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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/22

باإ�ســدار قانـــون الطفـــل

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ، 

وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 ، 

وعلى قانون ال�سمان الجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/87 ، 

وعلى قانون املرور ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 93/82 ، 

وعلى اتفاقية حقوق الطفل التي ان�سمت اإليها ال�سلطنة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/54 ،

وعلى قانون الأحوال ال�سخ�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/32 ، 

وعلى قانون ال�سجون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/48 ، 

وعلى قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/17 ، 

وعلى قانون الأحوال املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/66 ، 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ،

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

وعلى الربوتوكولني الختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل اللذين ان�سمت اإليهما 

ال�سلطنة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/41 ، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 
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وعلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/30 ، 

وعلى قانون رعاية وتاأهيل املعاقني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/63 ، 

وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84 ، 

وعلى قانون الجتار بالب�سر ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/126 ، 

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/12 ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعمــل باأحكـــام قانـــون الطفـــل املرفــــق .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر القانون املرفق فـي اجلريدة الر�سمية . 

�سـدر فـي : 19 من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 19 من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانــــون الطفـــل

الف�ســل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة 

املــادة ) 1 ( 

فـــــي تطبيـــق اأحكـــام هـــذا القانـــون يكـــون للكلمــــات والعبـــارات التاليـــة املعنــى املبــني قريـــن 

كـــل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

اأ - الـــــــــــــــــــــــوزارة : 

وزارة التنمية الجتماعية .

ب - الوزيــــــــــــــــــــــــر : 

وزير التنمية الجتماعية .

ج - اجلهـة املخت�ســة : 

املديرية العامة للتنمية الأ�سرية ، ودوائر التنمية الأ�سرية باملحافظات .

د - الطفــــــــــــــــــــــــل :

كل اإن�سان مل يكمل الثامنة ع�سرة من العمر بالتقومي امليالدي .

هـ - ولــــــي االأمـــــــــــر :

ال�سخ�س امل�سوؤول عن رعاية وتربية ومنو الطفل كالويل والو�سي واجلهات املنوط 

بها تقدمي الرعاية البديلة .

و - دار الرعايـــــــــــة :

الدار التي تن�سئها الوزارة اأو اأي جهة اأخرى برتخي�س من الوزارة لتقدمي الرعاية 

البديلة للطفل ، وي�سدر بتنظيمها قرار من الوزير .

ز - الرعاية البديلة : 

اأ�سرته الطبيعية  اأو دائمة من  اخلدمات التي تقدم للطفل املحروم ب�سفة موؤقتة 

كاليتيم اأو جمهول الأب اأو الأبوين من خالل دار الرعاية اأو نظام الكفالة اأو الأ�سر 

احلا�سنة .
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ح - الطفـــــل املعـــــاق :

اأو الذهنية  اأو اجل�سدية  الطفل الذي يعاين من نق�س فـي بع�س قدراته احل�سية 

دوره  اأداء  على  قدرته  من  يحد  حادث  اأو  مر�س  اأو  وراثي  عامل  نتيجة  اأو  خلقيا 

قدم  على  املجتمع  فـي  وفعالة  كاملة  ب�سورة  امل�ساركة  وعن  احلياة  فـي  الطبيعي 

امل�ساواة مع الآخرين .

ط - العنــــــــــــــــــــف :

ال�ستخــــدام املتعمــــد للقــــوة اأو القـــدرة البدنيــــة من قبــل فــرد اأو جماعــة �ســد طفــل 

اأو تهديده با�ستعمالها ، ويكون من �ساأن ذلك اإحلاق �سرر فعلي اأو حمتمل به .

ي - اال�ستغــــــــــالل :

ال�ستفــادة من الطفــل اأو اأع�سائـه فـي اأغرا�س اأو بطرق غري م�سروعــة كالدعــارة 

وال�سرتقـــاق  ق�ســرا  والعــمل  وال�سخرة  اجلن�ســـي  ال�ستغــالل  اأ�سكـــال  من  وغريها 

واملمار�سات ال�سبيهة بالرق وال�ستعباد ونزع اأع�سائه .

ك - االإ�ســــــــــــــــاءة :

تعذيب الطفل اأو اإيذاوؤه ج�سديا اأو نف�سيا اأو جن�سيا ب�سكل مق�سود بفعل مبا�سر ، 

اأو اإهمال ويل الأمر للطفل على نحو يوؤدي اإىل خلق ظروف ومعطيات من �ساأنها 

اإعاقة منوه اجل�سدي اأو النف�سي اأو الجتماعـــــي .

ل - دار الرعاية املوؤقتة :

الدار التي تن�سئها الوزارة اأو اأي جهة اأخرى برتخي�س من الوزارة وتخ�س�س لإيداع 

الأطفال املعر�سني للعنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة بغر�س تقدمي الرعاية والتاأهيل 

الالزمني لهم حلني زوال �سبب الإيداع واآثاره .

م - مندوب حماية الطفل :

املوظــــف الــــذي يعــــني بقــــرار مــــن الوزيــــر وتكـــون لـــــه �سفــــة ال�سبطيــــة الق�سائيــــة 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، وحتدد �سروط �سغل وظيفة مندوب �سوؤون الطفل 

وواجباتها واأخالقياتها بقرار من الوزير .

ن - الالئحــــــــــــــــة :

الالئحة التنفيذية لقانون الطفل .
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املــادة ) 2 ( 

يكفل هذا القانون للطفل على وجه اخل�سو�س احلقوق الآتية :

احلق فـي احلياة ، والبقاء ، والنمو . اأ - 

احلــق فـي عدم التمييز ب�سبب اللون ، اأو اجلن�س ، اأو الأ�سل ، اأو اللغة ، اأو الدين ،  ب - 

اأو املركز الجتماعي ، اأو غري ذلك من الأ�سباب .

