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قرار وزاري
رقم 2019/125
ب�إ�صــدار الالئحـــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل
ا�ستنادا �إلى قانون الطفل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/22
و�إلى الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�ضانة الأ�سرية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/49
و�إلى الالئحة التنظيمية لدور احل�ضانة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/112
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الطفل  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يجب على املخاطبني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفـيق �أو�ضاعهم مبا يتوافق مع �أحكامها
خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ،وي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل
بالالئحة املرفقة �إلى حني انتهاء مدتها  ،ويتم جتديدها وفقا لأحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثالثـــة
تلغــى الالئحة التنظيمي ــة ل ــدور احل�ضان ــة  ،والالئحـ ــة التنظيميـ ــة للرعايـ ــة واحل�ضانـ ــة
الأ�سرية امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :مـن ذي احلجة 1440هـ
املوافــــق  7 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1305

الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل
الف�صـــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الطفل  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانــون :
قانون الطفل .
الوكيـــل :
وكيل وزارة التنمية االجتماعية .
دار احل�ضانــة :
م�ؤ�س�سة اجتماعية تربوية تقدم خدمات الرعاية والعناية للأطفال .
دار احل�ضانـــة اخلا�صــة :
دار احل�ضانة التي ميتلكها �أو يديرها الأف ــراد �أو م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص .
دار ح�ضانـــة اجلاليــات :
دار احل�ضان ــة التـ ــي متتلكهــا �أو تديره ــا اجلاليـ ــات املقيمة فـي ال�سلطن ـ ـ ــة حل�ضان ــة �أبنائهــا
�أو �أبناء �أي جالية �أخرى من غري العمانيني .
دار احل�ضانـــة الدوليــة :
دار احل�ضان ــة التي ح�صلت على االعتمــاد واالع ـتـ ــراف من قب ــل �أحـ ــد املراكـ ــز � ،أو �إحـ ــدى
امل�ؤ�س�سات الرتبوية الدولية املعرتف بها  ،وتقــوم بتطبيق املنهـ ــج الدويل .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة ب�إن�شاء دار احل�ضانة .
املرخــ�ص لـــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املرخ�ص له من الوزارة بت�شغيل دار للح�ضانة .
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الأ�ســرة احلا�ضنــة :
الأ�سرة التي يعهد �إليها برتبية ورعاية الأطفال املحرومني من الرعاية الأ�سرية .
جلنــة االحت�ضــان :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )101من هذه الالئحة .
جلنـة حمايــة الطفــل :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )60من القانون .
ال�سجـــل الوطــني :
ال�سج ــل الـ ــذي تعده الوزارة  ،وير�ص ــد فـيـ ــه �أي انتهاك حلق ــوق الط ـفــل  ،وحــاالت العن ــف
�أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة �ضده .
الكفالـــة :
تعهد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو جهة خريية من داخل ال�سلطنة ب�أداء
مبلغ مادي �أو عيني �أو تقدمي خدمات رعائية للطفل .
الف�صـــل الثانـــي
حمايـــة الطفـــل
املــادة ( ) 2
يجب على امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة توفـري و�سائل الإ�سعافات الطبية ،
وممر�ض م�ؤهل للقيام بتلك الإ�سعافات  ،واالحتفاظ ب�سجل �صحي لكل طفل  ،وااللتزام
بتنفـيذ برامج ال�صحة املدر�سية املعتمدة من وزارة ال�صحة  ،وتوفـري و�سائل الأمن وال�سالمة
للأطفال .
املــادة ( ) 3
تتولـ ــى وزارة ال�صحـ ـ ــة حتدي ــد �آليـ ــات �إجـ ـ ــراء الفحـ ــ�ص الطب ــي للراغبـ ــني فـ ــي الـ ــزواج ،
وذلك للت�أكد من خلوهم من الأمرا�ض الوراثية  ،واملعدية  ،واملزمنة  ،وحتديد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية التي يتم فـيها �إجراء الفح�ص وجتهيزها بالأجهزة والأدوات الالزمة وتوفـري
الكادر الطبي الالزم  ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية فـي �ش�أن خدمات الإر�شاد ال�صحي
لإجراء الفح�ص للراغبني فـي الزواج .
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املــادة ( ) 4
يعد �ضارا ب�صحة الطفل املمار�سات التقليدية الآتية :
 1 -1ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للأنثى ب�أي طريقة كانت .
2 -2الو�سم  /الكي بالنار الذي ي�ؤدي �إلى ت�شوهات فـي ج�سم الطفل � ،أو ي�ؤثر على �صحته .
3 -3ا�ستخدام الر�صا�ص والزئبق فـي جوانب ت�ضر ب�صحة الطفل .
4 -4ممار�سة �أي طقو�س تف�ضي �إلى �إيذاء الطفل فـي ج�سده � ،أو ت�ؤدي �إلى وفاته .
�5 -5إلزام الطفل بتناول كل ما ي�ضر ب�صحته .
�6 -6أي ممار�سـ ــات تقليدي ــة �أخ ـ ــرى ت�ضـ ــر بالطف ــل  ،وذلك مـ ــن خ ــالل تقري ــر يثبـ ـ ــت
ذلك من اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 5
ال يجــوز �إج ــراء املعاينة ال�سريرية والتدخالت العالجية للطفل فـي امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة
دون ح�ضور مرافق مع الطفل �إال فـي احلاالت الطارئة التي يقدرها الطبيب املناوب .
املــادة ( ) 6
يجب �أن تكون �أغذية الر�ضع و�صغار الأطفال والأدوات امل�ستخدمة فـي الر�ضاعة مطابقة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة  ،و�أن يكون ا�ستخدامها وفقا ل�سيا�سة الر�ضاعة الطبيعية
و�ضوابط ت�سويق �أغذية الر�ضع و�صغار الأطفال التي ي�صدر بها قرار من اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 7
يجب �أن يراعى فـي امل�صنفات ال�سمعية واملرئية واملقروءة � -سواء كانت مادية �أو معنوية -
التي تعر�ض �أو تقدم للطفل  ،الآتي :
1 -1انتق ــاء مــا يتــالءم م ــع �شخ�صي ــة الطف ــل وقدراته العقلية ويتوافــق مــع ال�شريعــة
الإ�سالمية  ،والقيم الإن�سانية العليا .
2 -2تنمية وتعزيز اجلانب الثقافـي  ،وقيم الإبداع فـي مرحلة الطفولة .
3 -3اعتزاز الطفل بهويته الثقافـية العمانية  ،وتعزيز انتمائه لها .
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املــادة ( ) 8
تلتزم املكتبات والأندية واملراكز الثقافـية عند عر�ض �أو بيع الكتب �أو املطبوعات للأطفال
بال�ضوابط الآتية :
�1 -1أال تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال �أو تزين لهم ال�سلوكيات املخالفة لل�شريعة
الإ�سالمية والقيم الإن�سانية العليا � ،أو �أن يكون من �ش�أنها ت�شجيعهم على االنحراف .
2 -2عدم تعري�ض الطفل لل�سمعيات �أو املرئيات التي تر�سخ الطائفـية  ،ونبذ الآخر ،
والتع�صب لر�أي معني �أو فئة �أو مذهب �أو طائفة .
�3 -3أال تت�ضمن متييزا على �أ�سا�س اجلن�س �أو اللغة �أو اللون �أو الديانة �أو اجلن�سية .
�4 -4أال تت�ضمن متجيدا لأ�صحاب ال�شهرة فـي عامل اجلرمية .
�5 -5أال تت�ضمن الت�شجيع على العنف �أو اجلرمية .
املــادة ( ) 9
يج ــب احل�ص ــول على موافق ــة وزارة الإعـ ــالم قبــل ع ــر�ض الأفــالم املخ�ص�ص ــة للأطفـ ــال ،
وذلك مبا يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية  ،وعادات وتقاليد املجتمع العماين .
وتلتزم دور ال�سينما بالت�صنيف املحدد للفـيلم  ،وذلك من خالل و�ضع لوحات �إعالنية
يحدد فـيها ب�شكل وا�ضح ال�سن امل�سموح بها مل�شاهدة الفـيلم .
املــادة ( ) 10
يحظر ت�شغيل الأطفال الذين مل يكملوا �سن ( )15اخلام�سة ع�شرة .
وا�ستثناء من ذلك يجــوز ت�شغيلهم فـي الأعم ــال الزراعيــة  ،وال�صيد البحـ ــري  ،والأعمـ ــال
ال�صناعية  ،واحلرفـية  ،والإدارية � ،شريطة �أن يكون العمل فـي �إطار �أفراد الأ�سرة الواح ــدة ،
والتي ت�شمل كال من الأب  ،والأم  ،واجلد  ،واجلدة  ،والإخوة  :ذكورا و�إناثا .
املــادة ( ) 11
يج ــب علــى �صاح ــب العمــل ف ــي حـ ــال ت�شغيل الطفـ ــل االلت ــزام ب�إجـ ــراء الك�ش ــف الطبـ ــي ،
وذلك فـي الأحوال الآتية :
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1 -1قبل التحاقه بالعمل للت�أكد من لياقته ال�صحية .
2 -2ب�صفة دورية كل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل .
3 -3عند انتهاء خدمته  ،وذلك للت�أكد من خلوه من الأمرا�ض املهنية �أو �إ�صابات العمل .
ويتم �إثبات الك�شف الطبي مبوجب �شهادة طبية �صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
�أو اخلا�صة املعتمدة من وزارة ال�صحة .
الف�صـــل الثالـــث
دار احل�ضانـــة
الفــــرع الأول
�شـــروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 12
ال يجوز �إن�شاء دار ح�ضانة �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب �إن�شاء دار احل�ضانة اخلا�صة �إذا كان �شخ�صا طبيعيا  ،الآتي :
�1 -1أن يكــون عمانيــا �أو مــن مواطن ــي دول جمل�س التعاون ل ــدول اخللي ــج العربيـ ــة ،
وي�ستثنى من هذا ال�شرط دار ح�ضانة اجلاليات .
� 2 -2أن يكون كامل الأهلية  ،و�أال يقل عمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة .
�3 -3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك  ،ومل ي�سبق �صدور حكم عليه فـي عقوبة جناية
�أو بعقوبة فـي جرمية خمل ــة بال�شــرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
�4 -4أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن الدبلوم (�سنتني على الأقل بعد الدبلوم العام) .
�5 -5أن يكون لديه �سجل جتاري �ساري املفعول .
و�إذا كان مقدم الطلب �شخ�صــا اعتباريا  ،فـيجب �أن يك ــون مقيدا ف ــي ال�سجل التجاري ،
و�أن تتوفــر ف ــي امل ــالك وامل�ؤ�س�س ــني ال�شــروط املن�صو�ص عليها ف ــي هــذه املــادة  ،وذلك دون
الإخالل ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
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املــادة ( ) 14
يجوز للم�ستثمر الأجنبي التقدم بطلب �إن�شاء دار احل�ضانة اخلا�صة  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�1 -1أن يكون لديه �شريك عماين وفقا لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
�2 -2أن يكون مقيدا فـي �سجل جتاري �ساري املفعول .
� 3 -3أن تتوف ــر فـي ــه ال�ش ــروط املن�ص ــو�ص عليها فـي البنود ( )4 ، 3 ، 2من املــادة ()13
من هذه الالئحة .
�4 -4أن تكون �إقامته فـي ال�سلطنة بت�أ�شرية م�ستثمر .
املــادة ( ) 15
يجب على طالب الرتخي�ص تقدمي الأن�شطة والربامج التي �سيتم تطبيقها فـي دار احل�ضانة
مع اخلطة ال�سنوية �إلى الوزارة  ،ويجوز لها تعديل �أو ا�ستبعاد �أي مناهج �أو برامج تربوية
تـ ــدر�س فـي احل�ضان ــة من �ش�أنها امل�سا�س بالقيم �أو امل�صالح الوطنيــة  ،وذلك قبــل املوافقــة
على �إن�شاء احل�ضانة .
املــادة ( ) 16
يق ــدم طل ــب املوافق ــة املبدئيــة للرتخي ــ�ص ب�إن�شـ ـ ــاء دار احل�ضان ــة �إل ــى اجلهـ ــة املخت�صـ ــة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 17
تقوم اجلهة املخت�صة بدرا�سة طلب املوافقة املبدئية  ،والبت فـيه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم ا�ستيفاء امل�ستندات
وال�شروط املطلوبة خالل (� )6أ�شهر �ستة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب عد الطلب ملغى ،
وفـي حال ا�ستيفاء امل�ستندات وتوافر ال�شروط املطلوبة  ،مينح طالب الرتخي�ص موافق ــة
مبدئية للبدء فـي اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون
الرف�ض م�سببا .
املــادة ( ) 18
تقوم اجلهة املخت�صة مبعاينة املبنـى املقرتح لإن�شاء دار احل�ضان ــة حمــل طلب الرتخيــ�ص
املبدئي للت�أكد من مدى ا�ستيفائه لال�شرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة من الوزارة ،
واجلهات احلكومية الأخرى .
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وفـي حالة عدم ا�ستيفــاء املبن ــى لال�شرتاطات واملوا�صفات املطلوبة  ،ف�إنه يجوز للجهة
املخت�صة منح طالب الرتخي�ص �أجال ال يتجاوز (� )6ستة �أ�شهر ال�ستكمال �أوجه النق�ص ،
و�إال ع ــدت املوافقــة املبدئية على �إن�شاء دار احل�ضانة ملغاة  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار
فـي مواجهة الوزارة .
املــادة ( ) 19
يجب على طالب الرتخي�ص قبل البت فـي طلب الرتخي�ص � ،أن يقدم �إلى اجلهة املخت�صة
خطـ ــاب �ضمـ ــان م�صرفـ ــي غي ــر م�شروط ل�صالــح ال ــوزارة  ،و�س ــاري املفعـ ــول ط ــوال املـ ــدة
التي حتددها  ،مقداره (� )1000أل ــف ريال عمان ــي  ،فـي ميعاد ال يتجاوز (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطاره كتابة باملوافقة املبدئية على طلب الرتخي�ص  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص
ملغى .
ويجوز للوزارة اخل�صم من قيمة ال�ضمان امل�صرفـي للوفاء ب�أي من االلتزامات على طالب
الرتخي�ص  ،وفـي حالة اخل�صم يجب على طالب الرتخي�ص ا�ستكمال قيمة ال�ضمان
امل�صرفـي خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بذلك كتابة  ،كما يجوز للوزارة
م�صادرته فـي حالة �إخالل طالب الرتخي�ص ب�شروط الرتخي�ص .
وفـي حال �إلغاء املوافقة املبدئية  ،يتم �إعادة مبلغ ال�ضمان امل�صرفـي لطالب الرتخي�ص .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز جتديد الرتخي�ص �إال �إذا كان ال�ضمان امل�صرفـي م�ستوفـيا
ال�شروط وبالقيمة ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 20
يلتزم طالب الرتخي�ص ب�إعداد الئحة داخلية لتنظيم عمل دار احل�ضانة  ،وموافاة اجلهة
املخت�صة بها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره كتابة باملوافقة املبدئية على طلب
الرتخي�ص  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص ملغى  ،على �أن تت�ضمن الآتي :
1 -1نظام �إدارة دار احل�ضانة .
2 -2الأن�شطة والربامج الرتبوية املقدمة للطفل .
3 -3نظام دفع الر�سوم الدرا�سية .
4 -4مواعيد ا�ستقبال دار احل�ضانة للأطفال وان�صرافهم وفرتة الإجازات .
5 -5اخلدمات التي تقدمها دار احل�ضانة .
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6 -6نظام العاملني بدار احل�ضانة .
�7 -7إجراءات الأمن وال�سالمة للأطفال والعاملني .
8 -8منوذج عقد بني دار احل�ضانة وويل �أمر الطفل يت�ضمن �شروط و�أنظمة احل�ضانة
الإداري ـ ـ ــة واملالي ـ ـ ــة وحقـ ــوق والتزام ــات كـ ــل منهم ــا مب ــا فـ ـ ــي ذلك اخلدمـ ــات
التي تقدمهــا دار احل�ضانة واملبالغ التــي تتقا�ضاه ــا نظري ذلك  ،و�سيا�سـ ــات دفـ ــع
الر�سوم وا�سرتدادها .
وتتولى اجلهة املخت�صة مراجعة الالئحة الداخلية واعتمادها قبل �إ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 21
ال يجوز ت�شغيل دار احل�ضانة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص نهائي مبوجب قرار ي�صدر
من الوكيل  ،وذلك بعد ا�ستيفاء ال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 22
تكون مدة الرتخي�ص لدار احل�ضانة (�سنة)  ،قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة
ب�شرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ويق ــدم طل ــب جتديد الرتخي�ص �إلى اجله ــة املخت�ص ــة قبل ( )3ثالثة �أ�شه ــر علــى الأق ــل
من التاريخ املحدد النق�ضاء مدة الرتخي�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�صحوبا
بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر  ،على �أن ي�ستوفـي الطلب جميع ال�شروط والأحكام
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة لإ�صدار الرتخي�ص  ،ويجوز للوزارة عدم جتديد
الرتخي�ص فـي حالة وجود �أي خمالفات على املرخ�ص له  ،كما يجوز لهــا منح املرخــ�ص لــه
�أجال لت�صحيح املخالفات قبل البت فـي طلب التجديد .
املــادة ( ) 23
يجوز للمرخ�ص له �إن�شاء فرع �أو �أكرث لدار احل�ضانة باال�سم ذاته  ،وذلك بعد احل�صول
على موافقة كتابية من الوزارة  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
1 -1مرور ( )2عامني على مزاولة الن�شاط .
2 -2عدم ارتكابه �أي خمالفات خــالل �آخــر ( )2عام ــني �سابقــني على التقدم بطلــب
املوافقة على �إن�شاء الفرع .
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�3 -3أن يكون لكل فرع  -حمل طلب املوافقة  -مبنى م�شيد وفق اال�شرتاطات واملوا�صفات
الفنية املعتمدة من الوزارة .
�4 -4أن يتبع فـي �ش�أن �إ�صدار املوافقة على �إن�شاء الفرع ال�شروط والأحكام ذاتها املقررة
فـي هذه الالئحة لإ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 24
ي�شرتط �أن يكون ا�سم دار احل�ضانة باللغة العربية  ،و�أال يخالف ال�شريعة الإ�سالمية ،
والأعراف  ،ويجوز كتابة ا�سم دار احل�ضانات الدولية ودار ح�ضانة اجلاليات بلغة �أخرى
�إلى جانب اللغة العربية .
املــادة ( ) 25
يحظر على طالب الرتخي�ص الدعاية �أو الإعالن عن افتتاح دار احل�ضانة �أو قبول الأطفال
للت�سجيل بها �أو ممار�سة �أي �أن�شطة بها قبل �صدور الرتخي�ص النهائي لها .
الفرع الثاين
�شروط والتزامات دار احل�ضانة
املــادة ( ) 26
يجب �أن تتوافر فـي دار احل�ضانة ال�شروط الآتية :
�أوال � :شروط املوقع املخ�ص�ص لدار احل�ضانة :
�1 -1أن يكون فـي مكان هادئ بعيدا عن ال�ضو�ضاء .
�2 -2أن يكون قريبا من املناطق الآهلة بال�سكان .
�3 -3أن يكون فـي بيئة �صحية بعيدة عن �أخطار التلوث .
�4 -4أن يكون بعيدا عن املن�ش�آت ال�صناعية وامليكانيكية و�أ�سالك ال�ضغط العايل
وامل�ستودعات القابلة لال�شتعال �أو �أي مواد �ضارة بال�صحة العامة .
�5 -5أال يكون فـي منطقة منخف�ضة �أو معر�ضة للفـي�ضانات �أو االنهيارات .
�6 -6أن تكون الطرق امل�ؤدية �إليه �آمنة وممهدة  ،و�أال يكون موقع املبنى مال�صقا
ب�شكل مبا�شر لل�شارع العام .
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ثانيا � :شروط املبنى املخ�ص�ص لدار احل�ضانة :
�1 -1أن يكون مطابقا لل�شروط ال�صحية والبيئية والرتبوية وال�سالمة العامة .
�2 -2أن يكون م�ستقال  ،وله مدخله اخلا�ص  ،و�ساحة خا�صة .
�3 -3أن توجد به �صالة للألعاب والأن�شطة مزودة بالو�سائل والأدوات التعليمية
والرتفـيهية املنا�سبة ل�سن الأطفال .
�4 -4أن يكون جمهزا جتهيزا كامال بو�سائل التكييف من النوع الآمن .
�5 -5أن يوج ــد ب ــه ع ــدد ك ــاف من الغـ ــرف ال�ستعمالها كمرافق لـدار احل�ضانــة ،
مثــل مكتــب للإدارة وغرف للأن�شط ــة التعليمي ــة وغرف ــة للطع ــام وغرفـ ــة
للزائر ال�صحي وغرف النوم للأطفال .
�6 -6أن تتواف ــر فـي غ ــرف ن ــوم الأطفال �أ�سرة كافـيــة ومنا�سبــة لأعمــار الأطــفال
وفق الآتي :
�أ  	-من ( )3ثالثة �أ�شهـر �إلى (� )1سنة  :يجب �أن يزود ال�سرير بحواجز جانبية .
ب  	-من (� )1سنة �إلى ( )3٫5ثالث �سنوات ون�صف  :يكتفـى بتوفـري مراتب
�إ�سفنجية �سماكتهـا ( )10ع�شرة �سنتمرتات مغطاة بطبقة مــن قم ــا�ش
اجلل ــد املبط ــن بالقط ــن  ،ال ي�سم ــح بنفاذ ال�سوائل و�سه ــل التنظي ــف
والتعقيم .
�7 -7أن يوجد به مطبخ جمهز بثالجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم
زجاجات الر�ضع .
�8 -8أن تكـون دورات املياه مزودة مبراحيــ�ض مــن النوع ال�صغيــر تتنا�ســب مــع عــدد
الأطفال و�أعمارهم  ،و�أن تكون �أحوا�ض غ�سل اليدين على ارتفاع منا�سب ،
ومزودة بكافة االحتياجات وامل�ستلزمات ال�ضرورية لهذا الغر�ض .
�9 -9أن يوجد بــه فنــاء وا�ســع مفــرو�ش بالرم ــل الناع ــم  ،وف ــر�ش ناعم ــة (تارتان)
�أو مفرو�شة بطبقة من املطاط اخلـا�ص  ،ويتم تركيب طبقــة مـن الإ�سفنــج
على الأعمــدة اخلا�صة مبنطقة اللعب داخ ــل �سـ ــور املبنــى ملمار�س ــة الأن�شطـ ــة
الرتبوية املختلفة مع �ضرورة وج ــود مظلـ ــة واقية من ال�شم ــ�س  ،وبارتفـ ــاع
منا�سب .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1305

�10 10أن تك ــون غــرف الأن�شطة مق�سمة على هيئة �أركان لإ�شباع حاجة الأطفال
�إلى التعلم بالتجربة مثل ركن املنزل  ،ركن الدمى العرائ�س  ،ركن العلوم ،
ركن املكعبات (البناء والهدم)  ،ركن البيع وال�شراء  ،ركن القراءة  ،ركن الفن
وغريها .
�11 11أن تكون ال�ساحة اخلارجية جمهزة بالألعاب الآمنة م�صنوعة من البال�ستيك
املقوى و�أن تتنا�سب هذه الألعاب مع �أعداد و�أعمار الأطفال .
�12 12أن تكون طاوالت الن�شاط خفـيفة الوزن  ،ولي�س بها حواف حادة  ،وبارتفاع
( )55خم�سة وخم�سني �سنتمرتا  ،وقطر ( )120مائ ــة وع�شريــن �سنتمتــرا ،
وتتوافر بها ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة .
�13 13أن تكــون املقاعــد منا�سبـة لأعمــار الأطفــال  ،وبارتفــاع ( )21واح ــد وع�شري ــن
�سنتمرتا مع م�سند ظهر  ،وبدون حواجز جانبية .
�14 14أن يتم توفـري �أرفف خ�شبية متنا�سبة مع �أطوال الأطفال و�أن تكون مفتوحة ،
و�أال يتجاوز طولها ( )150مائة وخم�سني �سنتمرتا  ،وعر�ضهـ ــا ( )120مائـ ــة
وع�شرين �سنتمتــرا  ،وعمقه ــا ( )30ثالث ــني �سنتمت ــرا  ،و�أن تك ــون متاحـ ــة
لال�ستعمال املتعدد .
�15 15أن يـ ــزود بكامي ــرات املراقب ــة فـ ــي كاف ـ ــة املرافـ ــق وحف ــظ كاف ــة الت�سجي ــالت
مبا يتيح الرجوع �إليها متى تطلب الأمر ذلك .
�16 16أن تتوافر فـيه الت�سهيالت املنا�سبة للأطفال ذوي الإعاقة .
�17 17أال ت�ستخ ــدم املرافـ ــق امللحقــة بــه ف ـ ــي غي ــر الن�ش ــاط املرخــ�ص ب ــه �أو ال�سك ــن
�أو �إقامة �أي من العاملني به  ،ولو فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 27
ي�شرتط فـي حالة قبول دار احل�ضانة للأطفال من ذوي الإعاقة الآتي :
1 -1توفـي ــر الك ــادر الوظيفـي املتخ�ص�ص من ذوي امل�ؤه ــالت فـي ه ــذا املجـ ــال للتعام ــل
مع هذه الفئة .
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2 -2تهيئة البيئة املنا�سبة والت�سهيالت الالزمة .
3 -3توفـري الإمكانيات الالزمة من حيث جتهيزات املبنى والأثاث والألعاب املنا�سبة
لهذه الفئة .
4 -4احل�صول على موافقة الوزارة .
5 -5االلتزام ب�أي �شروط �أخرى وفق قانون رعاية وت�أهيل املعاقني .
املــادة ( ) 28
ي�شرتط فـي مدير دار احل�ضانة الآتي :
�1 -1أن تكون �أنثى .
�2 -2أن تكـ ــون م�سلم ـ ـ ــة  ،م ـ ــع من ـ ـ ــح الأولوية للعماني ــات  ،وي�ستثنــى مــن هــذا ال�ش ـ ــرط
دار ح�ضانة اجلاليات .
�3 -3أن تك ــون حا�صلـ ــة علـ ــى م�ؤهل جامع ــي فـي الطفولـ ــة املبك ــرة �أو ري ــا�ض الأطف ــال
�أو الرتبية �أو علم النف�س �أو عل ــم االجتماع �أو اخلدمة االجتماعية � ،أو ما مياثلـ ــه
من تخ�ص�صات �أخرى توافق عليها الوزارة .
�4 -4أن تكون متفرغة لإدارة احل�ضانة  ،ويثبت ذلك مبوجب �شهادة �صادرة من اجلهة
املعنية .
�5 -5أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك مبوجب
�شهادة طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
6 -6عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 29
ي�شرتط فـي م�شرفة �أطفال دار احل�ضانة الآتي :
�1 -1أن تكون حا�صلة على م�ؤهل جامعي مع وجود م�ساقات تربوية فـي جمال الطفولة
�أو �شهادة الدبلوم العام � ،أو ما يعادله مع �شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال
�ص ـ ــادرة مـ ــن م�ؤ�س�س ـ ــة معتم ـ ــدة فـ ـ ــي جم ـ ـ ــال الطفول ــة بالن�سب ـ ــة للعماني ـ ــات ،
وامل�ؤهل اجلامعي فـي جمال الطفولة بالن�سبة لغري العمانيات .
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�2 -2أن تكون لديها خربة عملية فـي جمال الطفولة ال تقل عن (� )2سنتني  ،مع منح
الأولوية للعمانيات .
�3 -3أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك مبوجب
�شهادة طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
4 -4عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي مربية الأطفال فـي دار احل�ضانة الآتي :
1 -1بالن�سبة للعمانيات � ،أال يقل م�ؤهلها عن ال�صف العا�شر � ،أو ما يعادله � ،أما بالن�سبة
لغري العمانيات  ،فـي�شرتط �أن تكون حا�صلة على م�ؤهل جامعي ال يقل عن �شهادة
الدبلوم فـي جمال الطفولة � ،أو ما يعادله  ،ف�ضال عن ح�صولهما على �شهادة
مهنة مزاولة العمل مع الأطفال  ،ب�شرط �أن تكون �صادرة من م�ؤ�س�سة معتمدة
فـي جمال الطفولة .
�2 -2أال يقل عمرها عن ( )20ع�شرين �سنة  ،وال يزيد على ( )55خم�س وخم�سني �سنة .
�3 -3أن تكون لديها خربة عملية ال تقل عن �سنة فـي جمال تربية الأطفال �أو التحقت
بدورة تدريبية �أو عملية فـي ذات املجال ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،مع �إعطاء
الأولوية للعمانيات .
�4 -4أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك ب�شهادة
طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
5 -5عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز اجلمع بني عمل مربية الأطفال  ،وعاملة النظافة .
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املــادة ( ) 31
ي�شرتط فـي عاملة النظافة بدار احل�ضانة الآتي :
�1 -1أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية واملزمنة  ،ويثبت ذلك ب�شهادة
طبية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة من وزارة ال�صحة .
2 -2عدم احلكم عليها بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ويثبت ذلك مبوجب �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 32
ي�صدر ب�ش�أن مهام الكادر الوظيفـي فـي دار احل�ضانة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 33
يجــوز ل ــدار احل�ضان ــة توفـري و�سيلة نقل للأطف ــال  ،ويجــب �أن تتوفــر ف ــي و�سيلــة النق ــل
اال�شرتاطات الآتية :
�1 -1أن تتوافر بها موا�صفات الأمن وال�سالمة و�أنظمة التتبع الإلكرتونية .
�2 -2أن تكون مقاعد احلافالت مزودة ب�أحزمة �أمان لتثبيت املقاعد املخ�ص�صة للأطفال .
3 -3توفـري م�شرفة لكل حافلة نقل �أطفال للت�أكد من ت�سجيل قدوم الطفل للح�ضانة
و�ضم ــان عودت ــه ملنزلـ ــه وتدري ــب الأطفال عل ــى �إج ــراءات و�آلي ــات طل ــب امل�ساعـ ــدة
فـي حالة احتبا�سهم فـي و�سائل النقل .
املــادة ( ) 34
يجب �أن تتوافر فـي دار احل�ضانة لتحقيق غر�ضها الو�سائل والأ�ساليب الآتية :
1 -1حماية الطفل من الأخطار ودعم ال�سلوك ال�سوي لديه وح�سن املواجهة مل�شكالت
الطفولة مبا يحقق امل�صلحة الف�ضلى للطفل .
2 -2تقدي ــم امل�ساع ــدة وامل�ش ــورة الرتبويـ ــة ون�ش ــر الوع ــي بــني �أ�س ــر الأطف ــال لتن�شئتهـ ــم
تن�شئة �سليمة  ،ولتقوية وتنمية الروابط االجتماعية بني الدار وهذه الأ�سر .
3 -3برنامج متكامل لتهيئة الأطفـال بدنيــا وثقافـيا ونف�سيا و�أخالقـ ــيا  ،مب ــا يتف ــق مع
�أه ــداف املجتم ـ ــع وقيم ـ ــه الدينيـ ــة عل ــى نح ـ ــو ميكنه ــم م ــن امل�شارك ــة الإيجابي ــة
فـي حتقيق تلك الأهداف واالرتقاء بهذه القيم .
4 -4تنميــة التفكيــر االبتك ــاري ل ــدى الطفــل من خالل الربامج والأن�شطة التي تع ــزز
تطوير القدرات واملهارات املبدعة لدى الأطفال .
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5 -5تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده العادات ال�صحية وتربية حوا�سه
ومترينه على ح�سن ا�ستخدامها .
6 -6برنام ــج لتهيئ ــة الطفل للحياة املدر�سية ونقله �إلى احلياة االجتماعيــة امل�شرتكــة
مع �أقرانه .
املــادة ( ) 35
يقبل فـي دار احل�ضانة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني ( )3ثالثة �أ�شهر �إلى ()3٫5
ثالث �سنوات ون�صف  ،ويجوز قبول الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن ( )3ثالثة �أ�شهر بناء
على موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 36
يقدم طلب االلتحاق فـي دور احل�ضان ــة من ويل �أمر الطفل على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
على �أن ترفق بالنموذج ال�شهادات الطبية التي ت�ؤكــد �سالمــة الطفل من الأمرا�ض ال�سارية
واملعدية و�أخذه للقاحات الوقائية .
املــادة ( ) 37
ال يج ــوز �أن يزي ــد عـ ــدد الأطف ــال فــوق �ســن الثاني ــة من العم ــر ف ــي كــل غرفــة علـ ــى ()15
خم�سة ع�شر طفال  ،ويجب ف�صل الأطفال الر�ضع عن الأطفال الأكرب �سنا .
املــادة ( ) 38
يجب على دار احل�ضانة االلتزام بتقدمي اخلدمات الآتية :
1 -1م�ساعدة الطفل على النمو املعرفـي واالجتماعي والوجداين والإبداعي واحلركي
فـي �أثناء وجوده فـي الدار .
2 -2تلبية احتياجات الطفل الأ�سا�سية اليومية .
3 -3تقدمي العناية ال�صحية الالزمة .
4 -4تقدمي الأن�شطة الرتفـيهية املنا�سبة له فـي بيئة �آمنة و�صحية .
5 -5تنمية قدراته ومهاراته وتربيته وتن�شئته التن�شئة ال�سليمة .
�6 -6ضمان حماية الطفل من الإ�ساءة واال�ستغالل والإهمال .
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املــادة ( ) 39
تلت ــزم دار احل�ضانـ ــة باتخ ــاذ �إج ــراءات الأم ــن وال�سالمـ ــة مبا ي�ضم ــن حماي ــة الأطفـ ــال
وفق الآتي :
1 -1حفظ مــواد النظافة والأدوات احلادة والأجهزة الكهربائية بعيدا عن متنـاول الأطفال .
�2 -2إعداد �إر�شادات خا�صة ب�إجراءات الأمن وال�سالمة وو�ضعها فـي مكان بارز باحل�ضانة
مثل ( :الأدوية  ،تعليمات مواد التعقيم � ،إجراءات �إخالء املبنى  ،التعليمات الغذائية) .
3 -3و�ضع حواجز حماية جلميع ال�سالمل مع توفـري بوابات �أمان بارتفاع منا�سب للأطفال .
�4 -4أن تكون املقاب�س الكهربائية مغطاة ومزودة باحلماية املنا�سبة  ،وبعيدة عن متناول
الأطفال .
5 -5عدم ال�سماح بدخول الدار �إال للأ�شخا�ص امل�صرح لهم  ،وعدم خروج الأطفال من
احل�ضانة �إال مبعية ويل الأمر �أو �أي �شخ�ص يحدده ويل الأمر  ،وبعد التن�سيق
الهاتفـي معهم .
6 -6تعقيم �شامل ملختلف �أدوات و�أثاث و�ألعاب الأطفال بدار احل�ضانة ب�صورة دورية .
7 -7عدم ا�ستقبال الأطفال فـي بع�ض الظروف اخلا�صة بالأنواء املناخية  ،والتي ت�شكل
خطرا على حياة الأطفال و�سالمتهم  ،مع �أهمية �إبالغ �أولياء الأمور ب�شكل م�سبق .
� 8 -8أن تكون لدى دار احل�ضانة خطة �إدارة الأزمات والإخالء الآمن فـي حاالت الطوارئ ،
على �أن تقوم بتدري ــب العاملـ ــني بها على �إجراءات الإخالء الآمن وتنفـيـ ــذه فعليـ ــا
( )2مرتني على الأقل خالل العام .
�9 -9إخ�ضاع جميع العاملني فـي الدار لدورة الإ�سعافات الأولية .
�10 10أن تكـ ــون جمي ــع الألع ــاب ذات موا�صـ ــفات �صحيـ ــة و�آمنـ ــة  ،وال ميكـ ــن ابتالعه ـ ــا ،
و�أن يكون طال�ؤها غري �ســام  ،وال تتمزق  ،و�سهــلة التنظي ــف والتخزي ــن  ،وحوافه ــا
غري حادة  ،وتتحمل تغريات اجلو  ،و�أن تكون مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة من اجلهة املعنية ووفقا للمعايري الدولية فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 40
تلتزم دار احل�ضانة عند تقدمي الوجبات الغذائية للأطفال ب�أن تكون �صحية وحمتوية
على العنا�صر الغذائية الرئي�سية الالزمة وفق املعايري واال�شرتاطات التي حتددها اجلهات
املعنية فـي هذا ال�ش�أن  ،و�أال حتتوي على املواد احلافظة وامللونة .
املــادة ( ) 41
يجب على دار احل�ضانة تدوين �أ�سماء الأطفال ممن هم فـي حاجة �إلى عناية خا�صة ب�سبب
حالتهــم ال�صحيــة �أو ح�سا�سيتهــم من بع ــ�ض الأطعم ــة وامل�شروب ــات وتعميمها علــى جمي ــع
العاملني فـي الدار لأخذ احليطة واحلذر  ،وذلك وفق ا�ستمارة خا�صة معدة لهذا الغر�ض .
الفـــرع الثالـــث
�شــروط و�إجــراءات ترخيــ�ص دار ح�ضانــة اجلاليــات
املــادة ( ) 42
دون الإخالل بال�شروط والإجراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي الفــرع الأول م ــن هــذا الف�ص ــل ،
تقــدم طلبــات احل�ص ــول على الرتخي ــ�ص ب�إن�شاء دار ح�ضانـ ــة اجلالي ــات عن طري ــق الن ــادي
االجتماعي للجالية �إلى اجلهة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�شفوعا بخطاب
من �سفارة دولة اجلالية باملوافقة على �إن�شاء دار ح�ضانة لرعاياها املقيمني فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 43
يكون لدار ح�ضانة اجلاليات جمل�س �إدارة يتولى �إدارة �ش�ؤونها وفقــا للآتي :
�1 -1أال يقـ ــل ع ــدد �أع�ض ــائه ع ــن ( )5خم�س ــة �أع�ضـ ــاء  ،ويكـ ــون رئي ــ�س جملـ ـ ــ�س الإدارة
هو املمثل للح�ضانة �أمام الوزارة  ،وعند مواجهة الغري .
2 -2ي�شكل جمل�س الإدارة من مديــر احل�ضانــة ومديــري الفروع � -إن وجــدوا  ، -وعــدد
(� )4أربعة من �أع�ضاء النادي االجتماع ــي للجاليــة يتم اختيارهم وفق النظم
املتبعــة للنــادي  ،ويعتمد ت�شكيل جمل�س الإدارة من مدير عام اجلهة املخت�ص ــة ،
وال يج ــوز �إجراء تعديل فـي ت�شكيله �إال بعد �إخطار الوزارة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز اجلمع بني من�صبي رئي�س املجل�س  ،ومدير دار احل�ضانة .
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املــادة ( ) 44
ال يج ــوز قبــول �أي طف ــل عمان ــي اجلن�سي ــة �أو الإبق ــاء على طف ــل م�سج ــل لديهـ ــا فـي ح ــال
�إذا اكت�سب اجلن�سية العمانية فـي دار ح�ضانة اجلاليات �إال مبوافقة الوزير .
الفــرع الرابـــــع
�شــروط و�إجــراءات �إن�شــاء دار احل�ضانــة الدوليــة
املــادة ( ) 45
دون الإخالل بال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الفرع الأول من هذا الف�صل ،
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ب�إن�شاء دار احل�ضانة الدولية �إلى اجلهة املخت�صة على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
1 -1م ــا يفـي ــد �أن دار احل�ضانة �سل�سل ــة م ــن ح�ضانات حــول العالـم  ،وحتت �إدارة مرك ــز
�أو م�ؤ�س�سة تعليمية عاملية معرتف بها .
