قانون احتادي رقم ( )11ل�صنة 2002م
ب�صاأن تنظيم ومراقبة الجتار الدويل باحليوانات
والنباتات املهددة بالنقرا�س
نحن زايد بن �صلطان اآل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد الطالع على الد�شتور ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1972 áæ°ùd (1ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت
الوزراء والقوانني املعدلة له ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1979 áæ°ùd (5يف �ش�أن احلجر الزراعي ،وعلى الق�نون
 1979 áæ°ùd (6) ºbQ …OÉ–’Gيف �ش�أن احلجر البيطري ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم (¿CÉ°T ‘ 1981 áæ°ùd (21
اإن�ش�ء الهيئة الع�مة لإدارة موارد املي�ه يف دولة الإم�رات العربية املتحدة ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم (áæ°ùd (26
 1981ب�ش�أن الق�نون التج�ري البحري والقوانني املعدلة له ،وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم
) ،1987 áæ°ùd (3وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم ( ،1992 áæ°ùd (35وعلى
الق�نون الحت�دي رقم ( 1992 áæ°ùd (38يف �ش�أن اإن�ش�ء امل�ش�تل وتنظيم اإنت�ج وا�شترياد وتداول ال�شتالت ،وعلى
الق�نون الحت�دي رقم ( 1993 áæ°ùd (7ب�إن�ش�ء الهيئة الحت�دية للبيئة ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم (áæ°ùd (19
 1993يف �ش�أن تعيني املن�طق البحرية لدولة الإم�رات العربية املتحدة ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم (áæ°ùd (23
 1999يف �ش�أن ا�شتغالل وحم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية يف دولة الإم�رات العربية املتحدة ،وعلى الق�نون
 1999 áæ°ùd (24) ºbQ …OÉ–’Gيف �ش�أن حم�ية البيئة وتنميته� ،وعلى املر�شوم بق�نون رقم (1983 áæ°ùd (9
يف �ش�أن تنظيم �شيد الطيور واحليوان�ت ،وعلى املر�شوم الحت�دي رقم ( 1974 áæ°ùd (81يف �ش�أن ان�شم�م دولة
الإم�رات العربية املتحدة اإىل التف�قية اخل��شة ب�لجت�ر يف بع�ض اأنواع احليوان�ت والنب�ت�ت املهددة ب�لنقرا�ض
واملرا�شيم املعدلة له ،وبن� ًء على م� عر�شه وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية ووزير ال�شحة ،وموافقة جمل�ض الوزراء،
وت�شديق املجل�ض الأعلى لالحت�د ،اأ�شدرن� الق�نون الآتي:

تعريفات
املادة (:)1
يق�ض �شي�ق
يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل ِ
الن�ض بغري ذلك:
 : d dGدولة الإم�رات العربية املتحدة.
 : RƒdGوزير الزراعة والرثوة ال�شمكية ووزير ال�شحة.
 : QG Gالإدارة املخت�شة بوزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية ،والإدارة املخت�شة ب�لهيئة الحت�دية للبيئة،
dG
ويحدد جمل�ض الوزراء اخت�ش��ش�ت كل منهم�.
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dG

 :الهيئة التي ي�شدر بتحديده� قرار من جمل�ض الوزراء.

dG

 : bÉ J Gالتف�قية اخل��شة ب�لجت�ر ب�أنواع احليوان�ت والنب�ت�ت املهددة ب�لنقرا�ض والتي ان�شمت اإليه� الدولة.
 :هي املالحق ( )3( ،)2( ،)1املرفقة ب�لتف�قية واأية تعديالت عليه� وامللحقة بهذا الق�نون.

G

dG QÉ G
الدولة.
dG

 :اأي ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير اأو ا�شترياد اأو اأي اإدخ�ل من البحر يخ�شع لنظم اجلم�رك يف

:

 - 1اأي حيوان اأو نب�ت حي ً� ك�ن اأم ميت ً� وارد يف املالحق.
 - 2اأي جزء اأو م�شتق�ت يتبني من امل�شتندات امل�ش�حبة له� اأو من عالمة اأو مل�شق م� اأو من ظروف اأخرى
اأنه� جزء اأو م�شتق من حيوان اأو نب�ت وارد يف املالحق م� مل تكن هذه الأجزاء اأو امل�شتق�ت معف�ة طبق ً�
لالأحك�م الواردة يف هذا الق�نون.
 : Gƒ Gجميع الأنواع والأنواع الفرعية اأو اأي اأعداد منه� تكون متفرقة جغرافي ً�.
dG
dG I É G

 :اإخراج اأية عينة من اأي مك�ن يقع ب�لدولة.
 :ت�شدير اأية عينة �شبق ا�شترياده�.

 : Gاإنزال اأو حم�ولة اإنزال اأو اإح�ش�ر اأو اإدخ�ل اأية عينة من الأنواع الواردة يف املالحق ،وذلك يف اأي مك�ن
G
ب�لدولة مبوجب اأية اإجراءات جمركية ب��شتثن�ء العبور والتفريغ مع اإع�دة ال�شحن.
 : dGاإدخ�ل اأية عينة مم� ن�شت عليه املالحق اإىل داخل الدولة بعد اأخذه� من البيئة البحرية التي
É G
ل تقع حتت ولية اأية دولة.
 : dG I É Gالعملي�ت التي تبقى فيه� العينة حتت �شيطرة جم�رك الدولة ،وهي يف
dG Qƒ dG
طريقه� اإىل مر�شل اإليه خ�رج الدولة ،وي�شمل ذلك اأي تدخل يف حركة العينة ن�جت فقط عن الرتتيب�ت الالزمة
لهذه العملي�ت.
الفح�ض عند الإدخ�ل اأو الت�شدير اأو اإع�دة الت�شدير اأو العبور :الت�أكد من ال�شه�دات والأذون�ت املن�شو�ض
عليه� يف هذا الق�نون ،وي�شمل ذلك فح�ض العين�ت واأخذ اأجزاء اأو عينة منه� اإذا ك�ن ذلك من��ش ًب� لتحليله�
اأو فح�شه� تف�شيلي ً�.
 :QG Gاإنه�ء جميع الإجراءات التي تطلبه� ال�شلطة الإدارية مب� يف ذلك اإعداد واعتم�د وت�شليم الإذن اأو
ال�شه�دة لط�لبه�.
 : dGاأي �شكل من اأ�شك�ل نقل امللكية ،ولأغرا�ض هذا الق�نون يعترب الإيج�ر واملق�ي�شة والتب�دل مبث�بة البيع.
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d

dG

 :ويكون ب�لإعالن اأو اإعداد الإعالن من اأجل البيع والدعوة اإىل التف�و�ض.

 : É G QÉ dG G Gجميع الأغرا�ض التي تكون جوانبه� التج�رية هي اجلوانب ال�ش�ئدة بو�شوح ،وحتدد
الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون �شوابط الأغرا�ض التج�رية وغري التج�رية.
 :I É G Gم�شتند ر�شمي ُي�شتعمل عند الرتخي�ض ب��شترياد اأو ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير اأو اإدخ�ل من البحر
لأية عينة من الأنواع الواردة يف املالحق.
 : É Gمن�ش�أة تعتمده� ال�شلطة الإدارية لإيداع العين�ت احلية امل�ش�درة وغري امل�ش�درة اأو امل�شبوطة
وذلك للعن�ية ب�شالمته�.
 : Gوهي اخللفة التي تولد اأو تنتج ب�أي �شكل اآخر يف بيئة حمكومة يعي�ض فيه� الآب�ء ويتالقحون،
dG Gƒ
اأو تولد اأو تنتج بنقل الأم�ش�ج اأو ب�أي �شكل اآخر يف بيئة حمكومة ،وي�شمل ذلك اأية اأجزاء من اخللفة والبي�ض.
 : É dG QÉ G Gƒوي�شمل ذلك النب�ت�ت اأو اأية اأجزاء منه� وم�شتق�ته� ،والتي ينتجه� الإن�ش�ن من بذور اأو
عقل اأو اأن�شجة اأو من اأن�شجة حل�ء اأو اأبواغ اأو غريه� من مواد الإكث�ر يف ظروف حمكومة.
 :É Gالبلد الذي اأخذت منه العين�ت من موطنه� ،اأو الذي ُولدت فيه ،اأو الذي ك�ن مك�ن تربيته� يف الأ�شر ،اأو
اإكث�ره� ب�لطرق ال�شن�عية ،اأو مك�ن اأخذه� من البيئة البحرية التي ل تقع حتت ولية اأية دولة.

نطاق التطبيق:
املادة (:)2
ت�شري اأحك�م هذا الق�نون على جميع عين�ت الأنواع املدرجة يف املالحق ،وتعترب هذه املالحق مالحق لهذا الق�نون،
وتُن�شر يف اجلريدة الر�شمية كم� ُين�شر يف اجلريدة الر�شمية اأية تعديالت تطراأ على هذه املالحق بقرار من الوزير
بن� ًء على عر�ض ال�شلطة الإدارية.

