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    تت�صرف اإدارة الزراعة والرثوة ال�صمكية بقطاع ال�ص�ؤون القت�صادية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون 
املجل�س  اقر  وقد  التنفيذية  ولئحته  باحلي�ان  الرفق  )نظام(  قان�ن  بطباعة  العربية  اخلليج  لدول 
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية تطبيق القان�ن )النظام( ب�صكل اإلزامي يف الدورة الثانية 
جلنة  اأقرت  كما   ، ال�صع�دية  العربية  باململكة  الريا�س  يف  عقدت  والتي   ، )دي�صمرب2011(  والثالثني 
)ي�ني�  والع�صرين  الثاين  اجتماعها  يف  )النظام(  القان�ن  لهذا  التنفيذية  الالئحة  الزراعي  التعاون 
2011م( ، الذي عقد يف اب�ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة ، ويعترب قان�ن )نظام( الرفق باحلي�ان 
ت�جها من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف حت�صني املعاملة والرفق باحلي�ان مت�صيا مع 
تعاليم الدين الإ�صالمي احلنيف ، ففي احلديث الذي اأخرجه ال�صيخان عن ابن عمر ر�صي اهلل عنهم 
)عذبت امراأة يف هرة حب�صتها حتى ماتت فدخلت النار ، ل هي اأطعمتها ول �صقتها اإذ هي حب�صتها ، ول 
هي تركتها تاأكل من خ�صا�س الأر�س ( ، ويف رواية اأخرى ) دخلت امراأة النار يف هرة حب�صتها فال هي 
اأطعمتها ول جعلتها تاأكل من خ�صا�س الأر�س( ، وميكن الق�ل اأن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

�صباقا لنظرائه من التجمعات الإقليمية الأخرى يف اإعداد مثل هذا القان�ن )النظام(.
    وتاأتي طباعة هذا القان�ن )النظام( �صمن املنهجية العامة التي تتبعها الأمانة العامة لدول جمل�س 
متناول  حتت  اجنازاتها  لتك�ن  وال��ص�ح  وال�صفافية  املعل�مة  ن�صر  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
اجلميع اإميانا منها باأهمية اأن يطلع اجلميع على مكت�صبات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
اجلميع  اأمام  الفر�صة  اإتاحة  وكذلك  تخ�ص�صاتهم  مبختلف  للمعنيني  مرجعا  ولتك�ن  لال�صتفادة 
لالطالع على القرارات التي تبنتها دول املجل�س يف جمال الأنظمة والت�صريعات امل�صرتكة ، يعترب هذا 
القان�ن )النظام( �صمن امل�صار العام لالإجنازات التي حتققت يف املجال الزراعي واجله�د املثمرة التي 

يق�م بها اأ�صحاب املعايل ال�زراء املعنيني بالزراعة يف دول املجل�س.
    يتك�ن القان�ن )النظام( من �صتة ع�صر مادة ، وحتت�ي الالئحة التنفيذية على ت�صعة اأب�اب وخم�صة 
ع�صر مادة ، يت�صمن الباب الأول التعاريف والباب الثاين يتطرق اإىل معايري ممار�صات الرفق باحلي�ان 
، والباب الثالث ي�صرع واجبات �صاحب احلي�ان والباب الرابع يت�صمن �صروط اإقامة املن�صاآت احلي�انية ، 
واخلام�س تندرج يف م�اده م�صئ�ليات وواجبات الأ�صخا�س املخ�ل�ن ، والباب ال�صاد�س يحت�ي على امل�اد 
التي تنظم نقل احلي�انات ، والباب ال�صابع ينظم ا�صتخدام احلي�انات لالأغرا�س العلمية وت�صرح م�اد 

الباب الثامن اآلية التخل�س من احلي�انات النافقة ، ويت�صمن الباب التا�صع اأحكام ختامية.

                                                                                                                  اإدارة الزراعة والرثوة ال�صمكية 

مقدمة: 
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اأمامها ما مل يقت�س �صياق الن�س غري  يق�صد بالتعابري وامل�صطلحات التالية املعاين املبينة 
ذلك:

 املجل�س  : 

دول املجل�س : 

املجل�س العلى    :

الدولة  : 

 اجلهة املخت�صة : 

رئي�س اجلهة  املخت�صة : 

امل�ظف�ن املخ�ل�ن :

احلي�ان :

املن�صاآت :

و�صائل النقل :

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

اإحدى الدول الأع�صاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

ال�زارة اأواجلهة امل�صئ�لة  عن الزراعة والرثوة احلي�انية يف الدولة. 

اأو  البيطرية  امل�صتح�صرات  اأو  احلي�انية  الرثوة  و  الزراعة  عن  امل�صئ�ل  ال�زير 

رئي�س اجلهة امل�صئ�لة. 

التنفيذية  ولئحتها  القان�ن  هذا  اأحكام  بتنفيذ  املخ�ل�ن  الر�صمي�ن  امل�ظف�ن 

ممن لديهم �صفة ال�صبطية الق�صائية. 

جميع ان�اع احلي�انات ومنها الطي�ر، والزواحف ، والربمائيات ، والأ�صماك. 

 اأي مكان حتتفظ اأو حتتجز اأو ت�صت�لد اأو تربي اأو تذبح اأو تعالج فيه احلي�انات 

وت�صمل الأماكن العامة واخلا�صة .

الربي  النقل  و�صائل  كافة  وت�صمل  احلي�انات  نقل  خاللها  من  يتم  و�صيلة  اأية 

والبحري واجل�ي. 

املادة )1(
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املادة ) 2 (:ـــــــــــــــــــــــ  
على مالك احلي�انات والقائمني على رعايتها اتخاذ جميع الحتياطات التي ت�صمن عدم الأ�صرار 

اأو احلاق الأذى اأو الت�صبب يف اأمل اأو معاناة احلي�انات ويجب عليهم ب�جه خا�س الإلتزام مبا يلي : 

اأ - ت�فري املن�صاآت املنا�صبة والظروف املعي�صية ال�صرورية لإي�اء احلي�انات. 

ب - ت�فري العدد الكايف من العاملني امل�ؤهلني ممن لديهم القدرة املنا�صبة واملعرفة والكفاءه املهنية 

بالأم�ر املتعلقة بالرفق باحلي�ان. 

ج - معاينة احلي�انات وتفقد اأح�الها مرة واحدة على الأقل يف الي�م. 

د - عدم اإطالق �صراح اأي حي�ان يعتمد بقاءه على الإن�صان ويف حالة الرغبة يف التخلي عنه يتم ذلك 

بالتن�صيق مع اجلهة املخت�صة. 

هـ - متابعة احلالة ال�صحية للحي�انات وعر�صها على الطبيب البيطري للك�صف عليها ومعاجلتها 

واإتخاذ ما يلزم يف هذا ال�صاأن .

املادة )3(:ـــــــــــــــــــــــ 
القان�ن  هــذا  اأحــكــام  تطبيق  من  والتاأكد  للتفتي�س  من�صاأة  اأي  دخــ�ل  املخ�لني  للم�ظفني  يحق   - اأ 

)النظام( ولئحته التنفيذية واإذا كانت املن�صاأة منازل �صكنية خا�صة فيتعني احل�ص�ل على اإذن م�صبق 

من اجلهة املعنية بالدولة. 

املن�صاآت  داخــل  حي�انات  اأيــة  لفح�س  منا�صبا  يرونه  مبن  الإ�صتعانة  املخ�لني  للم�ظفني  يحق   - ب 

واإجراء الإختبارات واأخذ العينات التي يرى اأنها �صرورية. 
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الالزمة  الت�صهيالت  يقدم  اأن  من�صاأة  اأيــة  داخــل  امل�صئ�ل عن احلي�انات  ال�صخ�س  اأو  املالك  على   - ج 

لالأ�صخا�س املخ�لني مبا يف ذلك امل�صاعدة يف ال�صيطرة على احلي�انات للفح�س واأخذ العينات وتقدمي 

اأية وثائق ذات عالقة باحلي�انات تطلب منهم. 

التعرف على كل  املخ�لني و�صع عالمات مميزة على احلي�انات بطريقة متكن من  د - للم�ظفني 

اإل مب�افقة م�صبقة مــن اجلهة  اإزالـــة هــذه العالمات عــن احلــيــ�انــات  حــيــ�ان على حــدة، و ليــجــ�ز  

املخت�صة.

املادة ) 4 (:ـــــــــــــــــــــــ 
اأن تخ�صع املن�صاآت لل�صروط ال�صحية والفنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن  يجب 

)النظام (.

املادة ) 5 (:ـــــــــــــــــــــــ 
يجب تغذية احلي�انات مبا يتنا�صب مع عمرها ون�عها وبكميات كافية تبقيها ب�صحة جيدة. 

املادة ) 6 (:ـــــــــــــــــــــــ 
يجب نقل احلي�انات بطريقة ت�صمن �صالمتها، وعدم تعر�صها لالإ�صابات اأو ال�صرر، وحتدد الالئحة 

التنفيذية لهذا القان�ن )النظام( ال�صروط وامل�ا�صفات ال�اجب ت�فرها يف و�صائل النقل. 

املادة ) 7 (:ـــــــــــــــــــــــ  
يحظر عر�س اأو الإجتار باأي حي�ان تظهر عليه اأعرا�س مر�صية اأو اإعياء. 
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املادة ) 8 (:ـــــــــــــــــــــــ  
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن ) النظام ( اأ�ص�س و�ص�ابط تنظيم املعار�س العامة اأو املناف�صات 

اأو عرو�س احلي�انات لأغرا�س جتارية اأو اأية اأغرا�س اأخرى. 

املادة ) 9 ( :ـــــــــــــــــــــــ 
يحظر ترك احلي�انات يف غري املكان املخ�ص�س لها اأو تركها مهملة، ويحق للجهة املخت�صة الت�صرف 

لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  وال�ص�ابط  لل�صروط  طبقا  ال�صائبة  اأو  املهملة  احلي�انات  يف 

القان�ن )النظام (. 

املادة ) 10 (:ـــــــــــــــــــــــ  
1 - يحظر ا�صتخدام احلي�انات لأغرا�س التجارب العلمية اإل بعد احل�ص�ل على ترخي�س من اجلهة 

املخت�صة. 

