أمامهم لإلهتمام بوظاحئفهم دون القلق على مصري أطفاهلم. 9. متابعة 
حالة كل طفل تشك يف تعرضه ألي شكل من أشكال إساءة املعاملة خارج احلضانة مع إدارة احلضانة، 
 .واليت تقوم بدورها بتقدمي تقرير ملشرف دور احلضانة
 

 
 الفصل الخامس 

 أحكام ختامية وانتقالية
 (مادة )26

تلتزم دار احلضانة بقبول األطفال املعاقني، الذين يعانون من إعاقات بسيطة أو متوسطة وإفساح اجملال 
 .أمامهم لإلندماج مع بقية األطفال وتوفري التسهيالت الالزمة إلستقباهلم
 
 

 (مادة )23
يقوم مشرف دور احلضانة بعمل زيارات دورية لدور احلضانة من أجل التقييم املتواصل واملستمر  .1
للبيئة ولربامج الطفولة املقدمة لألطفال فيها، وتعبئة منوذج زيارة دور احلضانة )ملةق رقم 2(. 3. يتوىل 
مشرف دور احلضانة مهمة الكشف امليداين لدور احلضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذه 



الالحئةة والتعليمات الصادرة مبقتضاها. 2. يقوم مشرف دور احلضانة برفع تقرير ملدير املديرية حول أي 
 .حالة يكتشف فيها تعرض األطفال لسوء املعاملة أو اإلمهال داخل دور احلضانة
 
 

 (مادة )22
تتوىل اإلدارة العامة املختصة اإلشراف الفين واإلداري على دور احلضانة، للتةقق من تنفيذ أحكام  .1

هذا الالحئةة واللواحئح املعمول هبا يف الوزارة. 3. يف حال خمالفة دور احلضانة ألحكام هذه الالحئةة، 
تعمل اإلدارة العامة املختصة بالتنسيق مع مديرية الشؤون اإلجتماعية وحبسب مدى خطورهتا على 
األطفال والسلطة التقديرية للوزارة ما يلي: أ. انذار دار احلضانة خطياً بقرار صادر عن اإلدارة العامة 
املختصة. ب. وقفها عن العمل مدة ال تزيد على شهرين، بقرار صادر عن الوزير بناًء على تنسيب 
اإلدارة العامة املختصة وتوصية من املديرية. ج. اإلرالق أو اإليقاف عن العمل وسةب الكرخيص من 
دار احلضانة بقرار من الوزير بناًء على تنسيب اإلدارة العامة املختصة املستند إىل تقرير وتوصية املديرية. 
د. جيوز إيقاف عمل دور احلضانة مؤقتاً دون سابق إنذار، ألسباب صةية أو ألسباب متعلقة بالسالمة 
العامة خارجة عن إرادة دار احلضانة، وذلك ملا فيه مصلةة وسالمة األطفال. ه. يف حالة استمرار دار 
 .احلضانة بالعمل، بررم إرالقها أو إيقافها، حيال األمر إىل احملكمة املختصة إلختاذ اإلجراءات الالزمة
 
 

 (مادة )21
يعترب األطفال يف عهدة ومحاية وحتت مسؤولية دار احلضانة من حلية دخوهلم هلا، وخالل تواجدهم 
 .فيها، حىت حلية عودهتم إىل منازهلم
 
 

 (مادة )29



على أي دور حضانة قاحئمة تصويب أوضاعها وفقاً ألحكام هذه الالحئةة وذلك خالل مدة أقصاها  .1
ستة أشهر من سرياهنا. 3. تعترب مجيع الكراخيص املمنوحة لبيوت احلضانة القاحئمة وفقاً لنيام دور 
 .احلضانة رقم )61( لسنة 3009م الرية وذلك بعد مرور )1( أشهر من سريان هذه الالحئةة
 
 

 (مادة )21
يلغى قرار جملس الوزراء رقم )61( لسنة 3009م بالحئةة تنييم دور احلضانة، وكل ما يتعارض مع 
 .أحكام هذه الالحئةة
 
 

 (مادة )20
على اجلهات املختصة كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذه الالحئةة، ويعمل هبا من تاريخ نشرها يف 
 .اجلريدة الرمسية
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