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قانون الطفل

مت اإ�سدار قانون الطفل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 22 / 2014

يكفل هذا القانون على وجه اخل�سو�ص احلقوق الآتية:

 اأ -  احلق يف احلياة ، والبقاء ، والنمو.

املركز  اأو  الدين،  اأو  اللغة،  اأو  الأ�سل،  اأو  اجلن�ص،  اأو  اللون،  ب�سبب  التمييز  عدم  يف  احلق  ب- 

الجتماعي، اأو غري ذلك من الأ�سباب.

ب�ساأنه،  التي تتخذ  والإجراءات  القرارات  الأولوية يف كافة  الف�سلى  اإيالء م�ساحله  ج -  احلق يف 

�سواء من قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة، اأم اجلهات الق�سائية، اأم اجلهات املنوط بها 

رعايته.

احلق يف امل�ساركة، واإبداء الراأي، والتعبري يف  اإطار يتفق وحقوق الغري والنظام العام والآداب  د -  

العامة والأمن الوطني، واإتاحة الفر�سة الكاملة له لالإف�ساح عن اآرائه. 

امل�سدر: املر�سوم ال�سلطاين رقم 22 / 2014 باإ�سدار قانون الطفل 
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الوضع السكاني

يع العمري والنوعي 1- التوز

بلغ عدد الأطفال العمانيني )0-17( �سنة يف منت�سف عام 2015م )965747( طفال اأي ما   

ن�سبته 41.2% من اإجمايل العمانيني منت�سف عام 2015م.

تبلغ ن�سبة النوع بني الأطفال )104( ذكور لكل 100 اأنثى.  

41.5% من الذكور العمانيني هم اأطفال، وهي نف�ص الن�سبة تقريبا بني الإناث.  

 شكل )1( نسبة األطفال العمانيين )0-17( من بقية السكان وتوزيعهم

حسب النوع  منتصف عام 2015م 
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الوضع السكاني

يع الجغرافي 2- التوز

ن�سبته  ما  ت�سكالن  حيث  الباطنة  و�سمال  م�سقط  حمافظتي  يف  توجد  لالأطفال  ن�سبة  اأكرب   

40.5% تقريبا من اإجمايل اأطفال ال�سلطنة.

م�سندم والو�سطى ل يوجد فيهما �سوى حوايل 1% فقط من الأطفال وهما اأقل املحافظات.  

اأكرب تواجد لالأطفال على م�ستوى الوليات هو يف ولية ال�سيب اإذ حتوي 9% من اإجمايل الأطفال،   

واأقل تواجد لهم هو يف ولية ال�سنينة اإذ ل ت�سكل �سوى 0.02% من جممل اأطفال ال�سلطنة.

ثلث الأطفال يف ال�سلطنة يتوزعون على 6 وليات )ال�سيب، �ساللة، �سحار، عربي، ال�سويق، �سحم(.   

يع النسبي لألطفال )0-17( سنة حسب الواليات في منتصف عام 2015م  شكل )4( التوز
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الوضع الصحي

للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعالجية، وتكفل 
له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية 

الصحية المجانية.

امل�سدر: املادة 14 من قانون الطفل

لكل  وفاة  و�سل)7.1(  حيث  عام2014م  يف  انخفا�سًا  املوتى(  )املواليد  وفيات  معدل  �سهد   

1000مولود مقارنة بعام 2013م حيث كان )7.4(.

  بلغ معدل اأمرا�ص ال�سهال )لكل طفل اأقل من 5 �سنوات( 0.24 لعام 2014م.

للطفل الحق في التطعيم باألمصال، واللقاحات الواقية من 
األمراض المعدية مجانا بالمؤسسات الصحية الحكومية، 

ويجوز التطعيم في المؤسسات الصحية الخاصة 
المرخص لها من وزارة الصحة، وعلى ولي األمر االلتزام 
بتطعيم الطفل وفقا للنظم، وفي المواعيد المقررة 
بجدول التطعيم الصادرين من وزارة الصحة، وعلى تلك 

المؤسسات التسجيل بما يفيد ذلك في البطاقة الصحية 
الخاصة بالطفل .

