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قانون احتادي رقم ( )27ل�سنة 1981م
يف �ش�أن الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات ،و�صالحيات الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
 وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة وموافقة جمل�س الوزراء واملجل�س الوطنياالحتادي وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

الف�صل الأول� :أحكام عامة:
مادة (:)1
يكون اتخاذ التدابري الوقائية وال�صحية يف الدولة عند توقع �أو ظهور �إ�صابات
ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية طب ًقا للأحكام الواردة يف هذا القانون.

مادة (:)2
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة
يق�ض البيان بغري ذلك:
قرين كل منها ما مل ِ
 :وزير ال�صحة.
		
 - 1الوزير
 :هي ال�سلطة ال�صحية املركزية بوزارة ال�صحة 		
 - 2الإدارة ال�صحية
التي يعهد �إليها الوزير بالإ�شراف على تنفيذ 		
			
هذا القانون.
			
�صفحة 2 -
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 - 2الإدارة ال�صحية
			
			
 - 3اجلهة ال�صحية
			
املخت�صة
			
 - 4املر�ض ال�ساري
			
			
			
			
			
			
			
		
 - 5التلوث
			
			
		
 - 6التطهري
			
		
		
		
 - 7الإبادة
			
			

 :هي ال�سلطة ال�صحية املركزية بوزارة ال�صحة 		
التي يعهد �إليها الوزير بالإ�شراف على تنفيذ 		
هذا القانون.
 :هي اجلهة ال�صحية املحلية يف املناطق الطبية
التي يعهد �إليها وزير ال�صحة بتنفيذ �أحكام هذا
القانون.
� Communicable Diseases :أو 		
اخلمجي � Infectious Diseasesأو
املعدي  Contagious Diseaseهو
كل مر�ض قابل لالنتقال �إىل الآخرين من
الإن�سان �أو بوا�سطة احليوانات �أو احل�شرات �أو
الأطعمة �أو الأمكنة �أو غري ذلك من الأ�شياء
واملواد القابلة للتلوث بجراثيم Microbes
املر�ض ال�ساري �أو .Toxin
 Contamination :هو تلوث ج�سم �أو
�أداة �أو مادة بالعوامل املر�ضية (اجلراثيم) 		
للمر�ض ال�ساري.
 Disinfection :هو الق�ضاء على العوامل
املر�ضية بالو�سائل الكيماوية 		 Chemical
� Meansأو الفيزيائية Physical
� Meansأو غريها.
� :إجراء كيماوي �أو فيزيائي �أو غري ذلك ي�ستعمل
لإهالك احليوانات واحل�شرات الناقلة للعوامل 		
املر�ضية.
�صفحة 3 -
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 :هو ال�شخ�ص املبتلى ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية 		
		
 - 8امل�صاب
الواردة يف هذا القانون.
			
 Suspected :هو ال�شخ�ص الذي ي�ستدل من
		
 - 9امل�شتبه به
�سريته الطبية �أو الأعرا�ض التي تظهر عليه 		
			
ب�أنه قد يحوي يف ج�سمه جراثيم مر�ض �سارٍ.
			
 Permanent Contact :هو كل 		
 - 10املخالط املقيم
�شخ�ص يقيم باملنزل �أو يعمل باملحل
		
الذي ظهرت فيه �إ�صابة مبر�ض �سارٍ.
			
 - 11املخالط العر�ضي  Incidental Contact :هو كل �شخ�ص
خالط امل�صاب من غري املقيمني باملنزل �أو
			
العاملني يف املحل الذي ظهرت فيه �إ�صابة 		
			
مبر�ض �سارٍ.
			
 - 12حامل اجلراثيم  Microbe Carrier :هو ال�شخ�ص الذي
تكمن يف ج�سمه جرثومة املر�ض ال�ساري دون 		
			
�أن تظهر عليه عالمات املر�ض.
			
 Isolation :هو عزل امل�صاب عن غريه من
		
 - 13العزل
الأ�صحاء مدة �سريان املر�ض يف �أماكن وظروف
			
خا�صة للحيلولة دون انتقال العدوى من امل�صاب
			
�إىل غريه وال ي�سمح بدخول �أحد على املري�ض �إال
			
ملن يقومون مبعاجلته وخدمته ب�إذن من الطبيب
			
امل�س�ؤول.
			
 Quarantine :هو حتديد �إقامة الأ�شخا�ص
		
 - 14احلجر
الذين تعر�ضوا للمر�ض مد ًة من الزمن تعادل
			
�صفحة 4 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

�أطول مدة ح�ضانة معتادة له للحيلولة دون
اختالط الآخرين بهم وي�ستثنى من ذلك موظفو
ال�صحة القائمون على العمل على �أن تتوفر
فيهم ال�شروط التي حتول دون انت�شار ونقل 		
العدوى.
تاما 		 Complete c
واحلجر �إما �أن يكون ً
�أو خمف ًفا Modified quarantine
�أو ب�شكل مراقبة  Surveillanceعلى
ال�شخ�ص دون �أن حتدد تنقالته.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
 - 15احلجر على ال�سكن:
ويق�صد به:
( �أ ) منع دخول �أحد للم�سكن املوجود به �إ�صابة مبر�ض �سا ٍر ومنع خروج �أحد
منه تب ًعا لأوامر ال�سلطة ال�صحية املخت�صة با�ستثناء الأ�شخا�ص القائمني على
معاجلة ومتري�ض وخدمة املري�ض على �أن تتخذ االحتياطات التي حتول دون
انت�شار ونقل العدوى.
(ب) منع نقل الأ�شياء من املكان املوجود فيه املر�ض ال�ساري �سواء كانت
هذه الأ�شياء مالم�سة للمري�ض �أو ملوثة مبخلفاته وذلك من ًعا لنقل العدوى
للآخرين ما مل تظهر من قبل ال�سلطة ال�صحية.
(جـ) و�ضع لوحة يف مكان ظاهر من مدخل ال�سكن املحجور عليه يكتب عليها
عبارة تفيد وجود مر�ض �سا ٍر وحتذر من دخول الآخرين لل�سكن.
 - 16الإبالغ عن املر�ض  :هو تبليغ املراجع الر�سمية با�سم ال�شخ�ص
امل�صاب مبر�ض �سا ٍر �أو امل�شتبه ب�إ�صابته به مع
			
ال�ساري
�صفحة 5 -
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ذكر عنوانه ونوع مر�ضه وذلك من قبل املكلفني
			
بالإبالغ من غري الأطباء و�أما الأطباء فيخربون
			
ال�سلطات ال�صحية املخت�صة على ا�ستمارة 		
			
التبليغ اخلا�صة بالأمرا�ض ال�سارية املو�ضوعة 		
			
من قبل وزارة ال�صحة.
			
 :هي املعهد �أو املحل �أو امل�صنع �أو املعمل �أو
		
 - 17املن�ش�أة
ال�شركة �أو غري ذلك من الأمكنة التي يعمل فيها
			
عدد من الأ�شخا�ص والعمال �أو امل�ستخدمني
			
الذين يزيد عددهم على خم�سة.
			