لأغرا�س  احلي�انات  باإ�صتخدام  ال�صادرة  الرتاخي�س  لقيد  املخت�صة  اجلهة  لــدى  �صجل  ين�صاأ   -  2

التجارب العلمية.

املادة ) 11 ( :ـــــــــــــــــــــــ 
التنفيذية  ( ولئحته  النظام   ( القان�ن  هذا  لأحكام  امل�صتحقة طبقاً  الر�ص�م  املخت�صة  اجلهة  حتدد 

وذلك بعد م�افقة اجلهات املعنية بالدولة.
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املادة ) 12 (:ـــــــــــــــــــــــ  
يج�ز للمت�صرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القان�ن) النظام ( التظلم للجهة املخت�صة 

وفقاً لالإجراءات املتبعة يف كل دولة.

املادة ) 13 (:ـــــــــــــــــــــــ 
اأو  يرتك لكل دولة حتديد العق�بات والغرامات الالزمة ملن يخالف اأحكام هذا القان�ن ) النظام ( 

لئحته التنفيذية.

املادة )  14 (:ـــــــــــــــــــــــ 
تعتمد جلنه التعاون الزراعي الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن ) النظام ( ب�صكل اإلزامي.

املادة ) 15 (:ـــــــــــــــــــــــ 
للجنة التعاون الزراعي حق تف�صري واإقرتاح تعديل هذا القان�ن ) النظام ( ول يك�ن التعديل نافذاً اإل 

بعد اإعتماده من قبل املجل�س الأعلى ، وي�صري يف �صاأن نفاذه ذات الإجراءات املن�ص��س عليها يف املادة )16 (.

املادة ) 16 (:ـــــــــــــــــــــــ 
يعمل بهذا القان�ن )النظام( ب�صكل اإلزامي بعد مائة وثمان�ن ي�ماً من اإقراره من قبل املجل�س الأعلى.



الالئحة التفيذية 
لقان�ن )نظام( الرفق باحلي�ان

مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
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 قان�ن ) نظام ( الرفق باحلي�ان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اأو اإ�صطراب يف اأي  كل تغيري عن ال�ص�رة الطبيعية للحي�انات وي�ؤدي اإىل خلل 

اأو  العمليات احلي�ية الطبيعية للحي�انات مما ي�ؤثر على �صحة احلي�انات  من 

رعايتها.

 املالك اأو من ميلك ال�صيطرة الفعلية على احلي�ان واملتمثلة يف الرقابة والت�جيه 

ال�صخ�س امل�ؤهل علمياً لرعاية احلي�انات ويق�م ب��صع وت�صميم برامج الرعاية 

باملن�صاأة وكتابة التقارير وي�صرف على مالحظ احلي�انات.

�صخ�س يق�م بتنفيذ الربامج الي�مية واخلا�صة برعاية احلي�انات.

املخت�صة  ال�صلطة  وتق�م  للحي�انات  منا�صبة  حظائر  بها  خا�صة  اأو  عامه  من�صاأة 

اأو امل�صادرة بها  اإذا كانت عامة والعمل على رعاية احلي�انات املحتجزة  باإن�صائها 

وتخ�صع لإ�صراف اجلهة املخت�صة ، كما ت�صرف ال�صلطة املخت�صة عليها اذا كانت 

خا�صة.

اأي اإ�صتخدام غري �صرعي للحي�انات من قبل الإن�صان لالأغرا�س اجلن�صية.

يق�صد بالتعابري وامل�صطلحات التالية املعاين املبينة اأمامها ما مل يقت�س �صياق الن�س 
غري ذلك :

املادة )1(:ـــــــــــــــــــــــ 

الباب االأول

تعاريف

القان�ن :

املر�س : 

�صاحب احلي�ان :

مراقب احلي�انات :

مالحظ احلي�انات :

مركز اي�اء احلي�ان :

التعدي اجلن�صي :
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الباب الثاين
معــــــاييــــــر ممــــــار�صــــــات الرفــــــق باحليــــــوان

املادة ) 2 (:ـــــــــــــــــــــــ 
1 - على اجلهة املخت�صة اإ�صدار قرارات خا�صة ب�صروط ومعايري املمار�صات العملية للرفق لكافة ان�اع 

وامل�ؤ�ص�صات  الهيئات  باتباعها من جميع  يتنا�صب مع طبيعتها ون�عيتها لتك�ن ملزمة  احلي�انات مبا 

العامة واخلا�صة.

2 - تق�م اجلهة املخت�صة مبراقبة تطبيق املعايري القيا�صية على املن�صاآت واملمار�صات العملية لربامج 

الرعاية والتدقيق مبا يتنا�صب ون�عية احلي�انات املت�اجدة يف تلك املن�صاآت.

واملعايري  لل�صروط  العملي  التطبيق  بكيفية  خا�س  اإر�صادي  دليل  اإ�صدار  املخت�صة  اجلهة  على   -  3

للمار�صات العملية التي ت�صعها اجلهة املخت�صة لكل ف�صيلة حي�انية على حدة.

الق�صــــــوة علــــــى احليــــــوانــــــات
املادة ) 3 (:ـــــــــــــــــــــــ 

مبا ل يتعار�س مع الق�انني الأخرى تعترب معاملة مالك اأو �صاحب احلي�انات لها قا�صية وخمالفة 

لأحكام قان�ن ) نظام ( الرفق باحلي�ان لدول جمل�س التعاون اخلليجي ولئحته التنفيذية ويقع حتت 

طائلة العق�بات املن�ص��س عليها اإذا قام باأٍي من الأعمال التالية :

وماء  غذاء  ت�فري  دون  تركها  اأو  عنها  التخلي  اأو  التغذية  �ص�ء  اأو  لالإهمال  احلي�انات  تعري�س   -  1

وبكميات كافية و�صاحلة لالإ�صتهالك اأو عدم اإعطائها ق�صطاً كافياً من الراحة.

2 - اإ�صتخدام الق�ص�ة يف فرتة اإعداد احلي�انات للذبح يف امل�صالخ اأو غريها كال�صرب على الراأ�س اأو قطع 

اأربطة املفا�صل اأو فقاأ  العي�ن اأو ال�صعق الكهربائي.

3 - اإجهاد احلي�انات يف العمل اأو ال�صباقات اأو خالفه دون مراعاة لعمرها اأو حالتها ال�صحية.
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4 - اإ�صتخدام احلي�انات ب�ص�رة منافية لطبيعتها يف اأداء العرو�س الفنية اأو الرتفيهية كحلبات.

امل�صارعة وال�صريك.

5 - اإعطاء احلي�انات اأية اأدوية حمفزة للنم� اأو اأية اأغذية اأو اإ�صافات علفية غري م�صرح بها من اجلهة 

املخت�صة ، اأو تعري�صها لالأذى اأو النف�ق من خالل الإهمال يف تخزين ال�صم�م اأو املطهرات واملنظفات 

ال�صناعية اأو اأية م�اد كيمائية اأخرى.

6 - حجز احلي�انات اأو نقلها بطريقة اأو ب��صيلة غري مهياأة اأو خلط اأن�اع خمتلفة من احلي�انات مع 

بع�صها البع�س دون مراعاة للجن�س اأو العمر اأو الف�صيلة مع عدم تقدمي ما يلزمها من غذاء اأو ماء 

اأو ته�ية جيدة.

7 - عر�س اأو الإجتار باأي حي�ان مري�س اأو م�صاب.

8 - رفع احلي�انات غري قادرة على القيام اأو �صحبها بطريقة م�ؤملة ت�صبب لها اجلروح اأو الكدمات 

اأو الك�ص�ر اأو اخللع.

9 - ممار�صة اأي �ص�رة من �ص�ر التعدي مبا فيها التعدي اجلن�صي على احلي�انات.

اأية  اأو  البطيء،  امل�ت  طرق  كا�صتخدام  رحيمة  غري  بطريقة  املري�صة  احلي�انات  من  التخل�س   -  10

طريقة ت�صبب لها رعباً اأو فزعا،ً اأو حتدث لها اأملا �صديداً دون اأي مربر اأو تقدمي ال�صم عمداً لها.
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الباب الثالث
واجبــــــات �صــــــاحــــــب احليــــــوان

املادة ) 4 (:ـــــــــــــــــــــــ 
يجب اأن يتحمل  �صاحب احلي�انات امل�صئ�ليات التالية :

1- ت�فري العمالة امل�ؤهلة والكافية لرعاية احلي�انات وفقاً لن�عيتها.

2- تهيئة وت�فري املكان املنا�صب لإي�اء احلي�انات وفقاً لن�عيتها، واأعدادها وطبيعتها.

3- ت�فري الرعاية والعالج للحي�انات ب�ص�رة دائمة وحتت اإ�صراف طبيب بيطري.

4- ت�فري املاء والغذاء للحي�انات وفق اإحتياجاتها الطبيعية كماً ون�عاً ومبا يتالءم وف�صيلة احلي�انات 

ومدى اإ�صتجابتها له.

5- ت�فري الظروف البيئية املنا�صبة للحي�ان طبقاً لف�صيلته.

ت�فري  ب�ص�رة منتظمة مع  اأقفا�صها  اأو  اإي�ائها مع تطهري حظائرها  واأماكن  احلي�انات  تنظيف   -6

فر�صة نظيفة ومنا�صبة.

7- الإحتفاظ ب�صجالت لالأ�ص�ل ال�راثية للحي�انات وللتغذية وللحالة ال�صحية والطبية والإنتاجية 

ول�صيانة املن�صاآت.

املادة ) 5 (:ـــــــــــــــــــــــ 

يجب الإلتزام بالالأم�ر التالية عند حث احلي�ان على احلركة :

1 -  ي�صمح با�صتخدام الع�صى البال�صتيكية والأعالم وال�صياط الق�صرية ) باأل�صنة جلدية اأو قما�صية ( 

دون الت�صبب يف اإنهاك احلي�ان.

2- مينع اإ�صتخدام اأدوات احلث على احلركة خا�صة الكهربائية اإل يف حالت الدفاع عن النف�س ) ت�صتخدم 

لإ�صابة احلي�انات املفرت�صة يف الأ�صر بال�صلل امل�ؤقت ( كما يحظر  اإ�صتخدامها يف وخز الأماكن احل�صا�صة 
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للحي�انات ول ي�صمح بتكراره يف حالة عدم اإ�صتجابة احلي�انات اأو التقدم يف ال�صري.

3 - مينع اإ�صتخدام اأية و�صيلة م�ؤملة مثل ل�ي الذنب ) الذيل ( وكما�صة الأنف اأو ال�صغط على العينني 

والأذنني والأع�صاء التنا�صلية اخلارجية.

4 - مينع اإ�صتخدام الع�صا الكبرية وذات الراأ�س احلاد اأو املعدين.

5 - مينع اإ�صتخدام ال�صراخ  ال�صديد اأو اثارة ال�صجيج الق�ي لإجبارها على ال�صري.

�صــــــروط التعــــــامــــــل مــــــع احليــــــوانــــــات
املادة ) 6 (:ـــــــــــــــــــــــ 

واخلربة  بالكفاءة  رعايتها  على  القائمني  العاملني  اأو  احلي�انات  اأ�صحاب  اأو  مالكي  يتمتع  اأن  يجب 

والدراية يف التعامل مع احلي�انات وفق ف�صائلها طبقا لالآتي :

1 - اخلربة والكفاءة والتدريب يف الرعاية والعناية باحلي�انات.

2- القدرة على التعامل والت�صرف مع احلي�انات يف الأح�ال العادية والطارئة.

وحالة  واجلن�س،  والعمر،  الف�صيلة،  وفق  وخ�صائ�صها  واإحتياجاتها  احلي�انات  �صل�كيات  تفهم   -  3

احلي�انات.

4 - معرفة املبادئ ال�صحية العامة للعناية باحلي�انات وت�صمل :

اأ - الأعرا�س العامة لالأمرا�س.

ال�صعر والإ�صعافات  ب - بع�س الإجراءات ال�صحية مثل تقليم الأظافر واحل�افر وجز ال�ص�ف وق�س 

الأولية والإجراءات العامة لل�قاية من الأمرا�س مثل التنظيف. والتطهري والإلتزام بتعليمات الأمن 

احلي�ي.

ج - العالمات الأولية لل�لدة والإجها�س.

5 - معرفة الق�انني والل�ائح املتعلقة بالرفق باحلي�انات.
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الباب الرابع
�صــــــروط اإقامــــــة املن�صــــــاآت احليوانــــــية

املادة ) 7 (:ـــــــــــــــــــــــ 
1- على �صاحب احلي�ان ت�فري املكان املالئم لالإحتماء واملبيت واملت�افق مع ن�عية وطبيعة هذه احلي�انات 

من حيث امل�صاحة الكافية وحتت ظروف مناخية مالئمة ملمار�صة ن�صاطها ب�ص�رة طبيعية

2- حتدد اجلهة املخت�صة م�ا�صفات واإ�صرتاطات املن�صاآت احلي�انية التجارية التي تربى فيها احلي�انات.

تنظيــــــم املعــــــار�س واملناف�صــــــات واالإجتــــــار باحليوانــــــات
املادة ) 8 (:ـــــــــــــــــــــــ 

1- يحظر تنظيم املعار�س والأ�ص�اق العامة اأو اخلا�صة اأو اإقامة املناف�صات اأو عرو�س للحي�انات لأغرا�س 

جتارية اأو اأية اأغرا�س اأخرى اإل بعد احل�ص�ل على ترخي�س من اجلهات املعنية وفقاً لل�صروط وال�ص�ابط 

املن�ص��س عليها يف هذا القان�ن ) النظام (.

2- يحظر على �صاحب احلي�ان تقدميه للعر�س اأو الإجتار به يف حالة ظه�ر اأي اأعرا�س مر�صية عليه 

املخت�صة عزل هذا احلي�ان عن  املخالفة يحق للجهة  الهزال ويف حالة  اأو  الإعياء والإجهاد  اأو عالمات 

�صاحبه اأو نقله اإىل مكان اآخر للعزل حتت اإ�صراف اجلهة املخت�صة وعلى نفقة �صاحبها لعمل الفح��صات 

الالزمة.

والن�ع  العدد  ملعرفة  �صجالت خا�صة  بها يف  الإجتار  اأو  يتم عر�صها  التي  احلي�انات  ت�صجيل  يتم  اأن   -3

وال�صاللة واجلهة امل�ردة واحلالة ال�صحية.

يف  كما  الرتفيهية  احلي�انات  ولعرو�س  امل�ؤقتة  احلي�انية  املعار�س  لأن�صطة  م�ؤقتاً  ترخي�صاً  يعطى   -4

ال�صريك.
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�صــــــروط ترخيــــــ�س املن�صـــــاآت احليوانيــــــة التجاريــــــة
املادة ) 9 (:ـــــــــــــــــــــــ 

1- يجب احل�ص�ل على ترخي�س من اجلهة املخت�صة قبل اإقامة اأية من�صاأة حي�انية.

2- يجب اأن يرفق بطلب الرتخي�س املقدم لعر�س احلي�انات يف حدائق احلي�انات اأو حدائق الطي�ر اأو 

حدائق الأطفال اأو اأماكن تاأجري احلي�انات اأو ال�صريك اأو مثيلتها خمطط مل�قع املن�صاأة واآخر تف�صيلي 

ملبانيها ومن�صاآتها املختلفة مع خطة الت�صغيل مت�صمنه العمالة.

3- على كل من�صاأة حي�انية جتارية اأن تعني طبيب بيطري ب�صفة دائمة ويتعني اأن يك�ن مرخ�صاً من قبل 

اجلهة املخت�صة مبزاولة مهنة الطب البيطري وي�صتثنى من ذلك املن�صاآت التجارية اأو الرتفيهية امل�ؤقتة 

حيث يكتفى باإ�صراف طبيب بيطري اأو عيادة بيطرية اأو م�صفى بيطري.

4- ت�صدر اجلهة املخت�صة ترخي�س لكل مراقب ومالحظ احلي�انات باأي من�صاأة حي�انية جتارية من قبل 

اجلهة املخت�صة، وذلك بعد ت�افر ال�صروط التالية :

اأ - اإجراء اإختبار كفاءة يف التعامل مع احلي�انات.

ال�صهادات العلمية املعادلة وامل�ثقة ح�صب الأ�ص�ل يف جمال رعاية  ب - على مراقبي احلي�انات تقدمي 

احلي�انات.

املجال  ذات  يف  �صن�ات   5 عن  تقل  ل  خربة  �صهادات  لديهم  تك�ن  اأن  احلي�انات  مراقبي  يف  ي�صرتط   - ج 

وم�ثقة ح�صب الأ�ص�ل.

د - يكتفى ب�صهادة خربة مدتها �صنتان ملالحظي احلي�انات يف ذات املجال وم�ثقة ح�صب الأ�ص�ل.

5 - ت�صدر اجلهة املخت�صة ترخي�صاً م�ؤقتاً للمن�صاآت اجلديدة بال�صروط الآتية :

اأ - تك�ن مدة الرتخي�س ح�صب ن�ع وحجم املن�صاأة على اأن  ل تتجاوز مدة �صنة واحدة.

ب - يجدد الرتخي�س ولنف�س املدة يف حالة عدم اإكتمال املن�صاآت والهيكل ال�ظيفي.
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ج - يلغى ترخي�س املن�صاأة اإذا مل تكتمل مباين املن�صاأة وهيكلها ال�ظيفي خالل الفرتة التي حتددها اجلهة 

املخت�صة.

6 - حتدد اجلهة املخت�صة مدة الرتخي�س الدائم للمن�صاأة.

الرفق  اإنتهاك �صاحب الرتخي�س لقان�ن  اإذا ثبت  املن�صاأة احلي�انية  املمن�ح لت�صغيل  7 - ي�صحب الرتخي�س 

باحلي�ان لدول املجل�س اأو الل�ائح ال�صادرة عنه اأو اإذا ف�صل يف ال�فاء ب�صروط الرخ�صة التي ت�صدرها اجلهة 

املخت�صة.
الباب اخلام�س

م�صئوليــــــات وواجــــــبات االأ�صخــــــا�س املخــــــولون 
م�صئوليــــــات االأ�صخــــــا�س املخــــــولــــــون

املادة ) 10 (:ـــــــــــــــــــــــ 
اأحكام  اأو خا�صة للتفتي�س والتاأكد من تطبيق  اأى من�صاأة �ص�اء كانت عامة  يحق للم�ظفني املخ�لني دخ�ل 

قان�ن ) نظام ( الرفق باحلي�ان وهذه الالئحة ووفقا لالآتي :

1 -  يج�ز الإ�صتعانه بالأجهزة الأمنية بالدولة.

2- احل�ص�ل على اإذن م�صبق من اجلهة الق�صائية املعنية بالدولة اإذا كانت املن�صاأة منازل �صكنية. 

واجبــــــات االأ�صخــــــا�س املخــــــولــــــون
املادة ) 11 (:ـــــــــــــــــــــــ 

1 - اإذا ثبت للم�ظفني املخ�لني اأن احلي�انات تتعر�س لالإهمال يف الرعاية اأو خلطر ما يتعني عليهم تقدمي 

ال��صع  اإىل �صاحب احلي�ان لت�صحيح  اإر�صادات عامة  الرفق باحلي�ان يف �ص�رة  امل�ص�رة والن�صح مبتطلبات 

ول�صمان الإمتثال لقان�ن الرفق باحلي�ان لدول املجل�س اأو الل�ائح ال�صادرة مبقت�صاه.

2 -  يف حالة تكرار الإهمال من قبل �صاحب احلي�ان تتم م�صادرة احلي�ان نهائياً وفقا لالإجراءات القان�نية 

املعم�ل بها يف كل دولة :
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اأ -  حماية احلي�انات من الأذى واإحتجازها يف مكان �صحي وتاأمني متطلبات الرفق بها.

النقل والرعاية ال�صحية والبيطرية للحي�انات ط�ال فرتة التحفظ  ب-  يتحمل �صاحب احلي�ان تكاليف 

عليها.

التخل�س منها  اأو  اآخرين  وهبها ملالك  اأو  بالبيع  فيها  والت�صرف  التحفظ على احلي�انات وم�صادرتها    -  3

بطريقة رحيمة يف حالة ال�صرورة وحتت اإ�صراف بيطري ويف حالة عدم ظه�ر مالكها الأ�صليني اأو التعرف 

عليهم خالل مدة اأق�صاها خم�صة ع�صر ي�ماً.

الباب ال�صاد�س
نــــــقــــــــــــل احليــــــــــــوانــــــــــــات

واملعايري  لل�صروط  ووفقاً  املخت�صة  اجلهة  من  لها  املرخ�س  النقل  و�صائل  يف  اإل  احلي�انات  نقل  يج�ز  ل 

واملمار�صات العملية القيا�صية للمنظمة العاملية لل�صحة احلي�انية. 

الباب ال�صابع
اإ�صتخدام احليوانات لالأغرا�س العلمية

املادة ) 13 ( :ـــــــــــــــــــــــ 

املخت�صة  بعد احل�ص�ل على ترخي�س من اجلهة  اإل  العلمية  التجارب  اإ�صتخدام احلي�انات لأغرا�س  يحظر 

وين�صاأ لدى هذه اجلهة �صجل خا�س لقيد الرتاخي�س ال�صادرة لهذا الغر�س ول يتم منح الرتخي�س اإل بعد 

اإ�صتيفاء الآتي : 

1 - طلب مبني به الأبحاث التي �صيتم اإجراوؤها واملربرات العلمية لهذه التجربة والتي من اأجلها �صتخ�صع 

هذه احلي�انات للتجارب. 

2 - خطة العمل مت�صمنة الإحتياطات املتبعة واإجراءات الأمن احلي�ي والأدوات وامل�اد البي�جلية امل�صتخدمة. 
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3- اأ�صماء الباحثني وامل�صاركني وم�ؤهالتهم. 

4 - يجب اأن تك�ن احلي�انات امل�صت�ردة لغر�س البحث العلمي خا�صعة لإ�صراف بيطري ببلد املن�صاأ. 

5 - يجب اأن حت�صل اجلهة امل�صت�ردة على ترخي�س اإ�صترياد من اجلهة املخت�صة. 

6- ل يج�ز اإ�صتخدام احلي�انات يف اأكرث من جتربة اإل اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك وبعد اأخذ م�افقة كتابية 

من اجلهة املخت�صة. 

العلمية ت�صكيل جلنه داخلية  التجارب  التي ت�صتخدم احلي�انات يف  البحثية  امل�ؤ�ص�صات  7- يجب على جميع 

ملراقبة اإ�صتخدام هذه احلي�انات مع ت�فري الرعاية ال�صحية والطبية من قبل طبيب بيطري خمت�س وعمالة 

تتمتع بنف�س الكفاءات ال�رادة باملادة ال�صاد�صة من هذه الالئحة. 

8- امل�افقة على قيام اجلهة املخت�صة بالإ�صراف على خط�ات تنفيذ البحث ومتابعة نتائجه. 

9- اأن يك�ن �صمن �صيا�صة اجل�دة للم�ؤ�ص�صة القائمة على اإ�صتخدام احلي�انات يف التجارب لل�صيا�صات التالية: 

اأ - العمل على تخفي�س عدد احلي�انات امل�صتخدمة. 

ب - حت�صني الأ�صاليب امل�صتخدمة يف التجارب قدر الإمكان. 

ج - اأن يتم الإ�صتغناء عن احلي�انات باإيجاد طرق بديلة اإن اأمكن. 

د - الإلتزام باملتطلبات الأ�صا�صية للرفق باحلي�ان واملذك�رة يف هذه الالئحة .

هـ - تعريف العاملني بامل�ؤ�ص�صة بهذه ال�صيا�صات والإلتزام بها من قبلهم يف كافة مراحل العمل. 

بال�صحة  املتعلقة  الق�انني  الأمر وفق  اإذ لزم  النافقة وخملفاتها  التخل�س من جثث احلي�انات  اأن يتم   - ع 

وال�صالمه البيئية. 
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الباب  الثامن 
التخــــــلــــــ�س مــــــــــــن احليــــــــــــوانــــــــــــات 

املادة ) 13 (:ـــــــــــــــــــــــ  
1- مينع التخل�س من احلي�انات اإل يف حالت ال�صرورة الق�ص�ى مثل حدوث وباء مر�صي اأو اإ�صابة احلي�ان 

باأي اعاقة حت�ل دون اإ�صتمرار حياته ب�ص�رة طبيعية. 

2- اإذا اإ�صتدعى الأمر التخل�س من احلي�انات كما يف حالت مكافحة الأمرا�س يراعي يف ذلك طريقة الذبح 

اإ�صراف طبيب بيطري خمت�س ل�صمان  التخل�س حتت  اأن تتم عملية  اأخرى رحيمة كما يجب  اأي طريقة  اأو 

فعاليتها والإلتزام ب�صروط الرفق باحلي�ان و�صالمة العاملني وال�صالمة العامة. 

3- عند التخل�س من احلي�انات بالذبح اأو التخل�س فاإنه يجب التخل�س من جثث احلي�انات النافقة وخملفاتها 

من  للتخل�س  عمالة  ت�فري  يجب  كما  احلي�انية  بال�صحة  املتعلقة  والت�صريعات  الق�انني  وفق  الأمر  لزم  اإذا 

احلي�انات بالذبح وفق مبادئ الرفق باحلي�ان. 

4- يجب اإراحة احلي�انات وعدم جعلها ترى ال��صيلة امل�صتخدمة للتخل�س منها اأو الدم املراق اأو اأي حي�ان اآخر 

يعدم اأو يذبح اأمام عينيها واأن يتم �صقيها قبل الذبح .

5- يجب اأن تك�ن الإجراءات املطبقة متنا�صبة مع الظروف اخلا�صة املحيطة بامل�قع كما يجب الإهتمام ب�صالمه 

العمال وال�صالمة البي�ل�جية والأم�ر املت�صلة بالبيئة والأم�ر املتعلقة براحة احلي�انات 

6- يجب العمل على التقليل من اإحتمال اإنت�صار الأمرا�س اإىل اأق�صى درجة ممكنه على اأن يتم التخل�س من 

احلي�ان يف نف�س امل�قع امل�ب�ء اإن اأمكن. 

7- يجب ت�فري التجهيزات الالزمة لرفع جثث احلي�انات وطرحها والتخل�س منها. 

8- يجب اإمتام عملية التخل�س يف اأ�صرع وقت ممكن بعد تقييد حركة احلي�انات وذلك باإتخاذ القرار من قبل 

اجلهة املخت�صة .
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9- يجب الإقت�صار على احلد الأدنى فيما يتعلق بالإم�صاك باحلي�انات ونقلها من مكان لآخر. 

10- مينع قيد احلي�انات عند الذبح اأو التخل�س كما مينع ك�صر الأرجل اأو قطع الأوتار اأو تعمية احلي�انات 

اأو قطع احلبل ال�ص�كي كما مينع تعليقها من الأرجل اأو الأقدام ) ما عدا الطي�ر بالن�صبة للحالة الخرية(.

من  ال�صادر  الدويل  بالد�صت�ر  املذك�رة  الإ�صرتاطات  احلي�انات  لذبح  املعدة  امل�صالخ  ت�صت�يف  اأن  يجب   -11

املنظمة العاملية لل�صحة احلي�انية يف هذا ال�صاأن. 

تتعر�س  الطبيعية حتى ل  �صريها  اأكرث من حركة  ب�صرعة  للحركة  للذبح  املعدة  دفع احلي�انات  12- مينع 

لالإ�صابة. 

احلي�ان  راحة  مببادئ  الإلتزام  مع  التخل�س  عملية  لت�صهيل  كافية  بطريقة  احلي�انات  تثبيت  يجب   -13

و�صالمة منفذي العملية. 

14- يجب اأن ت�ؤدي ال��صيلة امل�صتخدمة للتخل�س من احلي�انات اإىل نف�قها اأو فقدانها ال�عي ب�ص�رة �صريعة 

) ويف هذه احلالة يجب اأن ت�صتمر احلي�انات دون اإفاقة حتى امل�ت ( واأن تك�ن ال��صيلة امل�صتخدمة غري عنيفة 

ول ت�صبب األــماً للحي�انات اأو �صع�رها باخل�ف اأو املعاناة قبل النف�ق. 

اأوًل من  اأن يتم ذلك  15- يف حالة الأمرا�س ال�بائية التي ت�صتدعي التخل�س من احلي�انات امل�صابة يجب 

اجلهة  م�افقة  اأخذ  بعد  وذلك  املتبقية  احلي�انات  اأخرياً  ثم  بها  اإختلطت  التي  تليها  امل�ب�ءة  احلي�انات 

املخت�صة. 

16- يجب اأن تتم عملية التخل�س بعيداً عن التجمهر قدر الإمكان للحد من ترويع احلي�انات. 

17- يتم التقيد ب��صائل التخل�س وفق املعايري وال�ص�ابط ال�رادة يف املنظمة العاملية لل�صحة احلي�انية يف 

حالة عدم اإ�صتخدام طريق الذبح ووفق املعايري املذك�رة قرين كل و�صيلة ووفق التجهيزات املمكنه.

18- يجب على الطبيب البيطري املخت�س اإعداد تقرير بكافة تفا�صيل عملية التخل�س التي متت حتت اإ�صرافه 

والأ�صباب التي ا�صتدعت ذلك عند نهاية عملية التخل�س ملراجعته من قبل اجلهة املخت�صة يف اأي وقت تراه. 
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الباب التا�صع 
اأحــــــكــــــــــــام خــــــتــــــامــــــيــــــــــــة 

املادة ) 14 (:ـــــــــــــــــــــــ  
اأ�صد ين�س عليها قان�ن اآخر ت�صدر اجلهة املخت�صة لئحة بالتدابري الإدارية  مع عدم الإخالل باأية عق�بة 

ت�قع على كل من يخالف اأي حكم من اأحكام هذا القان�ن )النظام( ولئحته التنفيذية. 

املادة ) 15 (:ـــــــــــــــــــــــ  
لل�زير اقرتاح التعديل على الالئحة التنفيذية ورفعها اإىل جلنة التعاون الزراعي لإعتماده.

املادة ) 16 (:ـــــــــــــــــــــــ 
قبل  باحلي�ان من  الرفق   ) النظام   ( قان�ن  اإقرار  من  اأ�صهر  �صته  بعد  اإلزامي  ب�صكل  الالئحة  بهذه  يعمل   

املجل�س الأعلى. 
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