قاوون اتحادي رقم ( )81لسىة  9002في شأن تىظيم قيد المواليد و الوفيات
المادة ()1
ك ٙرـجٛن أدكبو ْزا انوبٌَٕ ٚوظذ ثبنكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انًؼبَ ٙانًجُٛخ هش ٍٚكم يُٓب يب نى ٚوغ سٛبم
انُض ثـٛش رنك :
انذٔنخ  :اإليبساد انؼشثٛخ انًزذذح .
انٕصاسح ٔ :صاسح انظذخ .
انٕصٚش ٔ :صٚش انظذخ .
انجٓخ انظذٛخ  :انجٓخ انظذٛخ انزٚ ٙظذس ثزذذٚذْب هشاس يٍ انٕصٚش .
إداسح انـت انٕهبئ : ٙإداسح انـت انٕهبئ ٙك ٙانٕصاسح أٔ أدـذ كشٔػٓب أٔ أ٘ ْٛئخ طذٛخ أٔ أٚخ جٓخ روٕو
ثبخزظبطٓب ٚظذس ثزذذٚذْب هشاس يٍ انٕصٚش .
انهجُخ  :نجُخ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد .
انسهـخ انًذهٛخ انًخزظخ  :انجٓخ انًخزظخ انز ٙرذذدْب انذكٕيخ انًذهٛخ ثكم إيبسح .
االسى انًشكت  :االسى انًكٌٕ يٍ نلظ ٍٛال ٚظهخ أدذًْب يُلشدا اسًب نشخض .
االسى انًضدٔج  :االسى انًكٌٕ يٍ نلظٚ ٍٛظهخ أدذًْب يُلشدا أٔ كالًْب اسًب نشخض .
انًٕنٕد انذ : ٙانًٕنٕد انز٘ ٚظٓش ػه ّٛأ٘ ػشع يٍ أػشاع انذٛبح ثؼذ خشٔجّ أٔ إخشاجّ يٍ أيّ أٚب كبَذ
يـذح انذًم .
انًٕنٕد انًٛذ  :انًٕنٕد انز٘ ال ٚظٓش ػه ّٛأػشاع انذٛبح ػُذ خشٔجّ أٔ إخشاجـّ يٍ األو  ،ػهٗ أال روم يــذح
انذًم ػٍ )  ( 28ثًبَٛخ ٔػشش ٍٚأسجٕػب .
انٕكبح  :انزٕهق انذائى نجًٛغ انٕظبئق انذٕٚٛخ.
المادة ()2
رسش٘ أدكبو ْزا انوبٌَٕ ػهٗ جًٛغ دبالد انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد انز ٙروغ ٔكن أدكبيّ.
المادة ()3
ٚجت إثالؽ إداسح انـت انٕهبئ ٙػٍ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد انز ٙروغ داخم انذٔنخ ٔ ،انجؼثبد انذثهٕيبسٛخ نهذٔنخ ػٍ
انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد انز ٙروغ خبسجٓب ٔرنك ٔكوب ألدكبو ْزا انوبٌَٕ.
المادة ()4
رؼـذ انٕصاسح سجالد نوٛذ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد ثإداسح انـت انٕهبئٔ ، ٙرذذد انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ ًَبرج

ْزِ انسجالد ٔانٕثبئن انثجٕرٛخ ٔانششٔؽ ٔانؼٕاثؾ انٕاجت رٕاكشْب نهوٛذ ك ٙانسجالد ٔإجشاءاد ٔؿشم ٔيـذد
دلظٓب
.
