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تقديــم

منذ إنشــائها بموجب القانون رقم )23( لسنة 2006 بشأن دائرة 
القضــاء يف إمــارة أبوظــي، تعمل دائــرة القضاء بخطــوات حثيثة على 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية 
الجــودة، وذلــك مــن خالل التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق 

والحريات وأمن املجتمع.

وتحقيقــًا لهذه الرؤية والرســالة النبيلة، ارتــأت دائرة القضاء 
طباعــة كافــة التشــريعات التــي يحتاج إليهــا التقاضي أمــام محاكم 
الدائــرة. وباعتبارهــا جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب 
االهتمــام علــى القوانــن املحليــة الصادرة عن املشــرع املحلــي يف إمارة 
أبوظــي. مــن ناحية أخرى، وملا كانت املادة )121( من الدســتور تخول 
للمشــرع االتحادي سلطة التشريع يف أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات 
القضــاء املحليــة واالتحاديــة علــى الســواء بتطبيــق القوانــن االتحادية 
الصــادرة طبقــًا لهذه املادة، كان من الضــروري أن نهتم أيضًا بطباعة 
هذه التشــريعات. فضاًل عن ذلك، وحيث إن التصديق على االتفاقيات 
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على 
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الســائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعــة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.

وهكــذا، شــرعت دائــرة القضــاء يف طباعة ونشــر مجموعة 
التشــريعات املحليــة واالتحاديــة واالتفاقيــات الدوليــة الالزمــة للفصل 
يف القضايــا املتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة. ورغبة يف التيســير على 
القــارئ، وحرصــًا علــى ســرعة الوصــول إلى التشــريع املنشــود، فقد 
ارتأينــا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالســل خمتلفة، وبحيث تنفرد 

كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.



-  6  -

وبالنظــر ألهميــة أحــكام القضــاء يف فهم وتفســير نصوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف، تركز على مبادئ النقض يف 

شأن كل موضوع على حدة.

ورغبة يف تيسير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية، 
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصدار سلســلة خامســة تحت عنوان »سلســلة 
التشريعات الرياضية«، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرصــًا علــى إبراز اهتمــام دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
وكفالتهــا لحقوق اإلنســان الــواردة يف االتفاقيات واملواثيــق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق اإلنســان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال 

حقوق اإلنسان.

ورغبــة يف إلقــاء الضــوء علــى النظــام القانونــي للشــركات 
اململوكــة للحكومــة، قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمن أو الســياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.

ويف الختام، نأمل أن يحوز هذا الجهد على رضا القارئ، وأن 
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة واملتقاضن ولسائر املشتغلن واملهتمن 

بالقانون.
واهلل ولي التوفيق،،،

         دائرة الق�ضاء ـــ اأبوظبي
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مقدمــة

الرفــق بالحيوان واجب ديني وأخالقــي، والتزام قانوني. فمن 
ناحية أولى، ارتبط يف أذهان البعض أن الرفق بالحيوان فكرة أوربية 
غربيــة. وربمــا يرجع ذلك إلــى أن الدول األوروبية أول من عرفت إنشــاء 
جمعيات للرفق بالحيوان. فقد تأسســت أول جمعية للرفق بالحيوان يف 
انجلترا، ســنة 1824م، تحت اســم »الجمعية امللكية للرفق بالحيوان«. 
ويرجــع الفضل يف نشــأة هــذه الجمعية إلى »ريتشــارد مارتــن« )1754 ــ 
1834(، وكان عضــو أيرلندي يف البرملــان اإلنجليزي. كذلك، كان 

هــذا النائب البرملاني وراء صدور قانون يف إنجلترا يجرم االعتداء على 
املاشــية، وهو القانون املعروف بســام »قانون مارتن«. ويف سنة 1849م، 
صــدر قانــون آخر شــمل بالحمايــة كل الحيوانــات. ويف ســنة 1866م، 
ويف الواليــات املتحدة األمريكية، أســس »هنري بــرج« جمعية لرعاية 
الحيوانــات الضالــة ومســاعدة املزارعــن يف رعايــة املاشــية بتوعيتهــم 
صحيًا. ثم انتشــر هذا التقليد بعد ذلك يف العديد من األقطار. والهدف 
مــن وراء إنشــاء هــذه الجمعيات هــو الرفــق بالحيوان عنــد املصاحبة، 

واإلحسان إليه يف املعاملة، والتلطف معه يف السلوك.

والواقع أن الرفق بالحيوان فريضة إسالمية دعا إليها اإلسالم 
منذ أربعة عشــر قرنًا، وقبل أن تعرف أوربا هذا املوضوع بقرون طويلة. 
إذ يعتمد اإلسالم مبدأ الرفق يف جميع شؤون الحياة، فيجعل منه سمة 
تميــز املؤمن، وعنصرًا يقوي اإليمــان، وفضيلة تزين العمل. ويف ذلك، 
تروي السيدة عائشة رضي اهلل عنها أن الرسول الكريم ، قال: »إن 
اهلل رفيق يحب الرفق يف األمر كله« )رواه البخاري مســلم(. ويف رواية 
ملســلم: »إن اهلل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على 
العنــف، وما ال يعطي على ســواه«. وروى مســلم بســنده عــن أم املؤمنن 
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عائشــة رضي اهلل عنها: »إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينزع 
من شيء إال شأنه«.

وعــن جريــر بــن عبــد اهلل أن النــي  قــال: "إن اهلل عــز وجل 
ليعطــي علــى الرفــق مــا ال يعطــي علــى الخــرق، وإذا أحــب اهلل عبــدًا 
أعطــاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفــق إال حرموا الخير" )رواه 

الطبراني، ورواه مسلم وأبو داود خمتصرًا(.

وعــن أبي الدرداء أن رســول اهلل  قــال: "من أعطي حظه من 
الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم 

حظه من الخير" )رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح(.

وروي عــن عبد اهلل بن مســعود أن رســول اهلل  قــال: "الرفق 
يمن، والخرق شؤم" رواه الطبراني يف األوسط. 

وينظر اإلسالم إلى عالم الحيوان إجماالً نظرة واقعية ترتكز 
علــى أهميته يف الحياة ونفعه لإلنســان، وتعاونه معه يف عمارة الكون 
واستمرار الحياة، وال أدل على ذلك من أن عدة سور يف القرآن الكريم 
وضــع اهلل لهــا العناوين من أســماء الحيوان مثل ســورة البقرة، وســورة 
األنعــام، وســورة النحل، وســورة النمل، وســورة العنكبوت، وســورة 

الفيل.

ويعــود القــرآن بعد ذلــك لينص على تكريــم الحيــوان، وبيان 
مكانته، وتحديد موقعه إلى جانب اإلنسان، فبعد أن بن اهلل يف سورة 
النحل قدرته يف خلق السموات واألرض، وقدرته يف خلق اإلنسان، أردف 
ذلــك بقولــه }َواأَلْنَعاَم َخَلَقَهــا َلُكْم ِفيَهــا ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَهــا َتْأُكُلوَن ، 
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ُحوَن ، َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى  َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحَن ُتِريُحوَن َوِحَن َتْســرَ
َبَلٍد َلْم َتُكوُنوا َباِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأَلْنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف َرِحيٌم ، َواْلَخْيَل 

َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلُق َما ال َتْعَلُموَن{.

وقــد تواترت النصوص على أن اإلحســان إلى الحيــوان والرفق 
بــه عبادة من العبادات التي قد تصل يف بعــض األحيان إلى أعلى درجات 
األجر وأقوى أسباب املغفرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة عن رسول اهلل 
: "بينما رجل يمشــي بطريق اشــتد عليه الحر، فوجــد بئراً فنزل فيها 
فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: 
لقــد بلــغ هذا الكلب مــن العطش مثل الذي كان بلــغ مني، فنزل البئر 
فمأل خفه ماء، ثم أمســكه بفيه حتى رقي، فســقى الكلب، فشكر 
اهلل لــه، فغفر له، قالوا:يا رســول اهلل إن لنا يف البهائــم أجراً ؟ فقال: يف 
كل كبد رطبة أجر" )رواه مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن 

حبان يف صحيحه إال أنه قال: "فشكر اهلل له فأدخله الجنة"(.

وأخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده إلى أبي هريرة 
أن رسول اهلل  قال: " إن امرأة بغيا رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر 
قــد أدلع لســانه مــن العطش فنزعت لــه بموقها _أي اســتقت له بخفها _ 
فغفــر لهــا " فقد غفــر اهلل لهذه البغي ذنوبها بســبب ما فعلته من ســقي 

هذا الكلب.

  وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو أن رجــال جــاء إلــى رســول اهلل
فقــال: إني أنزع يف حوضي حتــى إذا مألته ألبلي ورد علّي البعير لغيري 
فســقيته، فهل يف ذلك من أجر؟ فقال رســول اهلل : "إن يف كل ذات 

كبد أجرا " رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون.
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وعــن محمود بــن الربيع أن ســراقة بن جعثم قال: يا رســول إن 
الضالة ترد على حوضي فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: "أسقها، 
فإن يف كل ذات كبد حراء أجراً " )رواه ابن حبان يف صحيحه، ورواه 

ابن ماجة والبيهقي(.

وأخرج البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسلمة من حديث أبي 
هريرة أن رســول اهلل  قال: "الخيل لثالثة: لرجل أجر، ولرجل ســتر، 
وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهلل فأطال يف 
مــرج أو روضــة فما أصابت يف طلبهــا ذلك من املــرج أو الروضة كانت 
له حســنات، ولو أنها قطعت طيلها فاســتنت شــرفا أو شــرفن كانت 
أرواؤها وأثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 

يسقيها كان ذلك حسنات له...".

وبنفس القدر الذي أوصلت به الشــريعة اإلسالمية به اإلحسان 
إلى الحيوان والرفق به إلى أعلى درجات العبادة، أوصلت اإلساءة للحيوان 
  وتعذيبه إلى أعمق دركات اإلثم واملعصية، ويف ذلك يقول رسول اهلل
علــى ما أخرجه البخاري ومســلم: "عذبــت امرأة يف هرة لــم تطعمها ولم 
تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش األرض"، وروى البخاري بسنده 
إلى أسماء بنت أبي بكر أن الني  قال: "دنت مني النار حتى قلت: أي 
رب وأنا معهم، فإذا امرأة حســبت أنه قال: تخدشــها هرة _ : قال ما شأن 
هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاً " قال النووي يف شرح هذا الحديث 
عن مســلم )89/9(: "إن املرأة كانت مســلمة وإنها دخلت النار بســببها، 

وهذه املعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة".

والرفــق بالحيــوان التزام قانونــي أيضا. ففي الثاني والعشــرين 
من شــعبان ســنة 1428هـــ املوافق الرابع من ســبتمبر ســنة 2007م، صدر 
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القانون االتحادي رقم 16 لســنة 2007م يف شــأن الرفق بالحيوان. ويحتوي 
هذا القانون على تسع عشرة مادة. ووفقا للمادة الثانية من هذا القانون، 
»يجــب على مــالك الحيوانــات أو القائمن على رعايتها حســب األحوال 
اتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمة لعــدم إلحــاق األذى بهــا، وعلى وجه 
الخصــوص مراعاة ما يأتي:1. األخذ يف االعتبار أنواع الحيوانات ودرجة 
نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفًقا للخبرة واملعرفة العلمية. 2. 
عدم إطالق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي 
عليهــم، ويف حالة الرغبة يف التخلي عنه يجب تســليمه لإلدارة املختصة 
أو السلطة املختصة. 3. توفير عدد كاٍف من العاملن ذوي قدرة مناسبة 
ومعرفة وكافية مهنية باألمور املتعلقة بالحيوانات التي تحت إشــرافهم 
ورعايتهم. 4. معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة 
على األقل يف اليوم وتفقد أحوالها«. ولعل هذا النص يؤكد بوضوح حرص 

املشرع االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة على الرفق بالحيوان.