احلــــق فـي اإيــــالء م�ساحلـــه الف�سلـــى الأولويــة فــــي كافـــة القـــرارات والإجـــراءات  ج - 

التــي تتخـــذ ب�ساأنه ، �ســـواء من قبــل وحــدات اجلهاز الإداري للدولـــة ، اأم اجلهــــات 

الق�سائية ، اأم اجلهات املنوط بها رعايته .

احلق فـي امل�ساركة ، واإبداء الراأي ، والتعبري فـي اإطار يتفق وحقوق الغري والنظام  د - 

العـــــام والآداب العامــــة والأمــــن الوطنــي ، واإتاحــة الفر�سة الكاملـــة لـــه لالإف�ســـاح 

عن اآرائه . 

املــادة ) 3 ( 

تخل  ل  كما   ، اآخر  قانون  يكفلها  للطفل  اأف�سل  حماية  باأي  القانون  هذا  اأحكام  تخل  ل 

بحق ويل الأمر فـي التوجيه والإر�ساد بطرق تتفق وقدرات الطفل املتطورة لدى ممار�سته 

والعرف  الدينية  املعتقدات  اإطار  فـي  وذلك   ، القانون  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  حلقوقه 

الجتماعي ال�سائد .

املــادة ) 4 ( 

يعتد فـي حتديد عمر الطفل ب�سهادة امليالد الر�سمية ، فاإذا مل تكن واقعة امليالد مقيدة 

قـــــدر العمــــر مبعرفــــة وزارة ال�سحــــة ، وفقــــا للقواعـــد والإجــــراءات التـــي ي�سدر بهــا قــرار 

من وزير ال�سحة .

املــادة ) 5 ( 

الدولة فيما يتعلق باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية للطفل  التزامات  تكون 

اأينما وردت فـي هذا القانون ، فـي حدود الإمكانات املتاحة .
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الف�سل 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 ، وال�ستغالل ، والإ�ساءة ، وفـي معاملة اإن�سانية كرمية 

حتفظ له كرامته و�سمعته و�سرفه ، وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .

املــادة ) 8 ( 

للطفـــل منذ ولدتـــه احلـــق فــــي ا�ســـم مييــــــزه ، ويجــــب ت�سجيلــــه فـــــي �سجـــــالت املواليـــــــد 

وفقـــا للقواعد والإجراءات املن�سو�س عليها فـي قانون الأحوال املدنية .

اأو منافيا للعقائد  اأو مهانة لكرامة الطفل  اأن يكون ال�سم منطويا على حتقري  ويحظر 

الدينية .

املــادة ) 9 ( 

على املكلفني مبوجب قانون الأحوال املدنية الإبالغ عن املواليد داخل ال�سلطنة واملواليد 

املعنية ت�سجيلهــم وفقــا للقواعد والإجراءات  ، وعلى اجلهات  ال�سلطنــة  العمانيــني خــارج 

املن�سو�س عليها فـي قانون الأحوال املدنية .

املــادة ) 10 ( 

للطفــل منــذ ولدتــه احلــق فـي اأن تكون له جن�سية ، وتكفـــل لـــه الدولــة التمتـــع بهذا احلـــق 

وفقا لأحكام قانون تنظيم اجلن�سية العمانية .

املــادة ) 11 ( 

للطفـــل احلـــق فـي اأن ين�ســـب لوالديـــه ، والتمتع برعايتهما ، ول يجــوز ن�سبتــه لغريهمــا ، 

كما له احلق فـي اإثبات ن�سبه ال�سرعي اإليهما بكافة الو�سائل امل�سروعة .
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املــادة ) 12 ( 

للطفــل احلق فـي التعبيــر عن راأيه بالقـــول اأو الكتابــة اأو الطباعة اأو الفن اأو بــاأي و�سيلـــة 

اأخرى يختارهـــا ، وذلك مبـــا ل يتعـــار�س مــع حـقوق الغيــر اأو �سمعتهم اأو حمايـــة الأمــن 

الوطني اأو النظام العام اأو الآداب العامة على النحو الذي حتدده القوانني . 

املــادة ) 13 ( 

للطفـــل احلــــق فـي املعرفـــة وا�ستخـــدام و�سائل البتكـــار والإبـــداع ، وامل�ساركــــة فــــي الربامـــج 

الرتفيهية والثقافية والفنية والعلمية .

الف�ســل الثالــــث

احلقــوق ال�سحيــة

املــادة ) 14 ( 

للطفــــل احلــــق فـي الرعايــــة ال�سحيــــة الوقائيـــة والعالجيـــة ، وتكفــل لـــه الدولـــة التمتـــع 

باأعلى م�ستوى ميكن بلوغه من الرعاية ال�سحية املجانية . 

املــادة ) 15 ( 

علـــــى اأجهــــــزة الدولـــــة املخت�ســـة اتخــــــاذ التدابيـــــر والإجـــــــراءات الوقائيــــــــة والعالجيــــــــة 

الالزمـة لتحقيق الآتي : 

خف�س وفيات الر�سع والأطفال . اأ - 

مكافحة الأمرا�س و�سوء التغذية . ب - 

الكت�ساف املبكر لالإعاقة وت�سنيفها وتقدمي العالج املنا�سب ملواجهتها . ج - 

تقدمي الرعاية ال�سحية املنا�سبة لالأمهات قبل الولدة وبعدها . هـ - 

تزويد جميع قطاعات املجتمع ، وويل الأمر ، والطفل باملعلومات الأ�سا�سية املتعلقة  و - 

ب�سحة الطفل وتغذيته ، و�سالمته من احلوادث . 

