قرار وزاري رقم ( )229لسنة 2019
في شأن تنظيم اصدار وثيقة الصقر
وزير التغير املناخي والبيئة،
بعد الطالع على القانون التحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون التحادي رقم ( )6لسنة  1979في شأن الحجر البيطري وتعديالته،
وعلى القانون التحادي رقم ( )24لسنة  1999في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديالته ولئحته التنفيذية،
وعلىىى القىىانون التحىىادي رقىىم ( )11لسىىنة  2002بشىىأن تنظىىيم و راقبىىة التيىىار الىىدواي بالايوانىىات والنباتىىات امل ىىدد بىىالنقرا ولئحتىىه
التنفيذية،
وعلى القانون التحادي رقم ( )16لسنة  2007في شأن الرفق بالايوان وتعديالته ولئحته التنفيذية،
وعلى القانون التحادي رقم ( )8لسنة  2013بشأن الوقاية ن ال را الايوانية املعدية والوبائية و كافحتها،
وفي إطار حرص الوزار في تنظيم اصدار وثيقة الصقور وعبورها عبر الادود ودعم الج ود الدولية في تنفيذ التفاقيىات الااصىة بالتيىار
الدواي بأنواع الايوانات امل دد بالنقرا ،
وبناء على قتضيات املصلاة العا ة،
ق ى ى ى ى ى ى ى ىرر:
املاد األواى
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل نها ا لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة :ال ارات العربية املتحد .
الوزار  :وزار التغير املناخي والبيئة.
الوزير :وزير التغير املناخي والبيئة.
اتفاقية سايتس :التفاقية الااصة بالتيار بأنواع الايوانات والنباتات امل دد بالنقرا

والتي انضمت إليها الدولة.

السلطة العلمية لالتفاقية :هيئة البيئة – أبوظبي.
الدار املاتصة :إدار التنوع البيولوجي بالوزار .
ش اد سايتس :ستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعاد تصدير أو ادخال ن البحر ألية عينة ن األنواع
الوارد في الحق اتفاقية سايتس.
وثيقة الصقر :وثيقة لكية الصقر وتستخدم لتنقل الصقر بين الدول املوافقة على استخدام الوثيقة دون الااجة لش ادات سايتس.
الك الصقر :الشاص املقيد بياناته بوثيقة لكية الصقر.
حا ل الصقر :الشاص املكلف ن الك الصقر ليتواى حمل و الحظة ورعاية الصقر وتخليص إجراءات النقل والعبور.
األغرا
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الشاصية :جميع األغرا

التي ل يكون ل ا جوانب تيارية بأي شكل ن األشكال.

صقور ي ولة املصدر :الصقور غير عروف صدر إنتاج ا أو تكاثرها أو غير صاوبة بمستندات نصوص عليها باملاد الثانية ن هذا
القرار.
شريحة التعريف اللكترونية :رقاقة إلكترونية صغير يتم تثبيتها تحت الجلد لتعريف الصقور بأرقام ور وز.
الالقة التعريفية :قطعة عدنية بشكل حلقة توضع برجل الصقر وتحتوي على أرقام وحروف لتعريف الصقر.
املاد الثانية
إصدار وثيقة الصقر

ً
تصدر الوزار وثيقة الصقر وذلك وفقا لالشتراطات التالية:

 .1أن يكون الك الصقر ن واطني الدولة أو املقيمين حا لي بطاقة هوية الدولة سارية املفعول.
ً
 .2أن يكون الك الصقر حاصال على الصقر بطريقة قانونية و سجل في النظام اللكتروني بالوزار .
 .3يلزم أن يكون الصقر عرف بحلقة تعريفية ،وييوز ملالك الصقر تركيب شريحة تعريف إلكترونية حسب رغبته دون الخالل بشرط
الالقة التعريفية.
 .4ييب إحضار الصقر ملراكز الاد ة أو ألحد املنشآت املعتمد ن الوزار وذلك للتأكد ن طابقة بيانات الصقر.
املاد الثالثة
تسجيل الصقور ي ولة املصدر
ً
 .1لتسجيل الصقور ي ولة املصدر ييب تقديم طلب بذلك إاى الدار املاتصة رفقا به املستندات التالية:
أ-

ستند أو رسالة رسمية تبين بأنه قد تم الاصول على الصقر بما ل يخالف التشريعات املعمول بها بالدولة واللتزا ات الدولية.

ب -تقرير طبي يفيد بالبيانات الوصفية للصقر و وضح به نتائج التحليل املابري ن ختبر عتمد لدى الوزار بخلو الصقر ن
األ را

الوبائية واملعدية.

 .2في حالة وافقة الدار املاتصة على الطلب ،ييب على الك الصقر تسجيل الصقر في النظام اللكتروني للوزار .
 .3ييب إحضار الصقر ملراكز الاد ة أو ألحد املنشآت املعتمد ن الوزار وذلك للتأكد ن طابقة بيانات الصقر.
املاد الرابعة
تسجيل الصقور املربا باملزارع الااصة واملنازل

ً
 .1لتسجيل الصقور املربا باملزارع الااصة واملنازل ييب تقديم طلب بذلك إاى الدار املاتصة رفقا به ستندات أو صور ش ادات
سايتس أو صور ن وثيقة صقر لآلباء تثبت حصول الك الصقر عليها بطريقة شروعة ول تخالف التشريعات املعمول بها
بالدولة واللتزا ات الدولية.
 .2يشترط لتسجيل الصقور املربا باملزارع الااصة واملنازل ا يلي:
 إخطار الدار املاتصة بوضع بيض الصقور املربا لدى املالك قبل الفقس بفتر كافية ،وتقوم الوزار بتسليم الالقة
التعريفية خالل خمسة أيام ن الفقس.
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 ييب أن تكون الصقور املراد تسجيل ا لألغرا

الشاصية.

 يسمح بتسجيل ( )3أزواج صقور للشاص الواحد خالل السنة.
 ييوز للوزار والسلطة العلمية أو ن يخول ل م بذلك التحقق ن وجود بيو الصقور حسب الطرق املتبعة لديهم وبما ل
يخالف التشريعات النافذ .
 .3في حالة وافقة الدار املاتصة على الطلب ،ييب على الك الصقر تسجيل الصقر في النظام اللكتروني للوزار .
املاد الاا سة
صالحية وثيقة الصقر
تكون د صالحية وثيقة الصقر ثالثة سنوات ن تاريخ صدورها ،وتيدد ملدد ماثلة بناء على طلب املالك أو ن ينيبه ،وييب احضار
الصقر ملراكز الاد ة أو ألحد املنشآت املعتمد ن الوزار وذلك للتأكد ن طابقة بيانات الصقر لصدار وثيقة صقر أو تيديدها.
املاد السادسة
نقل وثيقة الصقر

ً
ييوز نقل لكية الصقر ن الكة إاى الك آخر وفقا لالشتراطات التالية:
ً
 .1أن يكون الصقر املنقول سجال في النظام اللكتروني للوزار .
 .2أن يكون للمالك الجديد حساب في النظام اللكتروني للوزار .
ً
 .3أن يقوم املالك الاااي بنقل لكية الصقر ن حسابه إاى حساب املالك الجديد إلكترونيا.
 .4ييب إحضار الصقر ملراكز الاد ة أو ألحد املنشآت املعتمد ن الوزار وذلك للتأكد ن طابقة بيانات الصقر.
 .5يقوم املوظف املاتص بمراجعة الطلب واعتماده بعد طابقة بيانات الصقر.
 .6أن يتم تسليم وثيقة الصقر األصلية السابقة في حال كانت سارية املفعول.
املاد السابعة
إلغاء وثيقة الصقر
تلغى وثيقة الصقر في الاالت التالية:
 .1نفوق الصقر ،وييب تسليم الالقة التعريفية إن وجدت.
 .2هروب أو فقدان الصقر ن املالك.
 .3نقل الصقر إاى خارج الدولة بصفة دائمة ألي غر كان ،ويتم على إثر ذلك إصدار ش ادات سايتس لتصدير أو إعاد تصدير
الصقر.
وييب على الك الصقر إعاد وثيقة الصقر السابقة إاى الوزار في حال كانت سارية املفعول.
املاد الثا نة
أحكام عا ة
 .1تستخدم وثيقة الصقر لألغرا
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الشاصية فقط.

 .2في حالة تعديل بيانات وثيقة الصقر ،تصدر وثيقة صقر جديد د صالحيتها ثالثة سنوات ن تاريخ صدورها.
 .3يحظر التصرف بوثيقة الصقر سواء داخل أو خارج الدولة بخالف األغرا

املادد ل ا.

 .4ييوز ملالك الصقر أو حا ل الصقر املاول ن املالك بموجب وثيقة تفويض أو خطاب رسمي أو بطاقة العمل للج ة املعنية أو ا
يثبت ذلك ،باستخدام وثيقة الصقر عبر الادود الدولية للدول املصدقة على وثيقة الصقر.
 .5تقوم الدار املاتصة بالوزار بمراجعة وإصدار قائمة الدول املصدقة على وثيقة الصقر بالتنسيق ع أ انة اتفاقية سايتس.
 .6ل ييوز ملالك الصقر تغير أو إزالة (الالقة التعريفية) التي تستخد ا الوزار لتعريف الصقر ،وييب على الك الصقر راجعة
الوزار ان اقتضت الااجة لذلك سواء ألسباب صاية للصقر أو غيرها.
ً
ً
 .7ييوز للوزار ساب أو تعديل أو إلغاء أي وثيقة صقر أصدرتها إذا ثبت أن أيا نها قد صدر استنادا إاى بيانات غير صايحة أو
ضللة ن قبل قدم الطلب.
 .8في حال طلب تعديل أو إضافة لبيانات وثيقة الصقر ،يتم على أثر ذلك إصدار وثيقة صقر جديد .
 .9في حال الدول التي ل تقبل وثيقة الصقر ،ييب على الك الصقر إصدار ش ادات سايتس تصدير أو إعاد تصدير وذلك لستخدا ا
عند الاروج ن نافذ الدولة على أن يتم الحتفاظ بالوثيقة األصلية للصقر وذلك لستخدا ا عند الدخول ن نافذ الدولة.
 .10ل ييوز إطالق الصقور بكافة أنواع ا بالدولة إل بعد الاصول على املوافقة ن السلطة املاتصة.
 .11ييوز للوزار أخذ عينة لفحص الامض النووي ( )DNAللصقر تى اقتضت الااجة لذلك.
املاد التاسعة
تخضع جميع الرساليات الوارد والصادر للتشريعات النافذ والنظم والجراءات الااصة بالحجر البيطري وتنظيم و راقبة التيار
الدواي بالايوانات والنباتات امل دد بالنقرا املعمول بها في الدولة.
املاد العاشر

ً
يعمل بهذا القرار اعتبارا ن تاريخ صدوره وعلى ن يعنيهم األ ر عمل ا يلزم لتنفيذه ،وينشر في الجريد الرسمية.

د .ثاني بن أحم ى ى ى ى ى ىىد الزيى ى ىىودي
وزيى ى ىر التغير املناخي والبيئة
صدر في 14 :شوال  1440هى
املواف ىق 17 :يونيو2019م
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