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المادة ()5
ٚجت انزجهٛؾ ػٍ انًٕنٕد انذ ٙك ٙيٕػذ ال ٚزجبٔص ثالثٕٚ ٍٛيب يٍ ٕٚو انٕالدح ٚٔ ،كٌٕ انزجهٛؾ يٍ أدذ انًكهلٍٛ
ثزنك ْٔـى :
 1انًشـشف ػهٗ انٕالدح إٌ ٔجـذ ( انـجٛت أٔ انوبثهخ ) أٔ يـذٚش انًسزشلٗ أٔ انؼٛـبدح أٔ انًشكـــض انظذ ٙأٔانًُشأح انؼوبثٛخ أٔ داس اإلٕٚاء انز٘ رًذ ك ّٛانٕالدح .
 ٔ 2انذ انـلم إرا كبٌ دبػشا أٔ ٔانذرّ .  3انوبئى ػهٗ شئٌٕ األسشح إرا رٕكٗ األة هجم انٕالدح أٔ كبٌ ؿبئجب . 4يٍ دؼش انٕالدح يٍ األهبسة انجبنـ ٍٛدزٗ انذسجخ انشاثؼخ . 5أ٘ أشخبص آخش ٍٚرذـذدْى انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ .ٔال ٚوجم انزجهٛؾ يٍ ؿٛش انًكهل ٍٛثّ ٔ ،ركٌٕ يسئٕنٛخ انزجهٛؾ دست انزشرٛت انًزوذو.
المادة ()6
ٚكٌٕ انزجهٛؾ ػٍ انٕالدح كزبثٛب إنٗ إداسح انـت انٕهبئ ٙانزٚ ٙوغ ك ٙدائشرٓب يذم انٕالدح ٔٚذشس انزجهٛؾ ػهٗ
انًُٕرج انًؼـذ نزنك.
المادة ()7
ٚجت أٌ ٚشزًم انجالؽ ػهٗ انجٛبَبد اٜرٛخ :
 ٕٚ 1و انٕالدح ٔربسٚخّ انٓجش٘ ٔانًٛالد٘ يٕػذب ثبألسهبو ٔانذشٔف ٔسبػزٓب ٔيذهٓب . 2جُس انًٕنٕد ٔاسًّ ٔٚجٕص أٌ ٚكٌٕ اسى انًٕنٕد يشكجب أٔ يضدٔجب . 3االسى انكبيم نكم يٍ انٕانذ ٔانٕانذح ٔربسٚخ يٛالدًْب ٔجُسٛزًٓب ٔدٚبَزًٓب ٔيُٓزًٓب ٔيذم إهبيزًٓب ٔكزنكسهى انٕٓٚخ نكم يًُٓب إٌ ٔجـذ .
  4األسى انكبيم نهًجهؾ ٔربسٚخ يٛالدِ ٔجُسٛزّ ٔيُٓزّ ٔطلزّ ٔرٕهٛؼّ . 5اسى انًششف ػهٗ انٕالدح إٌ ٔجـذ ( انـجٛت أٔ انوبثهخ ) . 6أ٘ ثٛبٌ آخش ٚشٖ انٕصٚش إػبكزّ ثوشاس يُّ.المادة ()8

ٚزؼ ٍٛػهٗ انًٕظق انًخزض ثإجشاء هٛذ انًٕانٛذ أٌ ٚزذون يٍ طذخ انجٛبَبد انًزؼهوخ ثٕاهؼخ انًٛالد ٔيٍ شخظٛخ
ٔطلخ انًجهؾ ػُٓب هجم إجشاء انوٛذ ك ٙانسجالد ٔ ،رنك ٔكوب نًب رذـذدِ انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ.
المادة ()9
رظذس إداسح انـت انٕهبئ ٙشٓبدح انًٛالد نكم يٕنٕد د. ٙ
ٔرسهى شٓبدح انًٛالد إنٗ أدذ ٔانذ٘ انًٕنٕد أٔ إنٗ انًجهؾ ػٍ انٕالدح يٍ أهبسثّ.
ٔرذـذد انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ إجشاءاد انذظٕل ػهٗ يسزخشج سسً ٙيٍ سجالد انًٕانٛذ.
المادة ()11
إرا دـذثذ ٔاهؼخ انًٛالد نهًٕاؿٍ خبسج ان ذٔنخ كؼهٗ ٔانذ انًٕنٕد أٔ أ٘ يٍ أهبسثّ إثالؽ انجؼثّ انذثهٕيبسٛخ
نهذٔنخ نوٛذ ٔاهؼخ انًٛالد ٔرسزخشج شٓبدح يٛالد داخم انذٔنخ ثُبء ػهٗ شٓبدح يٛالد رظـذس يٍ انذٔنـخ انزـٙ
دـذثذ كٓٛب ٔاهؼخ انًٛالد يظـذهخ دست األطٕل .
المادة ()11
رذـذد انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ إجشاءاد هٛذ انًٕنٕد يجٕٓل األثٕ ٍٚانز٘ ٚؼثش ػه ّٛك ٙانذٔنخ.
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المادة ()12
ٚجت انزجهٛؾ ػٍ انًزٕكٔ ٙانًٕنٕد انًٛذ إنٗ إداسح انـت انٕهبئ ٙانز ٙدذثذ ك ٙدائشرٓب انٕكبح ٔرنك خالل
اثُزٔ ٍٛسجؼ ٍٛسبػخ يٍ دظٕل انٕكبح أٔ انٕػغ ٔٚكٌٕ انزجهٛؾ يٍ انًكهل ٍٛثزنك :
 ٔ 1انذ انًزٕك ٙإرا كبٌ دبػشا أٔ ٔانذرّ . 2يٍ دؼش انٕكبح يٍ األهبسة انجبنـ. ٍٛ 3يٍ ٚوـٍ يٍ األ شخبص انجبنـ ٍٛك ٙيسكٍ ٔادذ يغ انًزٕك. ٙ  4طبدت انًذم أٔ انًذٚش أٔ انًسئٕل ك ٙانلُذم أٔ انًسزشلٗ أٔ انًذسسخ أٔ انًُشأح انؼوبثٛخ أٔ داساإلٕٚاء أٔ أ٘ يذم آخـش إرا دذثذ انٕكبح ك ٙأ٘ يُٓب.
 5انـجٛت انز٘ أثجذ انٕكبح . 6أ٘ أشخبص آخش ٍٚرذذدْى انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ .ٔال ٚوجم انزجهٛؾ يٍ ؿٛش انًكهل ٍٛثّ ٔ ،ركٌٕ يسئٕنٛخ انزجهٛؾ دست انزشرٛت انًزوذو ٔٚكٌٕ هٛذ انًٕانٛذ انًٕرٗ
ك ٙسجم خبص.

المادة ()13
 ٚ1كٌٕ انزجهٛؾ ػٍ انٕكبح كزبثٛب إنٗ إداسح انـت انٕهبئ ٙانزٚ ٙزجؼٓب يذم انٕكبح ػهٗ انًُٕرج انًؼذ نزنك .  2رذذد انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ إجشاءاد هٛذ اإلثالؽ ػٍ دبالد انٕكبح انـجٛؼٛخ ٔانجُبئٛخ.المادة ()14
ٚجت أٌ ٚشزًم انجالؽ ػٍ انٕكبح ػهٗ انجٛبَبد اٜرٛخ :
 ٕٚ 1و انٕكبح ٔربسٚخّ انٓجش٘ ٔانًٛالد٘ يٕػذب ثبألسهبو ٔانذشٔف ٔسبػزٓب ٔيذهٓب . 2جُس انًزٕكٔ ٙاسًّ انكبيم ٔجُسٛزّ ٔدٚبَزّ ٔسُّ ٔيُٓزّ ٔيذم إهبيزّ . 3االسى انكبيم نكم يٍ ٔانذ٘ انًزٕك - ٙإرا كبَب يؼشٔكٔ ٍٛجُسزًٓب ٔدٚبَزًٓب ٔيذم إهبيزًٓب.  4سجت انٕكبح . 5األسى انكبيم نهًجهؾ ٔسُّ ٔجُسٛزّ ٔيًُٓزّ ٔطلزّ ٔرٕهٛؼّ . 6ػـذد األسبثٛغ انشدًٛخ إرا كبٌ انزجهٛؾ ػٍ يٕنٕد يٛذ.المادة ()15
ٚزؼ ٍٛػهٗ انًٕظق انًخزض ثإجشاء هٛذ انٕكٛبد أٌ ٚزذون يٍ طذخ انجٛبَبد انًزؼهوخ ثٕاهؼخ انٕكبح ٔيٍ شخظٛخ
ٔطلخ انًجهؾ ػُٓب هجم إجشاء انوٛذ ك ٙانسجالد ٔكوب نًب رذذدِ انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ .
المادة ()16
رظذس إداسح انـت انٕهبئ ٙشٓبدح انٕكبح ٔرذذد انالئذخ انزُلٛزٚخ انًسزُذاد انٕاجت رٕاكشْب ٔ ،رسهى شٓــبدح
انٕكبح إنٗ أدـذ ٔانذ٘ انًزٕك ٙأٔ إنٗ انًجهؾ يٍ أهبسثّ .
ٔرذذد انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ إجشاءاد انذظٕل ػهٗ يسزخشج يٍ سجالد انٕكٛبد .
المادة ()17
إرا دذثذ ٔاهؼخ انٕكبح نهًٕاؿٍ خبسج انذٔنخ كؼهٗ ٔانذ انًزٕك ٙأٔ أ٘ يٍ أهبسثّ إثالؽ انجؼثخ انذثهٕيبسٛخ
نهذٔنخ  ،نوٛذ ٔاهؼخ انٕكبح ٔرسزخشج شٓبدح ٔكبح داخم انذٔنخ ثُبء ػهٗ شٓبدح ٔكبح رظذس يٍ انذٔنخ انزٙ
دذثذ كٓٛب ٔاهؼخ انٕكبح ٔيظـذهخ دست األطٕل.
المادة ()18
ٚوٛذ انًزٕك ٙيجٕٓل انٕٓٚخ ثسجالد انٕكٛبد يغ انزأشٛش ثخبَخ انًالدظبد ثشهى ٔربسٚخ يذؼش انششؿخ انًذشس
كْ ٙزا انشأٌ انًزؼًٍ روشٚش انـجٛت انششػٔ ٙال ٚجٕص دكٍ انجثخ ثـٛش إرٌ يٍ انُٛبثخ انؼبيخ .

المادة ()19
يغ يشاػبح اخزظبص انُٛبثخ انؼبيخ  ،ال ٚجٕص إخشاج جثخ رى دكُٓب نُوهٓب إنٗ انخبسج أٔ إنٗ يذم آخش إال ثؼـذ
سزخ أشٓش ػهٗ األهم يٍ ربسٚخ انٕكبح  ،يب نى ركٍ انٕكبح ثسجت يشع يؼـذ ٚشكم خــشا ػهٗ انظذخ انؼبيخ
كلْ ٙزِ انذبنخ ال ٚسًخ ثإخـشاج انجثخ يـهوب إال ثإرٌ خبص يٍ انٕصاسح .
المادة ()21
إرا روذو شخض نهزجهٛؾ ػٍ يٕنٕد د ٙأٔ يٛذ ثؼذ انًٛؼبد انًذذد نهزجهٛؾ ؿجــوب نهًــبدرٔ ) 12 ٔ 5 ( ٍٛجت ػهٗ
انًٕظق انًخزض هجٕل انزجهٛؾ ٔإجشاء انوٛذ ثبنسجالد ثؼذ انزذون يٍ طذخ انجٛبَبد ٔانًسزُذاد انًوذيخ ٔكوــب
نًب رذذدِ انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ  ،يب نى ٚكٍ هذ يؼٗ يذح سُخ ػهٗ ربسٚخ انٕالدح أٔ انٕكبح كٛزى روذٚى
ؿهت إلجشاء انوٛذ يٍ طبدت انشأٌ ٚج ٍٛك ّٛانجٛبَبد انالصيخ ٔاألدنخ انز ٙرثجذ طذخ انـهت إنٗ إداسح انـت انٕهبئٙ
نزذٛهّ إنٗ انهجُخ انز ٙرظذس هشاسْب ك ٙانـهت ثؼذ رذوٛوّ .
ٔك ٙجًٛغ األدٕال ٚذشس يذؼش ثبنٕاهؼخ ٔٚشسم إنٗ انٕصاسح نزذٛهّ إنٗ انُٛبثخ انؼبيخ انًخزظخ .
المادة ()21
ال ٚجٕص إجشاء أ٘ رظٕٚت أٔ رـٛٛش ك ٙانجٛبَبد انخبطخ ثبسى انًٕنٕد أٔ انًزٕك ، ٙكًب ال ٚجٕص إدذاس أ٘
رـ ٛٛش ك ٙاألسى انكبيم ألدذ انٕانذ ٍٚأٔ كالًْب انٕاسدح ك ٙسجالد هٛذ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد إال ثًٕجت دــكى
هؼبئَٓ ٙبئٚ ٙظذس يٍ انًذكًخ انًخزظخ ٔػهٗ انًٕظق انًخزض ثإجشاء انوٛذ أٌ ٚسجم ثخبَخ انًالدظبد
ثٛبَبد ْزا انذكى ٔكوب نًب رذذدِ انالئذخ انزُلٛزٚخ نٓزا انوبٌَٕ.
المادة ()22
رشكم ثوشاس يٍ انٕصٚش نجبٌ رسًٗ نجبٌ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد ٔٚذذد انوشاس انظبدس ثزشكٛهٓب يوشْب َٔظبو ػًهٓب ،
ٔرخزض ْزِ انهجبٌ ثبنُظش ك ٙؿهجبد رـٛٛش انجٛبَبد انٕاسدح ك ٙشٓبداد انًٛالد ٔانٕكبح ؿٛش انًُظــٕص ػهٓٛب
ك ٙانًبدح ( )21يٍ ْزا انوبٌَٕ ٔثبٚخ اخزظبطبد أخشٖ ٚذذدْب انٕصٚش.
المادة ()23
رزٕنٗ انسهـخ انًذهٛخ رُظٛى انًوبثش ٔإجشاءاد دكٍ انًٕرٗ ٔاإلششاف ػهٓٛب ٔكوب نهوٕأَ ٍٛانُظى انُبكزح كٙ
كم إيبسح ٔثًب ال ٚزؼبسع يغ أدكبو ْزا انوبٌَٕ .
المادة ()24
ٚؼبهت ثبنذجس نًذح شٓش ٔثـشايخ ال رجبٔص (  )15111خًسخ ػشش أنق دسْى أٔ ثإدذٖ ْبر ٍٛانؼوٕثز ٍٛكم يٍ :
 1 -نى ٚجهؾ ػٍ دبنخ ٔالدح أٔ ٔكبح يٍ انًكهل ٍٛثبنزجهٛؾ ثبنًٕػذ انًوشس ؿجوب ألدكبو ْزا انوبٌَٕ .

  2رسجت ك ٙهٛذ يٕنٕد د ٙأٔ يٛذ ثسجالد انوٛذ أكثش يٍ يشح ٔػهٗ انًذكًخ أٌ رذكى ثشـت انوٛذ انًكشس.المادة ()25
ٚؼبهت ثبنذجس يذح ال روم ػٍ سُخ ٔثبنـشايخ انز ٙال روم ػٍ ( " )111.111يبئخ أنق دسْى" ٔال رجبٔص ( ) 511.111

خًسًبئخ أنق دسْى أٔ ثإدذٖ ْبر ٍٛانؼوٕثز ٍٛكم يٍ :
 1رؼًـذ روذٚى ثٛبَبد ؿٛش طذٛذخ أٔ نجـأ إنٗ ؿـشم ادزٛبنٛخ أٔ ٔسب ئم ؿٛش يششٔػخ ثوظـذ هٛـذ يٕنٕد دٗ أٔيٛذ ثبنسجالد ٔػهٗ انًذكًخ أٌ رذكى ثشـت انوٛذ انز٘ ٚثجذ ػـذو طذزّ .
  2أدـذس ا٘ رـٛٛش ك ٙانجٛبَبد انٕاسدح ك ٙسجالد هٛذ انًٕانٛذ أٔ انٕكٛبد دٌٔ طذٔس دكى َٓبئ ٙيٍ انًذكًخانًخزظخ .
 3أرهق أٔ رسجت ػًـذا ك ٙإرالف أٔ ػٛبع أٔ ػٛبع سجم يٍ سجالد هٛذ انًٕانٛذ أٔ انٕكٛبد أٔ أٚخ ٔسهخ يٍأٔساهٓب.
المادة ()26
ال ٚخم رٕهٛغ انؼوٕثبد انًُظٕص ػهٓٛب كْ ٙزا انوبٌَٕ ثأٚخ ػوٕثخ اشذ ُٚض ػهٓٛب أ٘ هبٌَٕ آخــش.
المادة ()27
ٚظـذس ثزذذٚذ ًَبرج انسجالد ًَٔبرج انزجهٛؾ ٔانشٓبداد انًُظٕص ػهٓٛب كْ ٙزا انوبٌَٕ هشاس يٍ انٕصٚش ٔػهٗ
انجٓبد انظذٛخ روذٚى أٚخ ثٛبَبد رـهجٓب انٕصاسح ػٍ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد .
المادة ()28
رؼزجش شٓبداد انًٛالد ٔانٕكبح ٔانًسزخشجبد انشسًٛخ يـٍ سجم هٛذ انًٕانٛذ ٔانٕكٛـبد انظــ بدسح ثًٕجت ْــزا
انوبٌَٕ انٕثبئن انشسًٛخ إلثجبد ٔاهؼز ٙانًٛالد ٔانٕكبح.
المادة ()29
رذذد سسٕو انشٓبداد ٔانٕثبئن ٔأٚخ سسٕو أخشٖ يزؼهوخ ثبنًٕانٛذ ٔانٕكٛبد ثوشاس يٍ يجهس انٕصساء ثُبء ػهٗ
اهزشاح انٕصٚش.
المادة ()31
ٚظذس انٕصٚش انالئذخ انزُلٛزٚخ ٔانوشاساد انالصيخ نزُلٛز أدكبو ْزا انوبٌَٕ.

المادة ()31
ٚهـٗ كم َض أٔ دكى ٚخبنق أٔ ٚزؼبسع يغ أدكبو ْزا انوبٌَٕ  ،كًب ٚهـٗ انوبٌَٕ االرذبد٘ سهى ( )6نسُخ
 1975ك ٙشأٌ رُظٛى هٛذ انًٕانٛذ ٔانٕكٛبد ٔانوٕاَ ٍٛانًؼذنخ نّ ٚٔ ،سزًش انؼًم ثبنهٕائخ ٔاألَظًخ انظبدسح
رُلٛزا نّ ٔرنك كًٛب ال ٚزؼبسع يغ أدكبو ْزا انوبٌَٕ نذ ٍٛطذٔس انهٕائخ ٔانوشاساد انز ٙرذم يذهٓب.
المادة ()32
ُٚشش ْزا انوبٌَٕ ك ٙانجشٚذح انشسًٛخ ٔٚؼًم ثّ ثؼـذ رسؼٕٚ ٍٛيب يٍ ربسٚخ َششِ.