امل�سدر: املادة 19من قانون الطفل
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الوضع الصحي

شكل )5( معدالت وفيات األطفال الرضع واألطفال )أقل من 5 سنوات( ”وفاة لكل 
ألف مولود“  لعامي 2013 و 2014م 

شكل )6( نسبة التغطية لتحصينات األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة عام 2014م 
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الوضع الصحي

بعض مؤشرات التغذية لدى األطفال عام 2014م 
10.6% نسبة األطفال الذين هم أقل من الوزن الوالدي  	•

الطبيعي. 
2.4 )لكل 1000 من األطفال أقل من 5 سنوات( هي  	•

نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية المرتبطة 
ية. بالسعرات الحرار

امل�سدر: وزارة ال�سحة، التقرير ال�سحي ال�سنوي 2014م. 
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التعليم ما قبل المدرسي

أ-الحضانات

-  للطفل دون سن التعليم ما قبل األساسي الحق في 
االنتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل لاللتحاق 

بها .
-   وتشجع الدولة إنشاء دور الحضانة في الجهات 

الحكومية والقطاع الخاص التي ترى الوزارة أن عدد 
الموظفات أو العامالت فيها يقتضي وجود دار 

حضانة ، وتقدم لها اإلعانات التي تساعد على تحقيق 
أهدافها .

امل�سدر: املادة )30( من قانون الطفل

تعريف الحضانه: هي مؤسسة اجتماعية تربوية تقوم 
بتقديم خدمات الرعاية والعناية لألطفال تستهدف األطفال 

من 3 أشهر إلى 3 سنوات ونصف.

الوضع التعليمي
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عدد دور الحضانة حسب المحافظة وعدد األطفال الملتحقين بها
عدد الأطفال

عدد احل�سانات املحافظة

اإناث ذكور

3183 2069 139 م�سقط

65 63 4 ظفار

0 0 0 م�سندم

294 240 9 الربميي

242 326 18 الداخلية

210 237 11 �سمال الباطنة

41 43 4 جنوب الباطنة

90 111 5 جنوب ال�سرقية

55 54 4 �سمال ال�سرقية

270 278 9 الظاهرة

17 12 2 الو�سطى

4467 3433 205 الإجمايل

وزارة التنمية الجتماعية، الن�سرة الح�سائية الربع الثالث 2015م

بلغ عدد احل�سانات يف ال�سلطنة 205ح�سانه بها 7900طفل.  

اأما  و  ال�سلطنة  يف  احل�سانات  اإجمايل  68%من  م�سقط  حمافظة  يف  احل�سانات  ن�سبة  بلغت   

حمافظة الو�سطى هي الأقل من حيث عدد احل�سانات. اإ�سافة اإىل انه ل يوجد يف حمافظة 

م�سندم اي ح�سانة.

الوضع التعليمي
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الوضع التعليمي

ياض األطفال: ب- الطالب في ر

38.9% ن�سبة اللتحاق ال�سايف لالأطفال يف عمر )4 - 5( �سنوات يف التعليم ما قبل املدر�سي.  

حوايل ثالثة اأرباع الطلبة )4 - 5( �سنوات امللتحقني يف التعليم ما قبل املدر�سي يدر�سون يف   

مدار�ص خا�سة عام )2013 – 2014م(.

للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية 
حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد األساسي 

ويكون تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم 
األساسي، ويقع على ولي األمر مسؤولية تسجيل 

الطفل، وانتظامه في المدرسة ، والحيلولة دون تسربه 
منها.

امل�سدر: املادة 36 من قانون الطفل
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الوضع التعليمي

شكل )9( نسبة االلتحاق الصافي لألطفال )4-5( سنوات في التعليم ما قبل 
ياض األطفال( حسب النوع للعام الدراسي )2013 / 2014م( المدرسي )ر

يع النسبي للطالب في التعليم ما قبل المدرسي للعام الدراسي )2013 / 2014م(  شكل )10( التوز
حسب نوع المدارس 

*يق�سد بها مدار�ص احلر�ص و �سالح اجلو ال�سلطاين العماين و�سرطة عمان ال�سلطانية واأركان الطفل وبيوت منو الطفل واملراكز 
التابعة لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ومدار�ص التهيئة قبل املدر�سي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم .

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم  
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التعليم المدرسي:-

أ- نسب االلتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة )2013 / 2014م ( :

بلغت ن�سبة اللتحاق ال�سايف للمدار�ص احلكومية واخلا�سة لل�سفوف )1-6( للعام الدرا�سي   

ما ن�سبته %96 .

  بالن�سبة لل�سفوف )7-9( فقد بلغت ن�سبة اللتحاق ال�سايف %83.1 .

  بالن�سبة لل�سفوف من )10-12(، فقد بلغت ن�سبة اللتحاق ال�سايف %77.7 .

تم التركيز على الصفوف )1-12( وذلك بسبب أن العمر 
المفترض للطالب في هذه المراحل هو من )6 سنوات( 
في الصف األول، إلى )17 سنة( في الصف الثاني عشر.

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم، املوؤ�سرات الرتبوية للعام الدرا�سي 2013/2014م

الوضع التعليمي
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شكل )10( نسب االلتحاق الصافي للصفوف

حسب النوع للعام الدراسي )2013 / 2014م( 

نسبة االلتحاق في الصفوف  )1-6( : ذكور )96.3%( إناث )%95.6( 

نسبة االلتحاق في الصفوف  )7-9( : ذكور )82.9%( إناث )%83.3( 

نسبة االلتحاق في الصفوف  )10-12( : ذكور )77.3%( إناث )%78.1( 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم، املوؤ�سرات الرتبوية للعام الدرا�سي 2013/2014م

الوضع التعليمي
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تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعاق وفقا ألحكام 
قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وتعمل الدولة وولي 

األمر على تمكين الطفل المعاق من التمتع بكافة خدمات 
الرعاية والتأهيل المنصوص عليها فيه.

امل�سدر: املادة 52 من قانون الطفل

مراكز	الوفاء	لتأهيل	األطفال	المعاقين	والبالغ	عددها	 	•
)25(مركز تستهدف األطفال بعمر)2-14( سنة.

	بلغ	عدد	األطفال	الملتحقين	بهذه	المراكز	)1957( طفال  	•
وطفلة بنهاية سبتمبر عام 2015م.

الوفاء كانت الإعاقات املتعددة ومتالزمة  امللتحقون مبراكز  اإعاقة يعاين منها الأطفال  اأكرث   

داون والتوحد، حيث بلغت 38% من اإجمايل الإعاقات .

اأكرث مراكز لتاأهيل الأطفال املعاقني يف حمافظتي الداخلية و�سمال الباطنة حيث بلغ عددهم   

)5(  لكل حمافظة و يف املقابل ل توجد مراكز لتاأهيل الأطفال املعاقني يف حمافظة الو�سطى.

الوضع االجتماعي
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الوضع االجتماعي

عدد احلالت امللتحقة مبراكز التـاأهيل اخلا�سة داخل وخارج ال�سلطنة على نفقة الوزارة وعلى نفقة 

ويل المر بالفرتتني ال�سباحي وامل�سائي للفئة العمرية الأقل من 17 �سنه

عدد امللتحقني

398نفقة الوزارة

430نفقة ويل الأمر

828املجموع

1- هناك خم�ص حالت فقط ملتحقة مبركز تاأهيل خارج ال�سلطنة على نفقة الوزارة بنهاية عام 

2015م.

2- كما بلغ عدد الأطفال امللتحقني )حتى �سن 17 �سنة( مبركز الأمان للتاأهيل )201( طفل، %58 

منهم ذكور بنهاية �سبتمرب 2015م.
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المادة )34( من قانون الطفل:

للطفل الذي حالت ظروفه دون أن 
ينشأ في أسرته الطبيعية كاليتيم 

ومجهول األب أو األبوين، الحق في 
الرعاية البديلة، وتكفل له الدولة 

التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، 
وتبين الالئحة شروط وإجراءات تقديم 

تلك الرعاية.

امل�سدر: املادة 34 من قانون الطفل

الرعاية البديلة هي: ضم طفل أو 
أكثر من األطفال مجهولي األبوين أو 

األب أو األسر المتصدعة إلى أسرة 
عمانية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل 

مسؤولية تنشئته نيابة عن الدولة.

والرابع  الثالث  الوطني  التقرير  الجتماعية،  التنمية  وزارة  امل�سدر: 

لتفاقية حقوق الطفل.

بداأ املجتمع العماين يف تطبيق نظام الرعاية البديلة 

لالطفال املحتاجني للرعاية يف نوفمرب1988م .

عدد األطفال المحتضنين في األسر لعام 
2015م

2015 ال�سنة

91 ذكور

99 اناث

190 املجموع

امل�سدر:وزارة التنمية الجتماعية 

مركز رعاية الطفولة:
يرعى هذا المركز األطفال الذين حرموا 

ية الطبيعية نتيجة  من الرعاية األسر
لظروف اجتماعية خاصة، حيث يقدم 

المركز لهؤالء األطفال الرعاية اإليوائية 
والمعيشية الشاملة باإلضافة إلى 

البرامج التربوية واالجتماعية والثقافية 
والترفيهية واألنشطة األخرى الخاصة 

بالطفولة.

عدد األطفال بمركز رعاية الطفولة عام 2015م
2015 ال�سنة

86 ذكور

38 اناث

124 املجموع

امل�سدر:وزارة التنمية الجتماعية 

الوضع االجتماعي
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1- األحداث الجانحون:

 تعريف الحدث:
هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.

 تعريف الحدث الجانح:
 كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر 

وارتكب فعال يعاقب عليه القانون.

بلغ عدد اجلناة الأحداث يف العمر )9-17( �سنة  259طفاًل عام 2014م، وهو ما ن�سبته %3.7   

من جمموع اجلناة )9-17( �سنة، مبعدل انخفا�ص بلغ 5% عن عام 2010م.

يع العددي والنسبي لألحداث الجانحين )9-17( سنة حسب النوع لألعوام 2010 و 2014م شكل )13( التوز

امل�سدر: �سرطة عمان ال�سلطانية

الوضع االجتماعي
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قانون مساءلة األحداث
تم إصدار قانون مساءلة األحداث بموجب المرسوم 

السلطاني رقم 2008/30 الصادر في األول من ربيع األول 
1429 هـ الموافق 9 مارس 2008 وقد نص على العديد من 
القوانين التي تنظم وتحدد مساءلة األحداث كما نص على 
تحديد الجهات والهيئات المسؤولة عن األحداث الجانحين 

والمعرضين للجنوح.

شكل )12( نسبة األحداث الجانحين في العمر )9-17( سنة من بقية الجناة لألعوام 
)2010– 2014م( 

 

امل�سدر: �سرطة عمان ال�سلطانية

الوضع االجتماعي
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3- األحداث الجانحون حسب النوع والجريمة.

انخفا�ص عدد الأحداث اجلانحني يف العمر )9-17�سنة( منذ عام 2010 اإىل 2014 مبقدار   

%42.4

عام   %97 ن�سبته  ما  �سكلوا  اإذ  ذكور  )9-17�سنة(هم  العمر  يف  اجلانحني  الأحداث  معظم    

.2014

تعمل الدولة بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل 
الذي يقع ضحية ألي شكل من أشكال العنف، أو 

االستغالل، أو اإلساءة، وإعادة دمجه اجتماعيا.

امل�سدر: املادة 59 من قانون الطفل

اأنها انخف�ست من  اإل  الن�سبة الأكرب بني جرائم الأحداث اجلانحني،  �سكلت جرمية ال�سرقة   

56% عام 2010م اإىل 47.5% عام 2014م. 

برزت جرائم ا�ستخدام املخدرات لعام 2014م خالفًا جلرائم الغت�ساب بعام 2010م.  

الوضع االجتماعي
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يع النسبي لألحداث الجانحين )9-17( سنة حسب نوع الجريمة لألعوام 2010 و 2014م شكل )14( التوز

امل�سدر: �سرطة عمان ال�سلطانية

الوضع االجتماعي
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4- األحداث حسب المحافظات:-

بدون  اجلرائم  اأما  الباطنة  �سمال  حمافظة  يف  حتدث  الأ�سخا�ص  �سد  اجلرائم  ربع  حوايل   

�سحايا )ا�ستخدام املخدرات( فتتواجد يف حمافظة م�سقط بن�سبة )59%( من اإجمايل بقية 

املحافظات. 

يع النسبي لألحداث الجانحين حسب المحافظات عام 2014م شكل )15( التوز

وجنوب  وم�سقط  الباطنة  �سمال  هي  حمافظات  ثالث  يف  متوزعني  الأحداث  ن�سف  حوايل   

ال�سرقية. 

الوضع االجتماعي






