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قانــــون الطفـــل
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات التالي ــة املعنــى املبــني قري ــن
ك ــل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــــــــــــــــــــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزيــــــــــــــــــــــــر :
وزير التنمية االجتماعية .
ج  -اجلهـة املخت�صــة :
املديرية العامة للتنمية الأ�سرية  ،ودوائر التنمية الأ�سرية باملحافظات .
د  -الطفــــــــــــــــــــــــل :
كل �إن�سان مل يكمل الثامنة ع�شرة من العمر بالتقومي امليالدي .
هـ  -ولــــــي الأمـــــــــــر :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن رعاية وتربية ومنو الطفل كالويل والو�صي واجلهات املنوط
بها تقدمي الرعاية البديلة .
و  -دار الرعايـــــــــــة :
الدار التي تن�شئها الوزارة �أو �أي جهة �أخرى برتخي�ص من الوزارة لتقدمي الرعاية
البديلة للطفل  ،وي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير .
ز  -الرعاية البديلة :
اخلدمات التي تقدم للطفل املحروم ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة من �أ�سرته الطبيعية
كاليتيم �أو جمهول الأب �أو الأبوين من خالل دار الرعاية �أو نظام الكفالة �أو الأ�سر
احلا�ضنة .

ح  -الطفـــــل املعـــــاق :
الطفل الذي يعاين من نق�ص فـي بع�ض قدراته احل�سية �أو اجل�سدية �أو الذهنية
خلقيا �أو نتيجة عامل وراثي �أو مر�ض �أو حادث يحد من قدرته على �أداء دوره
الطبيعي فـي احلياة وعن امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة فـي املجتمع على قدم
امل�ساواة مع الآخرين .
ط  -العنــــــــــــــــــــف :
اال�ستخـ ــدام املتعمـ ــد للقـ ــوة �أو الق ــدرة البدنيـ ــة من قبــل فــرد �أو جماعــة �ضــد طفــل
�أو تهديده با�ستعمالها  ،ويكون من �ش�أن ذلك �إحلاق �ضرر فعلي �أو حمتمل به .
ي  -اال�ستغــــــــــالل :
اال�ستفــادة من الطفــل �أو �أع�ضائـه فـي �أغرا�ض �أو بطرق غري م�شروعــة كالدعــارة
وغريها من �أ�شك ــال اال�ستغــالل اجلن�س ــي وال�سخرة والعــمل ق�ســرا واال�سرتق ــاق
واملمار�سات ال�شبيهة بالرق واال�ستعباد ونزع �أع�ضائه .
ك  -الإ�ســــــــــــــــاءة :
تعذيب الطفل �أو �إيذا�ؤه ج�سديا �أو نف�سيا �أو جن�سيا ب�شكل مق�صود بفعل مبا�شر ،
�أو �إهمال ويل الأمر للطفل على نحو ي�ؤدي �إىل خلق ظروف ومعطيات من �ش�أنها
�إعاقة منوه اجل�سدي �أو النف�سي �أو االجتماع ـ ــي .
ل  -دار الرعاية امل�ؤقتة :
الدار التي تن�شئها الوزارة �أو �أي جهة �أخرى برتخي�ص من الوزارة وتخ�ص�ص لإيداع
الأطفال املعر�ضني للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة بغر�ض تقدمي الرعاية والت�أهيل
الالزمني لهم حلني زوال �سبب الإيداع و�آثاره .
م  -مندوب حماية الطفل :
املوظـ ــف الـ ــذي يعـ ــني بقـ ــرار مـ ــن الوزيـ ــر وتك ــون ل ـ ــه �صفـ ــة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائيـ ــة
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وحتدد �شروط �شغل وظيفة مندوب �ش�ؤون الطفل
وواجباتها و�أخالقياتها بقرار من الوزير .
ن  -الالئحــــــــــــــــة :
الالئحة التنفيذية لقانون الطفل .

املــادة ( ) 2
يكفل هذا القانون للطفل على وجه اخل�صو�ص احلقوق الآتية :
�أ  -احلق فـي احلياة  ،والبقاء  ،والنمو .
ب  -احلــق فـي عدم التمييز ب�سبب اللون � ،أو اجلن�س � ،أو الأ�صل � ،أو اللغة � ،أو الدين ،
�أو املركز االجتماعي � ،أو غري ذلك من الأ�سباب .
ج  -احلـ ــق فـي �إيـ ــالء م�صاحل ــه الف�ضل ــى الأولويــة فـ ــي كاف ــة الق ــرارات والإج ــراءات
التــي تتخ ــذ ب�ش�أنه � ،س ــواء من قبــل وحــدات اجلهاز الإداري للدول ــة � ،أم اجلهـ ــات
الق�ضائية � ،أم اجلهات املنوط بها رعايته .
د  -احلق فـي امل�شاركة  ،و�إبداء الر�أي  ،والتعبري فـي �إطار يتفق وحقوق الغري والنظام
الع ـ ــام والآداب العامـ ــة والأمـ ــن الوطنــي  ،و�إتاحــة الفر�صة الكامل ــة ل ــه للإف�ص ــاح
عن �آرائه .
املــادة ( ) 3
ال تخل �أحكام هذا القانون ب�أي حماية �أف�ضل للطفل يكفلها قانون �آخر  ،كما ال تخل
بحق ويل الأمر فـي التوجيه والإر�شاد بطرق تتفق وقدرات الطفل املتطورة لدى ممار�سته
حلقوقه املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وذلك فـي �إطار املعتقدات الدينية والعرف
االجتماعي ال�سائد .
املــادة ( ) 4
يعتد فـي حتديد عمر الطفل ب�شهادة امليالد الر�سمية  ،ف�إذا مل تكن واقعة امليالد مقيدة
ق ـ ــدر العمـ ــر مبعرفـ ــة وزارة ال�صحـ ــة  ،وفقـ ــا للقواع ــد والإجـ ــراءات الت ــي ي�صدر بهــا قــرار
من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 5
تكون التزامات الدولة فيما يتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للطفل
�أينما وردت فـي هذا القانون  ،فـي حدود الإمكانات املتاحة .