اأحكام عامة:
املادة (:)3
-1

يحظر ا�شترياد اأية عينة من الأنواع املذكورة يف املالحق اأو عبوره� اأو تفريغه� مع اإع�دة �شحنه� اأو
ت�شديره� اأو اإع�دة ت�شديره� اأو اإدخ�له� من البحر مب� يخ�لف اأحك�م هذا الق�نون.

-2

يقع عبء اإثب�ت احلي�زة الق�نونية لأية عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق على ح�ئزه�.
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ال�سلطة الإدارية:
املادة (:)4
تكون ال�شلطة الإدارية م�شوؤولة ب�شكل مب��شر عن تنفيذ اأحك�م هذا الق�نون ،وله� على وجه اخل�شو�ض القي�م
مب� ي�أتي:
-1

التع�ون مع اجله�ت املعنية داخل الدولة وخ�رجه� لت�شهيل تب�دل املعلوم�ت بني الأجهزة املعنية بتنفيذ
التف�قية ،ولتدريب املعنيني بتنفيذ الت�شريع�ت اخل��شة بحم�ية الأنواع املعمول به� يف الدولة.
مراجعة طلب�ت احل�شول على الأذون�ت وال�شه�دات واإ�شداره� اأو رف�شه� وفق متطلب�ت هذا الق�نون
والتف�قية ،اأو فر�ض اأية �شروط تراه� ال�شلطة الإدارية �شرورية على الإذن اأو ال�شه�دة.
التن�شيق مع وزارة اخل�رجية لالت�ش�ل (ب�أم�نة التف�قية) والدول الأطراف يف التف�قية حول امل�ش�ئل
العلمية والإدارية وم�ش�ئل اإنف�ذ التف�قية.

-4

م�شك �شجالت الجت�ر الدويل ب�لعين�ت واإعداد تقرير �شنوي عن هذا الجت�ر وتقدميه اإىل (اأم�نة
التف�قية) قبل ( 31اأكتوبر) من ال�شنة الت�لية ل�شنة التقرير ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون
اأنواع ال�شجالت والبي�ن�ت الواجب اإدراجه� به�.
اإعداد تقرير ن�شف �شنوي عن اخلطوات التنظيمية والإدارية املتخذة يف الدولة ً
تنفيذا لأحك�م التف�قية
ورفعه اإىل (اأم�نة التف�قية).

-6

تقدمي ن�شخة من التقريرين الواردين يف البندين ( )5( ،)4من هذه امل�دة اإىل جمل�ض الوزراء قبل
اإح�لته� اإىل اأم�نة التف�قية.

-7

تخ�شي�ض مركز اأو مراكز لالإنق�ذ بعد الت�ش�ور مع الهيئة العلمية.

-8

التن�شيق مع م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي ب�ش�أن فح�ض �شحن�ت العين�ت وت�شريحه�.

-9

اأية مه�م اأخرى يتطلبه� تنفيذ اأحك�م هذا الق�نون اأو التف�قية اأو يكلفه� به� جمل�ض الوزراء.

-2

-3

-5

الهيئة العلمية:
املادة (:)5
تتوىل الهيئة العلمية القي�م مب� ي�أتي:
-1

اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية ب�ش�أن ت�شدير عين�ت من الأنواع املدرجة يف امللحقني ( )2)h (1ومدى
�شرره على بق�ء هذا النوع.

-2

اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية ب�ش�أن ا�شترياد عين�ت من الأنواع املدرجة يف امللحق ( ،)1ومدى �شرره على
بق�ء هذا النوع.
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-3

اإبداء الراأي ب�ش�أن جتهيز مك�ن اإيواء العين�ت احلية املدرجة يف امللحق ( ،)1والتي ترغب ال�شلطة الإدارية
يف ال�شم�ح ب��شترياده� مع بي�ن م� اإذا ك�ن مواف ًق� للمتطلب�ت الالزمة لإيوائه والعن�ية به.

-4

ر�شد اأذون�ت ت�شدير اأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحق ( ،)2ور�شد الت�شدير الفعلي لهذه العينة
مع اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية عن التدابري املن��شبة الواجب اتخ�ذه� وبي�ن احل�شة ال�شنوية املخ�ش�شة
للت�شدير بهدف و�شع حد لأذون�ت الت�شدير ملنع الأثر ال�ش�ر على الأنواع.

-5

اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية ب�ش�أن الت�شرف يف العين�ت امل�شبوطة اأو امل�ش�درة.

-6

تقدمي مقرتح�ت لل�شلطة الإدارية ب�ش�أن حم�ية الأنواع.

-7

اأية مه�م اأخرى تكلفه� به� ال�شلطة الإدارية.

الجتار الدويل وم�ستنداته
املادة (:)6
-1

يحظر ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير اأية عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق اإل بعد احل�شول على اإذن
ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير.

-2

يحظر ا�شترياد اأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحق ( )1اإل بعد احل�شول على اإذن ا�شترياد.

-3

يحظر ا�شترياد اأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحق ( )2اإل بعد تقدمي اإذن ت�شدير اأو �شه�دة اإع�دة
ت�شدير.

-4

يحظر الإدخ�ل من البحر لأية عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق اإل بعد احل�شول على اإذن وتقدمي
�شه�دة ب�لإدخ�ل من البحر.

املادة (:)7
تتوىل ال�شلطة الإدارية منح اأذون�ت و�شه�دات ال�شترياد والت�شدير واإع�دة الت�شدير والإدخ�ل من البحر لأية عينة
من الأنواع املدرجة يف املالحق ،وذلك بعد الت�أكد من ا�شتيف�ء ال�شروط الآتية:
-1

اإبداء الهيئة العلمية راأيه� ب�أن ت�شدير العينة املطلوبة واملدرجة يف اأحد امللحقني ( )2)h (1اأو كليهم� لن
ي�شر ببق�ء هذا النوع ،واأنه �شمن ح�شة الت�شدير ال�شنوية التي و�شعته� الهيئة العلمية.

-2

اإبداء الهيئة العلمية راأيه� ب�أن ا�شترياد العينة املطلوبة املدرجة يف امللحق ( )1هو لأغرا�ض ل ت�شر
ببق�ء النوع.

-3

اأن العين�ت املطلوبة مل يتح�شل عليه� ب�ملخ�لفة لأحك�م الت�شريع�ت الن�فذة يف الدولة اأو
لأحك�م التف�قية.
531

áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh
-4

اأن اأية عينة يع�د ت�شديره� �شبق ا�شترياده� وفق اأحك�م هذا الق�نون والتف�قية.

-5

اأن يكون �شحن اأية عينة حية للت�شدير اأو لإع�دة الت�شدير متفق مع اخلطوط التوجيهية التي حددته�
التف�قية لنقل العين�ت احلية ،ويف ح�لة النقل بطريق اجلو ،فيجب اأن يكون ذلك متف ًق� مع اآخر تعليم�ت
لنقل احليوان�ت احلية ال�ش�درة عن املنظمة الدولية للنقل اجلوي.

-6

اأن حت�شري العين�ت و�شحنه� �شيكون بطريقة تقلل اإىل اأدنى حد اأخط�ر اجلروح والإ�ش�ب�ت ال�ش�رة
ب�ل�شحة اأو ل يت�شمن مع�ملة ق��شية.

-7

وجود اإذن ا�شترياد من ال�شلطة املعنية يف البلد املتلقي قبل اإ�شدار اإذن ت�شدير لأية عينة من الأنواع
املدرجة يف امللحق (.(1

-8

اأن العينة لن ت�شتخدم لأغرا�ض جت�رية ،وذلك قبل منح اإذن ا�شترياد اأو �شه�دة اإدخ�ل من البحر لعينة
مدرجة فقط يف امللحق (.(1

املادة (:)8
-1

يجوز لل�شلطة الإدارية يف اأي وقت �شحب اأو تعديل اأي اإذن اأو �شه�دة اأ�شدرته� اإذا ثبت اأن اأ ًي� منهم� قد
�شدر ا�شتن�دًا اإىل بي�ن�ت غري �شحيحة اأو م�شللة من ِقبل مقدم الطلب.

-2

يجوز لل�شلطة الإدارية طلب اأية معلوم�ت اإ�ش�فية من مقدم الطلب تراه� �شرورية لتخ�ذ قراره� ب�ش�أن
اإ�شدار الإذن اأو ال�شه�دة.

املادة (:)9
حتتفظ ال�شلطة الإدارية ب�أذون�ت الت�شدير امل�شتعملة و�شه�دات اإع�دة الت�شدير امل�شتعملة ال�ش�درة من �شلط�ت
معنية يف الدول الأجنبية ،وم� يق�بل هذه الأذون�ت وال�شه�دات من اأذون�ت ا�شترياد عند ا�شتكم�ل متطلب�ت ا�شترياد
اأية عينة ،وتعترب لغية ب�لن�شبة لأية عملية ا�شترياد جديدة ،كم� يجب احل�شول على اإذن جديد اأو �شه�دة جديدة
ومنف�شلة لكل �شحنة من اأية عينة فيم� بعد.

املادة (:)10
حتدد ال�شلطة الإدارية املوانئ التي تتم فيه� عملي�ت الت�شدير واإع�دة الت�شدير لعين�ت الأنواع املدرجة يف املالحق،
كم� حتدد املوانئ التي تتم فيه� عملي�ت ال�شترياد وا�شتقب�ل ال�شحن�ت الع�برة اأو ال�شحن�ت املنقولة وح�لت
الإدخ�ل من البحر.
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املادة (:)11
خ��ش�
الأذون�ت وال�شه�دات �شخ�شية ل يجوز حتويله� اإىل غري من ُذكر ا�شمه فيه� ،وت�شع ال�شلطة الإدارية
ً
منوذج� ً
لالإذن واآخر لل�شه�دة ،ول ُيعتَد ب�أي اإذن اأو �شه�دة �شدرا على غري هذا النموذج.

املادة (:)12
ت�شري اأذون�ت الت�شدير و�شه�دات اإع�دة الت�شدير ملدة �شتة اأ�شهر من ت�ريخ اإ�شداره� ،كم� ت�شري اأذون�ت
ال�شترياد ملدة اثني ع�شر �شه ًرا من ت�ريخ اإ�شداره�.

املادة (:)13
ل يجوز ت�شدير اأية عينة من الأنواع احليوانية التي ُربيت يف الأ�شر واملدرجة يف امللحق ( )1لأغرا�ض جت�رية اإل اإذا
ك�ن من�شوؤه� هو عملية تربية �شجلت لدى ال�شلطة الإدارية وو�شعت عليه� عالم�ت فردية ث�بتة جتعل من ال�شعب
تعديله� اأو حتويره� من ِقبل �شخ�ض غري مرخ�ض له ،وحتدد ال�شلطة الإدارية �شروط الت�شجيل.

املادة (:)14
-1

يجوز الت�شرف يف عين�ت اأنواع احليوان�ت املنتجة عن طريق الرتبية يف الأ�شر واملدرجة يف امللحق (،)1
وذلك لأغرا�ض غري جت�رية.

-2

يجوز الجت�ر يف عين�ت جميع اأنواع احليوان�ت املنتجة عن طريق الرتبية يف الأ�شر واملدرجة يف امللحقني
) ،)3)h (2وذلك بعد اإبراز �شه�دة (اإنت�ج عن طريق الرتبية يف الأ�شر) �ش�درة من ال�شلطة الإدارية
اأو من ال�شلطة املعنية يف بلد الت�شدير اأو اإع�دة الت�شدير ،وذلك بد ًل من احل�شول على اإذن ت�شدير اأو
�شه�دة اإع�دة ت�شدير.

املادة (:)15
-1

ل يجوز التع�مل لأغرا�ض جت�رية يف عين�ت اأنواع النب�ت�ت املنتجة عن طريق الإكث�ر ال�شن�عي واملدرجة
يف امللحق ( ،)1اإل اإذا ك�ن من�شوؤه� ح�ش�نة مت ت�شجيله� لدى ال�شلطة الإدارية ،وت�شع ال�شلطة الإدارية
�شوابط و�شروط هذا الت�شجيل.

-2

يجوز التع�مل يف عين�ت اأنواع النب�ت�ت املنتجة عن طريق الإكث�ر ال�شن�عي لأغرا�ض غري جت�رية واملدرجة
يف امللحق (.(1
533

áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh
-3

يجوز الجت�ر يف عين�ت اأنواع النب�ت�ت املنتجة عن طريق الإكث�ر ال�شن�عي ،واملدرجة يف امللحقني ((2
 ،)3)hوذلك بعد اإبراز �شه�دة (نواجت اإكث�ر �شن�عي) �ش�درة من ال�شلطة الإدارية اأو من ال�شلطة املعنية
يف بلد الت�شدير اأو اإع�دة الت�شدير ،وذلك بد ًل من احل�شول على اإذن ت�شدير اأو �شه�دة اإع�دة ت�شدير.

املادة (:)16
عند الجت�ر الدويل مع دولة لي�شت ع�ش ًوا يف التف�قية ،يجوز لل�شلطة الإدارية قبول وث�ئق مم�ثلة للوث�ئق املن�شو�ض
عليه� يف هذا الق�نون �ش�درة من ال�شلط�ت املعنية يف تلك الدولة اإذا ك�نت تتفق يف م�شمونه� مع متطلب�ت هذا
الق�نون يف جم�لت الإذن وال�شه�دة.

املادة (:)17
-1

-2

ل يعتد ب�أذون�ت الت�شدير و�شه�دات اإع�دة الت�شدير و�شه�دات اإنت�ج عن طريق الرتبية يف الأ�شر اأو الإكث�ر
ال�شن�عي و�شه�دات املن�ش�أ من البلدان امل�شدرة ،وذلك للرتخي�ض ب��شترياد عينة من الأنواع املدرجة يف
املالحق اإل اإذا ك�نت �ش�رية املفعول.
ُيلغى كل اإذن اأو �شه�دة يف ح�ل عدم اللتزام ب�ل�شروط التي و�شعته� ال�شلطة الإدارية.

املادة (:)18
-1

-2

يجب على كل من مي�ر�ض اأي ن�ش�ط يدخل يف اإط�ر اأحك�م هذا الق�نون اأن يقدم طل ًب� للت�شجيل لدى ال�شلطة
الإدارية وفق القواعد التي ي�شدر به� قرار من الوزير على اأن يت�شمن القرار �شكل الطلب وال�شروط
الواجب توفره� للت�شجيل وبي�ن�ت ال�شجالت.
ُيلغى كل طلب يخ�لف القواعد امل�ش�ر اإليه� يف البند ال�ش�بق.

اأحكام ا�ستثنائية
املادة (:)19
عين�ت اأنواع احليوان�ت املدرجة يف امللحق ( )1التي ُربيت يف الأ�شر اأو عين�ت اأنواع النب�ت�ت الن�جتة عن اإكث�ر
�شن�عي لأغرا�ض جت�رية تع�مل وف ًق� لالأحك�م املنطبقة على عين�ت الأنواع املدرجة يف امللحق (.(2

املادة (:)20
-1
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يجوز فح�ض اأية عينة يف ح�لة عبور اأو يف ح�لة تفريغ مع اإع�دة ال�شحن ،والت�أكد من وجود اإذن
ت�شدير �ش�در عن ال�شلطة املعنية يف دولة الت�شدير اأو اإع�دة الت�شدير وف ًق� لالأحك�م املن�شو�ض
عليه� يف التف�قية.

املادة (:)21

ل ت�شري اأحك�م امل�دة ( )6من هذا الق�نون على العين�ت امليتة ،ول على الأجزاء اأو امل�شتق�ت من الأنواع املدرجة يف
امللحقني ( )2)h (1اإذا ك�نت ممتلك�ت �شخ�شية اأو ع�ئلية اأُدخلت اإىل الدولة اأو �شدرت منه� اأو اأعيد ت�شديره�
منه� وف ًق� للقواعد التي ت�شعه� ال�شلطة الإدارية مب� يتفق مع اأحك�م التف�قية.

املادة (:)22
ل ت�شري اأحك�م امل�دة ( )6من هذا الق�نون على العين�ت احلية من الأنواع املدرجة يف املالحق اإذا ك�نت من
املمتلك�ت ال�شخ�شية ،ويح�شل م�لكه� على �شه�دة ملكية من ال�شلطة الإدارية بعد ا�شتكم�له لل�شروط والقواعد
والإجراءات التي ت�شعه� ال�شلطة الإدارية لت�شجيل هذا النوع من العين�ت.

املادة (:)23
تُعفى املوؤ�ش�ش�ت العلمية من احل�شول على الأذون�ت وال�شه�دات امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة ( )6من هذا الق�نون يف
ح�لة الإع�رة غري التج�رية اأو ح�لة الهب�ت اأو التب�دل بني العلم�ء امل�شجلني واجله�ت العلمية امل�شجلة لدى ال�شلطة
الإدارية اأو لدى ال�شلطة املعنية يف دولهم ب�لن�شبة للعين�ت الع�شبية اأو العين�ت الأخرى املحفوظة اأو املجففة اأو
امللب�شة اخل��شة ب�ملت�حف اأو ب�لن�شبة للمواد النب�تية احلية التي حتمل بط�قة �ش�درة عن اأو اأُجيزت من ِقبل ال�شلطة
املعنية يف البلد امل�شدر.

املادة (:)24
يجوز لل�شلطة الإدارية اإعف�ء حدائق احليوان وال�شريك ومعر�ض احليوان�ت والنب�ت�ت اأو اأي معر�ض اآخر متنقل
من �شروط الأذون�ت وال�شه�دات املن�شو�ض عليه� يف امل�دة ( )6من هذا الق�نون ب�لن�شبة لبع�ض العين�ت التي
تكون جز ًءا من حديقة حيوان متنقلة ،اأو �شريك اأو معر�ض للحيوان�ت اأو معر�ض للنب�ت�ت اأو اأي معر�ض اآخر
متنقل ،وي�شمل هذا ال�شتثن�ء العين�ت التي مت احل�شول عليه� قبل تطبيق ن�شو�ض التف�قية وامل�ش�ر اإليه� يف
امل�دة ( )38من هذا الق�نون والعين�ت املدرجة يف امللحق ( )1واملرب�ة يف الأ�شر اأو املنتجة عن طريق الإكث�ر
ال�شن�عي لأغرا�ض غري جت�رية ،وجميع العين�ت املدرجة يف امللحقني ( )3)h (2املرب�ة يف الأ�شر اأو املنتجة
عن طريق الإكث�ر ال�شن�عي.
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العقوبات
املادة (:)25
ُيع�قب ب�حلب�ض مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر ،وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف درهم ،ول تزيد على خم�شني األف
درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من ا�شتورد اأية عينة من اأي نوع مدرج يف امللحق ( )1اأو �شدره� اأو اأع�د
ت�شديره� اأو اأدخله� من البحر اأو �شرع يف ذلك دون احل�شول على اإذن اأو �شه�دة بذلك من ال�شلطة الإدارية اأو ك�ن
اأي من الإذن اأو ال�شه�دة غري �ش�ري املفعول.

املادة (:)26
ُيع�قب ب�حلب�ض مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف درهم ،ول تزيد على ثالثني األف
درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من �شدر اأية عينة من اأي نوع مدرج يف امللحقني ( )3)h (2اأو اأع�د ت�شديره�
اأو اأدخله� من البحر اأو �شرع يف ذلك دون احل�شول على اإذن اأو �شه�دة بذلك من ال�شلطة الإدارية اأو ك�ن اأي من
الإذن اأو ال�شه�دة غري �ش�ري املفعول.
ويع�قب بذات العقوبة كل من ي�شتورد اأية عينة من اأي نوع مدرج يف امللحق ( )2دون تقدمي الإذن اأو ال�شه�دة
املن�شو�ض عليه� يف البند ( )3من امل�دة ( )6من هذا الق�نون.

املادة (:)27
ُيع�قب ب�حلب�ض مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر ،وبغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف درهم ول تزيد على ثالثني
ح�ر�ش�
األف درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من ح�ز اأية عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق اأو ك�ن
ً
له� اأو عر�شه� للبيع اأو ب�عه� اأو عر�شه� للجمهور دون القي�م ب�لت�شجيل املن�شو�ض عليه يف امل�دة ((18
من هذا الق�نون.

املادة (:)28
ُيع�قب ب�حلب�ض مدة ل تزيد على �شهر وبغرامة ل تقل عن ثالثة اآلف درهم ،ول تزيد على ع�شرين األف
درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من قدم بي�ن�ت غري �شحيحة اأو م�شللة للح�شول على اإذن اأو �شه�دة
طب ًق� لأحك�م هذا الق�نون.
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املادة (:)29
ُيع�قب ب�حلب�ض مدة ل تزيد على �شهر ،وبغرامة ل تقل عن األفي درهم ،ول تزيد على ع�شرة اآلف درهم اأو ب�إحدى
ه�تني العقوبتني كل من َغ َنّري عالمة من العالم�ت التي ت�شتخدمه� ال�شلطة الإدارية لتعريف العينة فرد ًي� وب�شفة
دائمة اأو اأزال هذه العالم�ت اأو حم�ه�.

املادة (:)30
ت�شري العقوب�ت املن�شو�ض عليه� يف هذا الق�نون على ال�شخ�ض املعنوي وممثليه ومديريه ووكالئه اإذا متت
اجلرمية حل�ش�به اأو ب��شمه.

املادة (:)31
يتحمل مرتكب اجلرمية جميع امل�ش�ريف التي ُ�شرفت نتيجة لل�شبط مب� يف ذلك تك�ليف الو�شع يف احلرا�شة،
وتك�ليف نقل العين�ت والت�شرف فيه� اأو تك�ليف املح�فظة على احليوان�ت احلية والنب�ت�ت اأثن�ء فرتة احلجز.

املادة (:)32
مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�شن النية ،ت�ش�در جميع العين�ت مو�شوع املخ�لفة ،وكذلك الأقف��ض واحل�وي�ت
واملواد الأخرى املم�ثلة املودعة به� ،والتي ا�شتُخدمت يف ارتك�ب اجلرمية ،ويجوز للمحكمة عند احلكم برباءة
املتهم م�ش�درة العين�ت امل�شبوطة ل�ش�لح ال�شلطة الإدارية التي تقرر كيفية الت�شرف فيه� نه�ئ ًي�.

املادة (:)33
ُيع� َقب كل من يخ�لف اأي حكم اآخر من اأحك�م هذا الق�نون اأو لئحته التنفيذية بغرامة ل تقل عن األف درهم ،ول
تزيد على خم�شة اآلف درهم.

املادة (:)34
يكون ملوظفي ال�شلطة الإدارية الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوق�ف ب�لتف�ق
مع الوزير �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف كل م� يقع ب�ملخ�لفة لأحك�م هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة ً
تنفيذا
له ،وذلك يف نط�ق اخت�ش��ض كل منهم.
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اأحكام ختامية
املادة (:)35
لل�شلطة الإدارية طلب معونة هيئ�ت املوانئ واجلم�رك والقوات امل�شلحة ووزارة الداخلية واأية جهة اأخرى ،وذلك يف
�شبيل تنفيذ اأحك�م هذا الق�نون ،وعلى تلك اجله�ت تقدمي العون ب�ل�شرعة املمكنة متى طلب منه� ذلك.

املادة (:)36
ي�شدر جمل�ض الوزراء بن� ًء على اقرتاح ال�شلطة الإدارية وعر�ض الوزير قرا ًرا بتحديد الر�شوم املقررة على الأن�شطة
والإجراءات والرتاخي�ض والأذون�ت وال�شه�دات املمنوحة طب ًق� لأحك�م هذا الق�نون.

املادة (:)37
ل ت�شري اأحك�م هذا الق�نون على من ح�ز عين�ت من الأنواع املدرجة يف املالحق قبل نف�ذ اأحك�مه ،وعليه التقدم
لل�شلطة الإدارية خالل مدة اأق�ش�ه� �شنة من ت�ريخ العمل بهذا الق�نون ،للح�شول على �شه�دة ت�شمى (�شه�دة قبل
نف�ذ التف�قية) ،وملجل�ض الوزراء مد هذه املهلة.

املادة (:)38
ي�شدر جمل�ض الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون بن� ًء على عر�ض الوزير.

املادة (:)39
ُيلغى كل حكم يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذا الق�نون.
املادة (ُ :)40ين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمية ،و ُيعمل به بعد �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره.
زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن
رئي�ض دولة الإم�رات العربية املتحدة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبو ظبي،
بت�ريخ1423 ¿ÉÑ©°T 20 :هـ،
املوافق 26 :اأكتوبر 2002م.
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )22ل�صنة 2003م
بالالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم ( )11ل�صنة 2002م
يف �صاأن تنظيم ومراقبة الجتار الدويل باحليوانات
والنباتات املهددة بالنقرا�س
جمل�س الوزراء,
بعد الطالع على الد�شتور ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1972 áæ°ùd (1ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت
الوزراء والقوانني املعدلة له ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1974 áæ°ùd (81يف �ش�أن ان�شم�م دولة الإم�رات العربية
املتحدة لالتف�قية اخل��شة ب�لجت�ر الدويل يف بع�ض اأنواع احليوان�ت والنب�ت�ت املهددة ب�لنقرا�ض واملرا�شيم
املعدلة له ،وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1993 áæ°ùd (7ب�إن�ش�ء الهيئة الحت�دية للبيئة وتعديالته ،وعلى الق�نون
 2002 áæ°ùd (11) ºbQ …OÉ–’Gب�ش�أن تنظيم ومراقبة الجت�ر الدويل ب�حليوان�ت والنب�ت�ت املهددة ب�لنقرا�ض،
وبن� ًء على م� عر�شه وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية ووزير ال�شحة ،وموافقة جمل�ض الوزراء ،قرر:

التعريفات:
املادة (:)1
يف تطبيق اأحك�م هذه الالئحة يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املو�شحة قرين كل منه�:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8

 : d dGدولة الإم�رات العربية املتحدة.
 : RƒdGوزير الزراعة والرثوة ال�شمكية ووزير ال�شحة كل ح�شب اخت�ش��شه.
 : ƒ É dGالق�نون الحت�دي رقم ( 2002 áæ°ùd (11ب�ش�أن تنظيم ومراقبة الجت�ر الدويل ب�حليوان�ت
والنب�ت�ت املهددة ب�لنقرا�ض.
 : QG Gالإدارة املخت�شة بتنفيذ اأحك�م الق�نون وهذه الالئحة ،يف وزارة الزراعة ويف الهيئة
dG
الحت�دية للبيئة ،وف ًق� لل�شالحي�ت ونط�ق الخت�ش��ض املحدد لكل منهم� يف امل�دتني ( )5)h (4من هذه
الالئحة.
 : dG dGهيئة اأبح�ث البيئة واحلي�ة الفطرية وتنميته� املوؤ�ش�شة مبقت�شى ق�نون اإم�رة اأبو ظبي
 ،1996 áæ°ùd (4) ºbQواملعدل ب�لق�نون رقم (.1997 áæ°ùd (1
 : bÉ J Gالتف�قية اخل��شة ب�لجت�ر ب�أنواع احليوان�ت والنب�ت�ت املهددة ب�لنقرا�ض والتي ان�شمت
اإليه� الدولة.
G
 :املالحق ( )3 ،2 ،1املرفقة ب�لتف�قية واأية تعديالت جترى عليه�.
 : dG QÉ Gاأي ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير اأو ا�شترياد اأو اأي اإدخ�ل من البحر يخ�شع لنظم اجلم�رك
يف الدولة.
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: dG - 9
( اأ ) اأي حيوان اأو نب�ت ح ًي� ك�ن اأم ميتً� وارد يف املالحق.
(ب) اأي جزء اأو م�شتق�ت يتبني من امل�شتندات امل�ش�حبة له� اأو من عالمة اأو مل�شق م� اأو من ظروف
اأخرى اإنه� جزء اأو م�شتق من حيوان اأو نب�ت وارد يف املالحق م� مل تكن هذه الأجزاء اأو امل�شتق�ت
معف�ة طب ًق� لالأحك�م الواردة يف الق�نون.
 : Gƒ G - 10جميع الأنواع والأنواع الفرعية اأو اأي اأعداد منه� تكون متفرقة جغراف ًي�.
 :اإخراج اأية عينة من اأي مك�ن يقع ب�لدولة.
dG - 11
 :ت�شدير اأية عينة �شبق ا�شترياده�.
dG I É G - 12
 : Gاإنزال اأو حم�ولة اإنزال اأو اإح�ش�ر اأو اإدخ�ل اأية عينة من الأنواع الواردة يف املالحق وذلك يف
G - 13
اأي مك�ن ب�لدولة مبوجب اأية اإجراءات جمركية ب��شتثن�ء العبور والتفريغ مع اإع�دة ال�شحن.
 : dGاإدخ�ل اأية عينة مم� ن�شت عليه املالحق اإىل داخل الدولة بعد اأخذه� من البيئة
É G - 14
البحرية التي ل تقع حتت ولية اأية دولة.
 : dG I É Gالعملي�ت التي تبقى فيه� العينة حتت �شيطرة جم�رك الدولة وهي
dG Qƒ dG - 15
يف طريقه� اإىل مر�شل اإليه خ�رج الدولة ،وي�شمل ذلك اأي تدخل يف حركة العينة ن�جت فقط عن الرتتيب�ت
الالزمة لهذه العملي�ت.
 :Qƒ dG Gالت�أكد من ال�شه�دات والأذون�ت
dG I É G G
dG G É G
dG - 16
املن�شو�ض عليه� يف الق�نون ويف هذه الالئحة وي�شمل ذلك فح�ض العين�ت واأخذ اأجزاء اأو عينة منه� اإذا
ك�ن ذلك من��شب ً� لتحليله� اأو فح�شه� تف�شيلي ً�.
 :QG G - 17اإنه�ء جميع الإجراءات التي تطلبه� ال�شلطة الإدارية مب� يف ذلك اإعداد واعتم�د وت�شليم الإذن
اأو ال�شه�دة لط�لبه�.
 : dG - 18اأي �شكل من اأ�شك�ل نقل امللكية ،و ُيعترب الإيج�ر واملق�ي�شة والتب�دل مبث�بة البيع لأغرا�ض الق�نون
وهذه الالئحة.
 : dالإعالن اأو اإعداد الإعالن من اأجل البيع والدعوة اإىل التف�و�ض.
dG - 19
 : É G QÉ dG G G - 20جميع الأغرا�ض التي تكون جوانبه� التج�رية هي اجلوانب ال�ش�ئدة
بو�شوح.
 : QÉ dG G d Gالتع�مل يف ا نّأي عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق اأو حم�ولة القي�م
G - 21
بذلك لأ نّية اأغرا�ض ولو مل تكن جوانبه� التج�رية هي اجلوانب ال�ش�ئدة بو�شوح ويكتفي ب�أن تكون اجلوانب
غري التج�رية غري وا�شحة.
 :I É G G - 22م�شتند ر�شمي ي�شتعمل عند الرتخي�ض ب��شترياد اأو ت�شدير اأو اإع�دة ت�شدير اأو اإدخ�ل من
البحر لأ نّية عينة من الأنواع الواردة يف املالحق.
- 23
 : É Gمن�ش�أة تعتمده� ال�شلطة الإدارية لإيداع الع نّين�ت احل نّية امل�ش�درة وغري امل�ش�درة
وامل�شبوطة ،وذلك للعن�ية ب�شالمته�.
540

áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh
- 24

- 25
- 26

- 27
- 28

 : Gوهي اخللفة التي تولد اأو تنتج ب�أي �شكل اآخر يف بيئة حمكومة يعي�ض فيه� الآب�ء
dG Gƒ
ويتالقحون اأو تولد اأو تنتج بنقل الأم�ش�ج اأو ب�أي �شكل اآخر يف بيئة حمكومة ،وي�شمل ذلك اأية اأجزاء من
اخللفة والبي�ض.
 : É dG QÉ G Gƒوي�شمل ذلك النب�ت�ت اأو اأ نّية اأجزاء منه� وم�شتق�ته� والتي ينتجه� الإن�ش�ن من
بذور اأو عقل اأو اأن�شجة اأو من اأن�شجة حل�ء اأو اأبواغ اأو غريه� من مواد الإكث�ر يف ظروف حمكومة.
 :É Gالبلد الذي اأخذت منه العين�ت من موطنه� ،اأو الذي ولدت فيه ،اأو الذي ك�ن مك�ن تربيته�
يف الأ�شر ،اأو اإكث�ره� ب�لطرق ال�شن�عية ،اأو مك�ن اآخذه� من البيئة البحرية التي ل تقع حتت ولية
اأ نّية دولة.
 : bÉ J G É Gالأم�نة امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة الث�نية ع�شرة من التف�قية.
 : É dGموظفو ال�شلطة الإدارية الذين يتم تعيينهم وف ًق� لأحك�م امل�دة الرابعة
dG Qƒ É
والثالثني من الق�نون.

نطاق التطبيق:
املادة (:)2
ت�شري اأحك�م هذه الالئحة التنفيذية على جميع العين�ت املدرجة يف املالحق ( )3 ،2 ،1املرفقة ب�لتف�قية ،وف ًق�
للم�دة ( )2من الق�نون.

اأحكام عامة:
املادة (:)3
-1
-2

يحظر الجت�ر الدويل ب�أي عينة من الأنواع املدرجة من املالحق اأو حي�زته� اأو التع�مل به� على اأي وجه
ك�ن خال ًف� لأحك�م الق�نون وهذه الالئحة.
يقع على احل�ئز لأ نّية ع نّينة عبء اإثب�ت حي�زته� اأو الجت�ر الدويل به�.

ال�سلطة الإدارية يف وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية:
املادة (:)4
تتوىل ال�شلطة الإدارية يف وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية مراقبة مراكز دخول وخروج العين�ت املدرجة يف املالحق
وفح�شه� والت�شريح ب�شحنه� ونقله� واإيوائه� واتخ�ذ الإجراءات املن��شبة بهدف احلف�ظ عليه� وحم�يته� ،وذلك
ب�لتع�ون مع الهيئة العلمية ومع م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي ،على نط�ق الدولة ،وله� مم�ر�شة الخت�ش��ش�ت الت�لية
يف جميع اأنح�ء الدولة ،عدا اإم�رة اأبو ظبي:
-1

التع�ون مع ال�شلط�ت املخت�شة داخل الدولة وتب�دل املعلوم�ت معه� ،وتدريب الكوادر الفنية لتطبيق اأحك�م
التف�قية والق�نون وهذه الالئحة.
541

áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh
-2

-3

-4

-5
-6

-7

-8

-9

- 10

- 11

اإعداد تقرير ن�شف �شنوي عن اخلطوات التنظيمية والإدارية املتخذة من اأجل تطبيق اأحك�م التف�قية
واإح�لته اإىل ال�شلطة املخت�شة يف الهيئة الحت�دية للبيئة لرفعه اإىل اأم�نة التف�قية.
اإعداد تقرير �شنوي عن الجت�ر الدويل يف الع نّين�ت يف نه�ية ك نّل ع�م واإح�لته اإىل ال�شلطة الإدارية يف الهيئة
الحت�دية للبيئة.
تقدمي امل�شورة ملجل�ض الوزراء عن الأعم�ل الواجب اأداوؤه� لتطبيق التف�قية واإنف�ذه� وذلك يف حدود
اخت�ش��شه� وف ًق� لأحك�م هذه الالئحة.
حتريك الدع�وى اأم�م الق�ش�ء يف كل م� يتعلق بتنفيذ اأحك�م الق�نون والتف�قية وهذه الالئحة.
النظر يف طلب�ت احل�شول على الأذون�ت وال�شه�دات واإ�شداره� وفق ً� لأحك�م الق�نون وهذه الالئحة
مع فر�ض اأي من ال�شروط التي تراه� �شرورية على الإذن اأو ال�شه�دة ،مب� ل يتع�ر�ض مع اأحك�م
الق�نون وهذه الالئحة.
م�شك �شجالت الجت�ر الدويل وال�شجالت وامللف�ت املن�شو�ض عليه� يف هذه الالئحة واإعداد تقرير �شنوي
عن هذا الجت�ر واإح�لته اإىل ال�شلطة الإدارية يف الهيئة الحت�دية للبيئة لرفعه اإىل اأم�نة التف�قية.
النظر يف طلب�ت ت�شجيل الن�ش�ط�ت ذات ال�شلة ب�لتف�قية واأحك�م الق�نون ،واملوافقة عليه� وف ًق� لأحك�م
امل�دة ( )18من الق�نون.
و�شع القواعد والإجراءات لتنفيذ اأحك�م الق�نون وهذه الالئحة ب�لتن�شيق مع ال�شلطة الإدارية يف الهيئة
الحت�دية للبيئة والهيئة العلمية.
تخ�شي�ض مركز اأو عدنّة مراكز لالإنق�ذ ،ل�شتقب�ل العين�ت امل�شبوطة وامل�ش�درة وذلك ب�لت�ش�ور مع
الهيئة العلم نّية.
اأ نّية مه�م اأخرى يتطلبه� تنفيذ اأحك�م الق�نون والتف�ق نّية اأو يكلفه� به� جمل�ض الوزراء.

ال�سلطة الإدارية يف الهيئة الحتادية للبيئة:
املادة (:)5
مت�ر�ض ال�شلطة الإدارية يف الهيئة الحت�د نّية للبيئة الخت�ش��ش�ت الآتية:
-1

ƒ G IQÉ G

:

املخت�شة داخل الدولة وتب�دل املعلوم�ت معه� وتدريب الكوادر الفنية لتطبيق اأحك�م
( اأ ) التع�ون مع ال�شلط�ت
نّ
التف�قية والق�نون وهذه الالئحة.
(ب) تقدمي امل�شورة ملجل�ض الوزراء ب�ش�أن الإجراءات الواجب اتخ�ذه� لتطبيق التف�قية ،وذلك يف حدود
اخت�ش��شه� وف ًق� لأحك�م هذه الالئحة.
(جـ) حتريك الدع�وى اأم�م الق�ش�ء يف كل م� يتعلق بتنفيذ الق�نون والتف�قية وهذه الالئحة.
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(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
-2

( اأ )
(ب)
(جـ)
(د)

النظر يف طلب�ت احل�شول على الأذون�ت وال�شه�دات واإ�شداره� وف ًق� لأحك�م الق�نون وهذه الالئحة ،مع
فر�ض اأية �شروط تراه� �شرورية على الإذن اأو ال�شه�دة ،مب� ل يتع�ر�ض مع اأحك�م الق�نون وهذه الالئحة.
م�شك �شجالت الجت�ر الدويل وال�شجالت وامللف�ت املن�شو�ض عليه� يف هذه الالئحة.
النظر يف طلب�ت ت�شجيل الن�ش�ط�ت ذات ال�شلة بتنفيذ التف�قية والق�نون ،واملوافقة عليه� وف ًق� لأحك�م
امل�دة ( )18من الق�نون.
و�شع القواعد والإجراءات لتنفيذ اأحك�م التف�قية والق�نون وهذه الالئحة ب�لتن�شيق مع ال�شلطة الإدارية
يف وزارة الزراعة والرثوة ال�شمك نّية ومع الهيئة العلم نّية.
تخ�شي�ض مركز اأو عدة مراكز لالإنق�ذ ل�شتقب�ل العين�ت امل�شبوطة وامل�ش�درة وذلك ب�لت�ش�ور مع الهيئة
العلم نّية.
اأ نّية مه�م اأخرى يتطلبه� تنفيذ اأحك�م الق�نون اأو التف�قية اأو يكلفه� به� جمل�ض الوزراء.
: d dG ƒ
التن�شيق مع وزارة اخل�رج نّية لالت�ش�ل ب�أم�نة التف�ق نّية والدول الأخرى الأطراف يف التف�ق نّية حول امل�ش�ئل
العلم نّية والإدار نّية املتعلقة بتنفيذ التف�قية.
املخت�شة خ�رج الدولة لتطبيق اأحك�م التف�ق نّية والق�نون وهذه الالئحة.
التع�ون مع ال�شلط�ت
نّ
اإعداد تقرير ن�شف �شنوي عن اخلطوات التنظيم نّية والإدار نّية املتخذة لتطبيق اأحك�م التف�ق نّية ورفعه اإىل
اأم�نة التف�ق نّية ون�شخة منه اإىل جمل�ض الوزراء.
اإعداد تقرير �شنوي عن الجت�ر الدويل يف العين�ت ورفعه اإىل اأم�نة التف�قية قبل احل�دي والثالثني من
�شهر اأكتوبر من ال�شنة الت�لية ل�شنة التقرير ون�شخة منه اإىل جمل�ض الوزراء.

الهيئة العلم ّية:
املادة (:)6
J-1

dG

dG

dÉ

ƒ G É G É

É

É

ƒ É dG É

ƒ

É

: JÉ É

( اأ ) اإبداء الراأي لل�شلطة الإدار نّية يف كل م� يتعلق بت�شدير واإع�دة ت�شدير وا�شترياد و�شحن ونقل اأية عينة من
الأنواع الواردة يف املالحق.
(ب) اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية ب�ش�أن ج�هزية م�شتوردي العين�ت احلية مم� هو مدرج يف املالحق وا�شتعداده
لإيوائه� والعن�ية به�.
(جـ) ر�شد اأذون�ت ت�شدير العين�ت املدرجة يف املالحق ،والت�شدير الفعلي لكل عينة ،واإبداء الراأي لل�شلطة
الإدارية ب�ش�أن التدابري املن��شبة الواجب اتخ�ذه� ،مب� يف ذلك احل�ش�ض ال�شنوية املخ�ش�شة للت�شدير
وو�شع حدود على اإ�شدار اأذون�ت الت�شدير ومنع الأثر ال�ش�ر على اأعداد الأنواع املعينة.
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(د) اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية ب�ش�أن الت�شرف يف العين�ت امل�ش�درة وامل�شبوطة.
(هـ) اإبداء الراأي لل�شلطة الإدارية يف ا نّأي م�ش�ألة حت�ل اإليه� لبي�ن راأيه� فيه� اأو اأي م�ش�ألة ترى الهيئة العلمية من
تلق�ء نف�شه� اأنه� مهمة يف جم�ل حم�ية الأنواع.
-2
É JQG G
QG
dG dG
dG º
Gƒb

الجتار الدويل:
املادة (:)7
مع مراع�ة ال�شتثن�ءات املن�شو�ض عليه� يف املواد ( )24) – (19من الق�نون ،واأحك�م امل�دتني ((19)h (9
من هذه الالئحة ،تخ�شع عملي�ت الجت�ر الدويل ب�لعين�ت املدرجة يف املالحق لإذن م�شبق اأو �شه�دة م�شبقة من
ال�شلطة الإدارية وف ًق� لأحك�م الق�نون وهذه الالئحة.

امل�ستندات املطلوبة لالجتار الدويل:
املادة (:)8
-1

-2

-3

-4

ُمينع ت�شدير اأية عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق اإ نّل بعد احل�شول على اإذن ت�شدير م�شبق �ش�ري
املفعول من ال�شلطة الإدارية.
ُمينع ا�شترياد اأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحق ( )1اإ نّل بعد احل�شول على اإذن ا�شترياد م�شبق �ش�ري
املفعول من ال�شلطة الإدارية ،م� مل يكن ال�شترياد لعينة من الأنواع امل�شتثن�ة املن�شو�ض عليه� يف املواد
) )24) – (19من الق�نون ،ودون الإخالل ب�أحك�م الق�نون وهذه الالئحة.
ُمينع اإع�دة ت�شدير اأية ع نّينة من الأنواع املدرجة يف املالحق اإل بعد احل�شول على اإذن اإع�دة ت�شدير
م�شبق �ش�ري املفعول ،وتقدمي هذا الإذن اإىل ال�شلطة الإدارية يف منفذ الدخول.
مينع اإدخ�ل اأ نّية ع نّينة من الأنواع الواردة يف املالحق بطريق البحر اإل بعد احل�شول على اإذن اأو �شه�دة
م�شبقة و�ش�رية املفعول ب�لإدخ�ل من البحر وتقدميه� اإىل ال�شلطة الإدارية.

الأذون وال�سهادات ب�سكل عام:
املادة (:)9
-1

-2
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على ال�شلطة الإدارية البت يف طلب�ت اإ�شدار الأذون�ت وال�شه�دات خالل مدة ل تزيد على ( )30ثالثني
يوم� من ت�ريخ تقدمي طلب ك�مل اإليه� .ويجوز م نّد هذه الفرتة اإىل فرتة اأو فرتات اأخرى مم�ثلة يف الأحوال
ً
التي حتت�ج فيه� ال�شلطة الإدارية اإىل الت�ش�ل بدول اأخرى اأو مبراكز اأو هيئ�ت علمية خ�رج الدولة.
يجب اإ�شدار اإذن ا�شترياد اأو ت�شدير اأو �شه�دة اإع�دة ت�شدير اأو �شه�دة اإدخ�ل من البحر منف�شل لكل
�شحنة لأ نّية ع نّينة من الع نّين�ت التي يتم �شحنه� مع بع�شه� البع�ض.
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اإجراءات و�سروط منح الأذونات وال�سهادات:
املادة (:)10
-1

ل يجوز اإ�شدار اإذن ت�شدير اأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحقني ( 1و )2اإل اإذا ك�نت الهيئة العلمية
قد اأبدت راأيه� ب�أن الت�شدير لن ي�شر ببق�ء هذا النوع واأنه �شمن حدود ح�شة الت�شدير ال�شنوية التي
و�شعته� الهيئة العلمية.

-2

ل يجوز اإ�شدار اإذن ا�شترياد اأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحق ( )1اإل اإذا ك�نت الهيئة العلمية قد
اأبدت راأيه� ب�أن ال�شترياد هو لأغرا�ض ل ت�شر ببق�ء النوع.

-3

ل يجوز اإ�شدار اإذن اأو �شه�دة اإل بعد التحقق من اأن العين�ت املعنية مل يتح�شل عليه� ب�ملخ�لفة لأحك�م
القوانني الن�فذة يف الدولة اأو لأحك�م التف�قية.
ل يجوز اإ�شدار اإذن ب�إع�دة ت�شدير اأية عينة اإل بعد التحقق من اأنه قد �شبق ا�شترياده� وف ًق� لأحك�م
الق�نون والتف�قية.
على ال�شلطة الإدارية التحقق من ا�شتيف�ء �شحن�ت الت�شدير واإع�دة الت�شدير للعين�ت احلية للقواعد
املن�شو�ض عليه� يف التف�قية ،واإذا ك�ن النقل ج ًوا فيجب اأن يتم وف ًق� للقواعد نقل احليوان�ت احلية
ال�ش�درة من الرابطة الدولية للنقل اجلوي.
على ال�شلطة الإدارية التحقق من اأن حت�شري العين�ت و�شحنه� قد مت بطريقة تقلل اإىل اأدنى حد من اأخط�ر
اجلروح والإ�ش�ب�ت امل�شرة ب�ل�شحة واملع�ملة الق��شية.
ل يجوز اإ�شدار اإذن ت�شدير لأية عينة من الأنواع املدرجة يف امللحق ( )1اإل بعد تقدمي اإذن ا�شترياد من
ال�شلطة املخت�شة يف البلد امل�شتورد.
ل يجوز اإ�شدار اإذن ا�شترياد اأو �شه�دة اإدخ�ل من البحر للعين�ت املدرجة يف امللحق ( )1اإل بعد الت�أكد من
اأن العينة لن ت�شتخدم لأغرا�ض جت�رية.

-4

-5

-6

-7

-8

�سحب الأذونات وتعديلها:
املادة (:)11
-1

يجوز لل�شلطة الإدارية اأن متنح اأو ترف�ض منح اأي اإذن اأو ال�شه�دة ،اأو اأن متنح الإذن اأو ال�شه�دة ب�شروط
معينة.

-2

يجوز لل�شلطة الإدارية اأن ت�شحب يف اأي وقت اأو تعدل اأي اإذن اأو �شه�دة اأ�شدرته� اإذا ثبت له� اأن اأ ًي� منهم�
قد �شدر ا�شتن�دًا اإىل بي�ن�ت غري �شحيحة اأو م�شللة اأو حمرفة من ج�نب الط�لب.

-3

يجوز لل�شلطة الإدارية اأن ت�شرتط على ط�لبي الأذون�ت وال�شه�دات تقدمي اأية معلوم�ت اإ�ش�فية تراه�
�شرورية لتخ�ذ قراره� ب�إ�شدار الإذن اأو ال�شه�دة.
545
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على ال�شلطة الإدارية ،اإلغ�ء وحفظ اأذون�ت الت�شدير امل�شتعملة و�شه�دات اإع�دة الت�شدير امل�شتعملة
ال�ش�درة من �شلط�ت الدول الأجنبية ،وم� يق�بله� من اأذون�ت ال�شترياد ،ح�ل انته�ئه� من ا�شتكم�ل
متطلب�ت ا�شترياد اأي عينة.

�سالحيات الأذون وال�سهادات:
املادة (:)12
-1

ُيعترب الإذن اأو ال�شه�دة مب� فيهم� ال�ش�درين عن �شلط�ت بلد امل�شتورد �ش�حلني لعملية واحدة فقط،
ويجب احل�شول على اإذن اأو �شه�دة لأي عملية ت�شدير اأو لأي عملية ا�شترياد اأخرى ،واإذا انتهت املدة
املحددة لنف�ذ الإذن اأو ال�شه�دة فيجب القي�م بتجديده� ودفع الر�شوم املقت�ش�ة وف ًق� للم�دة ( )15من
خ��ش� حلفظ الأذون�ت وال�شه�دات املتعلقة بعملي�ت ت�شدير
هذه الالئحة .ومت�شك ال�شلطة الإدارية مل ًف� ً
خ��ش� للمتعلق بعملي�ت ا�شترياده�.
اأو اإع�دة ت�شدير العين�ت ومل ًف� ً
ممنوح� لغريه ،كم� ل يجوز حتويل الإذن اأو ال�شه�دة اأو
ل يجوز لأي �شخ�ض اأن ي�شتعمل �شه�دة اأو اإذ ًن�
ً
التن�زل عنه� اإىل الغري.
يكون اإذن الت�شدير و�شه�دة اإع�دة الت�شدير واإذن الإدخ�ل من البحر �ش� ً
حل� ملدة (� )6شتة اأ�شهر من
ت�ريخ اإ�شداره� ،اأم� اإذن ال�شترياد فيكون �ش� ً
حل� ملدة ( )12اثني ع�شر �شه ًرا من ت�ريخ اإ�شداره.
ل تعتمد يف املع�مالت �شوى الن�شخة الأ�شلية لالإذن اأو ال�شه�دة ،اأم� الن�شخ الإ�ش�فية اأو ال�شور ال�شوئية
فال تقبل م� مل يوؤ�شر عليه� ب�شالحيته� لال�شتعم�ل من ال�شلطة التي اأ�شدرت الأ�شل.

-5

يجب على ح�مل الإذن اأو ال�شه�دة اأن يعيد ت�شليم الن�شخة امل�شلمة له اإىل ال�شلطة الإدارية فور انته�ء
الغر�ض منه�.

-6

ل ُيعتد بطلب احل�شول على اإذن اأو �شه�دة وف ًق� لأحك�م هذه الالئحة م� مل يكن ذلك على النموذج املعد
من ال�شلطة الإدارية.

-7

على ال�شلطة الإدارية اأن ت�شتعمل يف اإعداده� منوذج الإذن اأو ال�شه�دة املواد والو�ش�ئل العلمية
املت�حة التي متنع تزوير اأو حتريف هذه النم�ذج .ويجوز تعديل النموذج امللحق بهذه الالئحة
مبقت�شى قرار من ال�شلطة الإدارية يف الهيئة الحت�دية للبيئة بعد موافقة ال�شلطة الإدارية يف وزارة
الزراعة والرثوة ال�شمكية.

-2

-3

-4

ال�سجالت:
املادة (:)13
dG
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( اأ ) الأذون املتعلقة بعملي�ت ال�شترياد.
(ب) الأذون املتعلقة بعملي�ت الت�شدير.
(جـ) ال�شه�دات املتعلقة بعملي�ت اإع�دة الت�شدير.
(د) ال�شه�دات املتعلقة بعملي�ت الإدخ�ل من البحر.
(هـ) الأذون وال�شه�دات املتعلقة بعملي�ت العبور والتفريغ مع اإع�دة ال�شحن.
(و) الأنواع احلية والنب�ت�ت امل�ش�درة اأو املرتوكة التي يتم اإيواوؤه� واإع�دته� اإىل بيئته� الطبيعية.
(ز) املخ�لفني لأحك�م الق�نون الذين �شدرت اأحك�م ق�ش�ئية ب�تة ب�ش�أنهم واجلزاءات التي �شدرت عليهم.
(ح) املم�ر�شني لأي ن�ش�ط يدخل يف اإط�ر اأحك�م الق�نون وف ًق� للطلب�ت التي يتقدم به� ذوو العالقة وي�شدر
به� منوذج خ��ض ،وحتدد ال�شروط الواجب توافره� لدى ط�لب الت�شجيل والبي�ن�ت التي تدرج يف ال�شجل
بقرار من الوزير.
-2
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( اأ ) ا�شم مقدم طلب احل�شول على الإذن اأو ال�شه�دة.
(ب) ت�ريخ تقدمي الطلب.
(جـ) جهة الت�شدير اأو ال�شترياد اأو اإع�دة الت�شدير اأو العبور.
(هـ) و�شيلة النقل.
(و) نوع وكمية العين�ت حمل الطلب.
(ز) النتيجة التي يقرتن به� الطلب وت�ريخ �شدوره� ،وت�ريخ ت�شليمه� اأو ت�شليم الإذن اأو ال�شه�دة اإىل مقدم
الطلب بعد توقيعه على ال�شتالم.
J-3

É dG

ÉbQG

J QÉ d É

dG

امللفات:
املادة (:)14
-1

مت�شك ال�شلطة الإدارية ملف�ت خ��شة حلفظ ن�شخة من الأذون�ت وال�شه�دات التي ت�شدره� ،واأذون�ت
الت�شدير ال�ش�درة عن ال�شلط�ت املعنية يف الدول الأجنبية مرفقة بن�شخة من الأذون�ت ب�ل�شترياد التي
ت�شدره� ال�شلطة الإدارية ب�ل�شتن�د اإليه.

-2

خ��ش� حلفظ ن�شخة من التق�رير ال�شنوية والن�شف �شنوية التي تعده�
مت�شك ال�شلطة الإدارية مل ًف� ً
وترفعه� اإىل الأم�نة الع�مة لالتف�قية.
547
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امل�ستخرج الر�سمي:
املادة (:)15
يجوز لكل ذي عالقة بعد قي�مه بدفع الر�شوم املقررة اأن يح�شل من ال�شلطة الإدارية على م�شتخرج ر�شمي من
ال�شجالت اأو من امللف�ت.

املادة ( :)16الر�سوم:
ت�شتوفى الر�شوم الت�لية عن الأن�شطة والإجراءات والرتاخي�ض والأذون�ت وال�شه�دات املمنوحة طب ًق� لأحك�م
الق�نون:
1
2
3
4
5

الإجراء اأو امل�ستند
 ر�شم طلب قيد مم�ر�شة ن�ش�ط يدخل يف اإط�راأحك�م الق�نون
 ر�شم طلب للح�شول على اإذن ب�لت�شدير اأوال�شترياد اأو اإع�دة الت�شدير اأو الإدخ�ل من البحر
 ر�شم طلب م�شتخرج ر�شمي من ال�شجالت اأوامللف�ت
 ر�شم طلب ا�شتخراج �شه�دة اإنت�ج عن طريقالرتبية يف الأ�شر اأو نواجت الإكث�ر ال�شن�عي
 ر�شم طلب اأي �شه�دة اأو اإذن اآخر وف ًق� لأحك�مالق�نون اأو هذه الالئحة

الر�سم املقرر بالدرهم
) )1.000ابتدا ًء و( )500لكل جتديد
)(200
)(200
)(200
)(200

تدابري حظر التجارة بالعينات املخالفة:
املادة (:)17
على ال�شلطة الإدارية اتخ�ذ التدابري الآتية ب�ش�أن العين�ت املخ�لفة:
-1

ح�شر التك�ليف وامل�ش�ريف الن�جتة عن �شبط العينة ،مب� يف ذلك تك�ليف الو�شع يف احلرا�شة ونقل
العينة والت�شرف فيه� وتك�ليف املح�فظة عليه� اأثن�ء فرتة احلجز وذلك طب ًق� لأحك�م امل�دة ((31
من الق�نون.

-2

اإنه�ء اإجراءات مرور العينة يف اأقرب وقت ممكن ،مع توفري اأكرب قدر ممكن من العن�ية ب�لعين�ت احلية
خالل فرتة العبور اأو النتظ�ر اأو ال�شحن.

-3

الحتف�ظ ب�لعين�ت امل�ش�درة املدخلة من اخل�رج خال ًف� لأحك�م الق�نون ،يف املك�ن املن��شب متهيد ًا
لإع�دته� اإىل الدولة امل�شدرة بعد الت�ش�ور مع �شلط�ته� املخت�شة ،اأو ت�شليمه� اإىل اأي مركز اإغ�ثة،
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اأو اأي مك�ن اآخر مم�ثل تتوفر فيه ال�شروط املقررة يف الق�نون والتف�قية وهذه الالئحة ،اأو اإع�دة
اإطالقه� يف موطنه�.
مواف�ة اأم�نة التف�قية بنم�ذج من الأخت�م الر�شمية اأو الأدوات التي ت�شتخدمه� لتوثيق الأذون اأو
ال�شه�دات ،ومواف�ة اأي �شلطة اإدارية يف اخل�رج بهذه النم�ذج اإذا م� طلبت الأخرية ذلك.

-4

مراكز اخلروج والدخول:
املادة (:)18
حتدد ال�شلطة الإدارية يف وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية ،املوانئ واملط�رات واملن�فذ الربية خلروج ودخول اأية
عينة من الأنواع املدرجة يف املالحق ،وف ًق� للم�دة ( )10من الق�نون.

النماذج:
املادة (:)19
حتدد ال�شلطة الإدارية يف وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية ،من�ذج ال�شجالت والأخت�م امل�شتعملة ،وكيفية ا�شتعم�له�
بعد موافقة ال�شلطة الإدارية يف الهيئة الحت�دية للبيئة.

ماأموري ال�سبط الق�سائي:
املادة (:)20
-1
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( اأ ) حجز الأ�شي�ء التي يعتقد لأ�شب�ب معقولة اأنه� حمل اجلرمية اأو اأنه� ت�شلح دلي ًال على ارتك�ب اجلرمية.
(ب) تفتي�ض و�شبط اأي �شخ�ض يعتقد لأ�شب�ب معقولة اأنه ارتكب اأو �ش�هم يف ارتك�ب اأية جرمية مع�قب
عليه� وف ًق� لأحك�م الق�نون.
(جـ) دخول وتفتي�ض الأم�كن والط�ئرات وال�شفن واملركب�ت التي يعتقد لأ�شب�ب معقولة اأنه� حتتوي على
عينة خم�لفة لأحك�م الق�نون.
(د) فح�ض اأية عينة يعتقد لأ�شب�ب معقولة اأن نقله� اأو حي�زته� اأو الجت�ر به� اأو تداوله� مت ب�شورة خم�لفة
لأحك�م الق�نون وهذه الالئحة.
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(هـ) فح�ض ال�شجالت املتعلقة ب�لعين�ت لدى الق�ئمني يخ�شع لأحك�م التف�قية والق�نون وهذه الالئحة.
-2
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ال�ستثناءات:
املادة (:)21
ت�شع ال�شلطة الإدارية ب�لتن�شيق مع الهيئة العلمية القواعد والإجراءات املتعلقة ب�لتع�مل يف الأنواع امل�شتثن�ة وف ًق�
لأحك�م املواد ( )24) – (19من الق�نون ،مب� يكفل املح�فظة على هذه الأنواع وعدم خم�لفة اأحك�م احلم�ية
املن�شو�ض عليه� يف التف�قية والق�نون وهذه الالئحة.

�سريان اأحكام الالئحة:
املادة (:)22
تُن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية ،و ُيعمل به� اعتب� ًرا من ت�ريخ ن�شره�.

رئي�ض جمل�ض الوزراء
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبو ظبي،
بت�ريخ1424 ¿ÉÑ©°T 24 :هـ،
املوافق 20 :اأكتوبر 2003م.
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