 - 18امل�ؤ�س�سة ال�صحية  :هي امل�ست�شفيات �أو العيادات املدارة عن طريق
الدولة �أو الأفراد �أو الهيئات اخلا�صة
			
�أو امل�شرتكة.
			

الف�صل الثاين :يف الأمرا�ض ال�سارية:
( �أ ) ح�صر الأمرا�ض ال�سارية و�ضرورة التبليغ عنها:
مادة (:)3

 - 1تعترب الأمرا�ض الواردة يف الأق�سام ( �أ ) و(ب) و(ج) من اجلدول
رقم ( )1امللحق بهذا القانون � ً
أمرا�ضا �سارية.
 - 2يجب على جميع اجلهات ال�صحية املخت�صة باملناطق ال�صحية عند
اكت�شاف �أي مر�ض من الأمرا�ض الواردة يف الق�سم ( �أ ) من اجلدول رقم
( )1املرفق �أن تبلغ الإدارة ال�صحية فو ًرا.

�صفحة 6 -
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 - 3يجوز للوزير ب�أمر ين�شر يف اجلريدة الر�سمية �أن ي�ضيف �أو يحذف
من الأمرا�ض املعدية الواردة يف الق�سم ( �أ ) من اجلدول رقم ( )1املرفق
بهذا القانون.
 - 4يجوز للوزير بتو�صية من الإدارة ال�صحية يف حالة انت�شار �أي مر�ض
من الأمرا�ض الواردة يف الق�سمني (ب)( ،جـ) من اجلدول رقم ()1
وب�أمر ين�شر يف اجلريدة الر�سمية �أن يلزم اجلمهور بتبليغ اجلهات ال�صحية
املخت�صة يف نطاق املنطقة ال�صحية عن هذا املر�ض.

(ب) واجبات اجلهات ال�صحية املخت�صة عند حدوث �إ�صابة
مبر�ض �سا ٍر �أو م�شتبه بكونه �سار ًيا:
مادة (:)4
على اجلهات ال�صحية املخت�صة التي يبلغها خرب وقوع �إ�صابة مبر�ض �سا ٍر �أو
م�شتبه يف كونه �سار ًيا من الأمرا�ض الواردة يف اجلدول رقم (� )1أن تقوم
بنف�سها �أو بتكليف مندوب عنها فو ًرا مبا ي�أتي:
 - 1الذهاب فو ًرا �إىل مكان الإ�صابة والك�شف عليها.
 - 2ا�ستق�صاء احلالة للتحقق من املر�ض ومن م�صدر العدوى والك�شف
على املخالفني وعلى الإ�صابات غري املبلغ عنها.
� - 3إبالغ الإدارة ال�صحية مبا مت ويف حالة وجود �إ�صابة ب�أحد الأمرا�ض
الواردة بالق�سم ( �أ ) من اجلدول رقم ( )1اتخاذ التدابري ال�سريعة
تاما واتخاذ الإجراءات ال�صحية الوقائية
وال�صارمة لعزل املري�ض عز ًال ً
والعالجية ملنع انت�شار املر�ض.
 - 4جمع و�إر�سال عينات من امل�صاب للفح�ص املخربي للت�أكد من
�صفحة 7 -
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ت�شخي�ص املر�ض وم�صدر العدوى مرفقة ب�إي�ضاحات عن الأعرا�ض املر�ضية
وعن اال�ستق�صاءات الوبائية التي تعني على الفح�ص املخربي املطلوب.
� - 5إر�شاد ال�شخ�ص امل�س�ؤول يف املكان الذي ظهرت فيه الإ�صابات بطرق
الوقاية ال�صحية وتزويده بتعليمات �صحية للحد من انت�شار املر�ض وتدريبه
على ا�ستعمال الأدوية واملطهرات الالزمة وعلى العناية بامل�صاب وغري ذلك
من التدابري ال�صحية التي تخفف من حدة املر�ض ومنع انت�شاره.

(جـ) التبليغ الإجباري:
مادة (:)5

 - 1يجب على �أي من املذكورين يف البند ( )2من هذه املادة �أن يبلغ
اجلهة ال�صحية متى علم �أو و�صل �إىل علمه �أو ا�شتبه يف �إ�صابة �أو وفاة �أي
مري�ض ب�سبب �أي من الأمرا�ض ال�سارية �أو الواردة يف الق�سم ( �أ ) من اجلدول
رقم (.)1
 - 2الأ�شخا�ص الذين يجب عليهم التبليغ هم:
( �أ ) �إدارة �أي م�ؤ�س�سة �صحية �أو الطبيب الذي ي�شرف على عالج املري�ض �أو
�أي من م�ساعديه بتلك امل�ؤ�س�سة.
(ب) �أقارب املري�ض البالغون ذكو ًرا �أو �إنا ًثا املقيمون معه يف نف�س املنزل �أو
الذين ات�صلوا به �أثناء املر�ض ،ويكون ترتيبهم يف م�س�ؤولية التبليغ بح�سب
درجة قرابتهم له.
(جـ) ال�شخ�ص الذي يقطن مع املري�ض يف �سكن واحد بغ�ض النظر عن قرابته
له.
(د) امل�س�ؤول املبا�شر يف مكان عمل املري�ض.
�صفحة 8 -
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(هـ) مدير اجلامعة �أو املعهد �أو املدر�سة التي يتبعها املري�ض �أو من
ينوب عنه.
(و) قائد ال�سفينة �أو الطائرة �أو املركبة العامة �إذا كان املري�ض م�ساف ًرا يف
�أي منها.
(ز) مدير ال�سجن �أو الفندق �أو املع�سكر �أو امللج�أ �أو �أي جتمعات �أخرى.
� - 3إذا قرر الأخ�صائيون �أو ثبت خالل التحقيق اجلنائي �أو غريه ب�أن
املتوفى كان م�صا ًبا مبر�ض �سا ٍر وجب عليهم تبليغ �أقرب جهة �صحية كما
لو كان الت�شخي�ص قد جرى قبل الوفاة.

(د) التبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل من احليوان
�إىل الإن�سان وبالعك�س:
مادة (:)6
على كل �شخ�ص يعلم �أو يطلع �أو ي�شتبه يف �أي حيوان مملوك له �أو حتت
أ�شخا�صا �آخرين م�صاب �أو م�شتبه ب�إ�صابته
�إ�شرافه �أو م�س�ؤوليته �أو يخ�ص �
ً
ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل �إىل الإن�سان والواردة يف اجلدول رقم
(� )3أن يبلغ اجلهة ال�صحية املخت�صة �أو اجلهة البيطرية املخت�صة عن
مر�ض احليوان فو ًرا وعلى اجلهة التي تبلغ باحلادث �أن ت�ستق�صي بنف�سها
�أو باال�ستعانة باخلرباء من الأطباء البيطريني ف�إذا ظهر �أن احليوان م�صاب
�أو م�شتبه ب�إ�صابته مبر�ض �سا ٍر ينتقل للإن�سان وي�شكل خط ًرا ،فعلى اجلهة
املخت�صة �أن تبادر �إىل �إهالك احليوان واتخاذ ما يلزم ملنع انت�شار املر�ض منه
�إىل الإن�سان.
وللوزير �أن ي�ضيف �أو يحذف من اجلدول رقم (ً � )3
أمرا�ضا �أخرى بقرار
ين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�صفحة 9 -
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(هـ) التبليغ عن حاالت الت�سمم الغذائي �أو الإ�سهاالت
احلادة �أو احلميات املجهولة:
مادة (:)7
�إذا تف�شى فج�أة يف بلدة �أو قرية �أو غريها من اجلهات �أو الأماكن عدة �إ�صابات
ب�إ�سهال غري عادي �أو حاالت ت�سمم نتيجة تناول طعام �أو �شراب ي�شتبه ب�أنه
�سام �أو فا�سد �أو ب�سبب جمهول �أو �إذا اكت�شفت حميات مل يتي�سر ت�شخي�صها
فمن واجب اجلهة ال�صحية املخت�صة املبادرة �إىل مكان الإ�صابات واتخاذ
الإجراءات الالزمة ملنع انت�شار املر�ض ولعالج املر�ضى.

(و) احلجز على املري�ض �أو خمالطيه:
مادة (:)8

 - 1يحظر على املري�ض ب�أي من الأمرا�ض املعدية الواردة بالق�سم
( �أ ) من اجلدول رقم ( )1امل�شتبه يف �إ�صابته بتلك الأمرا�ض �أو �أي من
خمالطيهم �أن ي�سافر �أو ينتقل �إىل �أي مكان �آخر غري امل�ست�شفى �أو امل�ؤ�س�سة
ال�صحية �إال مبوافقة اجلهات ال�صحية املخت�صة.
 - 2وال يجوز لأي م�سافر م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته مبر�ض من الأمرا�ض
ال�سارية �أن ينزل يف اجلهة املق�صودة �إال بعد �إبالغ اجلهات ال�صحية
املخت�صة واحل�صول على موافقتها بالنزول يف تلك اجلهة.

�صفحة 10 -
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(ز) عزل ونقل امل�صابني �أو امل�شتبه يف �إ�صابتهم:
مادة (:)9
للجهة ال�صحية املخت�صة �أن تتخذ من الإجراءات ما تراه �ضرور ًيا لعزل
�أو معاجلة �أي م�صاب �أو م�شتبه ب�أنه م�صاب مبر�ض من الأمرا�ض الواجب
التبليغ عنها.
كما يجوز لها نقل املري�ض لأي م�ست�شفى �أو مكان معد لعالجه.

مادة (:)10

 - 1على مدير املدر�سة �أو املعهد �أن يعزل الطالب عن املدر�سة �أو املعهد
بح�سب الأحوال وعلى مدير املن�ش�أة �أن يعزل العامل �أو امل�ستخدم عن من�ش�أته
عند �إ�صابة �أحدهم ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية الواردة يف الق�سمني (ب) و(ج)
من اجلدول رقم ( )1وللمدة املذكورة يف اجلدول رقم ( )2امللحق بهذا
القانون �أو للمدة التي تقررها اجلهة ال�صحية املخت�صة كما �أن على مدير
املدر�سة و�سلطات ال�صحة املدر�سية �أن يحجروا �أو يعزلوا الطالب الذين
خالطوا امل�صاب مبر�ض �سا ٍر �سواء مبنعهم من الدوام يف املدر�سة بطريقة
�أخرى حتول دون اختالطهم بغريهم وذلك مدة احلجر �أو العزل املقررة لكل
مر�ض �أو خالل املدة التي تقررها اجلهة ال�صحية املخت�صة.
� - 2إذا ا�شتبه مدير املدر�سة �أو املعهد يف مر�ض �أحد الطالب �أو ا�شتبه
مدير املن�ش�أة مبر�ض �أحد العمال �أو امل�ستخدمني عنده يف حالة انت�شار
مر�ض �سا ٍر فعليه �أن يحيل ال�شخ�ص امل�شتبه فيه ب�إ�صابته بذلك املر�ض على
الطبيب املخت�ص للك�شف عليه و�إعطائه تقري ًرا يبني حالته املر�ضية حتى �إذا
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ظهر �أنه م�صاب مبر�ض �سا ٍر مت �إبالغ اجلهة ال�صحية املخت�صة عنه فو ًرا.
 - 3ال يجوز ملدير املدر�سة �أو املعهد �أو مدير املن�ش�أة قبول ال�شخ�ص
امل�صاب مبر�ض �سا ٍر والذي عزل مبوجب البند ( )1من هذه املادة �إال بعد
تقدميه تقري ًرا طب ًيا �صاد ًرا من اجلهة ال�صحية املخت�صة �أو م�صد ًقا منها
ي�شهد با�ستيفاء جميع ال�شروط املقررة لعودة الطالب �إىل مدر�سته والعامل �أو
امل�ستخدم �إىل من�ش�أته.

(ح) التفتي�ش:
مادة (:)11
يجوز للمفت�شني املخت�صني التابعني للجهة ال�صحية املخت�صة �أن يدخلوا �أي
مبنى �أو مكان �أو عربة �أو �سفينة �أو طائرة متى كان لديهم اعتقاد �أو ا�شتباه
معد قد اختفى �أو �أخفي يف ذلك املكان.
معقول ب�أن
�شخ�صا م�صا ًبا مبر�ض ٍ
ً

(ط) احلجر والتطهري:
مادة (:)12

 - 1يجوز للجهات ال�صحية املخت�صة بالت�شاور مع الوزير �أو من يفو�ضه
�أن ت�أمر بحجر �أي و�سيلة نقل برية كانت �أو بحرية �إىل �أن يتم تطهريها وف ًقا
للقواعد ال�صحية الدولية.
 - 2ويجوز للجهات ال�صحية املخت�صة اتخاذ �أي �إجراءات �ضرورية لتطهري
الدور والعقارات �أو املمتلكات املنقولة لغر�ض منع انت�شار املر�ض.
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(ي) الإيقاف عن العمل:
مادة (:)13
يجوز للجهات ال�صحية املخت�صة �أن ت�أمر ب�إيقاف �أي �شخ�ص عن مزاولة
�أي مهنة لأي فرتة تراها �ضرورية �إذا ثبت لديها �أن ذلك ال�شخ�ص م�صاب
�أو م�شتبه يف �إ�صابته مبر�ض �سا ٍر �أو �أنه حامل للميكروب �إذا كان ا�ستمرار
ذلك ال�شخ�ص يف ممار�سة تلك املهنة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار ب�صحة
العاملني الآخرين.

(ك) �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية واملن�ش�آت:
مادة (:)14

 - 1عند احتمال انت�شار �أي مر�ض من الأمرا�ض ال�سارية يجوز للوزير
بالت�شاور مع الوزير املخت�ص �أن ي�أمر ب�إغالق �أي م�ؤ�س�سة تعليمية �أو مبد فرتة
�إغالقها للأمد الذي ت�ستدعيه ال�ضرورة.
 - 2ويجوز للوزير بالت�شاور مع وزير الداخلية �أن ي�أمر ب�إغالق دور ال�سينما
والريا�ضة واملالهي وغريها لفرتة يراها كافي ًة ملنع انت�شار �أي مر�ض من
الأمرا�ض املعدية.
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(ل) �إتالف املباين امل�ؤقتة واملنقوالت امللوثة:
مادة (:)15

 - 1يجوز للجهات ال�صحية املخت�صة بعد ا�ست�صدار �أمر من املحكمة �أن
تتلف �أو ت�أمر ب�إتالف �أي بناء م�ؤقت �أو �أمتعة �أو مالب�س �أو غريها �إذا ثبت
لديها تلوثها �أو احتمال تلوثها ب�أي عامل مر�ضي بدون �إمكان تطهريها بالطرق
املتبعة.
 - 2وللمحكمة املخت�صة �أن حتكم بالتعوي�ض املنا�سب لل�شخ�ص املت�ضرر
�إذا اقتنعت ب�أنه مل يكن مت�سب ًبا عن ق�صد �أو �إهمال يف تلويث ممتلكاته.

(م) �إتالف الأطعمة امللوثة بالعامل املر�ضي لبع�ض
الأمرا�ض ال�سارية ومنع بيعها بدون تعقيم:
مادة (:)16

 - 1يحق للجهة ال�صحية املخت�صة �أن تتلف �أو تطلب �إتالف �أي طعام �أو
�شراب تعتقد �أنه ملوث بالعامل املر�ضي لأي من الأمرا�ض ال�سارية الواردة يف
البند ( )2من هذه املادة بالطريقة التي تراها منا�سبة.
 - 2الأمرا�ض ال�سارية املعنية يف البند ( )1من هذه املادة هي:
اخلناق (الدفرتيا) والتهاب احللق من املكورات العقدية (staph -
 )cocciواحلمى القرمزية والزخام الع�ضوي (دو�سنتاريا با�سلية) والزحار
الأميبي واحلمى التوفائية واالنتان ال�ساملونيللي وغريها من جراثيم الت�سمم
الغذائي.
 - 3يجوز للجهة ال�صحية املخت�صة عندما تقع �إ�صابة ب�أحد الأمرا�ض
املذكورة يف البند ال�سابق يف �أحد م�صانع �أو مزارع �أو حمال حت�ضري
�صفحة 14 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

الألبان وم�شتقاتها منع بيع تلك املنتجات �أو ت�سليمها للم�ستهلكني �إال بعد
أوان معقمة ومغلقة ومكتوب عليها
تعقيمها وب�سرتتها �إذا �أمكن ثم تعبئتها يف � ٍ
تاريخ التعبئة بعد ختمها بختم املحل الذي �أنتجها ،كما يجب على امل�س�ؤولني
عن �إدارة املحالت االمتناع عن بيع املنتجات املذكورة �أو توزيعها �أو ت�سليمها
للم�ستهلكني ما مل تتخذ الإجراءات املنوه عنها.

(ن) �إجراءات خا�صة ب�ش�أن بع�ض الأمرا�ض ال�سارية.
مادة (:)17
للوزير عند حدوث وباء الكولريا �أو اجلدري �أو الطاعون �أو التيفويد �أو احلمى
الراجعة �أو التيفو�س �أو االلتهاب املخي ال�شوكي �أو �أي من الأمرا�ض اخلطرة
التي ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء اتخاذ الإجراءات اخلا�صة ب�ش�أنها
و�أن ي�أمر بجانب ما هو من�صو�ص عليه يف هذا القانون باتخاذ الإجراءات
الآتية:
� - 1إعالن �أي مكان �أو منطقة مكا ًنا موبو ًءا و�أن ينظم الدخول �إليه
واخلروج منه.
 - 2منع �أو تقييد التجمعات �أو �إقامة االحتفاالت اخلا�صة والعامة.
 - 3حتديد عدد ركاب املركبات العامة وو�سائل النقل الأخرى.
 - 4اتخاذ الإجراءات ال�صحية املنا�سبة بخ�صو�ص تنظيم الأ�سواق
والطرقات والأماكن العامة الأخرى.
 - 5اتخاذ الإجراءات املنا�سبة مع املري�ض �أو �أي من امل�شتبه فيهم �أو
خمالطيهم بغر�ض ح�صر انت�شار املر�ض.
 - 6اتخاذ الإجراءات ال�صحية الالزمة لتنقية املياه ومنع مواردها من
التلوث مبكروب املر�ض.
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 - 7اتخاذ �أي �إجراءات �أخرى يراها �ضروري ًة حل�صر املر�ض والق�ضاء
عليه.

(�س) �شروط نقل �أو دفن جثة �شخ�ص تويف مبر�ض �سارٍ:
مادة (:)18

 - 1ال يجوز نقل جثة �أي �شخ�ص تويف ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية الواردة
بالق�سم ( �أ ) من اجلدول رقم (� )1أو قبول نقله بوا�سطة و�سائل النقل العامة
الربية �أو اجلوية �أو البحرية ما مل حتفظ هذه اجلثة وتطهر بحقن �شرايينه
وجوفه مبادة مطهرة مقبولة لدى اجلهة ال�صحية املخت�صة وعند نقل اجلثة
حتت هذه ال�شروط ت�سلم اجلهة ال�صحية لذوي املتوفى �شهاد ًة بذلك لتقدميها
�إىل اجلهات ال�صحية ذات العالقة يف املحل �أو البلد املنقول �إليه.
 - 2وال يجوز فتح �صندوق به جثة ملتوفى باخلارج ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية
الواردة يف الق�سم ( �أ ) من اجلدول رقم (.)1
 - 3ويحق للجهة ال�صحية املخت�صة �أن تدفن املتوفى ب�أحد الأمرا�ض
ال�سارية الواردة بالق�سم ( �أ ) من اجلدول رقم ( )1يف مدفن تخ�ص�صه
لهذا الغر�ض كما يحق لها منع نقل املتوفى �إىل مكان �آخر لدفنه فيه.
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مادة (:)19

(ع) العقوبات:

 - 1كل من يخالف حك ًما من �أحكام املادة ( )5من هذا القانون يعاقب
باحلب�س مد ًة ال جتاوز �شه ًرا وبالغرامة التي ال جتاوز �ألفي درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
 - 2فيما عدا ما ن�ص عليه من عقوبة يف البند ال�سابق يعاقب كل من
يخالف �أي حكم من �أحكام هذا الف�صل �أو الأوامر ال�صادرة مبوجبه
باحلب�س مد ًة ال جتاوز �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سة �آالف درهم
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

الف�صل الثالث :يف التطعيم:
مادة (:)20

 - 1يجب تطعيم وحت�صني املواليد خالل العام الأول بعد الوالدة �ضد
الأمرا�ض الآتية:
(الدرن � -شلل الأطفال  -الدفرتيا  -الكزاز  -ال�سعال الديكي  -احل�صبة).
 - 2ت�صدر الإدارة ال�صحية النظم واللوائح واجلداول املنظمة للتح�صني
والتطعيم �ضد الأمرا�ض املذكورة يف البند ال�سابق.
 - 3ت�صدر الإدارة ال�صحية النظم واللوائح لتطعيم الأطفال يف مراحل
العمر املختلفة.
 - 4يجوز للإدارة ال�صحية الإ�ضافة �أو احلذف من �أي من الأمرا�ض
الواردة يف البند ( )1من هذه املادة.
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مادة (:)21

 - 1يكون �أي من والدي الطفل �أو ويل �أمره �أو من يقوم بكفالته م�س�ؤو ًال
عن تقدميه ملراكز التح�صني والتطعيم.
 - 2يجب على �أطباء ال�صحة املدر�سية ومديري املدار�س القيام بتقدمي
الأطفال الذين حتت �إ�شرافهم للتطعيم و�إعادة التطعيم وف ًقا لأحكام
البندين ( )2و( )3من املادة (.)20

مادة (:)22

 - 1يف املناطق التي ظهر �أو يحتمل �أن يظهر فيها مر�ض اجلدري �أو
الكولريا �أو اخلناق �أو �شلل الأطفال �أو احل�صبة �أو الدرن �أو التيفويد �أو �أي
مر�ض وبائي �آخر ميكن ح�صره بالتطعيم �أو التح�صني يجوز للوزير �أن
ي�صدر �إعال ًنا ين�شر يف اجلريدة الر�سمية وغريها من و�سائل الإعالم يحدد
فيه املنطقة املوبوءة ويلزم مبوجبه �أي �شخ�ص يف تلك املنطقة بالتطعيم �أو
التح�صني الإجباري الواقي من املر�ض.
 - 2ي�ستثنى من حكم البند ( )1من هذه املادة �أو �أي �أمر �صادر مبوجبه
�أي �شخ�ص ال ت�سمح حالته ال�صحية ب�إجراء التطعيم.

مادة (:)23
يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذا الف�صل باحلب�س مدة ال جتاوز
ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.
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الف�صل الرابع :يف الأمرا�ض املتوطنة:
مادة (:)24

 - 1لأغرا�ض هذا القانون تعترب الأمرا�ض املذكورة يف البند ( )2من هذه
املادة � ً
أمرا�ضا متوطن ًة ويجب على الوزارة و�ضع اخلطط الالزمة ملكافحتها.
 - 2الأمرا�ض املتوطنة هي( :املالريا  -احلرث  -الرتاخوما  -الدرن -
الأمرا�ض التنا�سلية  -الطفيليات املعوية).
 - 3ويجوز للإدارة ال�صحية �إ�ضافة �أي �أمرا�ض �أخرى تثبت الدرا�سات
امليدانية توطنها.

الإدارات املخت�صة للأمرا�ض املتوطنة:
مادة (:)25

أق�ساما تابع ًة للوزارة يخت�ص كل منها بواحد �أو �أكرث
 - 1للوزير �أن ين�شئ � ً
من الأمرا�ض الواردة يف البند ( )2من املادة ( )24ويجوز له �أن يحدد مكان
رئي�سا وعددًا من العاملني امل�ؤهلني يف املهن الطبية
رئا�سة �أي ق�سم ويعني له ً
املختلفة ويوفر له جميع املعدات والأجهزة الالزمة.
 - 2للوزير �أن ي�ستعني باخلرباء امل�ؤهلني من املنظمات اخلارجية للعمل يف
�أي ق�سم من الأق�سام امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه املادة مع مراعاة
القوانني الأخرى التي تنظم ا�ستخدام املوظفني.
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واجبات �أق�سام الأمرا�ض املتوطنة:
مادة (:)26

 - 1يجب على كل ق�سم من �أق�سام الأمرا�ض املتوطنة:
( �أ ) القيام مب�سح �شامل على نطاق الدولة لتحديد الأماكن التي يتوطن فيها
املر�ض املعني ون�سبة انت�شاره وو�ضع الأهداف وحتديد الو�سائل ملكافحته.
(ب) تكوين الوحدات الفنية الفرعية والإدارية التي تعمل على تنفيذ اخلطط
الوقائية والعالجية باملناطق الطبية.
(ج) تدريب الوحدات الفنية والإدارية التي تعمل على تنفيذ اخلطط الوقائية
والعالجية.
(د) اال�ستعانة بالأجهزة الر�سمية واملنظمات الدولية لإجراء البحث وو�ضع
برنامج العمل الزمني للق�ضاء على املر�ض.
(هـ) العمل على ر�صد االعتمادات املالية الالزمة للق�ضاء على الأمرا�ض
املتوطنة �أو مكافحتها ويتم تنفيذ هذه الأمور بعد اعتماد الوزير.

الف�صل اخلام�س :يف الرقابة ال�صحية على الأمرا�ض
الوافدة:
مادة (:)27

 - 1لأغرا�ض هذا القانون تعترب الأمرا�ض املذكورة يف البند ( )2من هذه
املادة من الأمرا�ض التي ت�شكل خط ًرا على ال�صحة العامة ويجب مراقبتها.
 - 2الأمرا�ض امل�شار �إليها يف البند ال�سابق هي (املالريا  -البلهار�سيا
 اجلذام  -ال�سل الرئوي  -الأمرا�ض التنا�سلية � -أمرا�ض العيون -�صفحة 20 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

الديدان املعوية والبولية).
 - 3يجوز للوزير الإ�ضافة �أو احلذف من الأمرا�ض املذكورة يف البند
ال�سابق بقرار ين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

مادة (:)28

 - 1تكون جلان طبية خمت�صة ب�إجراء الك�شف الطبي على الوافدين
لتقرير خلوهم من كل �أو بع�ض الأمرا�ض املذكورة يف البند ( )2من املادة
ال�سابقة وبيان اخت�صا�صاتها وذلك باالتفاق مع الوزارات الأخرى املعنية.
 - 2يجوز للوزير �إ�صدار اللوائح املنظمة للحد من الأمرا�ض التي ت�شكل
خط ًرا على ال�صحة العامة واملذكورة يف البند ( )2من املادة ال�سابقة �أو
ملنع دخولها وذلك بالت�شاور مع كل من وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ووزير
الداخلية.

الف�صل ال�ساد�س� :أحكام عامة:
مادة (:)29
يحدد وزير ال�صحة باالتفاق مع وزير العدل الوظائف التي يكون ل�شاغليها
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف تطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
التي ت�صدر ً
تنفيذا له.

�صفحة 21 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

مادة (:)30
على وزير ال�صحة �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون وعلى
الوزراء كل فيما يخ�صه والبلديات واجلهات ال�صحية يف الإمارات الأع�ضاء يف
االحتاد تنفيذ �أحكامه.

مادة (:)31
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد �شهر من تاريخ ن�شره.

			
			

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا بق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي،
بتاريخ 10 :حمرم 1402هـ.
املوافق1981 /11 /7 :م.
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اجلدول رقم ( :)1الأمرا�ض ال�سارية
الق�سم ( �أ ):

 - 1الطاعون.
 - 2اجلدري.
 - 3الكولريا.
 - 4احلمى التيفية (التيفو�س).
 - 5احلمى الراجعة.
 - 6احلمى ال�صفراء.

الق�سم (ب):

 - 1احل�صبة.
 - 2الدفرتيا.
 - 3اجلدري املائي.
 - 4احلمى التوفائية (التيفود).
 - 5نظري التوفائية (البارا تيفود).
� - 6شلل الأطفال.
 - 7احلمى القرمزية.
 - 8التهاب الكبد الوبائي.
 - 9التهاب الكبد.
 - 10ال�سعال الديكي.
 - 11النكاف الوبائي.
 - 12الكزاز.
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 - 13الكلب.
 - 14الإنفلونزا.
 - 15التهاب املخ احلاد.
 - 16احلمى املخية ال�شوكية.
� - 17أمرا�ض العيون حلديثي الوالدة.
 - 18حمى النفا�س.
 - 19الت�سمم الغذائي.
 - 20الزهري.
 - 21الزخار الأميبي.
 - 22الزخام الع�ضوي.
� - 23أمرا�ض تنا�سلية �أخرى.

الق�سم (جـ):

 - 1الدرن.
 - 2املالريا.
 - 3اجلذام.
 - 4اجلمرة اخلبيثة.
 - 5احلرث (الرتاكوما).
 - 6اجلرب.
 - 7الطفيليات املعوية والبولية.
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اجلدول رقم ( :)2مدة عزل امل�صابني ومدة احلجر �أو عزل
املخالطني
مدة احلجر على �أو عزل
مدة عزل امل�صاب
املر�ض
املخالطني
�ستة �أيام بعد زوال جميع ( �أ ) من النوع الرئوي �ستة
-1
الأعرا�ض والتحقق من خلو �أيام مع التحقق من خلو
الطاعون
الفرا�ش واجل�سم والثياب
فرا�ش املري�ض وج�سمه
من احل�شرات الناقلة
وثيابه من احل�شرات.
(ب) يف النوع العقدي
مراقبة �ستة �أيام مع
التحقق من خلو الفرا�ش
واجل�سم والثياب من
احل�شرات الناقلة
خم�سة �أيام منذ �آخر
 - 2الهي�ضة خم�سة �أيام بعد زوال
الأعرا�ض و�سلبية الفح�ص تعر�ض للمر�ض و�سلبية
الفح�ص املخربي
املخربي للجراثيم
ال�ستنبات الرباز والبول اجلراثيمي للرباز و�أما
الذين يعملون يف املنازل
ثالث مرات متتابعة
بفا�صلة ال تقل عن �أربعة واملحالت التي فيها �إ�صابة
باملر�ض فيجب عزلهم
وع�شرين �ساعة
طيلة وجودهم يف املنزل
�أو املحال حتى انتهاء
املر�ض بالفح�ص ال�سريري
واملخربي
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مدة احلجر على �أو عزل
مدة عزل امل�صاب
املر�ض
املخالطني
�ستة �أيام منذ �آخر تعر�ض
 - 3احلمى الأيام ال�ستة الأوىل من
ملقحا
ال�صفراء
احلمى وبعد و�ضع املري�ض للمر�ض ما مل يكن ً
يف غرفة ذات �شبك منخلي حدي ًثا
على الأبواب والنوافذ
يوما منذ �آخر
يوما من بدء
�أربعة ع�شر ً
 - 4اجلدري �أربعون ً
املر�ض وبعد التحقق من تعر�ض للمر�ض ما مل
زوال الق�شور والتقل�صات يكن ال�شخ�ص جمدو ًرا
ملقحا حدي ًثا
و�سالمة الأغ�شية املخاطية �ساب ًقا �أو ً
بلقاح اجلدري الناجح �أو
وا�ستحمام املري�ض
كان يبدي تفاعل املناعة
اجلديدة
يوما منذ تاريخ
 - 5احلمى ثالثة �أيام بعد زوال
�أربعة ع�شر ً
الأعرا�ض والتحقق من خلو �إبادة ح�شرات الفرا�ش
التيفية
(التيفو�س) فرا�ش �أو املري�ض وج�سمه واجل�سم والثياب
وثيابه من احل�شرات
الناقلة
حتى زوال الأعرا�ض وخلو ثمانية �أيام منذ تاريخ
-6
�إبادة ح�شرات الفرا�ش
فرا�ش املري�ض وج�سده
احلميات
واجل�سم والثياب
وثيابه من احل�شرات
الراجعة
الناقلة

�صفحة 26 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

مدة احلجر على �أو عزل
مدة عزل امل�صاب
املر�ض
املخالطني
يوما منذ �آخر
يوما من بدء
ثمانية ع�شر ً
 - 7احلمى �أربعون ً
املر�ض وحتى زوال الق�شور تعر�ض للمر�ض
القرمزية
والتقل�صات و�سالمة
الأغ�شية املخاطية للأنف
واحللق ثم اال�ستحمام
حتى ظهور الفح�ص
 - 8اخلناق �أ�سبوعان بعد ال�شفاء
اجلرثومي ملفرزات الأنف
وتنق�ص املدة �إذا ظهر
الغ�شائي
ا�ستنبات مفرزات احللق واحللق �سلب ًيا مرتني
والأنف �سلب ًيا يف الفح�ص بفا�صلة � 24ساعة وخا�ص ًة
املخربي اجلرثومي ملرتني عند الذين يعملون يف
خدمة الأطعمة القريبني
بفا�صلة �أ�سبوع بينهما
جدً ا من امل�صاب لت�أكد
من �أنهم لي�سوا حاملني
للجرثوم �أما بالن�سبة ملن
هم دون الثامنة ع�شرة من
العمر ف�إذا كان حم�ص ًنا
وكان الفح�ص اجلرثومي
ملفرزات �أنفه وحلقه �سلب ًيا
ملرتني بفا�صلة � 24ساع ًة
فال يحجر وال يعزل من
مدر�سته و�أما �إذا كان غري
حم�صن فيحجر عليه �أو
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املر�ض

مدة عزل امل�صاب

مدة احلجر على �أو عزل
املخالطني
يعزل ملدة �أ�سبوع من �آخر
تعر�ض للمر�ض على �أن
يكون الفح�ص اجلرثومي
ملفرزات �أنفه وحلقه �سلب ًيا
ملرتني بفا�صلة � 24ساع ًة
على الأقل

 - 9النكاف �سبعة �أيام بعد زوال تورم
الغدة النكافية والغدة
اللعابية �أو �إحدى وع�شرون
يوما من بدء املر�ض
ً
يوما من بدء �إذا كان املر�ض منت�شرا
- 10
ثمانية ع�شر ً
كث ًريا بني اجلماعات فلي�س
املر�ض وظهور الطفح
احل�صبة
احلجر قاب ًال للتطبيق على
�أنه يجب عزل التلميذ
الذي تعر�ض للمر�ض عن
مدر�سته مدة ثمانية ع�شر
يوما منذ �آخر تعر�ض
ً
�إذا كان ال�شخ�ص حم�صناً
يوما من بدء
- 11
ثالثون ً
فال حجر عليه وال يعزل
ال�سعال الت�شنجي
ال�سعال
عن مدر�سته و�أما غري
الديكي
املح�صنني فيعزل مدة
ع�شرة �أيام من املدر�سة
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املر�ض

مدة عزل امل�صاب

مدة احلجر على �أو عزل
املخالطني
واملجتمعات الأخرى منذ
�آخر تعر�ض للمر�ض

- 12
اجلديري
(احلماق
املائي)
�سبعة �أيام بعد زوال
- 13
الأعرا�ض ال�سريرية �أو
الزحار
(الدو�سنتاريا) ظهور �سلبية الفح�ص
املخربي اجلراثيمي لربازه
ثالث مرات بفا�صلة 24
�ساع ًة على الأقل بينهما
يوما من بدء
�ستة ع�شر ً
املر�ض

مينع امل�شتغلون يف خدمة
الأطعمة من عملهم طيلة
اختالطهم بامل�صاب حتى
ظهور �سلبية الفح�ص
املخربي اجلراثيمي لرباز
املخالط ثالث مرات
بفا�صلة � 24ساع ًة على
الأقل
يوما منذ
يوما من بدء املر�ض واحد وع�شرون ً
� - 14شلل ثالثون ً
�أو حتى اختفاء الأعرا�ض �آخر تعر�ض للمر�ض �إال �إذا
الأطفال
ملقحا
احلادة
كان ً
حتى ال�شفاء ال�سريري
- 15
احلمى املخية والتحقق من �سلبية
الفح�ص اجلراثيمي
�صفحة 29 -
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املر�ض

- 16
احلمى
التوفائية
(التيفود)

- 17
الزحام
االمييني

- 18
احلمى
املالطية

�صفحة 30 -

مدة عزل امل�صاب
ملفرزات الأنف واحللق
مرتني بفا�صلة � 24ساع ًة
�أ�سبوع واحد على الأقل
بعد زوال الأعرا�ض
ال�سريرية على �أن يو�ضع
حتت املراقبة ال�صحية
حلني ظهور �سلبية ا�ستنبات
برازه وبوله يف الفح�ص
املخربي اجلراثيمي لثالث
مرات بفا�صلة � 24ساع ًة
بني كل منهم
يجب عزل العاملني يف
خدمة الأطعمة عن عملهم
حتى ال�شفاء التام وظهور
�سلبية الفح�ص املخربي
اجلراثيمي لربازهم من
املحوالت (�أميب) ثالث
مرات بفا�صلة ثالث �أيام
حتى ال�شفاء التام وزوال
الأعرا�ض

مدة احلجر على �أو عزل
املخالطني
مينع امل�شتغلون يف خدمة
الأطعمة من عملهم طيلة
خمالطتهم للم�صاب حتى
ظهور �سلبية الفح�ص
املخربي اجلراثيمي لرباز
وبول املخالط لثالث مرات
بفا�صلة � 24ساع ًة على
الأقل
كما يف جانبه
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املر�ض
- 19
التهاب
الدماغ
- 20
الرعام
 - 21احلرث
(الرتاكوما)
- 22
اجلرب
- 23
القراع
- 24
ال�سعفة
اجلارة
 - 25ال�سل
بجميع �أنواعه

مدة عزل امل�صاب
حتى ال�شفاء التام وزوال
الأعرا�ض

مدة احلجر على �أو عزل
املخالطني

حتى ال�شفاء التام وزوال
الأعرا�ض
حتى زوال الدور احلاد

حتى ال�شفاء التام.

يو�ضع الذين يعملون يف
يعزل من كانت �إ�صابته
خدمة الأطعمة واملري�ض
مفتوحة يف م�صح �أو
م�ست�شفى حتى زوال �صفة حتت املراقبة ال�صحية
والفحو�ص ال�سريرية
ال�سراية منه
وال�شعاعية حتى ظهور
خلوهم من املر�ض
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املر�ض
- 26
الإنفلونزا
- 27
اجلذام

مدة عزل امل�صاب
حتى ال�شفاء التام

مدة احلجر على �أو عزل
املخالطني

يعزل من كانت �إ�صابته
معدي ًة حتى زوال �صفة
�سراية املر�ض
 - 28الكلب �أثناء دور املعاجلة
حتى ال�شفاء التام
- 29
التهاب
من�ضمة العني
القيحي
ح�سب ر�أي ال�سلطة
ح�سب ر�أي ال�سلطة
- 30
ال�صحية املخت�صة
ال�صحية املخت�صة
�أمرا�ض
�سارية �أخرى
مل تذكر
ال قيد �إذا كان املري�ض
- 31
حتت املعاجلة الطبية
الأمرا�ض
امل�ستمرة �أما �إذا كانت
الزهرية
�أعمالهم تق�ضي املخالطة
وال�سيالن
والأمرا�ض بالغري (كاحلالقني وخدم
املنازل ومربيات الأطفال
التنا�سلية
واملر�ضعات �إلخ) فيمنعون
الأخرى
عن العمل حتى ال�شفاء من
الإ�صابة وزوال طور العدوى
�صفحة 32 -
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جدول رقم ( :)3الأمرا�ض التي تنقل من احليوان �إىل
الإن�سان:
هي:

		
 - 1اجلمرة اخلبيثة
		
 - 2احلمى املالطية
			
 - 3الرعام
			
 - 4الكزاز
		
 - 5داء الريقان النزيفي
			
 - 6الكلب
 - 7الداء الببغائي		
 - 8ال�سل			
		
 - 9حمى ع�ضة اجلرذ

Anthrax - 1
Malta Fever - 2
Glanders - 3
Tetanus - 4
Haemorrhganic Jaundice - 5
Rabies - 6
Psittacosis - 7
Bovine Tuburculosis - 8
Rat bite Fever - 9

وغريها من الأمرا�ض ال�سارية الأخرى التي تنقل من احليوان للإن�سان والتي
يعلن عنها بقرار من الوزير عند حدوثها.
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قانون احتادي رقم ( )28ل�سنة 1981م
يف �ش�أن حجز ومعاجلة امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية

�صفحة 32 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

قانون احتادي رقم ( )28ل�سنة 1981م
يف �ش�أن حجز ومعاجلة امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت ،وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة
 1972يف �ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة
له ،وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )3ل�سنة  1973بنظام وزارة ال�صحة
والقرارات املعدلة له ،وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة وموافقة جمل�س
الوزراء واملجل�س الوطني االحتادي وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،

�أ�صدرنا القانون الآتي:
مادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين
الواردة قرين كل منها:
 - 1الذهان :هو احلالة املر�ضية التي ت�صيب الذهن وت�ؤدي �إىل ا�ضطراب
فيه وتفقد �شخ�صية امل�صاب على �أثرها االت�صال بالواقع ،وي�شمل حاالت
اال�ضطراب العقلي والنق�ص العقلي واعتالل ال�شخ�صية عندما ت�صاحب
الذهان.
� - 2سن الر�شد :هو بلوغ ال�شخ�ص الثامنة ع�شرة ميالدية من عمره.
 - 3ال�سلطة :هي دوائر العدل �أو النيابة العامة �أو ال�شرطة بح�سب الأحوال.
 - 4ذوي املري�ض :هم �أقربا�ؤه من الدرجة الأوىل ومن يلونهم يف درجة
القرابة وعند غياب ه�ؤالء رئي�س القبيلة �أو من يقوم مقامه �أو ال�شرطة.

�صفحة 35 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

 - 5الطبيب املخت�ص :هو الطبيب احلا�صل على �شهادة التخ�ص�ص يف
الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية والذي ميار�س اخت�صا�صه يف دائرة حكومية
�أو م�ؤ�س�سة مرخ�ص بها.
 - 6ق�سم الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية :هو الق�سم املخت�ص بعالج حاالت
الذهان �سواء كان الق�سم جز ًءا من م�ست�شفى حكومي عام �أو ق�س ًما م�ستق ًال
بذاته.
 - 7جمل�س الق�سم :هو الهيئة الطبية امل�ؤلفة من رئي�س ق�سم الأمرا�ض
الع�صبية والنف�سية واثنني على الأقل من املخت�صني فيه ،ويجوز اال�ستعا�ضة
باملخت�صني من خارج الق�سم عند عدم توفر العدد املطلوب فيه.

مادة (:)2
يكون دخول املري�ض بالذهان اختيار ًيا �أو حجزه �إجبار ًيا بق�سم الأمرا�ض
الع�صبية والنف�سية طب ًقا للأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد التالية.

مادة (:)3
يكون دخول املري�ض بالذهان يف ق�سم الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية اختيار ًيا
بنا ًء على طلبه ومبح�ض �إرادته �إذا كان بال ًغا �سن الر�شد ويف حالة ت�سمح له
بالإف�صاح عن �إرادته ف�إذا مل يكن قد بلغ �سن الر�شد فيكون الدخول االختياري
بنا ًء على طلب الويل �أو الو�صي.

�صفحة 36 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

مادة (:)4
يتم احلجز بق�سم الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية �إجبار ًيا عند اال�شتباه يف
�إ�صابة املري�ض بالذهان �إذا خ�شي من �صدور فعل عنه يخل بالأمن �أو النظام
العام �أو يخ�شى منه على �سالمة املري�ض �أو الغري ،ويكون احلجز يف هذه
احلالة بنا ًء على �أمر من ال�سلطة.
كما يجوز لذوي املري�ض �أن يطلبوا من ال�سلطة اتخاذ �إجراءات احلجز.

مادة (:)5
على جمل�س الق�سم يف حالة احلجز الإجباري �أن يقرر خالل ثمانية و�أربعني
�ساعة من حجز املري�ض ما �إذا كانت حالته ت�ستوجب حجزه ،ويكون احلجز
أ�سبوعا واحدً ا من تاريخ حجزه ف�إذا ارت�أى جمل�س الق�سم بعد
ملدة ال جتاوز � ً
انق�ضاء هذه املدة �أن حالة املري�ض ال ت�سمح له برتك الق�سم جاز له �أن يقرر
متديدها مبا ال يجاوز ال�شهر الواحد كل مرة.
وتخطر ال�سلطة عند كل متديد ولذوي املري�ض �أو اجلهة التي طلبت احلجز
االعرتا�ض على هذا التمديد ،وعلى جمل�س الق�سم �أن ي�صدر قراره يف
االعرتا�ض خالل (� )72ساع ًة من تاريخ و�صوله �إليها ويكون قراره يف ذلك
نهائ ًيا.

مادة (:)6
يخطر رئي�س ق�سم الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية ال�سلطة املخت�صة ح�سب
ثمان و�أربعني �ساعة من تاريخ حجزه
الأحوال بحجز املري�ض �إجبار ًيا خالل ٍ
التخاذ و�سائل حفظ �أمواله.
�صفحة 37 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

مادة (:)7
�إذا كانت اجلهة التي طلبت حجز امل�صاب هي املحكمة وطلبت الإفراج عنه �أو
مثوله �أمامها للمحاكمة �أو اال�ستماع �إىل �شهادته ،فعلى جمل�س الق�سم �أن يقرر
مدى �إمكانية تنفيذ الطلب خالل مدة ال جتاوز ع�شرة �أيام من تاريخ و�صول
الطلب �إليه ،ويكون قرار املجل�س يف حالة الرف�ض م�سب ًبا.

مادة (:)8
�إذا انتهت مدة احلجز دون جتديد جاز للمري�ض �أن يطلب ا�ستمراره بالق�سم،
ويعامل يف هذه احلالة معاملة الدخول االختياري.

مادة (:)9
�إذا ارت�أى جمل�س الق�سم �أن حالة املري�ض املحتجز �إجبار ًيا ت�سمح له بق�ضاء
فرتة جتريبية خارج الق�سم يقرر ال�سماح له برتك الق�سم لتلك الفرتة بعد
�أخذ تعهد من ذويه باملحافظة عليه ومراقبته وحمايته من ال�ضرر �أو الإ�ضرار
بنف�سه �أو بغريه.

مادة (:)10
�إذا تغيب املري�ض املحتجز �إجبار ًيا عن الق�سم دون �إذن وارت�أى جمل�س الق�سم
عدم وجود مانع من ال�سماح له بفرتة جتريبية ،عومل معاملة من �أعطي هذه
الفر�صة م�سب ًقا و�أخطر ال�سلطة بذلك ويف هذه احلالة يجب �أخذ تعهد من
ذوي املري�ض باملحافظة عليه ومراقبته وحمايته من ال�ضرر �أو الإ�ضرار بنف�سه
�أو بغريه.
�صفحة 38 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

مادة (:)11
يعيد جمل�س الق�سم النظر يف حالة املري�ض �إذا ق�ضى الفرتة التجريبية خارج
الق�سم ويقرر ما يراه ب�ش�أنه يف �ضوء ت�صرفاته خالل مدة التجربة.

مادة (:)12
�إذا تطلبت بع�ض حاالت املر�ضى حرا�سة خا�صة فللق�سم اال�ستعانة بال�شرطة
لتوفري ذلك.

مادة (:)13
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر يعاقب على كل
خمالفة لأحكام هذا القانون �أو القرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن مائتي
درهم وال تزيد على خم�سة �آالف درهم.

مادة (:)14
ت�صدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير ال�صحة باال�شرتاك
مع وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

�صفحة 39 -

كتاب  :9الوقاية من الأمرا�ض

مادة (:)15
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
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