حماية الطفل من اأخطار التلوث البيئي . ز - 

وي�سدر بتحديد تلك التدابري والإجراءات قرار من وزير ال�سحة بالتن�سيق مع اجلهات 

املعنية .
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املــادة ) 16 ( 

تتكفــــل الدولــــة باإجـــراء الك�سف الطبــي للراغبــني فـي الـــزواج قبــــل اإبرام عقد الـــــزواج ، 

وذلك من خالل املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية للتحقق من خلوهم من الأمرا�س الوراثية 

واملعدية واملزمنة ، وعلى هذه املوؤ�س�سات تزويدهم باملعلومات الكافية ب�ساأن تلك الأمرا�س 

تبينه  الذي  النحو  على  وذلك   ، اأ�سحاء  اأطفال  اإجناب  على  قدرتهم  فـي  تاأثريها  ومدى 

الالئحة .

املــادة ) 17 ( 

يحظــــــر علـــى غيــر الأطبــاء الب�سريـــــني واملولــــــــدات وم�ساعــــــــدات املولـــــــدات والقابــــــالت ، 

مزاولة مهنة التوليد باأي �سفة عامة اأو خا�سة ، وتكون مزاولة تلك املهنة وفقا للقواعد 

التي ي�سدر بها قرار من وزير ال�سحة .

املــادة ) 18 ( 

تكون للطفل بطاقة �سحية ت�سجل بياناتها فـي املوؤ�س�سة ال�سحية املخت�سة ، وي�سدر بتنظيم 

هذه البطاقة وحتديد بياناتها واإجراءات ا�ستخراجها قرار من وزير ال�سحة .

املــادة ) 19 ( 

للطفــل احلــق فـي التطعيـــم بالأم�سال ، واللقاحــات الواقيـــة من الأمــرا�س املعديـــة جمانا 

باملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية ، ويجوز التطعيم فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة املرخ�س 

لها من وزارة ال�سحة ، وعلى ويل الأمر اللتزام بتطعيم الطفل وفقا للنظم ، وفـي املواعيد 

املقـــررة بجـــدول التطعيـــم ال�ســادرين من وزارة ال�سحــة ، وعلى تلك املوؤ�س�ســـات الت�سجيـــل 

مبا يفيد ذلك فـي البطاقة ال�سحية اخلا�سة بالطفل .

املــادة ) 20 ( 

يحظر على كل �سخ�س وخا�سة الأطباء واملمر�سني وويل الأمر القيام باملمار�سات التقليدية 

ال�سارة ب�سحة الطفل اأو الرتويج لها اأو امل�ساعدة فيها .
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وحتــــــــدد الالئحــــــة مـــــا يعـــــــد مـــــن املمار�ســـــــــات التقليديـــــــة ال�ســــــارة ب�سحــــــــــة الطفـــــــــل ، 

وعلى وزارة ال�سحة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتوعية مبخاطر تلك املمار�سات .

املــادة ) 21 ( 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  واإدخاله  للطفل  الالزمة  الطبية  الفحو�سات  اإجراء  الأمر  ويل  على 

احلكومية ، اأو املرخ�س لها من وزارة ال�سحة ، لتلقي العالج ، اأو الرعاية الطبية ، وعدم 

اإخراجه منها ما مل تكن حالته ال�سحية ت�سمح بذلك ح�سبما يقرره الطبيب املخت�س .

 ، امل�ساب  اأو   ، املري�س  الت�سريح للطفل   - الأمر  بناء على طلب ويل  املخت�س -  وللطبيب 

كتابة  تعهده  بعد  اإليه  الطفل  وت�سليم   ، اأخرى  �سحية  موؤ�س�سة  اأي  فـي  للعالج  باخلروج 

با�ستكمال عالجه ، ونقله بو�سيلة منا�سبة ، وفـي جميع الأحوال يجب على املوؤ�س�سة ال�سحية 

املعنية تزويد ويل الأمر بكافة املعلومات ، والتقارير اخلا�سة بنتيجة الك�سف ، والفحو�سات 

الطبية والإجراءات العالجية اخلا�سة بحالة الطفل ال�سحية .

املــادة ) 22 ( 

يحظر اإ�سافة اأي مواد ملونة ، اأو حافظة ، اأو اإ�سافات غذائية اإىل الأغذية وامل�ستح�سرات 

املخ�س�ســة لتغذيــة الطفل ما مل تكن مطابقــة لل�سروط واملوا�سفــات القيا�سيـة املعتمـدة ، 

ويجب اأن تكون عبوات هذه الأغذية خالية من اأي مواد �سارة ب�سحة الطفل .

املــادة ) 23 ( 

يحظـــــر تــــداول الأغذيـــــة ، وامل�ستح�ســرات اخلا�ســـــة بتغذيـــــة الطفــــل ، اأو الإعـــالن عنهــــا ، 

اأو الرتويج لها ، باملخالفة لأحكام قانون �سالمة الغذاء واللوائح والقرارات املنفذة له .

كمــــا يحظـــر الإعـــالن ، اأو الرتويــــج للوجبـــات ال�سريعـــة من خالل الربامــج التلفزيونية ، 

اأو الإذاعية املعدة لالأطفال .

املــادة ) 24 ( 

يحظـــر تــــداول ، وبيـــع اأدوات ولعـــــب الأطفــــال التـــي حتتــــوي على مــــواد �ســـارة ب�سحتهم ، 

وي�سدر بتحديد تلك املواد قرار من اجلهة املعنية .
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الف�ســل الرابــــع

احلقــوق االجتماعيــة

املــادة ) 25 ( 

للطفــل احلــق فـي البقاء والنمو فـي كنــف اأ�ســرة متما�سكــة ومت�سامنــة ، وتكفــل لــه الدولـــة 

التمتع بهذا احلق بكل الو�سائل املتاحة .

املــادة ) 26 ( 

دون الإخالل مب�سلحة الطفل الف�سلى ، للطفل املنف�سل عن والديه اأو عن اأحدهما احلق 

فـي الحتفاظ بعالقات �سخ�سية وات�سالت مبا�سرة ب�سورة منتظمـة معهمــا ، وتكفـــل له 

الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .

املــادة ) 27 ( 

للطفــــل احلـــق فـي الرتبيــة والبقاء والنمــو فـي اإطـــار من احلريــــة والكرامــة الإن�سانيــة ، 

وتقع م�سوؤولية ذلك على عاتق ويل الأمر .

وتكــفل الدولــــة وفاء ويل الأمر بالتزامــه برتبية وبقاء ومنو الطــفل وفقــــا حلكم الفقـــرة 

ال�سابقة من خالل تقدمي امل�ساعدات الالزمة وتطوير موؤ�س�سات ومرافق وخدمات رعاية 

ومناء الطفل على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 28 ( 

للطفل احلق فـي م�ستوى معي�سي مالئم يفـي مبتطلبات منوه البدين والعقلي والنف�سي 

والجتماعي ، وتقع على عاتق الوالدين اأو الو�سي - بح�سب الأحوال - م�سوؤولية تاأمني 

هذا امل�ستوى املعي�سي فـي حدود قدراتهم واإمكاناتهم .

وتكفل الدولة وفاء الوالدين اأو الو�سي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خالل حت�سيل 

نفقـــــة الطفـــــل مـــــن اأي منهـــــم عنـــــد القت�ساء وفقا لأحكام قانـــون الأحـــوال ال�سخ�سية ، 

ومن خالل برامج الدعم وتقدمي امل�ساعدات املالية لهم .
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املــادة ) 29 ( 

لالأطفال املعاقني والأطفال الأيتام وجمهويل الأب اأو الأبوين وغريهم ممن ل عائل لهم 

اأو ليــــ�س لهــــم م�ســــدر رزق احلـــق فــــي ال�سمان الجتماعـــي ، وتكفـــل لهـــم الدولـــة التمتـــع 

بهذا احلق وفقا لأحكام قانون ال�سمان الجتماعي .

املــادة ) 30 ( 

للطفــــل دون �ســــن التعليــــم ما قبـــل الأ�سا�سي احلـــق فـي النتفاع بخدمــــات دور احل�سانـــــة 

التي هو موؤهل لاللتحاق بها .

ترى  التي  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  فـي  احل�سانة  دور  اإن�ساء  الدولة  وت�سجع 

الوزارة اأن عدد املوظفات اأو العامالت فيها يقت�سي وجود دار ح�سانة ، وتقدم لها الإعانات 

التي ت�ساعد على حتقيق اأهدافها .

املــادة ) 31 ( 

 ، اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الوزارة  اإن�ساء دار ح�سانة لالأطفال  ل يجوز 

وحتدد الالئحة موا�سفات دار احل�سانة و�سروط واإجراءات منح الرتخي�س وحالت وقفه 

واإلغائه ، كما تبني كيفية الإ�سراف والرقابة عليها ، واجلهة املنوط بها ذلك .

املــادة ) 32 ( 

تهدف دور احل�سانة اإىل الآتي :

رعاية الطفل اجتماعيا وتنمية مواهبه وقدراته . اأ - 

واأهداف  يتفق  مبا  �سليمة  تهيئة  ونف�سيا  واأخالقيا  وثقافيا  بدنيا  الطفل  تهيئة  ب - 

املجتمع وقيمه الدينية .

ن�سر الوعي بني الأ�سر لتن�سئة الأطفال تن�سئة �سليمة . ج - 

تقوية وتنمية الروابط الجتماعية بني دار احل�سانة والأ�سرة . د - 

والفنية  الرتفيهية  والأن�سطة  الألعاب  ومزاولة  للرتويح  الأطفال  حاجة  تلبية   هـ - 

املنا�سبة لأعمارهم .

ويجب اأن يتوفر بدار احل�سانة الو�سائل والأ�ساليب التي تكفل حتقيق الأهداف امل�سار اإليها 

على النحو الذي حتدده الالئحة .
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املــادة ) 33 ( 

ب�إيـــداع  ال�سجينـــ�ت  للأمهـــ�ت  ي�سمــح  للأطفــ�ل  دار ح�س�نــة  �سجن مركزي  كل  فـي  تن�س�أ 

الأم  ات�س�ل  بتنظيم   - وي�سدر   ، الأ�س��سي  قبل  م�  التعليم  �سن  بلوغ  حتى  فيه�  اأطف�لهن 

ال�سجينة بطفلهـــــ� وتلقيـه رع�يتهــ� - قــــــرار مــــــــن املفتــــــ�ش العــــــ�م لل�سرطــــــة واجلمــــ�رك ،

 ول ي�سمــح للأم ب��سطحــــ�ب طفلهـــ� اإلـــى حمب�سهـــــ� كمــــــ� ل يجـــــوز منعـهـــــ� مـــــن روؤيـتـــــه 

اأو رع�يته جزاء على خم�لفة ترتكبه� .

املــادة ) 34 ( 

للطفـــل الــذي ح�لت ظروفــه دون اأن ين�س�أ فـي اأ�سرتـــه الطبيعية ك�ليتيــم وجمهــول الأب 

اأو الأبوين ، احلق فـي الرع�ية البديلة ، وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل 

املت�حة ، وتبني اللئحة �سروط واإجراءات تقدمي تلك الرع�ية .

املــادة ) 35 ( 

للمراأة الع�ملة فـي وحدات اجله�ز الإداري للدولة والقط�ع اخل��ش احلق فـي اإج�زة و�سع 

براتــــب اأو ب�أجــــر ك�مـــــل تغطي فتـــرة م� قبـــل الــــولدة ومـــ� بعدهــــ� ، املــــدة التـــي حتددهــــ� 

القوانـــني ، اأو النظم ، اأو اللوائـــح املنظمة ل�سوؤونه� الوظيفيــة ، ووفق� للأو�ســ�ع وال�ســـروط 

املن�سو�ش عليه� فيه� .

الف�صـــل اخلامــــ�س

احلقــوق التعليميــة 

املــادة ) 36 ( 

للطفل احلق فـي التعليم املج�ين فـي املدار�ش احلكومية حتى اإمت�م مرحلة التعليم م� بعد 

الأ�س��سي .

اإلزامي� حتى اإمت�م مرحلة التعليم الأ�س��سي ، ويقع على ويل الأمر  ويكون تعليم الطفل 

م�سوؤولية ت�سجيل الطفل ، وانتظ�مه فـي املدر�سة ، واحليلولة دون ت�سربه منه� .
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املــادة ) 37 ( 

دون الإخالل باأحكـــام هذا القانـــون ، يكون تنظيم مرحلــــة التعليـــم مــــا قبل الأ�سا�سي وفقــا 

للقوانني واللوائح املنظمة للتعليم .

املــادة ) 38 ( 

يهدف تعليم الطفل فـي خمتلف املراحل اإىل حتقيق الآتي :

اأق�ســــى  اإلــــى  تنميـــــة �سخ�سيـــــة الطفــــل ومواهبــــه وقدراتــــه العقليــــة والبدنيــــة  اأ - 

اإمكاناتهـــا ، مع مراعـــاة اتفاق برامج التعليــم مع كرامة الطفل وتعزيــز �سعــوره 

بقيمته ال�سخ�سية وتهيئته للم�ساركة وحتمل امل�سوؤولية .

تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لدى الطفل . ب - 

تنمية احرتام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية . ج - 

تن�سئـــــــة الطفــــل علـــــى النتمـــــاء لوطنـــــه والوفـــــاء لـــه ، وعلــى الإخـــــــاء والت�سامـــــــح  د - 

بني الب�سر ، وعلى احرتام الآخر .

اأو اجلن�س  تر�سيــــخ قيــم امل�ساواة بني الأفراد وعدم التمييز بينهـــم ب�سبب الدين  هـ - 

اأو العرق اأو العن�سر اأو الأ�سل الجتماعي اأو الإعاقة اأو اأي �سبب اآخر من اأ�سباب 

التمييز .

تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها . و - 

اإعـــداد الطفـــل حليـــاة م�سوؤولة فــــي جمتمــع مدين مت�سامـــن قائــم على التــــالزم  ز - 

بني التمتع باحلقوق واللتزام بالواجبات .

الف�ســـل ال�ســاد�س

احلقــوق الثقافيـــة 

املــادة ) 39( 

تكفــــل الدولـــة بكل ال�سبــل املتاحة اإ�سبــاع حاجـــات الطفل الثقافيــــة فـي �ستـــى جمالتهـــــا 

من اأدب ، وفنون ، ومعرفة ، وتراث اإن�ساين ، وتقدم علمي حديث ، وربطها بقيم املجتمع ، 
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وتن�سئ الدولة فـي �سبيل ذلك مكتبات واأندية خا�سة للطفل فـي كل حمافظات ال�سلطنة 

بهــــــدف تنميـــــــــة قــــــــدرات الطفــــــــل الفكريــــــة ، والجتماعيـــــــــة ، والنف�سيـــــة ، والثقافيـــــــة ، 

وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 40 ( 

طبقا  املماثلة  العامة  والأماكن  ال�سينما  دور  فـي  الأطفال  على  يعر�س  ما  حتديد  يكون 

لل�سروط والأو�ساع التي حتددها الالئحة ، وبعد التن�سيق مع اجلهة املخت�سة .

ويحظر على مديري تلك الدور وغريها من الأماكن املماثلة وعلى م�ستغليها وامل�سرفني 

عليها وامل�سوؤولني عن اإدخال اجلمهور ال�سماح لالأطفال بدخولها مل�ساهدة ما يعر�س فيها 

متى كان العر�س حمظورا عليهم طبقا ملا تقرره اجلهة املخت�سة .

املــادة )41 ( 

على مديري دور ال�سينما وغريها من الأماكن العامة املماثلة الإعالن فـي مكان العر�س 

بكافة الو�سائل وب�سورة وا�سحة ما يفيد حظر م�ساهدة العر�س على الأطفال ، وي�سري 

هـذا اللتــزام علــى مديـــري القنـــوات التلفزيونية بالن�سبة للعرو�س التي تقدمهــا القنــوات 

التي تخ�سع لإ�سرافهم .

املــادة ) 42 ( 

لكـــــل طفـــــل احلـــــق فـي الراحـــــة ووقــــت الفــــراغ ومزاولــــة الألعــــاب وال�ستمتـــاع وامل�ساركـــــة 

فـي الأن�سطة الجتماعية والثقافية والريا�سية .

وتعمــل الدولة على تعزيز هــذا احلق وممار�سة الطفل لـــه بحرية ، وت�سجيــع توفري فــر�س 

مالئمة ومت�ساوية ملمار�سة الأن�سطة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة . 

الف�ســـل ال�سابـــع

احلقـــوق االقت�ساديـــة 

املــادة ) 43 ( 

للطفل احلق فـي رعاية اأمواله وتنميتها ، وتقع م�سوؤولية ذلك على عاتق ويل الأمر وفقا 

لأحكام قانون الأحوال ال�سخ�سية .
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املــادة ) 44 ( 

يحظر ا�ستغالل الطفل اأو ت�سليمه للغري بق�سد الت�سول .

ويعتبــــر من اأعمــــال الت�ســــول ا�ستجـــداء �سدقة اأو اإح�ســان من الغري اأو عر�س �سلعــة تافهـــة 

اأو القيام باألعاب ا�ستعرا�سية اأو غري ذلك من الأعمال التي ل ت�سلح موردا للعي�س بذاتها .

املــادة ) 45 ( 

يحظر ت�سغيل اأي طفل فـي الأعمال ، اأو ال�سناعات التي يرجح اأن توؤدي بطبيعتها ، اأو بفعل 

الظروف التي تزاول فيها اإىل الإ�سرار ب�سحته ، اأو �سالمته ، اأو �سلوكه الأخالقي ، وحتدد 

تلك الأعمال وال�سناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .

املــادة ) 46 (  

املن�سو�س  اأي طفل مل يكمل �سن )15( اخلام�سة ع�سرة فـي غري الأعمال  يحظر ت�سغيل 

عليها فـي املــادة ) 45( من هذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذه 

ال�سن فـي بع�س ال�سناعات والأعمال التي تقت�سي ذلك بح�سب طبيعتها .

وي�ستثنى من �سرط احلد الأدنى لل�سن املن�سو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة ت�سغيل الطفل 

 ، ، والإدارية  ، واحلرفية  ال�سناعية  ، والأعمال  البحري  ، وال�سيد  الزراعية  الأعمال  فـي 

�سريطـــة اأن يكــــون العمــــل فـي املن�ســــاأة مق�ســـورا علــــى اأفـــراد الأ�ســرة الواحــدة ، واأل يكـــون 

الالئحة مفهوم  ، وحتدد  اأو منوه   ، ب�سحته  الإ�سرار  اأو   ، الطفل  تعليم  اإعاقة  �ساأنه  من 

الأ�سرة فـي تطبيق حكم هذه الفقرة .

املــادة ) 47 ( 

التعليــــم  اأكمــل �ســن )15( اخلام�ســة ع�ســـرة باملعاهد ومراكـــز  اإلـحاق الطفــل الذي  يجوز 

الإر�ساد  اأو  التدريب  برامج  اأو  خدمات  تقدم  التي  اجلهات  من  وغريها  املهني  والتدريب 

والتوجيه املهني اخلا�سعة لإ�سراف الدولة .

املــادة ) 48 ( 

على �ساحب العمل اإجراء الك�سف الطبي على الطفل جمانا قبل اإحلاقه بالعمل وكذلك 

ب�سفة دورية بعد التحاقه به ، ويراعى فـي حتديد مواعيد الك�سف الطبي الدوري طبيعة 

العمل وظروف الطفل ال�سحية ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

املــادة ) 49 ( 

ل يجوز اأن تزيد �ساعات العمل اليومي للطفل على )6( �ست �ساعات ، ويجب اأن تتخللها 

فرتة ، اأو اأكرث للراحة ل تقل فـي جمموعها عن )1( �ساعة ، ويحظر ت�سغيل الطفل اأكرث 

من )4( اأربع �ساعات متتالية ، اأو اإبقاوؤه فـي مكان العمل فرتة تزيد على )7( �سبع �ساعات .

املــادة ) 50 (

ي�ستحــــق الطفــــل العامــل اإجازة مدفوعة الأجـــر املــدة التي حتددها قوانــني ولوائــح العمـــل 

ذات ال�سلة ووفقا لالأو�ساع وال�سروط التي تن�س عليها .

الف�ســـل الثامــــن

حقـوق الطفـل املعـاق

املــادة ) 51 ( 

للطفل املعاق كافة احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون دون متييز ب�سبب الإعاقة .

املــادة ) 52 ( 

 ، تكفــــل الدولـــة رعاية وتاأهيل الطفل املعاق وفقا لأحكام قانــون رعايــة وتاأهيل املعاقني 

الرعاية  خدمات  بكافة  التمتع  من  املعاق  الطفل  متكني  على  الأمر  وويل  الدولة  وتعمل 

والتاأهيل املن�سو�س عليها فيه .

املــادة ) 53 ( 

ال�ستفادة منها  الإعاقة بهدف  والبحوث فـي جمال  الدرا�سات  اإجراء  الدولة على   تعمل 

فـي جمال التخطيط والتوعية مب�سكالت الإعاقة واحلد منها ، وذلك وفقا لأحكام قانون 

رعاية وتاأهيل املعاقني .

الف�ســل التا�ســع

امل�ساءلـــة اجلزائيـــة

املــادة ) 54 ( 

تكـــــون معاملــــة الطفـــــل املعـــر�س للجنـــوح اأو اجلانــــح وم�ساءلتـــــه جزائيـــــا وفقـــــا لأحكــام 

قانون م�ساءلة الأحداث .
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الف�ســـل العا�ســــر 

تدابيــر احلمايـــة

املــادة )55 ( 

يحظـــر جتنيـــد الطفـــــل اإجباريا فـي القـــــوات امل�سلحــــة ، اأو جتنيده فـي جماعــــات م�سلحــــة ، 

اأو اإ�سراكه اإ�سراكا مبا�سرا فـي الأعمال احلربية ، ويجوز للطفل الذي اأكمل ال�ساد�سة ع�سرة 

من عمره التطوع فـي القوات امل�سلحة .

وتكفل الدولة تنفيذ هذا احلظر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة لذلك .

املــادة ) 56 (  

يحظر على اأي �سخ�س ارتكاب اأي من الأفعال الآتية :

اختطــــاف ، اأو بيـــع طفـــل ، اأو نقل ع�سو من اأع�سائه باأي �سكل مـــن الأ�ســـكال �ســـواء  اأ - 

مبقابل ، اأو بدون مقابل .

اغت�ساب طفل اأو هتك عر�سه اأو التحر�س به جن�سيا . ب - 

حمـــــل ، اأو اإكــــراه طفل على تعاطـــي اأي ن�ساط جن�ســي ، اأو ا�ستغالله فـي الدعارة ،  ج - 

اأو غريها من املمار�سات اجلن�سية اأو فـي العرو�س واملواد الإباحية .

ت�سجيــــع طفـــــل على ممار�ســـة اجلن�س ممار�سة حقيقيــة ، اأو على �سبيـــل املحاكــاة ،  د - 

اأو ت�سويره فـي اأثناء تلك املمار�سة ، اأو ت�سوير اأع�سائه اجلن�سية - بق�سد حتقيق 

اأغرا�س غري اأخالقية - باأي و�سيلة كانت .

ن�سر اأو عر�س ، اأو تداول ، اأو حيازة مطبوعات ، اأو م�سنفات مرئية ، اأو م�سموعة  هـ - 

تخاطــــب غرائـــــز الطفل الدنيـــا ، اأو تزيــن لــه ال�سلوكيات املخالفــة لقيم املجتمع ، 

اأو للقانون ، اأو للنظام العام ، اأو الآداب العامة .

ا�ستخــدام طفـــل فـي جتــارة الرقيــق بجميع اأ�سكالــه ، اأو ا�سرتقاقـــه ، اأو اإخ�ساعـــه  و - 

لل�سخرة ، اأو اإرغامه على اأداء عمل ق�سرا .

تهريب طفل ، اأو م�ساعدته على الهروب عرب احلدود بغر�س ا�ستغالله ، اأو ممار�سة  ز - 

العنف �سده باأي �سكل من اأ�سكاله .

ممار�سة اأي �سكل من اأ�سكال العنف على الطفل . ح - 
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وتكفل الدولة تنفيذ احلظر املن�سو�س عليه فـي البنود ال�سابقة ، واتخاذ كافة الإجراءات 

والتدابري الالزمة لذلك .

املــادة ) 57 ( 

يحظــــر منــح طفــل ترخي�ســــا ل�سياقــــــة اأي مركبــة اآليــة ، اأو متكينــــه علــــى اأي نحــــو كـــــان 

من �سياقتها .

وتعمل الدولة على ن�سر الثقافة املرورية من خالل املناهج الدرا�سية وو�سائل الإعالم .

املــادة ) 58 ( 

يحظر بيع التبغ واخلمور واملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية للطفل ، كما يحظر ا�ستغالل 

طفل فـي اأماكن اإنتاج ، اأو بيع تلك املواد ، اأو الرتويج لها ، وتكفل الدولة تنفيذ هذا احلظر 

بكل ال�سبل املتاحة ، وتعمل الدولة على حماية الطفل من اأ�سرار تلك املواد .

املــادة ) 59 ( 

تعمل الدولة بكل ال�سبل املتاحة على تاأهيل الطفل الذي يقع �سحية لأي �سكل من اأ�سكال 

العنف ، اأو ال�ستغالل ، اأو الإ�ساءة ، واإعادة دجمه اجتماعيا .

الف�ســل احلــادي ع�ســر

اآليـــات احلمايــة

املــادة ) 60 ( 

ت�سكــــل بقـــرار من الوزيــر جلــان حلماية الطفل من العنف ، وال�ستغالل ، والإ�ســاءة ت�سمــى 

) جلان حماية الطفل ( ، ويحدد القرار اخت�سا�سات واآلية عمل هذه اللجان مبا ل يتعار�س 

مع اأحكام هذا القانون .

هذا  اأحكام  تطبيق  فـي  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  الطفل  حماية  جلان  لأع�ساء  ويكون 

القانون .
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املــادة ) 61 ( 

تخت�س جلان حماية الطفل بتلقي ال�سكاوى والبالغات عن اأي انتهاكات حلقوق الطفل ، 

وعن حالت تعر�س الطفل للعنف ، اأو ال�ستغالل ، اأو الإ�ساءة ، وذلك كله على النحو الذي 

تبينه الالئحة .

املــادة ) 62 ( 

لكــــل �سخــــ�س احلــــق فـي الإبــــالغ عن اأي واقعـــة ت�سكل عنفا �سد الطفل ، اأو ا�ستغـــالل له ، 

اأو اإ�ساءة اإليه ، اأو انتهاكا لأي حق من حقوقه املن�سو�س عليها بهذا القانون .

وعلـــى جلــــان حمايـــة الطفل اتخاذ كافة التدابيــر الالزمــة حلمايــة املبلغ ، وعــدم الإف�ســاح 

عن هويته .

املــادة ) 63 ( 

على الأطبـــاء ، واملعلمــــني ، وغريهم من الأ�سخـــا�س الذين ي�سل اإىل علمهم بحكم مهنهم ، 

اأو وظائفهــم ، اأو اأعمالهـــم معلومــــات ب�ساأن وجود عنف ، اأو ا�ستغـــالل ، اأو اإ�ســاءة لأي طفل ، 

اأو انتهاك لأي حق من حقوقه املن�سو�س عليها فـي هذا القانون اإبالغ جلان حماية الطفل .

املــادة ) 64 ( 

يتــم اإيــداع الطفـــل الـــذي تعـــر�س للعنـــف ، اأو ال�ستغالل ، اأو الإ�ســـاءة بــدار الرعايـــة املوؤقتــة 

بقرار من الدعاء العام بناء على تو�سية مندوب حماية الطفل . 

املــادة ) 65 ( 

دون الإخالل مب�سلحة الطفل الف�سلى ، يعاد الطفل املودع بدار الرعاية املوؤقتة اإىل ويل 

اأ�سباب  زوال  بعد  الطفل  مندوب حماية  تو�سية  على  بناء  العام  الدعاء  من  بقرار  الأمر 

الإيداع واآثاره ، وبعد تعهد ويل الأمر كتابة برعايته وفق اأحكام هذا القانون ، وعلى مندوب 

حماية الطفل متابعة الطفل املعاد وفقا لالأو�ساع والإجراءات التي حتددها الالئحة .
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الف�ســل الثانــي ع�ســـر

العقوبـات والتعوي�سـات املدنيـة

املــادة ) 66 ( 

ل تخــــل العقوبـــات املن�ســـــو�س عليهــــا فـي هـــذا القانـــــون باأي عقوبـــــة اأ�ســــــد ينـــــ�س عليهــــا 

قانون اآخر .

املــادة ) 67 ( 

يعاقــــب بال�سجن مــــدة ل تقــــل عـــن )6( �ستــــة اأ�سهـــــر ، ول تزيــــد علــــى )3( ثـــالث �سنــــوات ،

بحديها  العقوبة  وت�ساعف   ، القانون  هذا  من   )20(  ،  )17( املادتني  باأحكام  اأخل  من  كل 

الأدنى والأق�سى فـي حالة التكرار .

املــادة ) 68 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــــل عــــن )100( مائة ريال عمانــــي ، ول تزيــــد علــــى )500( خم�سمائـــــة ريــــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ويل الأمر الذي يخل عمدا باأي من التزاماته املن�سو�س عليها 

فـي املادتني )19( ، )21( من هذا القانون ، وتكون العقوبة الغرامة فقط اإذا وقعت اجلرمية 

باإهمــــال اأو تق�سيــــر ، وفـي جميع الأحـــوال ت�ساعف العقوبـــة بحديهـــــا الأدنـــــى والأق�ســـــى 

فـي حالة التكرار . 

املــادة ) 69 ( 

يعاقــــب بال�سجـــن مدة ل تقل عـــن )1( �سنــــة ، ول تزيد علــــى )3( ثـــــالث �سنــــوات ، وبغرامـــــة 

ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال   ، ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من خالف اأحكام املواد )22 ، 23 ، 24( من هذا 

القانون ، وت�ساعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة ذاتها .

املــادة ) 70 ( 

يعاقــــب بال�سجـــــن مدة ل تقل عــــن )1( �سهـــــر ، ول تزيد علـــــى )3( ثالثــــة اأ�سهـــــر ، وبغرامة 

ل تقــــل عـــن )500( خم�سمائـــــة ريال عمانــــي ، ول تزيــــد علــــى )1000( األــــف ريال عمانــــي ، 



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من خالف اأحكام املواد )36 الفقرة الثانية( ، )40( ، )41( 

املخالفة  تكرار  فـي حالة  والأق�سى  الأدنى  العقوبة بحديها  ، وت�ساعف  القانون  من هذا 

ذاتها .

املــادة ) 71 ( 

يعاقـــــب بال�سجــــن مدة ل تقــــل عن )1( �سهر ، ول تزيــد على )6( �ستة اأ�سهـــــر ، وبغرامــــة 

ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، 

اأو باإحـــــدى هاتــــني العقوبتــــني كــــل مـــــن اأخـــــل باأحكــــام املــــواد )45( ، )46( ، )48( ، )49( 

من هذا القانون .

املــادة ) 72 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة ، 

وبغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على ) 10000( ع�سرة اآلف 

ريـــــال عمانـــــي ، كـــــل من ارتكــــب اأيـــــا من الأفعـــال املحظورة املن�ســو�س عليهــا فـي املادتـــني 

)55( ، )56( من هذا القانون .

املــادة ) 73 (  

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل 

عــــــــن )500( خم�سمائــــــــــة ريــــــــال عمانــــــي ، ول تزيد علــــى )1000( األــــــــف ريــــــــال عمانـــــي ، 

اأو باإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن خالــف احلظــر املن�ســو�س عليــه فـي املــــادة ) 57( 

 ، التكـــرار  فـي حالــــة  الأدنى والأق�سى  العقوبــــة بحديها  ، وت�ساعـــف  القانـــون  هـــــذا  مــن 

 وللمحكمة اأن تق�سي ب�سحب رخ�سة ال�سياقة وترخي�س ت�سيري املركبة ولوحات اأرقامها ، 

اأو اأي من ذلك ملدة ل تزيد على )1( �سنة . 

املــادة ) 74 ( 

يعاقب على خمالفة اأحكام املادتني )44 ، 58( من هذا القانون وفقا لأحكام قانون اجلزاء 

العماين ، اأو قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية بح�سب الأحوال .
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املــادة ) 75 ( 

دون الإخــالل بحقوق الغيـــر ح�سن النيـــة ، على املحكمــة اأن تق�سي فـــي جميـــع اجلرائــــم 

املن�ســو�س عليهــا فـي هـــذا القانـــــون مب�ســــادرة الآلت ، والأجهـــزة ، واملعــدات ، والأدوات 

امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية ، والأموال املتح�سلة منها .

املــادة ) 76 ( 

للطفل احلق فـي املطالبة بالتعوي�س املدين عن كافة الأ�سرار التي تكون حلقته من جــــراء 

ممار�سة العنـــف ، اأو الإ�ســـاءة ، اأو ال�ستغــــالل �ســــــده ، اأو مــــــن جــــراء جرميــــــة من�ســــــو�س 

عليها فـي هـــــذا القانــــون تكـــــون ارتكـــبت فـي حقـــــه ، وذلك مــــن مرتكــــــــب تلــــك الأفــعــــــال ، 

اأو اجلرائــــــم ، وفقــــــــا لالإجــــــراءات الق�سائيــــــة املن�ســــــو�س عليهـــــا فـي القوانــــــــني النافــــــــذة 

فـي ال�سلطنة .

الف�سـل الثالـث ع�ســر

اأحكـــام ختاميــــة

املــادة ) 77 ( 

ي�ســـــدر وزير التنميـــة الجتماعية الالئحة التنفيذيــة لهذا القانــون بعـــد التن�سيق ب�ساأنهــا 

مع اجلهات املعنية .

املــادة ) 78 ( 

يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة ) 79 ( 

يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .




