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علیمات جدیدة لالحتضانمسودة ت   

  مسودة التعلیمات

  م.1972) لسنة 34) من نظام رعایة الطفولة من الوالدة وحتى سن الثامنھ عشرة رقم (3صادرة بموجب المادة (

   

  )1المادة (

  تسمى ھذه التعلیمات (تعلیمات االحتضان ویعمل بھا اعتبارا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة)

   

  )2( المادة

  الطفل المحتضن : الطفل مجھول النسب. 

األسرة الحاضنة : األسرة المسلمة التي یعھد إلیھا الوزیر احتضان طفل مجھول النسب وفقاً ألحكام ھذه التعلیمات او األسرة 
  التي مضى على إسالمھا عشر سنوات على األقل مثبتة بحجة إسالم صادره حسب األصول.

اریخ استالم األسرة الحاضنة للطفل والى مدى الحیاة إال إذا ظھرت أسباب تمنع استمرار بقاء مدة االحتضان : تبدأ من ت
  الطفل المحتضن ضمن تلك األسرة وبقرار من الوزیر بناء على تتسیب لجنة االحتضان.

لھذه الغایة من  الدراسة االجتماعیة : ھي دراسة الحالة االجتماعیة لألسرة الراغبة باالحتضان وفقاً للنموذج المعتمد
  الوزارة.

  التعھد الخطي : ھو تعھد األسرة الحاضنة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.

   

  )3المادة (

تؤلف في الوزارة لجنة لالحتضان بقرار من الوزیر تضم في عضویتھا مدیر المدیریة الفنیة ورئیس قسم االحتضان  - أ
  ».الى عضویة ھذه اللجنة من یراه مناسباومندوب عن دائرة اإلفتاء ، وللوزیر ان یضم 

تتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من االسر الراغبة باالحتضان والوثائق المطلوبة واجراء المقابالت الالزمة وان  -  ب
  ترفع ھذه اللجنة توصیاتھا الى االمین العام للتنسیب للوزیر التخاذ القرار المناسب.

   

  )4المادة (

  الواجب توافرھا في طالب االحتضان :الشروط  
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  ان یكون طالب االحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجین. - 1

  ان یدین بالدین االسالمي أو أن یمضي على إسالمھما عشر سنوات على االقل. - 2

  عدم قدرة الزوجین او كالھما على االنجاب. - 3

) 50) عاما وال یزید عن (30ن ال یقل عمر الزوجة عن () عاما وا55) وال یزید عن (35ان ال یقل عمر الزوج عن ( - 4
  عاما.

  ان یقیم الزوجان في مكان إقامة مشترك. - 5

  ان یكون قد مضى على زواج االسرة الراغبة باالحتضان مدة ال تقل عن خمس سنوات. - 6

  دینار. 500ان ال یقل الدخل الشھري الخاص باالسرة عن  - 7

) 50والزوج الذي تجاوز (» ) عاما45تحضینھ عن خمس سنوات للزوجة التي تجاوزت ( ان ال یقل عمر الطفل المنوي - 8
  ».عاما

  ان توفر االسرة الحاضنة للطفل كافة أشكال الرعایة المطلوبة ( التربویة ، الصحیة ، النفسیة ، المادیة ، االجتماعیة ). - 9

  لقدرة على تنشأة الطفلأن یتمتع الزوجان بأوضاع صحیة وجسدیة ونفسیة تمكنھما من ا - 10

   

  تنشئة سلیمة 

  أن یكون طالبي االحتضان غیر محكومین بجانیة او جنحة مخلة باآلداب واالخالق العامة أو من ذوي األسبقیات. - 11

  ».ان یكون المستوى الثقافي والتعلیمي واالجتماعي لكال الزوجین الئقا - 12

  دة والترابط واالنسجام.أن تتسم العالقة األسریة بین الزوجین بالمو - 13

  في حال كان احد الزوجین متزوجا سابقا ان ال یكون لدیھ ابناء ( للحرمة الشرعیة ). - 14

   

  )5المادة (

یحق لالسرة التي منحت حق االحتضان ان تتقدم بطلب احتضان طفل ثاني شریطة مرور عامین على احتضان الطفل االول 
الدور على قائمة االنتظار وتعامل معاملة اسرة جدیدة ، وال یحق المطالبة  وعلى ان یكون من نفس الجنس وان یراعى

  باحتضان طفل ثالث.

   

  )6المادة ( 
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على االسرة الراغبة في االحتضان التقدم بطلب خطي الى مدیریة التنمیة االجتماعیة الواقعة في مكان إقامتھا ، وعلى ھذه 
  دراسة الحالة االجتماعیة التي یجب رفعھا للوزارة.المدیریة ان تنظر بطلب االسرة في ضوء نتائج 

   

  )7المادة (

على مدیر التنمیة االجتماعیة المیدانیة رفع طلب األسرة الراغبة باالحتضان مدعما بالدراسة االجتماعیة معززة بالوثائق 
من قبل رئیس قسم االحتضان في  الالزمة مشفوعا بمطالعاتھ المطلوبة إلى الوزارة / المدیریة الفنیة ، ویصار إلى تدقیقھا

  المدیریة الفنیة وذلك تمھیداً لعرضھا على اللجنة المختصة بعد رفع التنسیبات علیھا.

  صورة بطاقة األحوال المدنیة و دفتر العائلة. - 1

  صورة مصدقة عن عقد الزواج. - 2

  شھادة خلو أمراض معتمدة من المراكز التابعة لوزارة الصحة. - 3

  یبین عدم قدرة الزوج أو كال الزوجین على اإلنجاب من قبل طبیب مختص في أمراض العقم.تقریر طبي  - 4

  حجة إسالم لألسرة التي دخلت في اإلسالم صادرة عن الجھات المعنیة. - 5

وثیقة تبین طبیعة عمل الزوج ومقدار الدخل الشھري وأي مصدر أخر للدخل مصدق حسب األصول مثل ( أراضي ،  - 6
  ید في البنك ، محالت تجاریة......الخ ).عقارات ، رص

  شھادة عدم محكومیھ لكال الزوجین. - 7

  صورتین شخصیتین لكال الزوجین. - 8

  أیة وثیقة أخرى تدعم وضع األسرة. - 9

   

  )8المادة (

  -بعد صدور قرار الموافقة الخطي على طلب األسرة ، على المدیریة الفنیة القیام بما یلي :

  الراغبة باالحتضان بقرار الموافقة واعالمھم بترتیبھم التسلسلي على قائمة االنتظار.إبالغ االسرة  - 1

  عند وصول الدور التسلسلي لألسرة على قائمة االنتظار یتم استدعاء الزوجین وإبالغھما بإستكمال اجراءات االحتضان. - 2

لى أن تكون عملیة التحویل حسب األصول اإلداریة یتم تحویل الزوجین إلى مؤسسة الرعایة االجتماعیة الختیار الطفل وع - 3
  المتبعة.

لألسرة الحق في االطالع على ملف الطفل الصحي الموجود في المؤسسة من خالل طبیب المؤسسة المشرف على الطفل ،  - 4
من یقوم ویحق لألسرة أن تعرض الطفل الذي تم اختیاره على طبیب خاص على نفقتھا الخاصة وبرفقة ممرضة المؤسسة أو 

  مقامھا.
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تحویل الزوجین إلى دائرة األحوال المدنیة والجوازات للسیر في إجراءات استخراج شھادة المیالد ، دفتر العائلة ، جواز  - 5 
  سفر للطفل المحتضن شریطة أن ال ینسب إلى األسرة طالبة االحتضان.

یالد الصادرة للطفل المحتضن من دائرة األحوال على األسرة الحاضنة تزوید المدیریة الفنیة بصورة عن شھادة الم - 6 
  المدنیة والجوازات لیتم تسلیمھم الطفل من قبل المؤسسة.

  توقیع الزوجین على التعھد الخطي وفق النموذج المعتمد من الوزارة. - 7 

   

  )9المادة (

  تقع على األسرة الحاضنة المسؤولیات التالیة :

عیة للطفل المحتضن الممثلة بالتنشئة األسریة البدیلة والعالج والتعلیم واإلنفاق والى توفیر كافة أشكال الرعایة االجتما - 1
غیر ذلك من األمور الرعائیة األخرى وان یتم التحقق من ھذه األمور من خالل دراسة المتابعة األسریة التي ینبغي أن تجرى 

  بعد احتضان الطفل مرة في السنة وعند الحاجة.

د الطفل المحتضن لمواجھة ظروف الحیاة المتعددة من مختلف النواحي حتى یكون قادرا على االعتماد القدرة على إعدا - 2
  على نفسھ.

» إلتزام االسرة الحاضنة بإعالم الطفل المحتضن لمواجھة ظروف الحیاة المتعددة من مختلف النواحي حتى یكون قادرا - 3
  على االعتماد على نفسھ.

بإعالم الطفل المحتضن بواقعھ اإلجتماعي عند بلوغھ سن الخامسة وعلى ان یكون ذلك بالتنسیق إلتزام األسرة الحاضنة  - 4
  مع المدیریة الفنیة.

  إبالغ الوزارة بكافة التغیرات التي تطرأ على مكان إقامتھا وعالقتھا بالطفل المحتضن. - 5

  أیة أمور أخرى یحددھا الوزیر لتحقیق المصلحة الفضلى للطفل. - 6

   

  )10ة (الماد

  ینتھي االحتضان بقرار من الوزیر في الحاالت التالیة :

  ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة. - 1

إذا ثبت أن الزوج أو الزوجة أو كلیھما أصبحا معتلي الصحة الجسدیة أو العقلیة أو فاسدي الخلق على صورة یعتبر معھا  - 2
  احتضانھما للطفل.من غیر المناسب استمرار 

  ثبوت إساءة معاملة الطفل المحتضن أو التخلي عنھ على نحو یسمح بضیاعھ أو انحرافھ. - 3

وفاة احد الزوجین أو كلیھما ویجوز في ھذه الحالة ألحد أقارب األسرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جدید حسب  - 4
  األصول.



 

5 
 

  ردة الزوجین أو احدھما عن اإلسالم. - 5

الطالق بین الزوجین الحاضنین یحق ألحدھما االحتفاظ بالطفل المحتضن أذا رغب في ذلك ، ویجوز ألحد أقارب وقوع  - 6
  األسرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جدید وحسب األصول بما ال یتعارض مع مصلحة الطفل.

سبب اإلھمال وذلك بموجب تقریر یحق لألسرة احتضان طفل أخر في حالة وفاة الطفل المحتضن وفاة طبیعیة ، ولیست ب - 7
  صادر عن الطب الشرعي.

في حالة ثبوت أن الطفل ظھر لدیھ إعاقة معینة أو مرض مزمن یحق لألسرة التقدم بطلب إعادتھ للوزارة مع ضمان حقھا  - 8
  في احتضان طفل أخر إذا رغبت في ذلك.

بھا الوزیر وتخدم مصلحة المحتضن ) ، شریطة أن ال رغبة األسرة الحاضنة بإعادة المحتضن ألسباب خاصة بھا ( یقتنع  - 9
  یتجاوز عمر المحتضن الثامنة عشرة.

  فقد أي شرط من شروط االحتضان - 10

   

  تعلیمات االحتضان 

  لألسر المقیمة في الخارج 

  م.1972) لسنة 34) من نظام رعایة الطفولة رقم (3صادرة بموجب المادة (

  )1المادة (

  یمات االحتضان ویعمل بھا اعتبارا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة.تسمى ھذه التعلیمات تعل

   

  )2المادة (

  یكون لأللفاظ والعبارات الواردة في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا أدناه أال أذا دلت القرینة عكس ذلك.

  الوزارة : وزارة التنمیة االجتماعیة.

  الوزیر : وزیر التنمیة االجتماعیة.

  الطفل المحتضن : الطفل مجھول النسب.

  المؤسسة : أي مؤسسة أو دار لرعایة األطفال التابعة للوزارة أو تشرف علیھا.

  السفارة : سفارة المملكة األردنیة الھاشمیة أو من یقوم مقامھا.

  ام ھذه التعلیمات.األسرة الحاضنة : األسرة المسلمة التي یعھد إلیھا الوزیر احتضان طفل مجھول النسب وفقاً ألحك
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مدة االحتضان : تبدأ من تاریخ استالم األسرة الطفل والى مدى الحیاة إال إذا ظھرت أسباب تمنع من استمرار بقاء الطفل 
  المحتضن ضمن تلك األسرة وبقرار من الوزیر.

  المعتمد من الوزارة. الدراسة االجتماعیة : ھي دراسة الحالة االجتماعیة لألسرة الراغبة باالحتضان وفقاً للنموذج

  التعھد الخطي : ھو تعھد األسرة الحاضنة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.

  ) الشروط الواجب توافرھا في طالب االحتضان :3المادة (

  ان یكون طالب االحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجین. - 1

  سنوات على االقل.ان یدین بالدین االسالمي أو أن یمضي على إسالمھما عشر  - 2

  عدم قدرة الزوجین او كالھما على االنجاب.

) 50) عاما وال یزید عن (30) عاما وان ال یقل عمر الزوجة عن (55) وال یزید عن (35ان ال یقل عمر الزوج عن ( - 3
  عاما.

  ان یقیم الزوجان في مكان إقامة مشترك. - 4

  ضان مدة ال تقل عن خمسة سنوات.ان یكون قد مضى على زواج االسرة الراغبة باالحت - 5

  دینار. 500ان ال یقل الدخل الشھري الخاص باالسرة عن  - 6

  ) عاما.50) عاما والزوج الذي تجاوز (45ان ال یقل عمر الطفل المنوي تحضینھ عن خمس سنوات للزوجة التي تجاوزت (

  ویة ، الصحیة ، النفسیة ، المادیة ، االجتماعیة ).ان توفر االسرة الحاضنة للطفل كافة أشكال الرعایة المطلوبة ( الترب - 7

  أن یتمتع الزوجان بأوضاع صحیة وجسدیة ونفسیة تمكنھما من القدرة على تنشأة الطفل - 8

   

  تنشئة سلیمة

  من ذوي األسبقیات.  أن یكون طالبي االحتضان محكومین بجانیة او جنحة مخلة باآلداب واالخالق العامة أو - 9

  لمستوى الثقافي والتعلیمي واالجتماعي لكال الزوجین الئقا.ان یكون ا - 10

  أن تتسم العالقة األسریة بین الزوجین بالمودة والترابط واالنسجام. - 11

   

  )4المادة (
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یحق لالسرة التي منحت حق االحتضان ان تتقدم بطلب احتضان طفل ثان شریطة مرور عامین على احتضان الطفل االول 
فس الجنس وان یراعى الدور على قائمة االنتظار وتعامل معاملة اسرة جدیدة ، وال یحق المطالبة وعلى ان یكون من ن

  باحتضان طفل ثالث.

   

  )5المادة (

على االسرة الراغبة في االحتضان والمقیمة خارج األردن أن تتقدم بطلب خطي یتضمن خالصة عامة عن مجمل  - 1
إما من خالل السفارة األردنیة أو القنصلیة في تلك البلد أو عن طریق الفاكس  الخصائص المختلفة للزوجین وأسرتھما ترسلھ

  مباشرة إلى المدیریة الفنیة / الوزارة.

یتم رفع الدراسة االجتماعیة من قبل السفارة االردنیة او القنصلیة معززة بالوثائق الالزمة مشفوعة بتنسیب السفارة الى  - 2
  طبة من خاللھا.وزارة الخارجیة ، حیث تتم المخا

على األسرة الراغبة في االحتضان والمقیمة خارج األردن ضرورة التكفل بنفقات سفر الباحث االجتماعي المعني بإجراء  - 3
دراسة المتابعة األسریة سواء كان ھذا الباحث من وزارة التنمیة االجتماعیة أو الموظف المختص في السفارة األردنیة أو 

  ان إقامة األسرة الحاضنة.القنصلیة العاملة بمك

   

  )6المادة (

یتم دراسة الدراسة االجتماعیة لالسرة الراغبة في االحتضان والمقیمة خارج االردن وتدقیقھا من قبل رئیس قسم االحتضان 
  في المدیریة الفنیة لیتم عرضھا على اللجنة المختصة للتنسیب علیھا.

   

  )7المادة (

الفنیة على أن یكون في عضویتھا ممثل من دائرة قاضي القضاة وممثل من وزارة الداخلیة  تشكل لجنة برئاسة مدیر المدیریة
( دائرة األحوال المدنیة والجوازات ) ، مھمتھا دراسة الطلبات المقدمة من األسر الراغبة باالحتضان والوثائق المطلوبة 

  ن العام للتنسیب للوزیر التخاذ القرار المناسب.وإجراء المقابالت الالزمة وان ترفع ھذه اللجنة توصیاتھا إلى األمی

   

  )8المادة (

  -بعد صدور قرار الموافقة الخطي على طلب األسرة ، على المدیریة الفنیة القیام بما یلي :

  االتصال بالزوجین وإبالغھما بقرار الموافقة وااللتزامات المترتبة علیھما تجاه الطفل المحتضن. - 1

ن خارج البالد تحویل الزوجین إلى مؤسسة الرعایة االجتماعیة الختیار الطفل وعلى أن تكون عملیة بعد حضور االسرة م - 2
  التحویل حسب األصول اإلداریة المتبعة في المؤسسة.
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لألسرة الحق في االطالع على ملف الطفل الصحي الموجود في المؤسسة من خالل طبیب المؤسسة المشرف على الطفل ،  - 3
ن تعرض الطفل الذي تم اختیاره على طبیب خاص على نفقتھا الخاصة وبرفقة ممرضة المؤسسة أو من یقوم ویحق لألسرة أ

  مقامھا.

تحویل الزوجین إلى دائرة األحوال المدنیة والجوازات للسیر في إجراءات استخراج شھادة المیالد ، دفتر العائلة ، جواز  - 4
  سرة طالبة االحتضان.سفر للطفل المحتضن شریطة أن ال ینسب إلى األ

على األسرة الحاضنة تزوید المدیریة الفنیة بصورة عن شھادة المیالد الصادرة للطفل المحتضن من دائرة األحوال  - 5
  المدنیة والجوازات لیتم تسلیمھم الطفل من قبل المؤسسة.

الطفل المحتضن على تأشیرة  لألسرة الحاضنة المقیمة خارج األردن حق الحصول على كتب رسمیة لتسھیل أمر حصول - 6
  سفر وتسھیل إجراءات مغادرة البالد.

على األسرة الراغبة في االحتضان والمقیمة خارج األردن ضرورة التكفل بنفقات سفر الموظف المختص في السفارة  - 7
اعیة المعدة من قبل جھة األردنیة العاملة في مكان أقامة األسرة بھدف أجراء الدراسة االجتماعیة أو اعتماد الدراسة االجتم

  مختصة في شؤون االحتضان في تلك البلد.

  توقیع الزوجین على التعھد الخطي وفق النموذج المعتمد من الوزارة. - 8

   

  )9المادة (

  تدعم الدراسة االجتماعیة لألسرة الراغبة باالحتضان بالوثائق المدرجة أدناه محررة باللغة العربیة.

  و بطاقة األحوال المدنیة أو دفتر العائلة أو وثیقة أثبات رسمیة ساریة المفعول لكال الزوجین.صورة عن جواز السفر أ - 1

  صورة مصدقة عن عقد الزواج. - 2

  شھادة خلو أمراض معتمدة من المراكز التابعة لوزارة الصحة. - 3

  أمراض العقم. تقریر طبي یبین عدم قدرة الزوج أو كال الزوجین على اإلنجاب من قبل طبیب مختص في - 4

  حجة أسالم لألسرة التي دخلت في اإلسالم صادرة عن الجھات المعنیة. - 5

وثیقة تبین طبیعة عمل الزوج ومقدار الدخل الشھري وأي مصدر أخر للدخل مصدق حسب األصول مثل ( أراضي ،  - 6
  عقارات ، رصید في البنك ، محالت تجاریة......الخ ).

  شھادة عدم محكومیھ. - 7

  رتین شخصیتین لكال الزوجین.صو - 8

  أیة وثیقة أخرى تدعم وضع األسرة. - 9
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  )10المادة (

  تقع على األسرة الحاضنة المسؤولیات التالیة :

توفیر كافة أشكال الرعایة االجتماعیة للطفل المحتضن الممثلة بالتنشئة األسریة البدیلة والعالج والتعلیم واإلنفاق والى  - 1
الرعائیة األخرى وان یتم التحقق من ھذه األمور من خالل دراسة المتابعة األسریة التي ینبغي أن تجرى غیر ذلك من األمور 

  بعد احتضان الطفل مرة في السنة وعند الحاجة.

القدرة على إعداد الطفل المحتضن لمواجھة ظروف الحیاة المتعددة من مختلف النواحي حتى یكون قادرا على االعتماد  - 2
  على نفسھ.

» إلتزام االسرة الحاضنة بإعالم الطفل المحتضن لمواجھة ظروف الحیاة المتعددة من مختلف النواحي حتى یكون قادرا - 3
  على االعتماد على نفسھ.

إلتزام األسرة الحاضنة بإعالم الطفل المحتضن بواقعھ اإلجتماعي عند بلوغھ سن الخامسة وعلى ان یكون ذلك بالتنسیق  - 4
  نیة.مع المدیریة الف

  إبالغ الوزارة بكافة التغیرات التي تطرأ على مكان إقامتھا وعالقتھا بالطفل المحتضن. - 5

  أیة أمور أخرى یحددھا الوزیر لتحقیق المصلحة الفضلى للطفل. - 6

   

  )11المادة (

  ینتھي االحتضان بقرار من الوزیر في الحاالت التالیة :

  عن المحكمة المختصة. ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب قرار صادر - 1

إذا ثبت أن الزوج أو الزوجة أو كلیھما أصبحا معتلي الصحة الجسدیة أو العقلیة أو فاسدي الخلق على صورة یعتبر معھا  - 2
  من غیر المناسب استمرار احتضانھما للطفل.

  ثبوت إساءة معاملة الطفل المحتضن أو التخلي عنھ على نحو یسمح بضیاعھ أو انحرافھ. - 3

وفاة احد الزوجین أو كلیھما ویجوز في ھذه الحالة ألحد أقارب األسرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جدید حسب  - 4
  األصول.

  ردة الزوجین أو احدھما عن اإلسالم. - 5

وقوع الطالق بین الزوجین الحاضنین یحق ألحدھما االحتفاظ بالطفل المحتضن أذا رغب في ذلك ، ویجوز ألحد أقارب  - 6
  سرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جدید وحسب األصول بما ال یتعارض مع مصلحة الطفل.األ

یحق لألسرة احتضان طفل أخر في حالة وفاة الطفل المحتضن وفاة طبیعیة ، ولیست بسبب اإلھمال وذلك بموجب تقریر  - 7
  صادر عن الطب الشرعي.
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ض مزمن یحق لألسرة التقدم بطلب إعادتھ للوزارة مع ضمان حقھا في حالة ثبوت أن الطفل ظھر لدیھ إعاقة معینة أو مر - 8
  في احتضان طفل أخر إذا رغبت في ذلك.

رغبة األسرة الحاضنة بإعادة المحتضن ألسباب خاصة بھا ( یقتنع بھا الوزیر وتخدم مصلحة المحتضن ) ، شریطة أن ال  - 9
  یتجاوز عمر المحتضن الثامنة عشرة.

  ط االحتضان.فقد أي شرط من شرو - 10

 