2 -2تعه ـ ــد كتابـ ــي بتطبي ـ ــق الربام ــج التعليمي ــة والأن�شط ــة الـ ــتي �سيتـ ــم تطبيقهـ ــا
فـي دار احل�ضان ــة املعتمدة من قبل املركز �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية الدولية التي تعمل
حتت �إ�شرافها مع بيان نظام التقومي .
3 -3تقرير �شامل حول تاريخ امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تعمل حتت �إ�شرافها و�أهدافها
الرتبوية وتوجهاتها واال�سرتاتيجيات املعتمدة لديها .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن تكـون كافة امل�ستندات املقدمة ن�سخـة �أ�صلي ــة �أو طبــق الأ�صـ ــل
باللغة الإجنليزية  ،مرفقا بها ترجمة معتمدة باللغة العربية .
املــادة ( ) 46
يجوز حتويل دار احل�ضانة اخلا�ص ــة �إلى دار ح�ضانــة دوليــة �شريطــة االلتــزام بال�ش ــروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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الفــــرع اخلامـــ�س
التزامـــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 47
يجب على املرخ�ص له فور احل�صول على الرتخي�ص � ،أن يتقدم �إلى الوزارة بطلب اعتماد
الر�سوم الدرا�سية  ،وال يجوز له الإعالن عن هذه الر�سوم �أو ال�شروع فـي حت�صيلها قبل
اعتمادها من الوزارة .
ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الر�سوم متى دعت احلاجة �إلى ذلك � ،أو بناء على طلب
املرخ�ص له .
املــادة ( ) 48
ال يجوز للمرخ�ص له ت�شييد مبنى دار احل�ضانة �إال بعد تقدمي طلب بذلك �إلى اجلهة
املخت�صة  ،كما ال يجوز له �إجراء �أي تعديالت على مبنى دار احل�ضانة �أو املرافق امللحقة به
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من اجلهة ذاتها .
املــادة ( ) 49
يجب على املرخ�ص له �إجراء �صيانة دورية ملبنى دار احل�ضانة  ،و�أجهزة الأمن  ،وال�سالمة به .
املــادة ( ) 50
يلتزم املرخ�ص له بتوزيع العاملني فـي دار احل�ضانة على ( )3ثالث جمموعات على النحو
الآتي :
1 -1مربية لكل (� )4أربعة �أطفال من �سن ( )3ثالثة �أ�شهر �إلى (� )1سنة .
2 -2م�شرفة مع مربية لكل ( )8ثمانية �أطفال من (� )1سنة �إلى (� )2سنتني .
3 -3م�شرفة مع مربية لكل ( )12اثني ع�شر طفال من �سن (� )2سنتني ف�أكرث .
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املــادة ( ) 51
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري امللفات وال�سجالت الآتية :
1 -1ملف الطفل  ،وي�شتمل على ا�ستمارة االلتحاق بدار احل�ضانة  ،ون�سخ من �شهادة
امليالد اخلا�صة بالطفل  ،والبطاقة ال�صحية  ،وا�ستمارة متابعة منو الطفل ،
والتقارير اخلا�صة بالطفل  ،واملكاتبات التي تتبادلها دار احل�ضانة مع �أ�سرة الطفل .
2 -2ملف للأنظمة والتعليمات الداخلية الواردة من اجلهات املعنية .
3 -3ملف للمخاطبات الواردة من اجلهة املخت�صة .
�4 -4سج ــل ب�أ�سم ــاء العاملــني بدار احل�ضان ــة  ،ويت�ضمــن اال�س ــم  ،اجلن�سيــة  ،امل�ؤهــل ،
تاريخ التعي ــني  ،الأجــر  ،رقــم عقــد العمــل  ،بطاقة العم ــل  ،مع االحتفــاظ مبلف
خا�ص لكل عامل .
�5 -5سجل مايل .
6 -6ملف للأن�شطة واملنا�سبات التي تنفذها دار احل�ضانة خالل العام .
املــادة ( ) 52
يلتزم املرخ�ص له �أن يـعني مديرا لدار احل�ضانة وفقا لل�شروط املن�صــو�ص عليها فـي هــذه
الالئحة  ،ويكون ممثال للدار لدى اجلهة املخت�صة  ،ولدى الغري  ،وعليه �أن يخطر اجلهة
املخت�صة ب�أي تغيري يطر�أ بالن�سبة ل�شخ�ص املدير � ،أو عنوانه � ،أو حمل �إقامته .
املــادة ( ) 53
يجب على املرخ�ص له االحتفاظ ب�أ�صل ون�سخ معتمدة ر�سميا من عقود العاملني لديه
داخل احل�ضانة  ،وتقدميها ملوظفـي الوزارة فـي حالة طلبهم ذلك .
املــادة ( ) 54
يلتزم املرخ�ص له بو�ضع ا�سم الوزارة ب�صورة وا�ضحة على اللوحة اخلارجية لدار احل�ضانة .
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املــادة ( ) 55
يجب على املرخــ�ص لــه حتديــد �ساع ــات العمل اليوم ــي فـ ــي دار احل�ضان ــة  ،بع ــد احل ــ�صول
على موافقة اجلهة املخت�ص ــة  .وال يجوز ت�شغيل احل�ضان ــة ف ــي غيــر �ساعــات العمل اليومي
�إال مبوافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 56
يجب على املرخ�ص له �أن يربم عقدا مع ويل �أمر الطفل وفقا للنموذج املعتمد من الوزارة ،
ويلتزم املرخ�ص له بت�سليم ن�سخة من هذا العقد لويل الأمر .
املــادة ( ) 57
يجب على املرخ�ص له �أن يقرر ما يجب على ويل الأمر توفـريه من لوازم واحتياجات
�أ�سا�سية واملالب�س الالزمة للطفــل فـي �أثن ــاء �إيداعه فـي دار احل�ضانة  .وعلى ولــي ا ألم ــر
االلتزام بذلك .
املــادة ( ) 58
يلتزم املرخ�ص له با�ستيفاء الآتي :
1 -1كافـ ــة ا إلج ــراءات التي تفر�ضهـ ــا القوانني والأنظم ــة املعمــول بهــا فـي ال�سلطنــة
عند تعيني العاملني فـي دار احل�ضانة .
2 -2احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة عند تنفـيذ �أي برامج �إ�ضافـية �أو �أن�شطة
�أو ن�شر �إعالنات تخ�ص دار احل�ضانة  ،مع االلتزام بالعادات والتقاليد العمانية .
3 -3عدم تنفـيذ �أي برامج �أو �أن�شطة لغري الفئة التي تخدمها دار احل�ضانة من الأطفال
و�أولياء �أمورهم �أو الكوادر الوظيفـية العاملة بها .
4 -4عدم �إقامة �أي حفل ذي طابع خا�ص �إال بعد �إ�شعار اجلهة املخت�صة بذلك  ،و�إطالعها
على براجمه قبل �أ�سبوعني من التاريخ املحدد لإقامته .
5 -5عدم ا�ستغالل دار احل�ضانة لتحقيق �أهداف تتعار�ض مع �أهداف الدار .
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املــادة ( ) 59
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري الإ�شراف الطبي الدوري على الأطفال وو�سائل الإ�سعافات الأولية
لعـالج احلــاالت الطارئــة بيــن الأطف ــال  ،واتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للإحالة
للمراكز وامل�ؤ�س�ســات ال�صحية والك�شف املبكر عن الأم ــرا�ض وامل�شاكــل ال�صحيــة ومواف ــاة
�أولياء الأمور بذلك .
املــادة ( ) 60
يجب على املرخ�ص له التعهد ب�ضمان �سالمة الأطفال �ضد احلوادث والأخطار فـي �أثناء
وجودهم فـي دار احل�ضانة  ،مع �إعداد خطط للطوارئ  ،و�إجراءات �إخالء املبنى  ،وتدريب
العاملني فـي الدار والأطفال عليها ب�صورة دورية .
املــادة ( ) 61
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقرير �سنوي يت�ضمن بيانا �إح�صائيا عن عمل دار احل�ضانة
نهاية كل عام ميالدي وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 62
ال يجوز للمرخ�ص له تغيري مكان �أو ا�سم دار احل�ضانة �أو التنازل عن الرتخي�ص �سواء
بالبيع �أو الهبة �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة � ،شريطة �أن يكون من يتم
التنازل له م�ستوفـيا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
وفـي حالة وفاة املرخ�ص له  ،وبعد موافقة الوزارة  ،يجوز نقل ملكية دار احل�ضانة �إلى �أحد
ورثته � ،شريطة �أن يكون م�ستوفـيا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 63
ال يجــوز للمرخــ�ص ل ــه جتاوز حدود �أو نطاق الرتخي�ص � ،أو مزاولة الن�شاط املرخ�ص به
فـي غري املقر املحدد له .
املــادة ( ) 64
يحظــر علــى املرخـ�ص ل ــه قب ــول تربع ــات �أو �إعان ــات �أو هبــات �أو مزاي ــا عيني ــة �أو مادي ــة ،
من �أي �شخ�ص �أو جهة داخل ال�سلطنة �أو خارجها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة � ،إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية من اجلهة املخت�صة  ،واجلهات ذات العالقة .
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املــادة ( ) 65
ال يجوز للمرخ�ص له �إغالق دار احل�ضانة نهائيا �إال بعد �إخطار الوزارة بذلك كتابة قبل
القيام بالغلق بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،مع تقدميه �إقرارا برباءة ذمته من كافة
االلتزامات امللقاة على عاتقه من قبل الوزارة  ،و�أولياء الأمور .
الفـــرع ال�ســـاد�س
الإ�شــراف والرقابــة علــى دار احل�ضانــة
املــادة ( ) 66
تخ�ضع دار احل�ضانة لإ�شراف ورقابة اجلهة املخت�صة  ،ويجب على املرخ�ص له وجميع
العاملني فـي دار احل�ضانة االلتزام بالتعليمات والتوجيهات التي ت�صدرها تلك اجلهة .
املــادة ( ) 67
يجب على املرخ�ص له  ،وجميع العاملني فـي دار احل�ضانة ال�سماح ملوظفـي اجلهة املخت�صة
واجلهات ذات ال�صلة بدخول دار احل�ضانة  ،للقيام ب�أعمال الإ�شراف والرقابة والتفتي�ش
الفني والإداري  ،و�أن يقدم لهم الت�سهيالت الالزمة للقيام ب�أداء واجبهم .
الفــرع ال�سابـــع
حــاالت وقــف و�إلغــاء الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 68
يوقف الرتخي�ص ملدة ( )30ثالثني يوما فـي احلاالت الآتية :
�1 -1إذا مت نقل ملكية دار احل�ضانة �إلى �شخ�ص �آخر دون اتباع الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
2 -2وفاة املرخ�ص له مع مراعاة حكم املــادة ( )62من هذه الالئحة .
3 -3خمالفة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 69
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
1 -1عدم مبا�شرة دار احل�ضانة العمل خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور املوافقة
النهائية .
2 -2عدم جتديد الرتخي�ص بعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
3 -3بنــاء علــى طل ــب املرخـ ــ�ص لــه � ،شريط ــة �إثب ــات ت�سوي ــة كافــة احلقـوق املرتتب ــة
على دار احل�ضانة .
4 -4تكرار خمالفــة الأحكــام املن�صــو�ص عليها فـي هــذه الالئح ــة ( )2مرت ــني خـ ــالل
العام الواحد .
5 -5عدم ت�صحيح املخالفة بعد املدة املحددة للوقف .
6 -6ا�ستمرار وقف ن�شاط دار احل�ضانة بناء على طلب املرخ�ص له  ،بعد املدة املحددة
للوقف املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )71من هذه الالئحة .
�7 -7صدور حكم ق�ضائي نهائي على املرخ�ص له �أو مدير دار احل�ضانة فـي جرمية
تتعلق ب�إيذاء الطفل بدنيا �أو نف�سيا � ،أو ب�أي �شكل من �أنواع الإيذاء .
�8 -8صدور حكم ق�ضائي على املرخ�ص له بعقوبة جناية �أو جنحة خملة بال�شرف
والأمانة .
�9 -9إذا با�شرت دار احل�ضانة ن�شاطها بعد �صدور قرار ب�إغالقها ب�شكل م�ؤقت .
املــادة ( ) 70
ي�ص ــدر ق ــرار وقـ ــف الرتخي ــ�ص م ـ ــن اجله ــة املخت�ص ــة  ،وي�ص ــدر قـ ــرار �إلغ ــاء الرتخيـ ــ�ص
مــن الوكي ــل .
املــادة ( ) 71
يج ــوز للمرخ ــ�ص ل ــه �أن يقدم للجهة املخت�صة طلــب وقف ن�شاط دار احل�ضانــة م�ؤقتا ملــدة
ال تتجاوز (�سنة)  ،مو�ضحا به مربرات ذلك  ،على �أن يتم �إخطار �أولياء �أمور الأطفال بذلك
كتابة قبل وقف الن�شاط بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل .
ويجوز بعد موافقة اجلهة املخت�صة متديد فرتة الوقف ملدة (� )6ستة �أ�شهر �أخرى .
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الف�صــل الرابــع
الرعايــة البديلــة واحل�ضانــة الأ�سريــة
الفــرع الأول
الأحكــام العامــة
املــادة ( ) 72
تكون الرعاية البديلـة للطف ــل  ،م ــن خـ ــالل دار الرعايـ ــة � ،أو م ــن خ ــالل نظ ــام الكفالـ ــة
�أو الأ�سرة احلا�ضنة .
املــادة ( ) 73
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الآتي :
 - 1الأطفال املولودين فـي ال�سلطنة لأبوين جمهولني .
 - 2الأطفال املولودين فـي ال�سلطنــة لأب جمه ــول و�أم عماني ــة  ،بعـ ــد �ص ــدور ق ــرار
من االدعاء العام � ،أو حكم ق�ضائي نهائي من املحكمة املخت�صة بن�سب الطفل .
 - 3الأطفال املولودين خارج ال�سلطنة من �أم عمانية و�أب جمهول بعد �صدور حكم
ق�ضائي نهائي بعدم ثبوت ن�سبه � ،أو �صدور قرار نهائي باحلفظ من اجلهة املعنية .
 - 4الأيتام والأطفال املحرومني من رعاية الوالدين �أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 74
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )109من هذه الالئحة  ،تعترب الرعاية البديلة من الأعمال
التطوعية التي تتم بدون مقابل .
املــادة ( ) 75
تتولى دار الرعاية رعاية الأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )73من هذه الالئحة ،
وتقدمي اخلدمات ذاتها التي تقدم للطفل فـي �أ�سرته الطبيعية .
املــادة ( ) 76
ي�صدر ب�ش�أن �ضوابط و�إجراءات نظام الكفالة قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 77
يحظ ــر عل ــى �أي �شخ ــ�ص احت�ض ــان �أي طفــل من الفئات املن�صو�ص عليهم فـي املادة ()73
من هذه الالئحة دون اتباع الإجراءات الواردة فـيها .
املــادة ( ) 78
يحظر تزويج البنت املحت�ضنة التي مل تبلغ �سن ( )18الثامنة ع�شــرة  ،وي�ستث ــنى من ذلك
ما يراه القا�ضي منا�سبا وفقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 79
فـي حالة ثبوت ن�سب الطفل املحت�ضن مبوجب حكم ق�ضائي نهائي  ،وكان قد �سبق ت�سجيله
فـي �سجل املواليد  ،و�أحلق بدار الرعاية �أو الأ�سرة احلا�ضنة  ،يعاد ت�سجيل الطفل (با�سم
من ثبت ن�سبه �إليه)  ،وي�ضم �إلى ح�ضانته �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة الف�ضلى للطفل املحت�ضن
بقاءه فـي دار الرعاية �أو الأ�سرة احلا�ضنة مبوجب تقرير من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 80
يتمتع الطفل املحت�ضن باحلقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل فـي �أ�سرته الطبيعية  ،كحقه
فـي احل�صول على االمتيازات والت�سهيالت التي متنح لأقرانه فـي الأ�سر الطبيعية  .وكافة
احلقوق الأخرى مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 81
تنتهي رعاية الأ�سرة احلا�ضنة للطفل املحت�ضن فـي احلاالت الآتية :
- 1بناء على طلب م�سبب من الأ�سرة احلا�ضنة  ،وبعد موافقة اجلهة املخت�صة .
�- 2إذا تعر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة من قبل الأ�سرة احلا�ضنة .
� - 3إذا توفـي احلا�ضن � ،أو غاب فرتة طويلة .
 - 4فـي حال انف�صال الزوجني � ،إال �إذا ارت�أت اجلهة املخت�صــة �إ�سن ــاد ح�ضان ــة الط ــفل
�إلى �أحدهما .
� - 5إذا كانت امل�صلحة الف�ضلى للطفل تقت�ضي ذلك .
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الفـــرع الثانـــي
�إجراءات ت�سليم الأطفال املحتاجني للرعاية البديلة
املــادة ( ) 82
يجب على كل من يعرث على طفل من الأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )73من هذه
الالئحة � ،أن ي�سلمه فورا �إلى �أقرب مركز �شرطة � ،أو م�ؤ�س�سة �صحية  ،و�إال اتخذت �ضده
الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 83
يحظر التقاط �أي �صور للأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ( )73من هذه الالئحة ،
ون�شرها عرب و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي املختلفة دون موافقة الوزارة .
وتتولى اجلهة التي ت�سلمت الطفل ت�صويره وحترير حم�ضر بت�سلمه يو�ضح فـيه املالب�سات
والظروف التي وجد فـيها الطفل  ،ومكان العثور عليه  ،و�ساعته  ،وتاريخه  ،وا�سم ال�شخ�ص
الذي عرث عليه  ،ومهنته  ،وعنوانه  ،وتعمل على ت�أمني نقله مبا�شرة �إلى �أقرب م�ؤ�س�سة
�صحية لإجراء الفحو�صات الطبية مع �إرفاق ن�سخة من املح�ضر الذي �أعد فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 84
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية باتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على �صحة و�سالمة الطفل
املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )73من هذه الالئحة  ،وذلك ب�إجراء الك�شف الطبي  ،وتقدير
�سنه مبعرفة الطبيب املخت�ص .
املــادة ( ) 85
ال يجوز لأي �شخ�ص  -من غري موظفـي اجلهة املخت�صة  -زيارة الطفل املن�صو�ص عليه
فـي املادة ( )73من هذه الالئحة فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
املــادة ( ) 86
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية ب�إخطار اجلهة املخت�صة كتابيا بتقرير طبي عــن حال ــة الطف ــل ،
كما تلتزم ب�إخطار مركز ال�شرطة � ،أو االدعاء العام .
ويظل الطفل بامل�ؤ�س�سة ال�صحية حتى انتهاء �إجراءات نقله �إلى دار الرعاية .
وفـي حالة بقاء الطفل فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أكرث من (� )1شهر دون االنتهاء من �إجراءات نقله ،
يتم نقله �إلى دار الرعاية امل�ؤقتة ما مل ت�ستدع حالته ال�صحية البقاء فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
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املــادة ( ) 87
تقوم اجلهة املخت�صة بتوفـري الرعاية املنا�سبة للأطفال املن�صو�ص عليهم فـي املادة ()73
من هذه الالئحة �سواء بنقلهم �إلى دار الرعاية �أو ت�سليمهم لإحدى الأ�سر احلا�ضنة .
املــادة ( ) 88
يجب على اجلهة املخت�صة االحتفاظ بامل�ستندات الآتية :
- 1حم�ضر الواقعة املعد من قبل مركز ال�شرطة املخت�ص .
 - 2نتائج الك�شف الطبي ال�صادر من امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
� - 3أ�صل البطاقة ال�صحية للطفل .
 - 4موافقة مركز ال�شرطة املخت�ص � ،أو االدعاء العام على ت�سليم الطفل للجهة املخت�صة .
املــادة ( ) 89
تتولى اجلهة املخت�صة �إحلاق الطفل غري املتوافق مع برامج دار الرعاية امللحق بها مب�ؤ�س�سة
�أخرى توفر له اخلدمات والرعاية املنا�سبة .
املــادة ( ) 90
يجب �أن ترفق مبلف الطفل جمهول الأب ومن �أم عمانية امل�ستندات الآتية :
- 1ن�سخة من احلكم الق�ضائي النهائي بعدم ثبوت ن�سب الطفل .
� - 2إقرار الأم باملوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بتويل رعاية الطفل �سواء كانت هذه
الرعاية ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،ب�شرط �أن يكون هذا الإقرار مثبتا �أمام اجلهات
املعنية  ،ما مل تقت�ض م�صلحة الطفل الف�ضلى رعايته دون احلاجة �إلى موافقة
الأم .
� - 3أ�صل البطاقة ال�صحية للطفل و�شهادة ميالد الطفل  ،ون�سخة من جواز �سفر الأم .
املــادة ( ) 91
يجب على اجلهة املخت�صة ت�سمية الطفل � -إن مل يكن له ا�سم  -على �أن يكون من الأ�سماء
العربية  ،وال يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية  ،ومتوافقا مع الأعراف العمانية .
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املــادة ( ) 92
تقوم �شرطة عمان ال�سلطانية بالتن�سيق مــع االدعــاء العــام باتخــاذ الإجــراءات الالزمــة
لرتحيل الأطفال جمهويل الأب من �أمهات غري عمانيات مع الأم �إلــى بلده ــم الأ�صل ــي
على �أن تقوم ب�إخطار وزارة اخلارجية بذلك .
املــادة ( ) 93
تلتزم الأم احلا�ضنة برعاية الطفل م ــا ل ــم تقت ــ�ض م�صلح ــته الف�ض ــلى غ ــري ذلك بنــاء
على تو�صية جلنة االحت�ضان .
املــادة ( ) 94
تتولى اجلهة املخت�صة ف�صل الطفل عن �أ�سرته احلا�ضنة  ،ونقله �إلى دار الرعاية �إذا ثبت
من واقع البحث االجتماعي �أن حالته ت�ستدعي ف�صله  ،وفقا لتو�صية جلنة االحت�ضان ،
على �أن حتتفظ اجلهة املخت�صة بامل�ستندات الآتية :
- 1تقرير طبي ي�ؤكد �سالمة الطفل من �أي �أمرا�ض معدية �أو مزمنــة �أو احتياج ــه
�إلى رعاية خا�صة .
� - 2أ�ص ــل البطاق ــة ال�صحي ــة للطف ــل  ،و�شهادة ميالده  ،وجواز �سفره  ،والبطاقة
ال�شخ�صية  ،وال�شهادات الدرا�سية .
 - 3ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية للزوج والزوجة �أو �أحدهما .
املــادة ( ) 95
يجب على اجلهة املخت�صة �إعادة الطفل �إلى �أ�سرته �أو �أ�سرة بديلة بعد زوال الأ�سباب التي
�أدت �إلى �إحلاقه بدار الرعاية  ،وذلك مبوجب تقرير ي�ؤكد تهيئة الطفل والأ�سرة اجتماعيا
ونف�سيا  ،مع �أخذ التعهدات الالزمة على الأ�سرة  ،و�إخطارها بخ�ضوعها للمتابعة امل�ستمرة
ب�صفة دورية � ،أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 96
ال يجوز للأ�سرة احلا�ضنة �أن ت�سند �ش�ؤون الطفل املحت�ضن لأ�سرة �أخرى �إال فـي احلاالت
التي ت�ستدعي ذلك  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
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الفـــرع الثالــث
�شــروط و�إجــراءات االحت�ضــان
املــادة ( ) 97
تلتزم الأ�سرة �أو املر�أة التي ترغب فـي االحت�ضان بتقدمي طلب مبدئي �إلى اجلهة املخت�صة ،
وح�ضور املقابلة ال�شخ�صية التي جتريها تلك اجلهة .
املــادة ( ) 98
تلتزم الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة فـي حالة اجتياز املقابلة ال�شخ�صية  ،بتقدمي طلب االحت�ضان
على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
- 1ن�سخ من البطاقات ال�شخ�صية .
� - 2صور �شخ�صية حديثة .
 - 3ن�سخة من عقد الزواج للأ�سرة .
� - 4شهادة عدم حمكومية �صادرة من �شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 5امل�ؤهل العلمي ملقدمي طلب االحت�ضان .
 - 6ن�سخة من ملكية املنزل � ،أو عقد الإيجار .
� - 7إثبات احلالة االجتماعية للمر�أة غري املتزوجة .
 - 8تقرير طبي �صادر من امل�ؤ�س�سة ال�صحيـ ــة املخت�ص ــة  ،يث ــبت خل ــو مق ــدم الطلب
من الأمرا�ض املعدية واملزمنة .
� - 9شهادة الراتب �أو الأجر من جهة العمل .
� - 10شهادة الدخل ال�شهري للزوجني � ،أو املر�أة � ،إن كانوا �أ�صحاب عمل � ،أو ال يعملون .
� - 11أي م�ستندات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 99
ي�شرتط فـي الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة مقدمي طلب االحت�ضان الآتي :
�- 1أن يكونوا عمانيني  ،وم�سلمني .
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� - 2أن يرتاوح عمرهم بني ( )49 - 25اخلام�سة والع�شرين �إلى التا�سعة والأربعني �سنة ،
ويجوز اال�ستثناء من هذا ال�شرط بقرار من الوكيل .
� - 3أن يكونوا ح�سني ال�سرية وال�سلوك .
� - 4أن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيا وتعليميا ونف�سيا واقت�صاديا  ،ويثبت
ذلك من واقع البحث االجتماعي الذي جتريه اجلهة املخت�صة .
 - 5اخللو من الأمرا�ض املعدية واملزمنة .
املــادة ( ) 100
يعترب طلب االحت�ضان ملغى فـي حالة تقدميه دون ا�ستيفائه ال�شروط املن�صو�ص عليها
فـي هذا الفرع  ،وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 101
ي�صدر الوزير قرارا بت�شكيل جلنة االحت�ضان  ،مت�ضمنا حتديد اخت�صا�صاتها  ،و�آليات عملها .
املــادة ( ) 102
تتولى اجلهة املخت�صة �إجراء البحث االجتماعي لطلبات االحت�ضان  ،ورفعه �إلى جلنة
االحت�ضان  ،وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا امل�ستندات
املطلوبة  ،وتعر�ض نتيجة بحث الطلب على هذه اللجنة  ،لإ�صدار تو�صية �إما باملوافقة
و�إما بالرف�ض  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون م�سببا .
املــادة ( ) 103
ي�صدر الوكيل قرارا باملوافقة على طلب االحت�ضان بناء على تو�صية جلنة االحت�ضان ،
وفـي حالة �صدور القرار بالرف�ض  ،يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 104
يجوز للأ�سرة �أو املر�أة طالبة االحت�ضان فـي حالة رف�ض طلب االحت�ضان  ،التظلم من
قرار الرف�ض خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطارها بالرف�ض  ،وتلتزم اجلهة املخت�صة
بالرد على التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه �إليها  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ضه .
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املــادة ( ) 105
تتعهد الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة بالآتي :
- 1املوافقة على منح الطفل الت�سمية الكاملة متبوعا بالقبيلة بالتن�سيق مع اجلهة
املخت�صة .
 - 2االلتزام باخل�ضوع للدورات التدريبية املعدة من قبل اجلهة املخت�صة لطرق
التعامل مع الطفل .
 - 3حتديد �شخ�ص من �أقارب الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة لتويل رعاية الطفل فـي حالة
حدوث �أي تغيري اجتماعي فـي الأ�سرة كالطالق  ،والوفاة  ،واملر�ض � ،أو حدوث
ظروف طارئة .
 - 4ال�سماح بقيام املوظف املخت�ص بزيارة الطفل  ،ومتابعة حالته فـي املنزل .
 - 5املحافظة على �أموال وممتلكات الطفل املحت�ضن  ،بعد احل�صول على قرار الو�صاية
من املحكمة املخت�صة .
� - 6إر�ضاع الطفل من قبل الزوجة �أو املر�أة احلا�ضنة �أو �أحد �أقارب الأ�سرة من الدرجة
الأولى .
 - 7تهيئة الطفل تدريجيا بحقيقة و�ضعه االجتماعي داخل الأ�سرة خالل ال�سنوات
الثالث الأولى من حياته  ،مع مراعاة ا�ستخدام الأ�سلوب املنا�سب فـي ذلك .
 - 8موافاة اجلهة املخت�صة بالتقارير الطبية التي تو�ضح احلالة ال�صحية للطفل .
 - 9موافاة اجلهة املخت�صة مب�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطفل  ،والنتائج الدرا�سية
ال�سنوية �إذا تطلب الأمر ذلك .
 - 10ا�ستخراج الوثائق الثبوتية للطفل خالل مدة ال تتجاوز (� )14أربعــة ع�ش ــر يومــا
من تاريخ ت�سلمه من دار الرعاية " مركز رعاية الطفولة " .
 - 11حتديد �شخ�ص من �أقارب الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة لالعتناء بالطفل بجانب
املربية فـي حالة مغادرتهما لل�سلطنة ب�شكل م�ؤقت .
 - 12موافاة اجلهة املخت�صة بتغري حمل �إقامة الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة � ،أو �سفرهم
خارج ال�سلطنة ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1305

املــادة ( ) 106
يجب على مقدمي طلب االحت�ضان مراعاة جن�س الطفل املراد احت�ضانه فـي حالة وجود
�أطفال �آخرين فـي الأ�سرة � ،إال �إذا كان الطفل ر�ضيعا .
املــادة ( ) 107
تقوم اجلهة املخت�صة بت�سليم الطفل �إلى الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة بعد ا�ستكمال جميع
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 108
يجوز للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة احت�ضان �أكرث من ( )2طفلني بعد موافقة الوكيل  ،وتوافر
كافة �شروط االحت�ضان املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 109
يجوز بقرار من الوكيل �صرف م�ساعدة �شهرية للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة التي يثبت
حاجتها �إلى امل�ساعدة املالية  ،وفقا لنتيجة البحث االجتماعي املعد فـي هذا ال�ش�أن  ،وطبقا
ملا ورد فـي الئحة امل�ساعدات االجتماعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم (. )2014/72
الفـــرع الرابــع
الإ�شـــراف واملتابعـــة
املــادة ( ) 110
تتولى اجلهة املخت�صة متابعة الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة ب�صفة دورية بواقع زيارة كل �سنة
على الأقل � ،أو كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،ويقوم املوظف املخت�ص مبتابعة الأ�سرة
�أو املر�أة احلا�ضنة  ،و�إعداد التقارير الدورية التي يبني فـيها مدى قيام الأ�سرة �أو املر�أة
احلا�ضنة بالتزاماتها جتاه الطفل م�شفوعة مبالحظاته .
ودون الإخالل بخ�صو�صية وحرمة امل�سكن  ،ال يجوز للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة االعرتا�ض
�أو منع املوظف املخت�ص من القيام مبهمته .
املــادة ( ) 111
تتولى اجلهة املخت�صة متابعة الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة املقيمة خارج ال�سلطنة عن طريق
�سفارة �أو قن�صلية ال�سلطنة فـي تلك الدولة .
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املــادة ( ) 112
تقوم اجلهة املخت�صة ب�إنذار الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة كتابيا ب�أوجه الق�صور فـي رعايتها
للطفل املحت�ضن  ،وذلك فـي حالة �إخاللهما بالتزاماتهما املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ويجوز للجهة املخت�صة �إ�صدار قرار ب�إلغاء احت�ضان الطفل ورده �إلى دار الرعاية مع كافة
متعلقاته ال�شخ�صية �إذا مل تعالج الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة �أوجه الق�صور فـي رعاية الطفل
املحت�ضن �أو كان الإخالل ج�سيما �أو فـي حالة �إدالئهما مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة .
املــادة ( ) 113
يجب على الأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة �إخطار اجلهة املخت�صة ب�أي تغريات تطر�أ على الطفل
املحت�ضن �سواء كانت �صحية �أو �سلوكية � ،أو تعليمية �أو فـي حال تعر�ضه حلادث  .كما تلتزم
ب�إخطار اجلهة املخت�صة فورا فـي حالة وفاته على �أن يرفق بالإخطار بيان ر�سمي يو�ضح
فـيه وقت وتاريخ و�أ�سباب الوفاة .
املــادة ( ) 114
ال يجوز للأ�سرة �أو املر�أة احلا�ضنة املطالبة ب�إعادة احت�ضان طفل �سبق �صدور قرار ب�إلغاء
احت�ضانهم له لأي �سبب من الأ�سباب امل�شار �إليها فـي هذه الالئحة .
الفـــرع اخلامـــ�س
�إجراءات ا�ستخراج الوثائق الثبوتية
املــادة ( ) 115
تقوم اجلهة املخت�صة با�ستكمال �إجراءات ا�ستخراج الوثائق الثبوتية للفئات املن�صو�ص
عليهم فـي املادة ( )73من هذه الالئحة  ،وذلك بناء على كتاب �صادر من �شرطة عمان
ال�سلطانية � ،أو االدعاء العام � ،أو مبوجب حكم ق�ضائي نهائي يثبت �أنه من �ضمن هذه
الفئات .
املــادة ( ) 116
فـي غري احلاالت التي ت�صدر فـيها �أحكام ق�ضائية  ،يكون قيد الطفل املحت�ضن جمهول
الأب �أو الأبوين مبنحه ا�سما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة  ،على �أن مينح ا�سم رب الأ�سرة
طالبة االحت�ضان وقبيلته  ،مع �ضرورة �أن يكون اال�سم الثالث والرابع خمالف ــا ال�سم رب
الأ�سرة  ،كما مينح الطفل املحت�ضن ا�سم الزوجة متبوعـ ــا بقبيلتها  ،مع اختالف اال�سم
الثاين والثالث .
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املــادة ( ) 117
فـي حالة احت�ضان الطفل من قبل امر�أة فقط  ،مينح ا�سما رباعيا متبوعا بقبيلته ــا ،
كما مينح ا�سمها مع اختالف اال�سم الثاين والثالث  ،ويتم حتديد ا�سم الأب بالتن�سيق مع
اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 118
فـي حالة احت�ضان الأ�سرة لطفل من �أم معلومة و�أب جمهول  ،ف�إن الطفل املحت�ضن ين�سب
�إلى الأم املعلومة فـي �شهادة امليالد  .ومينح ا�سم رب الأ�سرة طالبة االحت�ضان وقبيلته مع
�ضرورة �أن يكون اال�سم الثالث والرابع خمالفا ال�سم رب الأ�سرة .
الف�صـــل اخلامـــ�س
�آليــــات احلمايـــة
املــادة ( ) 119
تقوم اجلهة املخت�صة بو�ضع �آليات لتلقي ال�شكاوى والبالغات عن �أي انتهاكات حلقوق
الطفل  ،وعن حاالت تعر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة  ،بكافة الطرق املتاحة .
املــادة ( ) 120
للجنة حماية الطفل عند تلقي ال�شكاوى والبالغات عن حدوث �أي انتهاك ــات حلقـ ــوق
الطفل � ،أو عن تعر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة  ،اتخاذ الإجراءات الآتية :
- 1التوا�صل مع الطفل و�أ�سرته لال�ستماع �إلى �أقوالهم وردودهم حول ال�شكوى �أو البالغ .
 - 2فـي حالة تعذر ح�ضور الطفل و�أ�سرته �إلى مقر اللجنة يتم �إيفاد مندوب حماية
الطفل �أو �أحد املخت�صني فـي الوزارة  ،لزيارة �إلى منزل الأ�سرة للبحث فـي ال�شكوى
�أو البالغ .
 - 3التدخل �إذا ا�ستدعى الأمر لإخراج الطفل من املكان املوجود فـيه كاملنزل �أو امل�ؤ�س�سة
التعليمية �أو غريها  ,لتقدمي احلماية الالزمة له  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
املعنية .
� - 4إعداد تقرير حول حالة الطفل ومدى تعر�ضه للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة ،
�أو �أي انتهاك حلقوقه .
� - 5إدراج البالغ �ضمن ال�سجالت املعدة لذلك .
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املــادة ( ) 121
تلتزم جلنة حماية الطفل فـي حالة ورود بالغ �أو �شكوى ب�أخذ ر�أي الطفل ملعرفة احتياجاته ،
مبا يكفل حتقيق الآتي :
- 1ح�صوله على املعلومات الكافـية عن الإجراءات والقرارات التي �ستتخذ فـي حقه .
 - 2حريته فـي التعبري عن �آرائه ورغباته .
� - 3إبالغه بنتائج الإجراءات ومنحه الفر�صة لال�ستجابة للإجراءات والقرارات .
املــادة ( ) 122
يقوم مندوب حماية الطفل مبتابعة حال ــة الطف ــل ال ــذي تعـ ــر�ض للعن ــف �أو اال�ستغـ ــالل
�أو الإ�ساءة  ،واتخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ش�أنه .
املــادة ( ) 123
فـي حالة ثبوت وجود خطر حمدق يهدد حياة الطفل �أو �سالمته  ،ملندوب حماية الطفل
�إخراج الطفل من املكان املوجود فـيه  ،باال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 124
فـ ــي حال ــة ثب ــوت تع ــر�ض الطفـ ــل للعنـ ــف �أو اال�ستغـ ــالل �أو الإ�ساءة بعد فح�ص ال�شكوى
�أو البالغ  ،فعلى مندوب حماية الطفل اتخاذ �أحد التدابري الآتية :
� - 1إبقاء الطفل فـي الأ�سرة  ،مع تعهد الوالدين �أو القائمني على رعايته بحمايته
من �أي خطر  ،على �أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للت�أكد من ا�ستقرار و�ضعه ،
وموافاة جلنة حماية الطفل بتقرير حول حالته التخاذ الإجراء املنا�سب .
 - 2و�ضع خطة منا�سبة للتدخل وتقدمي الت�أهيل للطفل والوالدين �أو القائمني على
رعايته بالتعاون مع املخت�صني .
 - 3اتخاذ االحتياطات والتدابري الالزمة ملنع الت�أثري �سلب ــا على �صحة الطفل  ،و�سالمته .
املــادة ( ) 125
تلتزم جلنة حماية الطفل ب�إخطار ويل �أمر الطفل واجلهة املخت�صة � ،إذا ثبت لها بعد بحث
ال�شكوى �أو البالغ عدم وجود ما يهدد �صحة الطفل �أو �سالمته اجل�سدية �أو النف�سية .
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املــادة ( ) 126
تلتزم جلنة حماية الطفل ب�إحالة ال�شكوى �إلى االدعاء العام � ،إذا ثبت لها بعد بحث ال�شكوى
�أو البالغ وجود انتهاك حلقوق الطفل .
املــادة ( ) 127
تخت�ص جلنة حماية الطفل ب�إعداد برامج لت�أهيل الأ�سر واملربني ممن يقومون بعنف
موجه �ضد الأطفال � ،أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة  ،واقرتاح احللول املنا�سبة و�إحالتها لدائرة
احلماية الأ�سرية  .ويجوز لها عند و�ضع اخلطط للعالج والت�أهيل النف�سي واالجتماعي
اال�ستعانة باجلهات وامل�ؤ�س�سات املخت�صة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
اجلــــــــــزاءات
املــادة ( ) 128
يج ــوز بقـ ــرار م ــن اجلهة املخت�صة � ،إغالق دار احل�ضانة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر
فـي حالة ثبوت وجود خطر على �سالمة الأطفال � ،أو طر�أ تغيري فـي �شروط �أو موا�صفات
دار احل�ضانة باملخالفة للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 129
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين  ،على كل من �أن�ش�أ دار ح�ضانة دون احل�صول على الرتخي�ص � ،أو با�شر
ن�شاط دار ح�ضانة قبل �إ�صدار الرتخي�ص النهائي � ،أو بعد �إلغائه .
املــادة ( ) 130
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين على كل من قام باالحتفاظ بطفل من فئة جمهويل الأب �أو الأبوين بطريقة
غري قانونية  ،وبدون علم اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 131
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عماين على املرخ�ص له فـي حالة خمالفته للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة  .وذلك بعد توجيه �إنذار كتابي �إليه ب�ضرورة �إزالة �أو ت�صحيح املخالفة  ،ومل يقم
بذلك خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار .

