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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )68ل�سنة
 2008ب�ش�أن �أحكام قيد املواليد يف �إمارة �أبوظبي
قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم (  ) 22ل�سنة
 2008ب�ش�أن تنظيم املقابر و�إجراءات ت�سجيل
الوفيات ودفن املوتى
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي
رقم ( )68ل�سنة 2008
ب�ش�أن �أحكام قيد املواليد يف �إمارة �أبوظبي
نحن حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل العهد رئي�س املجل�س التنفيذي.
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهاز
احلكومي يف �إمارة �أبو ظبي وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة� -أبو ظبي.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1975يف �ش�أن تنظيم قيد املواليد
والوفيات ،وتعديالته.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992يف �ش�أن الإجراءات املدنية،
وتعديالته.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992يف �ش�أن الإجراءات
اجلزائية ،وتعديالته.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  2005يف �ش�أن الأحوال ال�شخ�صية.
وعلى قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة ()2008

�صفحة 2 -
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ب�ش�أن تنظيم املقابر و�إجراءات ت�سجيل الوفيات ودفن املوتى.
وبناء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي ،وموافقة املجل�س عليه .
�أ�صدرنا القرار الآتي-:

املادة الأوىل
يعمل بالأحكام املرفقة بهذا القرار يف �أحكام قيد املواليد يف �إمارة �أبو ظبي.

املادة الثانية
ينفذ هذا القرار من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

				
				
				

حممد بن زايد �آل نهيان
ويل العهد
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر عنا يف �أبو ظبي
بتاريـخ  15 :دي�سمرب  2008م.
املوافق  17 :ذو احلجة  1429هـ.
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�أحكام قيد املواليد يف �إمارة �أبو ظبي
الف�صل الأول يف
التعاريف و نطاق التطبيق
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالعبارات والكلمات التالية املعاين
املبينة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
		
الدولة
� :إمارة �أبو ظبي.
		
الإمارة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
		
املجل�س
 :هيئة ال�صحة – �أبو ظبي.
		
الهيئة
 :مواطنو دولة الإمارات العربية املتحدة املقيمون يف �إمارة
املواطنون
		�أبو ظبي.
		
غري املواطن  :كل من مل تثبت له جن�سية دولة الإمارات العربية
املتحدة.
		
� :إدارة املواليد بالهيئة امل�سئولة عن قيد املواليد.
		
الإدارة
املولود احلي  :هو املولود الذي يظهر عليه �أي عر�ض من �أعرا�ض 		
احلياة بعد والدته من �أمه مبا�شرة �أ ًيا كانت مدة احلمل.
		
 :هو املولود الذي ال يظهر عيه �أي عر�ض من �أعرا�ض 		
املولود امليت
احلياة بعد والدته من �أمه مبا�شرة على �أال تقل
		
مدة احلمل عن ثمانية وع�شرون �أ�سبوع ًا.
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مادة ()2
تطبق �أحكام هذا القرار على كافة حاالت املواليد داخل الإمارة و�أبناء مواطني
�إمارة �أبو ظبي املولودين خارج الدولة ومن ترى الهيئة ت�سجيله وفق �أحكام هذا
القرار.

الف�صل الثاين
الإبالغ وت�سجيل املواليد
مادة ()3
مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )16من هذا القرار يتعني �إبالغ الإدارة بكافة
حاالت الوالدة التي حتدث داخل �أو خارج املن�ش�آت العالجية احلكومية �أو
اخلا�صة �أو يف �أي مكان تتم فيه الوالدة.

مادة ()4
يكون التبليغ عن املولود احلي يف موعد ال يتجاوز ثالثون يوم ًا من يوم الوالدة،
على �أن يتم التبليغ من املكلفني بذلك وهم:
 - 1امل�شرف على الوالدة (الطبيب �أو القابلة) �أو مدير املن�ش�أة التي متت
الوالدة بها.
� - 2أحد والدي املولود.
 - 3القائم على �ش�ؤون �أ�سرة املولود من الأقارب البالغني.
� - 4سفارة الدولة �أو القن�صلية التي ينتمي والد املولود (الأب) بجن�سيته
�إليها يف �أبو ظبي يف احلاالت التي ت�ستوجب ذلك.
�صفحة 5 -
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وال يقبل التبليغ من غري املكلفني امل�شار �إليهم.

مادة ()5
يكون التبليغ عن املولود امليت وت�سجيله وفق �أحكام قرار رئي�س املجل�س
التنفيذي رقم ( )22ل�سنة  2008ب�شان تنظيم املقابر و�إجراءات ت�سجيل
الوفيات ودفن املوتى.

مادة ()6

يكون بالغ الوالدة كتابي ًا وباللغة العربية ويجوز �أن يت�ضمن البالغ ترجمة �إىل
اللغة الإجنليزية على �أن يحرر على النموذج الذي تعده الهيئة.

مادة ()7
يجب �أن ي�شتمل التبليغ على البيانات التالية:
 - 1يوم الوالدة وتاريخ الوالدة امليالدي والهجري بالأرقام واحلروف
وال�ساعة.
 - 2حمل الوالدة.
 - 3جن�س املولود (ذكر� /أنثى).
 - 4ا�سم املولود (مفرد /مركب).
 - 5ا�سم كل من الوالد والوالدة ثالثي ولقبهما و�سنهما وجن�سيتهما
وديانتهما وعقيدتهما ومهنتهما وحمل �إقامتهما ورقم الهوية لكل منهما.
 - 6ا�سم امل�شرف على الوالدة �إن وجد.
 - 7ا�سم املبلغ ثالثي ًا و�صفته وجن�سيته ومهنته وتوقيعه.
�صفحة 6 -

كتاب  :5نظم املواليد والوفيات

�- 8أية بيانات �أخرى ترى الهيئة �إ�ضافتها.

مادة ()8

يتم ت�سجيل عبارة " غري مواطن" يف خانة اجلن�سية بالن�سبة للمولود الذي ال
يحمل والده �أوراق لإثبات جن�سيته.

مادة ()9
يتم ت�سجيل الديانات يف اخلانة املخ�ص�صة لذلك.

مادة ()10
يتعني احل�صول على �إذن من املحكمة املخت�صة عند ا�ستخراج �شهادة امليالد
عن �أي زواج باطل طبق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

مادة ()11
يقدم بالغ الوالدة �إىل الإدارة �أو �أحد فروعها الذي يقع يف دائرته حمل الوالدة
مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
� - 1أ�صل بالغ املن�ش�أة ال�صحية التي متت فيها الوالدة �أو بطلب كتابي من
املبلغ �إذا متت الوالدة خارج املن�ش�آت ال�صحية.
� - 2أ�صل و�صورة جواز �سفر الوالدين.
� - 3أ�صل و�صورة خال�صة قيد الهوية للمواطنني .
�صفحة 7 -
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� - 4أ�صل و�صورة بطاقة الهوية �إن وجدت.
� - 5أ�صل و�صورة عقد الزواج موثق ح�سب الأ�صول.

مادة ()12
على املوظف املخت�ص بالإدارة التحقق من �شخ�صية املبلغ بواقعة الوالدة
و�صفته قبل �إجراء القيد ،كما يجب عليه التحقق من �صحة امل�ستندات
والبيانات املتعلقة بواقعة الوالدة  ،على �أن يتم توقيع املوظف املكلف بالقيد
واملبلغ مع ًا على م�ستندات القيد قبل الت�سجيل.

مادة ()13
على الهيئة و�ضع �آلية ت�سجيل املواليد وامل�ستندات والنماذج اخلا�صة بذلك
على �أن يتم ت�سجيل البيانات الواردة يف بالغ الوالدة يف نظام ت�سجيل املواليد
املعد من قبل الهيئة وال يجوز �إجراء �أية تعديالت على ال�سجل �أو يف �شهادة
امليالد بعد الت�سجيل �إال بقرار من اللجنة امل�شكلة بحكم املادة ( )19من هذا
القرار.

الف�صل الرابع
�شهادة امليالد
مادة ()14
على الهيئة �إعداد منوذج ل�شهادة امليالد على �أن يكون متفق ًا مع منوذج
�صفحة 8 -
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�شهادة امليالد املعتمدة يف الدولة ،على �أن يت�ضمن النموذج البيانات التالية:
 - 1ا�سم املولود.
 - 2ا�سم الوالدين ثالثي ًا.
 - 3حمل الوالدة.
 - 4يوم وتاريخ الوالدة (امليالدي والهجري).
 - 5جن�س املولود( ذكر �أو �أنثي).
 - 6ديانة املولود.
 - 7جن�سية الوالدين.
على �أن تعتمد كل �شهادة ميالد �أو م�ستخرج منها من الهيئة وتختم بخامت
الهيئة .

مادة ()15
على الهيئة �أو �أحد فروعها املخت�صة بت�سجيل املواليد �إ�صدار �شهادة ميالد
لكل مولود حي وت�سليم �شهادة امليالد �إىل �أحد والدي املولود �أو �إىل ال�شخ�ص
املبلغ ،ويجوز لكل ذي �صفة �أن يح�صل يف �أي وقت على م�ستخرج من �شهادة
امليالد.

مادة ()16
�إذا حدثت واقعة امليالد للمواطن خارج الدولة ،على والد املولود �أو �أي من
ذويه �إتباع الآتي:
� - 1إبالغ قن�صلية �أو �سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة التي متت فيها
واقعة الوالدة يف موعد �أق�صاه �ستون يوم ًا من يوم الوالدة لقيد
�صفحة 9 -
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واقعة امليالد واحل�صول منها على �شهادة بهذا القيد .
 - 2ويف حالة عدم وجود قن�صلية �أو �سفارة لدولة الإمارات العربية املتحدة
عليهم احل�صول على �شهادة ميالد م�صدقة من الدولة التي متت فيها
واقعة الوالدة.
على �أن يتم ا�ستخراج �شهادة ميالد للمولود بنا ًء على �إحدى هاتني ال�شهادتني.
وعلى الهيئة ت�سجيل هذا املولود وفق �إجراءات ت�سجيل املواليد لديها.

مادة ()17
يف حالة العثور على طفل حديث الوالدة يف الإمارة ي�سلم �إىل �أقرب مركز
�شرطة للمكان الذي مت العثور عليه وعلى ال�شرطة حترير حم�ضر مت�ضمن ما
يلي:
 - 1كافة البيانات لل�شخ�ص الذي عرث على املولود.
 - 2تاريخ و�ساعة ومكان العثور.
 - 3املتعلقات املوجودة مع املولود مبا فيها مالب�س املولود.
 - 4احلالة واملالب�سات التي وجد املولود عليها وقت العثور عليه على �أن
ي�سلم املولود لأقرب م�ست�شفى حكومي للعناية به حتى �صدور قرار النيابة
العامة بتحديد اجلهة التي ي�سلم �إليها املولود حل�ضانته.

مادة ()18
على النيابة العامة ت�سمية املولود ثالثي ًا ويحال املح�ضر بعد ذلك �إىل الهيئة
ال�ستخراج �شهادة ميالد للمولود على �أن ي�سجل املولود م�سلم ًا وت�سلم �شهادة
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امليالد للجهة التي قررت النيابة العامة ت�سليم املولود لها ويتم ت�سجيل كافة ما
ت�ضمنه حم�ضري ال�شرطة والنيابة يف �سجالت الهيئة.

مادة ()19

ت�شكل جلنة يف �إمارة �أبو ظبي ت�سمى "جلنة املواليد" بقرار من دائرة الق�ضاء
وميثل فيها كل من:
 - 1دائرة الق�ضاء� -أبو ظبي.
 - 2هيئة ال�صحة� -أبو ظبي.
� - 3شرطة �أبو ظبي.

وتخت�ص اللجنة يف النظر يف الآتي:
 - 1طلبات قيد املواليد املختلف على �صحة م�ستنداتها.
 - 2طلبات ت�سجيل املواليد بعد املوعد املحدد يف املادة ( )4من هذا
القرار.
 - 3طلب تغيري ا�سم املولود �أو لقبه �أو ا�سم �أحد والدي املولود.
 - 4ت�صحيح �أية بيانات قد يكون مت ت�سجيلها بطريق اخلط�أ مع مراعاة
حكم املواد ( )20 ،18 ،10،17من هذا القرار.
� - 5أية حاالت قيد مولود �أو تعديل للبيانات امل�سجلة ترى الهيئة عر�ضها
على اللجنة.
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مادة ()20
حاالت �إثبات البنوة �أو نفيها ال يتم ت�سجيلها يف �شهادة امليالد �إال مبوجب حكم
ق�ضائي نهائي.

مادة ()21
كل من يتقدم �أو ي�شرتك يف تقدمي �أية بيانات �أو م�ستندات خا�صة بقيد مولود
�أو تعديل بيانات �شهادة امليالد خمالفة للحقيقة يحال �إىل اجلهات الق�ضائية
املخت�صة يف الإمارة التخاذ الإجراءات القانونية �ضده.

مادة ()22
يعترب نظام ت�سجيل املواليد وكافة م�ستندات التبليغ عن املواليد �سرية ال يجوز
الإطالع عليها وعلى الهيئة و�ضع نظام حلفظ و�سرية ال�سجالت وامل�ستندات
وال تخ�ضع �سجالت �أو م�ستندات التبليغ عن املواليد �أو �صور �شهادات امليالد
لنظم الإتالف املقررة للم�ستندات.
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة
 2008ب�ش�أن تنظيم املقابر و�إجراءات ت�سجيل
الوفيات ودفن املوتى
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قرار رئي�س املجل�س التنفيذي
رقم (  ) 22ل�سنة 2008
ب�ش�أن تنظيم املقابر و�إجراءات ت�سجيل الوفيات ودفن املوتى
نحن حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل العهد رئي�س املجل�س التنفيذي.
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1974ب�إعادة تنظيم اجلهاز
احلكومي يف �إمـ ـ ـ ــارة �أبو ظبي وتعديالته.
وعلى القانون رقم (  ) 1ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة� -أبوظبي.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1975يف �ش�أن تنظيم قيد املواليد
والوفيات ،وتعديالته.
وعلى القانون االحتادي رقم ( )27ل�سنة  1981يف �ش�أن الوقاية من
الأمرا�ض ال�سارية.
وعلى القانون االحتادي رقم (  ) 11ل�سنة  1992يف �ش�أن الإجراءات
املدنية ،وتعديالته.
وعلى القانون االحتادي رقم (  ) 35ل�سنة  1992يف �ش�أن الإجراءات
اجلزائية ،وتعديالته.
وبناء على ما عر�ض على املجل�س التنفيذي  ،وموافقة املجل�س عليه.

�صفحة 14 -
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�أ�صدرنا القرار الآتي :ـ

املادة الأوىل
يعمل بالأحكام املرفقة بهذا القرار يف �ش�أن تنظيم املقابر و�إجراءات ت�سجيل
الوفيات ودفن املوتى .

املادة الثانية
ينفذ هذا القرار من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

				
				
				

حممد بن زايد �آل نهيان
ويل العهد
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر عنا يف �أبوظبي
بتاريـخ  19 :مار�س  2008م.
املوافق  11 :ربيع الأول  1429هـ.
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تنظيم املقابر و�إجراءات دفن املوتى
الف�صل الأول
يف التعاريف
مادة ()1
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة قرين كل منها ما مل يدل
�سياق الن�ص على خالف ذلك .
 :دولة الإمارات العربية املتحدة
		
الدول ــة
� :إمارة �أبوظبي
		
الإمـارة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة
 :هيئة ال�صحة� -أبوظبي.
		
الهيئــة
البلدية املخت�صـة :البلدية التي تقع املقابر يف نطاق اخت�صا�صها املكاين.
الإدارة املخت�صــة :الإدارة املعنية باملقابر بالبلدية .
 :مواطنو دولة الإمارات العربية املتحدة املقيمون يف �إمارة
املواطنون
		�أبوظبي.
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الف�صل الثاين
يف
�إن�شاء املقابر وتنظيمها والأماكن املخ�ص�صة لها
مادة ()2
ي�صدر بقرار من رئي�س دائرة ال�ش�ؤون البلدية الأحوزة العمرانية ال�صاحلة
لإن�شاء مقابر جديدة عند االقت�ضاء ،بناء على تو�صية جلنة م�شرتكة من
البلديات.

مادة ()3
ال يجوز �إن�شاء مقابر خا�صة� ،أو مقابر لأتباع الديانات الأخرى� ،أو من�ش�أة
حلرق جثث املوتى من غري امل�سلمني� ،إال بت�صريح من البلدية املخت�صة بعد
ا�ستيفاء كافة ال�شروط التنظيمية والإجراءات ال�صحية املقررة من قبل الهيئة
واجلهات املخت�صة .

مادة ()4
تقام �أ�سوار موحدة ال�شكل حول املقابر املوجودة حالي ًا �سواء امل�ستعملة �أو
املغلقة �أو التي قد تن�ش�أ م�ستقب ًال ،ويجرى ت�أمينها وحمايتها مبعرفة البلدية
املخت�صة ،بعد موافقة املجل�س التنفيذي.

�صفحة 17 -
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مادة ()5
ال يجوز �إقامة �أي مباين �أو من�ش�آت داخل املقابر ،كما ال يجوز �إقامة �أي �شواهد
�أو �إ�ضافات �أخرى على القبور �إال بعد موافقة الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية
والأوقاف ،وحتت �إ�شراف الإدارة املخت�صة.

مادة ()6
تخ�ص�ص البلدية املخت�صة �أماكن حلرق جثث غري امل�سلمني ،ويتم احلرق
مبعرفة طوائفهم بعد احل�صول على ت�صاريح احلرق الالزمة يف هذا ال�ش�أن
من الهيئة والإدارة املخت�صة.

مادة ()7
ي�شرتط عند �إقامة مقابر جديدة ما يلي:
� - 1أن تكون بعيدة قدر امل�ستطاع عن احليز العمراين �أو االمتداد امل�ستقبلي
للكتلة ال�سكنية املحتملة.
� - 2أال يكون من �ش�أن �إقامتها ت�أثري ًا على م�صادر املاء �أو املياه اجلوفية
�أو امل�سا�س بهما.
� - 3أن تخ�ص�ص لإقامتها الأرا�ضي القاحلة منخف�ضة القيمة ما �أمكن،
والتي ي�صعب ا�ستخدامها م�ستقب ًال يف غري ما خ�ص�صت له.
� - 4أن تتوافر يف املكان �شروط عدم التلوث ،و�أال تقام على مرمى النظر
للحواجز الطبيعية �أو الب�ساتني �أو التالل املنحدرة.
� - 5أن حتاط من كل جانب بحرم ال تقام عليه �أية �إن�شاءات �أو حدائق
عامة.
� - 6أن يكون لها مداخل وخمارج متعددة ،و�أال تبعد عن الكتلة ال�سكنية
�صفحة 18 -
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مب�سافة ت�ستغرق �أكرث من خم�سة و�أربعني دقيقة بال�سيارة.
� - 7أن توافق الهيئة على �صالحية املكان والرتبة للدفن.

مادة ()8
تخ�ص�ص �أماكن يف املقابر لدفن الأع�ضاء التي يتم برتها من الإن�سان ،وال
يجوز دفن �أي ع�ضو من �أع�ضاء ج�سم الإن�سان مت برته ل�سبب طبي �إال بت�صريح
من الهيئة ،و�إذا كان البرت ب�سبب جنائي ال يجوز �إ�صدار ت�صريح الدفن �إال بعد
�صدور قرار من النيابة العامة بذلك ،على �أن ُت َتّبع نف�س �إجراءات الدفن التي
تتبع مع اجلثث.

الف�صل الثالث
يف
�إجراءات ا�ستخدام املقابر
مادة ()9
تن�ش�أ قاعدة بيانات للمتوفني يف كل من الهيئة والإدارة املخت�صة ويتم ربطهما
مع ًا �إلكرتونيا ،وت�ضم جميع البيانات ال�شخ�صية للمتوفى ،وتاريخ الوفاة ورقم
وتاريخ ت�صريح الدفن وجهة �صدوره ،ورقم القيد و�أية بيانات �أخرى تكون
مفيدة يف ذلك ،مع ربط هاتني القاعدتني بقاعدة بيانات هيئة الإمارات
للهوية وال يجوز تغيري �أو تبديل �أية بيانات للمتوفى �إال بعد موافقة اللجنة
امل�شكلة بحكم املادة ( )37من القرار.
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مادة ()10
تخطط املقابر  -خا�صة اجلديدة منها -بنظام اخلطوط واللحود املرقمة
ل�سهولة اال�ستدالل على ذويها.

مادة ()11
تخ�ص�ص يف املقابر �أماكن خا�صة لدفن املوتى ب�أمرا�ض �سارية على �أن حتدد
ال�شروط الفنية لهذه املقابر بوا�سطة الهيئة.

مادة ()12
ال يجوز دفن املوتى ب�أمرا�ض �سارية يف املقابر املخ�ص�صة لذلك �إال بت�صريح
خا�ص من الهيئة وحتت �إ�شرافها.

مادة ( ) 13
حتدد الأمرا�ض ال�سارية وفق ًا لأحكام القوانني والقرارات ال�صادرة يف هذا
ال�ش�أن.

مادة ()14
حتدد الهيئة �أماكن ُغ�سل املوتى وتكفينهم و�إعدادهم للدفن ،على �أن تزود
بكافة امل�ستلزمات والأدوات املطلوبة لهذا الغر�ض.
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مادة ()15
يدفن يف مقابر الإمارة ما ي�أتي:
 - 1املواطنون ،ما مل يطلب ذووهم دفنهم يف الإمارة التي ينتمون �إليها.
 - 2رعايا دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ما مل يطلب ذووهم دفنهم يف
الدولة التي ينتمون �إليها.
 - 3الوافدون ،ما مل يطلب ذووهم دفنهم يف الدولة التي ينتمون �إليها.
 - 4جمهولو الهوية.
مع مراعاة �أن يكون الدفن يف املقابر املخ�ص�صة لديانة املتوفى.

الف�صل الرابع
يف
الإبالغ وت�سجيل الوفيات
مادة ()16

.1يتعني �إبالغ ال�شرطة بكافة حاالت الوفاة التي حتدث خارج املن�ش�آت
العالجية احلكومية واخلا�صة.
.2يتعني �إبالغ الهيئة بكافة حاالت الوفاة التي حتدث داخل املن�ش�آت
العالجية احلكومية واخلا�صة.
على �أن يكون التبليغ خالل اثنني و�سبعني �ساعة من تاريخ حدوث الوفاة �أو من
تاريخ والدة املولود امليت ،على �أن يتم التبليغ من املكلفني بذلك وهم:
�أحد والدي املتوفى.
من يقطن – من الأ�شخا�ص البالغني – يف �سكن واحد مع املتوفى.
من ح�ضر الوفاة من الأقارب البالغني.
�صفحة 21 -
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�صاحب العمل �أو ال�شخ�ص القائم ب�إدارته �أو املدير امل�سئول يف الفندق �أو
املن�ش�أة العقابية �أو �أي حمل �آخر �إذا حدثت الوفاة يف �أي منها.
الطبيب �أو املندوب ال�صحي الذي �أثبت الوفاة.
 .3تكون م�سئولية التبليغ على الرتتيب املتقدم ،وال يقبل التبليغ من غري
املكلفني به.

مادة ()17
يف حالة وفاة �أحد مواطني الإمارة �أثناء ال�سفر خارج الدولة تبلغ البعثة
القن�صلية يف الدولة التي حدثت فيها الوفاة يف موعد ال يتجاوز �ستني يوم ًا
من تاريخ الوفاة� ،أو بطريق الربيد �إذا كانت اجلهة التي حدثت فيها الوفاة ال
تدخل يف اخت�صا�ص البعثة القن�صلية ،ويكون التبليغ م�صدق ًا فيه على توقيع
املبلغ من جهة ر�سمية �أو م�صحوب ًا ب�شهادة الوفاة �أو م�ستخرج ر�سمي عنها من
ال�سلطة املخت�صة باجلهة التي حدثت فيها الوفاة.

مادة ( ) 18
تنقل كافة الوفيات �إىل مقر امل�شرحة املركزية التي تقع يف دائرتها الوفاة �أو
الأماكن التي حتددها الهيئة لذلك.

مادة ()19
يكون التبليغ عن الوفاة كتابي ًا �أو �شفوي ًا ،وي�شتمل على البيانات الآتية :
.1يوم الوفاة وتاريخه الهجري وامليالدي بالأرقام واحلروف مع بيان �ساعة
وحمل الوفاة.
�صفحة 22 -
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.2جن�س املتوفى وا�سمه ثالثي ًا ولقبه وجن�سيته وديانته و�سنه ومهنته وحمل
�إقامته.
.3ا�سم والدي املتوفى �إذا كانا معروفني ولقبهما وجن�سيتهما وديانتهما
وحمل �إقامتهما.
�.4سبب الوفاة.
.5ا�سم املبلغ ولقبه و�سنه وجن�سيته ومهنته و�صفته وتوقيعه.
.6عدد الأ�شهر الرحمية �إذا كان التبليغ عن مولود ميت.
على �أن يتم التبليغ وفق النماذج التي تعدها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.

الف�صل اخلام�س
حتديد �أ�سباب الوفاة وت�صاريح الدفن
مادة ()20
على الهيئة و�ضع �آلية لت�سجيل الوفيات وامل�ستندات والنماذج اخلا�صة بذلك.

مادة ( ) 21
ال يجوز دفن �أية جثة متوفى �إال بعد توقيع الك�شف الطبي عليها مبعرفة �أطباء
الهيئة لتحديد �أ�سباب الوفاة وذلك بالن�سبة حلاالت الوفاة العادية� ،أما
حاالت الوفاة اجلنائية واحلوادث وجمهويل الهوية يتم الك�شف الطبي عليها
مبعرفة اجلهة التي حتددها ال�شرطة �أو النيابة العامة ح�سب االخت�صا�ص،
ويتم الك�شف الطبي على اجلثة يف امل�شرحة التي تقع الوفاة يف دائرتها �أو يف
الأماكن التي تخ�ص�ص لذلك مبعرفة الهيئة.
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مادة ( ) 22
ت�صدر الهيئة ت�صاريح الدفن يف حالة الوفاة العادية� ،أما يف حاالت الوفاة
اجلنائية �أو احلوادث �أو كان املتوفى جمهول الهوية ،فال ي�صدر ت�صريح الدفن
�إال بعد املوافقة الكتابية لل�شرطة �أو النيابة العامة ح�سب االخت�صا�ص ،كما
ت�صدر الهيئة �شهادة حتنيط للجثة.

مادة ()23
ت�صدر الهيئة �أو �أحد فروعها �شهادة الوفاة خالل �أ�سبوع من تاريخ التبليغ عن
الوفاة ،على �أن ت�سلم �إىل �أهل املتوفى ،ويجوز لكل ذي �ش�أن �أن يح�صل يف �أي
وقت على ن�سخة �إ�ضافية منها.

الف�صل ال�سابع
يف
�إجراءات دفن املوتى
مادة ()24
يحظر دفن �أو نقل جثة املتوفى �أو حرقها داخل الإمارة� ،إال بعد احل�صول على
ت�صريح بذلك من الهيئة والإدارة املخت�صة ،ووفق �أحكام هذا القرار.

مادة ()25
يجوز الت�صريح بدفن �أو حـرق جثة �أي متوفى من غري املقيمني بالإمارة يف
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يف احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان املتوفى يحمل ت�أ�شرية زيارة �أو ت�أ�شرية مهمة �صادرة من
الإمارة.
� - 2إذا وجد املتوفى على منت طائرة هبطت ا�ضطراري ًا يف الإمارة وت�أخر
�إقالعها.
� - 3إذا انتهت مدة �إقامة �أو زيارة املتوفى.
� - 4إذا كان املتوفى جمهول الهوية �أو ال يحمل وثائق ثبوتية.
� - 5إذا تعذر نقل جثة املتوفى �إىل خارج الإمارة لأ�سباب تتعلق بال�صحة
العامة.
� - 6أي حالة �أخرى ترى الهيئة ومدير الإدارة املخت�صة دفن املتوفى يف
مقابر الإمارة.

مادة ()26
يتم غ�سل وتكفني وجتهيز املتوفى من امل�سلمني وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
يف الأماكن التي حتددها الهيئة خالل ثالثة �أيام من تاريخ ا�ستيفاء الإجراءات
وجاهزيتها للدفن ،ويجوز مبوافقة الهيئة والإدارة املخت�صة  -بناء على طلب
ذويه -جتهيزه باملنزل وال�صالة عليه به �أو ب�أحد امل�ساجد.

مادة ()27
يتوىل ذوو املتوفى من غري امل�سلمني جتهيزه ودفنه �أو حرقه وفقا لطقو�سهم
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اخلا�صة خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستيفاء الإجراءات وجاهزية اجلثة وحتت
�إ�شراف الهيئة واجلهة املخت�صة.

مادة ( ) 28
ال يتم التحفظ على �أية جثة �أو االحتفاظ بها داخل امل�شرحة لأي �سبب� ،إال
ب�إذن من النيابة العامة.

مادة ( ) 29
يتم حتنيط اجلثة وفق الإجراءات الطبية والوقائية املقررة لذلك والتي
حتددها الهيئة.

مادة ()30
يكون نقل جثمان املتوفى �إىل �إمارة �أخرى بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة
بالإمارة التي �سينقل �إليها اجلثمان ،و�إذا كان النقل �إىل خارج الدولة ي�شرتط
موافقة �سفارة الدولة �أو ال�سلطة املخت�صة يف الدولة التي �سوف ينقل �إليها
اجلثمان على �أن ت�شرتك �سفارة هذه الدولة يف �إعداد وجتهيز وت�سفري املتوفى
طبق ًا للإجراءات املعتمدة لديها.

�صفحة 26 -
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الف�صل الثامن
يف
الر�سوم
مادة ()31
حت�صل الهيئة الر�سوم التالية:
خم�سون درهم ًا مقابل ا�ستخراج �شهادة الوفاة � ،أو بدل فاقد منها� ،أو ن�سخة
�إ�ضافية.
�ألف درهم مقابل جتهيز اجلثة لل�سفر (حتنيط /تكفني� /صندوق).
خم�سون درهما عن كل يوم ت�أخري يف ا�ستالم اجلثة بعد �صدور قرار ت�سليمها
من اجلهة املخت�صة ب�شرط �أن يتم �إعالم ذويهم كتابي ًا بذلك.
مائة درهم مقابل ا�ستعمال �سيارة الإ�سعاف لنقل جثة املتوفى من امل�ست�شفى
�إىل املقربة �أو �إىل املطار.
ويجوز -بقرار من رئي�س الهيئة -الإعفاء من بع�ض الر�سوم �أو تخفي�ضها يف
احلاالت الإن�سانية.

الف�صل التا�سع
يف
الأحكام العامة
مادة ()32
تغلق املقابر القدمية املتخللة داخل املناطق ال�سكنية ،وال يتم الدفن فيها
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ويتم �إحاطتها بالأ�سوار املوحدة ال�شكل ،وزراعتها بالأ�شجار ،وحرا�ستها
وت�أمينها من العبث.

مادة ()33
يلتزم ذوو املتوفى �أو الكفالء �أو ال�سفارة التابع لها املتوفى على الرتتيب،
با�ستالم جثة املتوفى التابع لهم ،بعد �صدور قرار ت�سليمها من اجلهات
املخت�صة ،و�إذا مل يتقدم �أحد ال�ستالم جثة املتوفى من �أماكن حفظها ،رغم
�إخطارهم بجاهزية اجلثة للدفن كتابي ًا بذلك ملدة تزيد على ( )30يوم ًا،
على الإدارة املخت�صة باال�شرتاك مع الهيئة اتخاذ �إجراءات دفنها وفق ًا
لأحكام هذا القرار.

مادة ( ) 34
ال يجوز �إخراج �أية جثة مت دفنها ،لنقلها �إىل �أي مكان �آخر �سوا ًء داخل الدولة
�أو خارجها �إال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر على الدفن ،وبت�صريح من اللجنة امل�شكلة
باملادة ( ،)37ما مل تكن الوفاة ب�سبب �إحدى الأمرا�ض ال�سارية فال ي�سمح
نهائي ًا ب�إخراج اجلثة �إال ب�إذن من كل من الهيئة واللجنة ووفق الإجراءات
الوقائية و�إجراءات احلجر ال�صحي املقررة لذلك.

مادة ()35
يف حاالت الوفاة التي تتم تنفيذ ًا لأحكام ق�ضائية ،تتم كافة الإجراءات املقررة
لتغ�سيل وتكفني ونقل وت�سفري اجلثة بالتن�سيق مع ال�شرطة.
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مادة ( ) 36
تن�ش�أ يف كل من الهيئة والبلدية املخت�صة �إدارة م�ستقلة تعنى بتطبيق �أحكام
هذا القرار على �أن يتم التن�سيق بينهما يف ممار�سة مهامها ،وكذلك التن�سيق
مع كافة اجلهات املعنية يف الإمارة.

مادة ( ) 37
ت�شكل جلنة يف �إمارة �أبوظبي بقرار من دائرة الق�ضاء وميثل فيها كل من:
.1دائرة الق�ضاء� -أبوظبي.
.2هيئة ال�صحة� -أبوظبي.
�.3شرطة �أبوظبي.
.4بلدية �أبوظبي.
وتخت�ص اللجنة ب�إ�صدار ت�صاريح نقل اجلثث بعد دفنها وت�صحيح �أو �إ�ضافة
�أية بيانات على �شهادات الوفاة ال�سابق �إ�صدارها.

مادة ( )38
حتدد ال�سلطات املخت�صة يف الإمارة منافذ ت�سفري اجلثث �إىل خارج الدولة،
وال يجوز ت�سفري �أية جثة �إال عن طريق هذه املنافذ.

مادة ()39
تقوم ال�شرطة باملرور على املقابر ،وتتابع احلرا�سات املوجودة عليها ،و�ضبط
�أية خمالفات تقع فيها.
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مادة ()40
يتم توحيد النماذج وال�شهادات وال�سجالت املتعلقة بالأحكام الواردة يف هذا
القرار.
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