الف�صل الثاين
احلقوق املدنية
املــادة ( ) 6
للطفل احلق فـي احلياة  ،وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .
املــادة ( ) 7
للطفل احلق فـي احلماية من العنف  ،واال�ستغالل  ،والإ�ساءة  ،وفـي معاملة �إن�سانية كرمية
حتفظ له كرامته و�سمعته و�شرفه  ،وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .
املــادة ( ) 8
للطف ــل منذ والدت ــه احل ــق فـ ــي ا�س ــم مييـ ـ ــزه  ،ويجـ ــب ت�سجيلـ ــه ف ـ ــي �سج ـ ــالت املوالي ـ ـ ــد
وفق ــا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قانون الأحوال املدنية .
ويحظر �أن يكون اال�سم منطويا على حتقري �أو مهانة لكرامة الطفل �أو منافيا للعقائد
الدينية .
املــادة ( ) 9
على املكلفني مبوجب قانون الأحوال املدنية الإبالغ عن املواليد داخل ال�سلطنة واملواليد
العمانيــني خــارج ال�سلطنــة  ،وعلى اجلهات املعنية ت�سجيلهــم وفقــا للقواعد والإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي قانون الأحوال املدنية .
املــادة ( ) 10
للطفــل منــذ والدتــه احلــق فـي �أن تكون له جن�سية  ،وتكف ــل ل ــه الدولــة التمت ــع بهذا احل ــق
وفقا لأحكام قانون تنظيم اجلن�سية العمانية .
املــادة ( ) 11
للطف ــل احل ــق فـي �أن ين�س ــب لوالدي ــه  ،والتمتع برعايتهما  ،وال يجــوز ن�سبتــه لغريهمــا ،
كما له احلق فـي �إثبات ن�سبه ال�شرعي �إليهما بكافة الو�سائل امل�شروعة .

املــادة ( ) 12
للطفــل احلق فـي التعبيــر عن ر�أيه بالق ــول �أو الكتابــة �أو الطباعة �أو الفن �أو ب ـ�أي و�سيل ــة
�أخرى يختاره ــا  ،وذلك مب ــا ال يتع ــار�ض مــع حـقوق الغيــر �أو �سمعتهم �أو حماي ــة الأمــن
الوطني �أو النظام العام �أو الآداب العامة على النحو الذي حتدده القوانني .
املــادة ( ) 13
للطف ــل احلـ ــق فـي املعرف ــة وا�ستخ ــدام و�سائل االبتك ــار والإب ــداع  ،وامل�شاركـ ــة فـ ــي الربام ــج
الرتفيهية والثقافية والفنية والعلمية .
الف�صــل الثالــــث
احلقــوق ال�صحيــة
املــادة ( ) 14
للطفـ ــل احلـ ــق فـي الرعايـ ــة ال�صحيـ ــة الوقائي ــة والعالجي ــة  ،وتكفــل ل ــه الدول ــة التمت ــع
ب�أعلى م�ستوى ميكن بلوغه من الرعاية ال�صحية املجانية .
املــادة ( ) 15
عل ـ ــى �أجهـ ـ ــزة الدول ـ ــة املخت�ص ــة اتخـ ـ ــاذ التدابي ـ ــر والإج ـ ـ ــراءات الوقائيـ ـ ـ ــة والعالجيـ ـ ـ ــة
الالزمـة لتحقيق الآتي :
�أ  -خف�ض وفيات الر�ضع والأطفال .
ب  -مكافحة الأمرا�ض و�سوء التغذية .
ج  -االكت�شاف املبكر للإعاقة وت�صنيفها وتقدمي العالج املنا�سب ملواجهتها .
هـ  -تقدمي الرعاية ال�صحية املنا�سبة للأمهات قبل الوالدة وبعدها .
و  -تزويد جميع قطاعات املجتمع  ،وويل الأمر  ،والطفل باملعلومات الأ�سا�سية املتعلقة
ب�صحة الطفل وتغذيته  ،و�سالمته من احلوادث .
ز  -حماية الطفل من �أخطار التلوث البيئي .
وي�صدر بتحديد تلك التدابري والإجراءات قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية .

املــادة ( ) 16
تتكفـ ــل الدولـ ــة ب�إج ــراء الك�شف الطبــي للراغبــني فـي ال ــزواج قبـ ــل �إبرام عقد ال ـ ــزواج ،
وذلك من خالل امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية للتحقق من خلوهم من الأمرا�ض الوراثية
واملعدية واملزمنة  ،وعلى هذه امل�ؤ�س�سات تزويدهم باملعلومات الكافية ب�ش�أن تلك الأمرا�ض
ومدى ت�أثريها فـي قدرتهم على �إجناب �أطفال �أ�صحاء  ،وذلك على النحو الذي تبينه
الالئحة .
املــادة ( ) 17
يحظـ ـ ــر عل ــى غيــر الأطبــاء الب�شري ـ ــني واملولـ ـ ـ ــدات وم�ساعـ ـ ـ ــدات املول ـ ـ ــدات والقابـ ـ ــالت ،
مزاولة مهنة التوليد ب�أي �صفة عامة �أو خا�صة  ،وتكون مزاولة تلك املهنة وفقا للقواعد
التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 18
تكون للطفل بطاقة �صحية ت�سجل بياناتها فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية املخت�صة  ،وي�صدر بتنظيم
هذه البطاقة وحتديد بياناتها و�إجراءات ا�ستخراجها قرار من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 19
للطفــل احلــق فـي التطعي ــم بالأم�صال  ،واللقاحــات الواقي ــة من الأمــرا�ض املعدي ــة جمانا
بامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية  ،ويجوز التطعيم فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة املرخ�ص
لها من وزارة ال�صحة  ،وعلى ويل الأمر االلتزام بتطعيم الطفل وفقا للنظم  ،وفـي املواعيد
املق ــررة بج ــدول التطعي ــم ال�صــادرين من وزارة ال�صحــة  ،وعلى تلك امل�ؤ�س�س ــات الت�سجي ــل
مبا يفيد ذلك فـي البطاقة ال�صحية اخلا�صة بالطفل .
املــادة ( ) 20
يحظر على كل �شخ�ص وخا�صة الأطباء واملمر�ضني وويل الأمر القيام باملمار�سات التقليدية
ال�ضارة ب�صحة الطفل �أو الرتويج لها �أو امل�ساعدة فيها .

وحتـ ـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة م ـ ــا يع ـ ـ ــد م ـ ــن املمار�س ـ ـ ـ ــات التقليدي ـ ـ ــة ال�ضـ ـ ــارة ب�صحـ ـ ـ ـ ــة الطف ـ ـ ـ ــل ،
وعلى وزارة ال�صحة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتوعية مبخاطر تلك املمار�سات .
املــادة ( ) 21
على ويل الأمر �إجراء الفحو�صات الطبية الالزمة للطفل و�إدخاله امل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية � ،أو املرخ�ص لها من وزارة ال�صحة  ،لتلقي العالج � ،أو الرعاية الطبية  ،وعدم
�إخراجه منها ما مل تكن حالته ال�صحية ت�سمح بذلك ح�سبما يقرره الطبيب املخت�ص .
وللطبيب املخت�ص  -بناء على طلب ويل الأمر  -الت�صريح للطفل املري�ض � ،أو امل�صاب ،
باخلروج للعالج فـي �أي م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى  ،وت�سليم الطفل �إليه بعد تعهده كتابة
با�ستكمال عالجه  ،ونقله بو�سيلة منا�سبة  ،وفـي جميع الأحوال يجب على امل�ؤ�س�سة ال�صحية
املعنية تزويد ويل الأمر بكافة املعلومات  ،والتقارير اخلا�صة بنتيجة الك�شف  ،والفحو�صات
الطبية والإجراءات العالجية اخلا�صة بحالة الطفل ال�صحية .
املــادة ( ) 22
يحظر �إ�ضافة �أي مواد ملونة � ،أو حافظة � ،أو �إ�ضافات غذائية �إىل الأغذية وامل�ستح�ضرات
املخ�ص�صــة لتغذيــة الطفل ما مل تكن مطابقــة لل�شروط واملوا�صفــات القيا�سيـة املعتمـدة ،
ويجب �أن تكون عبوات هذه الأغذية خالية من �أي مواد �ضارة ب�صحة الطفل .
املــادة ( ) 23
يحظ ـ ــر تـ ــداول الأغذي ـ ــة  ،وامل�ستح�ضــرات اخلا�ص ـ ــة بتغذي ـ ــة الطفـ ــل � ،أو الإع ــالن عنهـ ــا ،
�أو الرتويج لها  ،باملخالفة لأحكام قانون �سالمة الغذاء واللوائح والقرارات املنفذة له .
كمـ ــا يحظ ــر الإع ــالن � ،أو الرتويـ ــج للوجب ــات ال�سريع ــة من خالل الربامــج التلفزيونية ،
�أو الإذاعية املعدة للأطفال .
املــادة ( ) 24
يحظ ــر تـ ــداول  ،وبي ــع �أدوات ولع ـ ــب الأطفـ ــال الت ــي حتتـ ــوي على مـ ــواد �ض ــارة ب�صحتهم ،
وي�صدر بتحديد تلك املواد قرار من اجلهة املعنية .

الف�صــل الرابــــع
احلقــوق االجتماعيــة
املــادة ( ) 25
للطفــل احلــق فـي البقاء والنمو فـي كنــف �أ�ســرة متما�سكــة ومت�ضامنــة  ،وتكفــل لــه الدول ــة
التمتع بهذا احلق بكل الو�سائل املتاحة .
املــادة ( ) 26
دون الإخالل مب�صلحة الطفل الف�ضلى  ،للطفل املنف�صل عن والديه �أو عن �أحدهما احلق
فـي االحتفاظ بعالقات �شخ�صية وات�صاالت مبا�شرة ب�صورة منتظمـة معهمــا  ،وتكف ــل له
الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .
املــادة ( ) 27
للطفـ ــل احل ــق فـي الرتبيــة والبقاء والنمــو فـي �إط ــار من احلريـ ــة والكرامــة الإن�سانيــة ،
وتقع م�س�ؤولية ذلك على عاتق ويل الأمر .
وتكــفل الدولـ ــة وفاء ويل الأمر بالتزامــه برتبية وبقاء ومنو الطــفل وفقـ ــا حلكم الفق ــرة
ال�سابقة من خالل تقدمي امل�ساعدات الالزمة وتطوير م�ؤ�س�سات ومرافق وخدمات رعاية
ومناء الطفل على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 28
للطفل احلق فـي م�ستوى معي�شي مالئم يفـي مبتطلبات منوه البدين والعقلي والنف�سي
واالجتماعي  ،وتقع على عاتق الوالدين �أو الو�صي  -بح�سب الأحوال  -م�س�ؤولية ت�أمني
هذا امل�ستوى املعي�شي فـي حدود قدراتهم و�إمكاناتهم .
وتكفل الدولة وفاء الوالدين �أو الو�صي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خالل حت�صيل
نفق ـ ــة الطف ـ ــل م ـ ــن �أي منه ـ ــم عن ـ ــد االقت�ضاء وفقا لأحكام قان ــون الأح ــوال ال�شخ�صية ،
ومن خالل برامج الدعم وتقدمي امل�ساعدات املالية لهم .

املــادة ( ) 29
للأطفال املعاقني والأطفال الأيتام وجمهويل الأب �أو الأبوين وغريهم ممن ال عائل لهم
�أو ليـ ــ�س لهـ ــم م�صـ ــدر رزق احل ــق فـ ــي ال�ضمان االجتماع ــي  ،وتكف ــل له ــم الدول ــة التمت ــع
بهذا احلق وفقا لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي .
املــادة ( ) 30
للطفـ ــل دون �سـ ــن التعليـ ــم ما قب ــل الأ�سا�سي احل ــق فـي االنتفاع بخدمـ ــات دور احل�ضان ـ ــة
التي هو م�ؤهل لاللتحاق بها .
وت�شجع الدولة �إن�شاء دور احل�ضانة فـي اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص التي ترى
الوزارة �أن عدد املوظفات �أو العامالت فيها يقت�ضي وجود دار ح�ضانة  ،وتقدم لها الإعانات
التي ت�ساعد على حتقيق �أهدافها .
املــادة ( ) 31
ال يجوز �إن�شاء دار ح�ضانة للأطفال �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة ،
وحتدد الالئحة موا�صفات دار احل�ضانة و�شروط و�إجراءات منح الرتخي�ص وحاالت وقفه
و�إلغائه  ،كما تبني كيفية الإ�شراف والرقابة عليها  ،واجلهة املنوط بها ذلك .
املــادة ( ) 32
تهدف دور احل�ضانة �إىل الآتي :
�أ  -رعاية الطفل اجتماعيا وتنمية مواهبه وقدراته .
ب  -تهيئة الطفل بدنيا وثقافيا و�أخالقيا ونف�سيا تهيئة �سليمة مبا يتفق و�أهداف
املجتمع وقيمه الدينية .
ج  -ن�شر الوعي بني الأ�سر لتن�شئة الأطفال تن�شئة �سليمة .
د  -تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بني دار احل�ضانة والأ�سرة .
هـ  -تلبية حاجة الأطفال للرتويح ومزاولة الألعاب والأن�شطة الرتفيهية والفنية
املنا�سبة لأعمارهم .
ويجب �أن يتوفر بدار احل�ضانة الو�سائل والأ�ساليب التي تكفل حتقيق الأهداف امل�شار �إليها
على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ( ) 33
تن�ش�أ فـي كل �سجن مركزي دار ح�ضانــة للأطفــال ي�سمــح للأمه ــات ال�سجين ــات ب�إي ــداع
�أطفالهن فيها حتى بلوغ �سن التعليم ما قبل الأ�سا�سي  ،وي�صدر  -بتنظيم ات�صال الأم
ال�سجينة بطفله ـ ــا وتلقيـه رعايتهــا  -قـ ـ ــرار مـ ـ ـ ــن املفتـ ـ ــ�ش العـ ـ ــام لل�شرطـ ـ ــة واجلمـ ــارك ،
وال ي�سمــح للأم با�صطحـ ــاب طفله ــا �إل ــى حمب�سه ـ ــا كمـ ـ ــا ال يج ـ ــوز منعـه ـ ــا م ـ ــن ر�ؤيـت ـ ــه
�أو رعايته جزاء على خمالفة ترتكبها .
املــادة ( ) 34
للطف ــل الــذي حالت ظروفــه دون �أن ين�ش�أ فـي �أ�سرت ــه الطبيعية كاليتيــم وجمهــول الأب
�أو الأبوين  ،احلق فـي الرعاية البديلة  ،وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل
املتاحة  ،وتبني الالئحة �شروط و�إجراءات تقدمي تلك الرعاية .
املــادة ( ) 35
للمر�أة العاملة فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاع اخلا�ص احلق فـي �إجازة و�ضع
براتـ ــب �أو ب�أجـ ــر كام ـ ــل تغطي فت ــرة ما قب ــل الـ ــوالدة وم ــا بعدهـ ــا  ،املـ ــدة الت ــي حتددهـ ــا
القوان ــني � ،أو النظم � ،أو اللوائ ــح املنظمة ل�ش�ؤونها الوظيفيــة  ،ووفقا للأو�ضــاع وال�ش ــروط
املن�صو�ص عليها فيها .
الف�صـــل اخلامــــ�س
احلقــوق التعليميــة
املــادة ( ) 36
للطفل احلق فـي التعليم املجاين فـي املدار�س احلكومية حتى �إمتام مرحلة التعليم ما بعد
الأ�سا�سي .
ويكون تعليم الطفل �إلزاميا حتى �إمتام مرحلة التعليم الأ�سا�سي  ،ويقع على ويل الأمر
م�س�ؤولية ت�سجيل الطفل  ،وانتظامه فـي املدر�سة  ،واحليلولة دون ت�سربه منها .

املــادة ( ) 37
دون الإخالل ب�أحك ــام هذا القان ــون  ،يكون تنظيم مرحلـ ــة التعلي ــم مـ ــا قبل الأ�سا�سي وفقــا
للقوانني واللوائح املنظمة للتعليم .
املــادة ( ) 38
يهدف تعليم الطفل فـي خمتلف املراحل �إىل حتقيق الآتي :
�أ  -تنمي ـ ــة �شخ�صي ـ ــة الطفـ ــل ومواهبـ ــه وقدراتـ ــه العقليـ ــة والبدنيـ ــة �إلـ ــى �أق�صـ ــى
�إمكاناته ــا  ،مع مراع ــاة اتفاق برامج التعليــم مع كرامة الطفل وتعزيــز �شعــوره
بقيمته ال�شخ�صية وتهيئته للم�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية .
ب  -تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لدى الطفل .
ج  -تنمية احرتام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د  -تن�شئ ـ ـ ــة الطفـ ــل عل ـ ــى االنتم ـ ــاء لوطن ـ ــه والوف ـ ــاء ل ــه  ،وعلــى الإخ ـ ـ ــاء والت�سام ـ ـ ــح
بني الب�شر  ،وعلى احرتام الآخر .
هـ  -تر�سيـ ــخ قيــم امل�ساواة بني الأفراد وعدم التمييز بينه ــم ب�سبب الدين �أو اجلن�س
�أو العرق �أو العن�صر �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة �أو �أي �سبب �آخر من �أ�سباب
التمييز .
و  -تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها .
ز �	-إع ــداد الطف ــل حلي ــاة م�س�ؤولة فـ ــي جمتمــع مدين مت�ضام ــن قائــم على التـ ــالزم
بني التمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات .
الف�صـــل ال�ســاد�س
احلقــوق الثقافيـــة
املــادة ( )39
تكفـ ــل الدول ــة بكل ال�سبــل املتاحة �إ�شبــاع حاج ــات الطفل الثقافيـ ــة فـي �شت ــى جماالته ـ ــا
من �أدب  ،وفنون  ،ومعرفة  ،وتراث �إن�ساين  ،وتقدم علمي حديث  ،وربطها بقيم املجتمع ،

وتن�شئ الدولة فـي �سبيل ذلك مكتبات و�أندية خا�صة للطفل فـي كل حمافظات ال�سلطنة
بهـ ـ ــدف تنمي ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــدرات الطفـ ـ ـ ــل الفكريـ ـ ــة  ،واالجتماعي ـ ـ ـ ــة  ،والنف�سي ـ ــة  ،والثقافي ـ ـ ــة ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 40
يكون حتديد ما يعر�ض على الأطفال فـي دور ال�سينما والأماكن العامة املماثلة طبقا
لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة  ،وبعد التن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
ويحظر على مديري تلك الدور وغريها من الأماكن املماثلة وعلى م�ستغليها وامل�شرفني
عليها وامل�س�ؤولني عن �إدخال اجلمهور ال�سماح للأطفال بدخولها مل�شاهدة ما يعر�ض فيها
متى كان العر�ض حمظورا عليهم طبقا ملا تقرره اجلهة املخت�صة .
املــادة () 41
على مديري دور ال�سينما وغريها من الأماكن العامة املماثلة الإعالن فـي مكان العر�ض
بكافة الو�سائل وب�صورة وا�ضحة ما يفيد حظر م�شاهدة العر�ض على الأطفال  ،وي�سري
هـذا االلتــزام علــى مدي ــري القن ــوات التلفزيونية بالن�سبة للعرو�ض التي تقدمهــا القنــوات
التي تخ�ضع لإ�شرافهم .
املــادة ( ) 42
لك ـ ــل طف ـ ــل احل ـ ــق فـي الراح ـ ــة ووقـ ــت الفـ ــراغ ومزاولـ ــة الألعـ ــاب واال�ستمت ــاع وامل�شارك ـ ــة
فـي الأن�شطة االجتماعية والثقافية والريا�ضية .
وتعمــل الدولة على تعزيز هــذا احلق وممار�سة الطفل ل ــه بحرية  ،وت�شجيــع توفري فــر�ص
مالئمة ومت�ساوية ملمار�سة الأن�شطة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
الف�صـــل ال�سابـــع
احلقـــوق االقت�صاديـــة
املــادة ( ) 43
للطفل احلق فـي رعاية �أمواله وتنميتها  ،وتقع م�س�ؤولية ذلك على عاتق ويل الأمر وفقا
لأحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية .

املــادة ( ) 44
يحظر ا�ستغالل الطفل �أو ت�سليمه للغري بق�صد الت�سول .
ويعتبـ ــر من �أعمـ ــال الت�سـ ــول ا�ستج ــداء �صدقة �أو �إح�ســان من الغري �أو عر�ض �سلعــة تافه ــة
�أو القيام ب�ألعاب ا�ستعرا�ضية �أو غري ذلك من الأعمال التي ال ت�صلح موردا للعي�ش بذاتها .
املــادة ( ) 45
يحظر ت�شغيل �أي طفل فـي الأعمال � ،أو ال�صناعات التي يرجح �أن ت�ؤدي بطبيعتها � ،أو بفعل
الظروف التي تزاول فيها �إىل الإ�ضرار ب�صحته � ،أو �سالمته � ،أو �سلوكه الأخالقي  ،وحتدد
تلك الأعمال وال�صناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 46
يحظر ت�شغيل �أي طفل مل يكمل �سن ( )15اخلام�سة ع�شرة فـي غري الأعمال املن�صو�ص
عليها فـي املــادة (  )45من هذا القانون  ،ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذه
ال�سن فـي بع�ض ال�صناعات والأعمال التي تقت�ضي ذلك بح�سب طبيعتها .
وي�ستثنى من �شرط احلد الأدنى لل�سن املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ت�شغيل الطفل
فـي الأعمال الزراعية  ،وال�صيد البحري  ،والأعمال ال�صناعية  ،واحلرفية  ،والإدارية ،
�شريط ــة �أن يكـ ــون العمـ ــل فـي املن�ش ـ ـ�أة مق�ص ــورا علـ ــى �أف ــراد الأ�ســرة الواحــدة  ،و�أال يك ــون
من �ش�أنه �إعاقة تعليم الطفل � ،أو الإ�ضرار ب�صحته � ،أو منوه  ،وحتدد الالئحة مفهوم
الأ�سرة فـي تطبيق حكم هذه الفقرة .
املــادة ( ) 47
يجوز �إلـحاق الطفــل الذي �أكمــل �ســن ( )15اخلام�ســة ع�ش ــرة باملعاهد ومراك ــز التعليـ ــم
والتدريب املهني وغريها من اجلهات التي تقدم خدمات �أو برامج التدريب �أو الإر�شاد
والتوجيه املهني اخلا�ضعة لإ�شراف الدولة .
املــادة ( ) 48
على �صاحب العمل �إجراء الك�شف الطبي على الطفل جمانا قبل �إحلاقه بالعمل وكذلك
ب�صفة دورية بعد التحاقه به  ،ويراعى فـي حتديد مواعيد الك�شف الطبي الدوري طبيعة
العمل وظروف الطفل ال�صحية  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ( ) 49
ال يجوز �أن تزيد �ساعات العمل اليومي للطفل على (� )6ست �ساعات  ،ويجب �أن تتخللها
فرتة � ،أو �أكرث للراحة ال تقل فـي جمموعها عن (� )1ساعة  ،ويحظر ت�شغيل الطفل �أكرث
من (� )4أربع �ساعات متتالية � ،أو �إبقا�ؤه فـي مكان العمل فرتة تزيد على (� )7سبع �ساعات .
املــادة ( ) 50
ي�ستحـ ــق الطفـ ــل العامــل �إجازة مدفوعة الأج ــر املــدة التي حتددها قوانــني ولوائــح العم ــل
ذات ال�صلة ووفقا للأو�ضاع وال�شروط التي تن�ص عليها .
الف�صـــل الثامــــن
حقـوق الطفـل املعـاق
املــادة ( ) 51
للطفل املعاق كافة احلقوق املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون دون متييز ب�سبب الإعاقة .
املــادة ( ) 52
تكفـ ــل الدول ــة رعاية وت�أهيل الطفل املعاق وفقا لأحكام قانــون رعايــة وت�أهيل املعاقني ،
وتعمل الدولة وويل الأمر على متكني الطفل املعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية
والت�أهيل املن�صو�ص عليها فيه .
املــادة ( ) 53
تعمل الدولة على �إجراء الدرا�سات والبحوث فـي جمال الإعاقة بهدف اال�ستفادة منها
فـي جمال التخطيط والتوعية مب�شكالت الإعاقة واحلد منها  ،وذلك وفقا لأحكام قانون
رعاية وت�أهيل املعاقني .
الف�صــل التا�ســع
امل�ساءلـــة اجلزائيـــة
املــادة ( ) 54
تك ـ ــون معاملـ ــة الطف ـ ــل املع ــر�ض للجن ــوح �أو اجلانـ ــح وم�ساءلت ـ ــه جزائي ـ ــا وفق ـ ــا لأحكــام
قانون م�ساءلة الأحداث .

الف�صـــل العا�شــــر
تدابيــر احلمايـــة
املــادة () 55
يحظ ــر جتني ــد الطف ـ ــل �إجباريا فـي الق ـ ــوات امل�سلحـ ــة � ،أو جتنيده فـي جماعـ ــات م�سلحـ ــة ،
�أو �إ�شراكه �إ�شراكا مبا�شرا فـي الأعمال احلربية  ،ويجوز للطفل الذي �أكمل ال�ساد�سة ع�شرة
من عمره التطوع فـي القوات امل�سلحة .
وتكفل الدولة تنفيذ هذا احلظر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 56
يحظر على �أي �شخ�ص ارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
�أ  -اختطـ ــاف � ،أو بي ــع طف ــل � ،أو نقل ع�ضو من �أع�ضائه ب�أي �شكل م ــن الأ�ش ــكال �س ــواء
مبقابل � ،أو بدون مقابل .
ب  -اغت�صاب طفل �أو هتك عر�ضه �أو التحر�ش به جن�سيا .
ج  -حم ـ ــل � ،أو �إكـ ــراه طفل على تعاط ــي �أي ن�شاط جن�ســي � ،أو ا�ستغالله فـي الدعارة ،
�أو غريها من املمار�سات اجلن�سية �أو فـي العرو�ض واملواد الإباحية .
د  -ت�شجيـ ــع طف ـ ــل على ممار�س ــة اجلن�س ممار�سة حقيقيــة � ،أو على �سبي ــل املحاكــاة ،
�أو ت�صويره فـي �أثناء تلك املمار�سة � ،أو ت�صوير �أع�ضائه اجلن�سية  -بق�صد حتقيق
�أغرا�ض غري �أخالقية  -ب�أي و�سيلة كانت .
هـ  -ن�شر �أو عر�ض � ،أو تداول � ،أو حيازة مطبوعات � ،أو م�صنفات مرئية � ،أو م�سموعة
تخاطـ ــب غرائ ـ ــز الطفل الدني ــا � ،أو تزيــن لــه ال�سلوكيات املخالفــة لقيم املجتمع ،
�أو للقانون � ،أو للنظام العام � ،أو الآداب العامة .
و  -ا�ستخــدام طف ــل فـي جتــارة الرقيــق بجميع �أ�شكالــه � ،أو ا�سرتقاق ــه � ،أو �إخ�ضاع ــه
لل�سخرة � ،أو �إرغامه على �أداء عمل ق�سرا .
ز  -تهريب طفل � ،أو م�ساعدته على الهروب عرب احلدود بغر�ض ا�ستغالله � ،أو ممار�سة
العنف �ضده ب�أي �شكل من �أ�شكاله .
ح  -ممار�سة �أي �شكل من �أ�شكال العنف على الطفل .

وتكفل الدولة تنفيذ احلظر املن�صو�ص عليه فـي البنود ال�سابقة  ،واتخاذ كافة الإجراءات
والتدابري الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 57
يحظـ ــر منــح طفــل ترخي�صـ ــا ل�سياقـ ـ ــة �أي مركبــة �آليــة � ،أو متكينـ ــه علـ ــى �أي نحـ ــو ك ـ ــان
من �سياقتها .
وتعمل الدولة على ن�شر الثقافة املرورية من خالل املناهج الدرا�سية وو�سائل الإعالم .
املــادة ( ) 58
يحظر بيع التبغ واخلمور واملواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية للطفل  ،كما يحظر ا�ستغالل
طفل فـي �أماكن �إنتاج � ،أو بيع تلك املواد � ،أو الرتويج لها  ،وتكفل الدولة تنفيذ هذا احلظر
بكل ال�سبل املتاحة  ،وتعمل الدولة على حماية الطفل من �أ�ضرار تلك املواد .
املــادة ( ) 59
تعمل الدولة بكل ال�سبل املتاحة على ت�أهيل الطفل الذي يقع �ضحية لأي �شكل من �أ�شكال
العنف � ،أو اال�ستغالل � ،أو الإ�ساءة  ،و�إعادة دجمه اجتماعيا .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
�آليـــات احلمايــة
املــادة ( ) 60
ت�شكـ ــل بق ــرار من الوزيــر جلــان حلماية الطفل من العنف  ،واال�ستغالل  ،والإ�ســاءة ت�سمــى
( جلان حماية الطفل )  ،ويحدد القرار اخت�صا�صات و�آلية عمل هذه اللجان مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون .
ويكون لأع�ضاء جلان حماية الطفل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا
القانون .

املــادة ( ) 61
تخت�ص جلان حماية الطفل بتلقي ال�شكاوى والبالغات عن �أي انتهاكات حلقوق الطفل ،
وعن حاالت تعر�ض الطفل للعنف � ،أو اال�ستغالل � ،أو الإ�ساءة  ،وذلك كله على النحو الذي
تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 62
لكـ ــل �شخـ ــ�ص احلـ ــق فـي الإبـ ــالغ عن �أي واقع ــة ت�شكل عنفا �ضد الطفل � ،أو ا�ستغ ــالال له ،
�أو �إ�ساءة �إليه � ،أو انتهاكا لأي حق من حقوقه املن�صو�ص عليها بهذا القانون .
وعل ــى جلـ ــان حماي ــة الطفل اتخاذ كافة التدابيــر الالزمــة حلمايــة املبلغ  ،وعــدم الإف�صــاح
عن هويته .
املــادة ( ) 63
على الأطب ــاء  ،واملعلمـ ــني  ،وغريهم من الأ�شخ ــا�ص الذين ي�صل �إىل علمهم بحكم مهنهم ،
�أو وظائفهــم � ،أو �أعماله ــم معلومـ ــات ب�ش�أن وجود عنف � ،أو ا�ستغ ــالل � ،أو �إ�ســاءة لأي طفل ،
�أو انتهاك لأي حق من حقوقه املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �إبالغ جلان حماية الطفل .
املــادة ( ) 64
يتــم �إيــداع الطف ــل ال ــذي تع ــر�ض للعن ــف � ،أو اال�ستغالل � ،أو الإ�س ــاءة بــدار الرعاي ــة امل�ؤقتــة
بقرار من االدعاء العام بناء على تو�صية مندوب حماية الطفل .
املــادة ( ) 65
دون الإخالل مب�صلحة الطفل الف�ضلى  ،يعاد الطفل املودع بدار الرعاية امل�ؤقتة �إىل ويل
الأمر بقرار من االدعاء العام بناء على تو�صية مندوب حماية الطفل بعد زوال �أ�سباب
الإيداع و�آثاره  ،وبعد تعهد ويل الأمر كتابة برعايته وفق �أحكام هذا القانون  ،وعلى مندوب
حماية الطفل متابعة الطفل املعاد وفقا للأو�ضاع والإجراءات التي حتددها الالئحة .

الف�صــل الثانــي ع�شـــر
العقوبـات والتعوي�ضـات املدنيـة
املــادة ( ) 66
ال تخـ ــل العقوب ــات املن�ص ـ ــو�ص عليهـ ــا فـي ه ــذا القان ـ ــون ب�أي عقوب ـ ــة �أ�شـ ـ ــد ين ـ ــ�ص عليهـ ــا
قانون �آخر .
املــادة ( ) 67
يعاقـ ــب بال�سجن مـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن (� )6ستـ ــة �أ�شه ـ ــر  ،وال تزيـ ــد علـ ــى ( )3ث ــالث �سنـ ــوات ،
كل من �أخل ب�أحكام املادتني ( )20( ، )17من هذا القانون  ،وت�ضاعف العقوبة بحديها
الأدنى والأق�صى فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 68
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عـ ــن ( )100مائة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ــى ( )500خم�سمائ ـ ــة ريـ ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ويل الأمر الذي يخل عمدا ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( )21( ، )19من هذا القانون  ،وتكون العقوبة الغرامة فقط �إذا وقعت اجلرمية
ب�إهمـ ــال �أو تق�صيـ ــر  ،وفـي جميع الأح ــوال ت�ضاعف العقوب ــة بحديه ـ ــا الأدن ـ ــى والأق�ص ـ ــى
فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 69
يعاقـ ــب بال�سج ــن مدة ال تقل ع ــن (� )1سنـ ــة  ،وال تزيد علـ ــى ( )3ث ـ ــالث �سنـ ــوات  ،وبغرام ـ ــة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف �أحكام املواد ( )24 ، 23 ، 22من هذا
القانون  ،وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة ذاتها .
املــادة ( ) 70
يعاقـ ــب بال�سج ـ ــن مدة ال تقل عـ ــن (� )1شه ـ ــر  ،وال تزيد عل ـ ــى ( )3ثالثـ ــة �أ�شه ـ ــر  ،وبغرامة
ال تقـ ــل ع ــن ( )500خم�سمائ ـ ــة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ــى (� )1000ألـ ــف ريال عمانـ ــي ،

�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف �أحكام املواد ( 36الفقرة الثانية) )41( ، )40( ،
من هذا القانون  ،وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة
ذاتها .
املــادة ( ) 71
يعاق ـ ــب بال�سجـ ــن مدة ال تقـ ــل عن (� )1شهر  ،وال تزيــد على (� )6ستة �أ�شه ـ ــر  ،وبغرامـ ــة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،
�أو ب�إح ـ ــدى هاتـ ــني العقوبتـ ــني كـ ــل م ـ ــن �أخ ـ ــل ب�أحكـ ــام املـ ــواد ()49( ، )48( ، )46( ، )45
من هذا القانون .
املــادة ( ) 72
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على (  )10000ع�شرة �آالف
ري ـ ــال عمان ـ ــي  ،ك ـ ــل من ارتكـ ــب �أي ـ ــا من الأفع ــال املحظورة املن�صــو�ص عليهــا فـي املادت ــني
( )56( ، )55من هذا القانون .
املــادة ( ) 73
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل
عـ ـ ـ ــن ( )500خم�سمائـ ـ ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وال تزيد علـ ــى (� )1000ألـ ـ ـ ــف ريـ ـ ـ ــال عمان ـ ــي ،
�أو ب�إحــدى هاتــني العقوبتــني  ،كل مــن خالــف احلظــر املن�صــو�ص عليــه فـي املـ ــادة ( )57
مــن ه ـ ــذا القان ــون  ،وت�ضاع ــف العقوبـ ــة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالـ ــة التك ــرار ،
وللمحكمة �أن تق�ضي ب�سحب رخ�صة ال�سياقة وترخي�ص ت�سيري املركبة ولوحات �أرقامها ،
�أو �أي من ذلك ملدة ال تزيد على (� )1سنة .
املــادة ( ) 74
يعاقب على خمالفة �أحكام املادتني ( )58 ، 44من هذا القانون وفقا لأحكام قانون اجلزاء
العماين � ،أو قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بح�سب الأحوال .

املــادة ( ) 75
دون الإخــالل بحقوق الغي ــر ح�سن الني ــة  ،على املحكمــة �أن تق�ضي ف ــي جمي ــع اجلرائـ ــم
املن�صــو�ص عليهــا فـي ه ــذا القان ـ ــون مب�صـ ــادرة الآالت  ،والأجه ــزة  ،واملعــدات  ،والأدوات
امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية  ،والأموال املتح�صلة منها .
املــادة ( ) 76
للطفل احلق فـي املطالبة بالتعوي�ض املدين عن كافة الأ�ضرار التي تكون حلقته من جـ ــراء
ممار�سة العن ــف � ،أو الإ�س ــاءة � ،أو اال�ستغـ ــالل �ضـ ـ ــده � ،أو مـ ـ ــن جـ ــراء جرميـ ـ ــة من�صـ ـ ــو�ص
عليها فـي ه ـ ــذا القانـ ــون تك ـ ــون ارتك ــبت فـي حق ـ ــه  ،وذلك مـ ــن مرتكـ ـ ـ ــب تلـ ــك الأف ـعـ ـ ــال ،
�أو اجلرائـ ـ ــم  ،وفقـ ـ ـ ــا للإجـ ـ ــراءات الق�ضائيـ ـ ــة املن�صـ ـ ــو�ص عليه ـ ــا فـي القوانـ ـ ـ ــني النافـ ـ ـ ــذة
فـي ال�سلطنة .
الف�صـل الثالـث ع�شــر
�أحكـــام ختاميــــة
املــادة ( ) 77
ي�ص ـ ــدر وزير التنمي ــة االجتماعية الالئحة التنفيذيــة لهذا القانــون بع ــد التن�سيق ب�ش�أنهــا
مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 78
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 79
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .

