
م بالئحة األسر البديلة المؤقتة4104( لسنة 4رقم )قرار مجلس الوزراء   
 

جملــــــس الـــــوزراء؛ استناداً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 3002 م وتعديالته، والسيما املادة 
)70( منه، وعلى قانون الطفل الفلسطيين رقم )7( لسنة 3002م وتعديالته، السيما املادتني 
)31،72( منه، وعلى قرار بقانون املعدل لقانون الطفل الفلسطيين رقم )01( لسنة 3003م، وبناًء 
على تنسيب وزير الشؤون االجتماعية، وبناًء على قرار جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
3002/02/33م، وبناء على الصالحيات املخولة لنا قانوناً، وحتقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا 
 :الالئحة اآلتية

 (مادة )0
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل تدل القرينة على 
خالف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية. الوزير: وزير الشؤون االجتماعية. القانون: قانون الطفل 
الفلسطيين رقم )7( لسنة 3002م وتعديالته. االدارة العامة: اإلدارة العامة لشؤون األسرة يف وزارة 
الشؤون االجتماعية. املديرية: مديرية الشؤون االجتماعية يف احملافظة. األسرة البديلة: األسرة اليت يتم نقل 
 الطفل إليها مؤقتاً كتدبري عالجي وفقاً ألحكام هذه الالئحة. املرشد: مرشد محاية الطفولة يف الوزارة
 
 

 (مادة )3
تسري أحكام هذه الالئحة على األطفال املعرضني للخطر وخطر االحنراف مؤقتاً، وال سيما الفئات 
اآلتية: 0. الطفل الذي ال ميكنه اإلرشاد عن ذويه، وتعجز السلطات املختصة عن االستدالل على حمل 
إقامته. 3. الطفل الذي يقرر القاضي بناًء على طلب مرشد محاية الطفولة من خالل البحث 
االجتماعي استحالة رعايته يف أسرته األصلية ألسباب طارئة ومؤقتة. 2. الطفل الذي يقرر القاضي بناًء 
 .على طلب مرشد محاية الطفولة أن بقائه مع أسرته يعرضه مؤقتاً للخطر أو االستغالل



 
 

 (مادة )2
أن تكون األسرة فلسطينية وديانتها موافقة  .يشرتط لتسليم الطفل إىل أسرة بديلة توافر الشروط اآلتية: أ
أن  .لديانة الطفل، ما مل يكن الطفل جمهول الديانة فيشرتط أن تكون األسرة يف هذه احلال مسلمة. ب

تتكون األسرة من زوجني حسين السرية والسلوك غري حمكوم عليهما جبناية أو جنحة خملة بالشرف 
أن يكون  .أالّ يقل سن كل من الزوجني عن )33( سنة و ال يزيد عن )33( سنة. د .واألمانة. ج
أالّ يزيد عدد األطفال يف األسرة على اثنني،  .الزوجني مؤهلني للرعاية ومدركني الحتياجات الطفل . ه
أن يكون  .وال يسمح لألسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلني شقيقني إال بعد موافقة اإلدارة العامة. و
مسكن األسرة البديلة يف بيئة صاحلة تتوافر فيها املؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وتتوافر 
أن تتعهد األسرة البديلة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته كباقي  .الشروط الصحية يف املسكن. ز
 .أن يكون أفراد األسرة البديلة خالني من األمراض املعدية واخلطرية واألمراض النفسية. ط .أفرادها. ح

أن تكون ظروف ووقت األسرة البديلة يسمحان هلا برعاية الطفل. لإلدارة العامة يف حاالت خاصة، 
 . وبناء على توصية املرشد تسليم الطفل المرأة تتوافر فيها الشروط الواردة يف الفقرة )0( من هذه املادة
 
 

 (مادة )2
متنح األولوية إىل األسرة املمتدة اليت تكون من نفس عائلة والدي الطفل، دون أن تكون من األسر اليت 
يتوجب عليها قانوناً الوالية عليه، ما مل تفتقد األسرة املمتدة إىل املعايري واالشرتاطات احملددة يف املادة 
 .)2( من هذه الالئحة
 
 

 (مادة )3



على كل أسرة ترغب ىف رعاية طفل بنظام األسرة البديلة املؤقتة، أن تتقدم بطلب خطي- وفقاً  .1
للنماذج اليت تعدها اإلدارة العامة هلذا الغرض- إىل املديرية يف احملافظة اليت تقيم فيها. 3. تسجل املديرية 
 .الطلبات ىف سجل خاص، وتطلع اإلدارة العامة بشكل شهري عليها
 
 

 (مادة )6
تقوم املديرية عند تلقي طلب الرعاية من األسرة البديلة باآليت: 0. إجراء البحوث االجتماعية لألسر 
دراسة  .أ : املتقدمة بطلبات الرعاية البديلة على النماذج املعدة لذلك، على أن يشمل البحث اآليت
دراسة ظروف  .حالة األسرة البديلة، من حيث املستوى الثقايف والعالقات السائدة بني أفرادها . ب

األبوين البديلني للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعدادمها لتحمل االلتزامات املرتتبة على ذلك . 
دراسة ظروف احلي الذي يقع فيه مسكن األسرة البديلة بصفة عامة ودراسة املسكن بصفة خاصة.  .ج
3. وضع خطة إلعداد كل من األسرة البديلة والطفل للحياة املشرتكة معاً، وتسهيل تكّيف الطفل مع 
 .البيئة اجلديدة
 
 

 (مادة )7
تقوم املديرية ببحث حالة األسرة  .تتبع اإلجراءات التالية إلبرام عقد الرعاية مع األسرة البديلة: أ .1
ترفع املديرية  .مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها للشروط الواردة يف املادة )2( من هذه الالئحة. ب
 .توصيتها إىل اإلدارة العامة مرفقة بتقرير البحث واملستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيه. ج
تدرس اإلدارة العامة توصية وتقرير حبث حالة األسرة واملستندات املرفقة، ويف حال استيفائها لالشرتاطات 
تربم اإلدارة  .واملعايري املطلوبة، توعز للمديرية إبالغ األسرة البديلة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام. د
العامة مع األسرة البديلة عقداً للرعاية، يوضح فيه مجيع األحكام والتفاصيل اليت تعكس اخلطط 
والتدخالت املطلوبة لصاحل الطفل. 3. جيوز لألسرة اليت رفض طلبها التظلم من القرار أمام وزير الشؤون 
 .االجتماعية خالل فرت ة ال تزيد عن )03( يوماً من تاريخ تبلغها بقرار الرفض من املديرية



 
 

 (مادة )8
جيب على األسرة البديلة االلتزام باآليت: 0. التعاون مع املديرية ىف وضع اخلطط والتدخالت لصاحل 
إخطار املديرية ومبا ال يتجاوز )28( ساعة عن كل تغيري ىف حالتها االجتماعية أو يف حمل  .2 .الطفل
 .إقامتها، أو على ظروف الطفل
 
 

 (مادة )1
حيظر على األسرة البديلة تسليم الطفل ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدمها أو أي شخص آخر إال عن  .1
 .طريق املديرية. 3. جيوز مبوافقة املديرية السماح ألهل الطفل بزيارته وفقاً للطريقة اليت حيددها املرشد
 
 

 (مادة )00
ال جيوز لألسرة البديلة السفر إىل اخلارج بصحبة الطفل إال مبوافقة مكتوبة من القاضي. 3. ال جيوز  .1
 .لألسرة البديلة السفر إىل اخلارج بدون الطفل إال مبوافقة مكتوبة من املديرية
 
 

 (مادة )00
جيوز بقرار من املديرية نقل الطفل من األسرة البديلة إىل أخرى، يف احلاالت اآلتية: 0. إذا تغريت 
الظروف البيئية واالقتصادية لألسرة البديلة. 3. إذا ثبت عدم استجابة األسرة البديلة لاللتزامات 
 .املنصوص عليها يف هذه الالئحة
 
 



 (مادة )03
جيب نقل الطفل البديل إىل أسرة أخرى أو مؤسسة اجتماعية ىف احلالتني اآلتيتني : 0. إذا تقدمت 
األسرة البديلة بطلب يتضمن عدم رغبتها ىف استمرار رعاية الطفل. 3. إذا ثبت من خالل تتبع حالة 
األسرة البديلة أو من تقارير األجهزة الرمسية املختصة خمالفتها ألحد الشروط الواردة يف املادة )2( من 
 .هذه الالئحة
 
 

 (مادة )02
يتوجب على املديرية إعداد ملف لكل طفل يتم تسليمه ألسرة بديلة، على أن يشتمل هذا امللف  .1
استمارات حبث حالة  .الطلب املقدم من األسرة البديلة برغبتها ىف رعاية الطفل . ب .على اآليت: أ
األسرة البديلة، والتقارير بنتيجة التتبعات واملستندات الدالة على صحة البيانات الواردة ىف االستمارات . 
شهادة ميالد الطفل أو صورة معتمدة حملضر العثور عليه أو حمضر تسليم الطفل من اجلهات ذات  .ج
 .صورة فوتوغرافية للطفل وصورة لكل من األبوين البديلني. ه .العالقة اىل وزارة الشوؤن االجتماعية. د
التقارير واملتابعات الدورية اخلاصة بالطفل.  .عقد الرعاية املربم بني اإلدارة العامة وبني األسرة البديلة . و
أي مبالغ أو إعانات أو هبات مالية  .املبالغ املسددة لألسرة البديلة وفقاً ألحكام هذه الالئحة. ح .ز

أو عينية قدمت للطفل داخل األسرة البديلة. 3. على اإلدارة العامة حفظ ملف لكل طفل يتم تسليمه 
 .ألسرة بديلة متضمناً كافة املستندات الواردة يف الفقرة )0( من هذه املادة
 
 

 (مادة )02
يتوجب على املديرية واإلدارة العامة احلفاظ على سرية ملفات الرعاية. 3. ال جيوز ألي شخص من  .1

غري املوظفني املختصني يف الوزارة االطالع على هذه امللفات أو أية مستندات فيها، إال بقرار من جهة 
 .قضائية خمتصة، أو يف احلاالت اليت يوجب القانون فيها ذلك



 
 

 (مادة )03
جيب على املرشد وبشكل دائم القيام باآليت: 0. القيام بزيارات دورية لالطالع على حالة الطفل داخل 
األسرة البديلة. 3. متابعة وضع األسرة البديلة للتحقق من مدى التزامها باملعايري واالشرتاطات املطلوبة 
والواجبات املفروضة عليها مبوجب أحكام هذه الالئحة. 2. حبث األسباب اليت قد تعرتض سبيل تكيف 
الطفل مع البيئة اجلديدة والعمل على عالجها. 2. زيارة الطفل يف املدرسة أو العمل، لتذليل صعوبات 
التحاق األطفال من داخل األسر البديلة باملدارس أو الثبات يف العمل يف حال كان عمر الطفل أكثر 
 .من )03( سنة
 
 

 (مادة )06
جيوز لألسرة البديلة يف حال تغري وضعها االقتصادي طلب صرف معونة للطفل املودع لديها. 3.  .1
للوزير إصدار قرار بتنسيب من اإلدارة العامة صرف مبلغ معونة لألسرة البديلة ال يقل عن )30( دينار 
شهرياً، عن كل طفل يودع لديها مبوجب أحكام هذه الالئحة. 2. جيوز للوزير من حني إىل آخر وبناًء 
 .على تقرير كتايب، أن يغري ما يصدره من القرارات هبذا الشأن
 
 

 (مادة )07
لوالدي الطفل أو أحدمها أو وليه يف حالة متكنهم من رعايته والعناية به املطالبة باسرتجاعه، إذا  .1

تغريت الظروف اليت أوجبت إيداع الطفل يف أسرة بديلة. 3. لإلدارة العامة اليت أوصت بإيداع الطفل 
 .لدى االسرة البديلة قبول طلب اسرتجاع الطفل أو رفضه بناء على تقرير املرشد
 
 



 (مادة )08
 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة من أنظمة ولوائح وتعليمات
 
 

 (مادة )01
على مجيع اجلهات املختصة كافـّة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل هبا من تاريخ 
 .نشرها يف اجلريدة الرمسية
 

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 3002/02/33 ميالدية املوافق: 33/ مجادى اآلخر / 0223 
 هجرية رامي محد اهلل رئيس الوزراء

 
 .عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت


