نظام الرفق بالحيوان رقم 11لسنة 0202

صادر بموجب المادة  3من قانون الرفق بالحيوان لسنة 0205و الفقرة  3من المادة ,57
المادة  70من قانون الزراعة المؤقت وتعديالته رقم  44لسنة 0220

المادة 0
يسمى ىذا النظام ( نظام الرفق بالحيوان لسنة  ) 0202ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

المادة 0
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل

القرينة عمى غير ذلك :
القانون

قانون الزراعة النافذ.

الوزير

وزير الزراعة .

الو ازرة

و ازرة الزراعة.

المبادىء الخمس

المبادىء الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي لمصحة

المجنة

المجنة االستشارية لمرفق بالحيوان المشكمة بموجب احكام ىذا النظام .

المفتش

اي شخص يفوضو الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقا الحكام القانون.

لمرفق بالحيوان

الحيوانية التابع لممنظمة الدولية لمصحة الحيوانية .

المادة 3
تتولى الو ازرة بالتعاون والتنسيق مع الجيات ذات العالقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عميو وفق

الشرائع السماوية وعمى وجو الخصوص الشريعة االسالمية والمبادىء الخمس لمرفق بالحيوان .

المادة 4
يعتبر قسوة عمى الحيوان ارتكاب اي من االفعال التالية :
أ .قتمو بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضروريا .

ب .التسبب باصابتو او قتمو من قبل حيوان اخر .

ج .اطالق سراحو بيدف قتمو او اصطياده من قبل حيوان اخر .

د .اعطاؤه مادة سامة او مؤذية .
ىـ .الحاق االذى او االلم بو .

و .تعذيبو او ضربو او بتر اي من اعضائو او جرحو او اساءة معاممتو .

ز .استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص الداء تمك الوظائف .

المادة 5
أ  .تشكل الجنة تسمى ( المجنة االستشارية لمرفق بالحيوان ) بمقتضى تعميمات يصدرىا الوزير ليذه

الغاية  ،تتولى المجنة الميام والصالحيات التالية :

 .0اقتراح الخطط والبرامج المتعمقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عميو ورفعيا الى الوزير القرارىا .
 .0التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبيم .

ب .ترفع المجنة تقري ار كل شيرين عمى االقل الى الوزير عن عمميا مع اي توصيات تراىا ضرورية

.

ج .تجتمع المجنة مرة كل شيرين عمى االقل ويتكون النصاب القانوني الجتماعاتيا بحضور ما ال

يقل عن اغمبية اعضائيا وتتخذ ق ارراتيا باكثرية اصوات االعضاء الحاضرين عمى االقل .

المادة 6
يتولى المفتش الميام والصالحيات التالية :

أ .دخول اي مكان او عقار او وسيمة نقل او اي جزء من اي منيا يشتبو بوقوع اي مخالفة فييا

الحكام القانون وتفتيش اي منيا .

ب .االستعانة بالجيات المختصة لوقف اي وسيمة نقل تم ارتكاب اي من افعال القسوة عمى الحيوان

فييا .

ج .ضبط اي ادلة او مواد استخدمت الرتكاب المخالفة وتامين الحماية لمحيوان اذا تم الحاق االذى

بو .

د .احالة الحيوان الذي تم الحاق اذى بالغ بو الى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يمزم بشانو .
ىـ .انذار مالك الحيوان او الشخص الذي يتولى رعاية الحيوان بضرورة توفير الطعام والشراب

والماوى ولو وخالل المدة المحددة في االنذار .

المادة 7
أ .يصدر الوزير بناء عمى تنسيب المجنة التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام بما في ذلك ما

يمي :

 .0تنظيم صيد الحيوان بامساكو او بنصب الشرك لو او باستخدام المصيدة .
 .0حبس الحيوان او احتجازه .

 .3تنظيم استيراد الحيوانات وبيعيا .

 .4تنظيم االمور المتعمقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض بما في ذلك عرضيا في حديقة
الحيوانات او اقفاص الطيور او احواض االسماك .

 .5تنظيم نقل الحيوانات .

 .6تنظيم االمور المتعمقة باستخدام الحيوانات في الزراعة .

ب .تنشر التعميمات الصادرة وفقا الحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة في الجريدة الرسمية .
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