ورغبــة يف إبــراز اهتمــام املشــرع اإلماراتــي بموضــوع الرفــق 
بالحيوان، ارتأت دائرة القضاء من املناســب طباعة ونشــر هذا القانون 
مــع الالئحــة التنفيذية له، والتي صــدرت بموجب القــرار الوزاري رقم 

384 لسنة 2008م.

ويف الختــام، املأمــول هو أن يكون هــذا الكتاب عونا لكل 
املشتغلن بالقانون، سواء كانوا قضاة أو متقاضن أو محامن باحثن 

أكاديمين أو غيرهم من القائمن على تنفيذ هذا القانون.

واهلل من وراء القصد،،،

دائرة الق�ضاء - اأبوظبي
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قانون احتادي رقم )16( ل�ضنة 2007م

يف �ضاأن الرفق باحليوان



-  14  -



-  15  -

قانون احتادي رقم )16( ل�ضنة 2007م
يف �ضاأن الرفق باحليوان

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

بعــد االطالع على الدســتور، وعلــى القانون االتحــادي رقم )1( 
لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانن 

املعدلة له، 
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )6( لســنة 1979 يف شــأن الحجر 

البيطري والقوانن املعدلة له،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقم )9( لســنة 1983 يف شــأن   

تنظيم صيد الطيور والحيوانات،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم )3( لســنة 

1987 والقوانن املعدلة له، 

وعلــى قانــون اإلجــراءات الجزائية الصــادر بالقانــون االتحادي 
رقم )35( لسنة 1992 والقوانن املعدلة له،

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )7( لســنة 1993 بإنشــاء الهيئــة 
االتحادية للبيئة والقوانن املعدلة له, 

وعلــى القانــون االتحــادي رقم )10( لســنة 2002 يف شــأن مزاولة 
مهنة الطب البيطري، 

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )11( لســنة 2002 بشــأن تنظيــم 
ومراقبة االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض،

وبناًء على ما عرضه وزير البيئة واملياه، وموافقة مجلس الوزراء، 
واملجلس الوطني االتحادي وتصديق املجلس األعلى لالتحاد، 

اأ�ضدرنا القانون الآتي:
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الـمادة )1(
تعــــاريــــــف

يف تطبيــق أحــكام هذا القانــون يقصد بالكلمــات والعبارات 
التاليــة املعانــي املبينــة قريــن كل منهــا ما لم يقِض ســياق النــص بغير 

ذلك:
وزارة البيئة واملياه:الوزارة
وزير البيئة واملياه:الوزير

إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة:الإدارة املخت�ضة

البلديــات والســلطات املحليــة املعنيــة بشــؤون :ال�ضلطة املخت�ضة
الحيوانات

األطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة :الأ�ضخا�س املخولون
املختصة

الشــخص املؤهــل أكاديمًيــا يف مجــال الطب :الأخ�ضائي
البيطري أو املختبرات

والبرمائيــات، :احليوانات والزواحــف،  الطيــور، 
واألســماك، والثدييــات، والحيوانــات البرية 

الضالة والحبيسة
أي مــكان تحتفــظ أو تحتجــز أو تســتولد أو :املن�ضاآت

تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل 
املساكن الخاصة التي يحتفظ فيها بحيوانات 
والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل 

األخرى ومؤسسات البحث العلمي
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الـمادة )2(

يجــب على مــالك الحيوانات أو القائمن على رعايتها حســب   
األحوال اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لعدم إلحاق األذى بها، وعلى 

وجه الخصوص مراعاة ما يأتي:
وتأقلمهــا  نموهــا  ودرجــة  الحيوانــات  أنــواع  االعتبــار  يف  األخــذ   .1

وتدجينها، واحتياجاتها وفًقا للخبرة واملعرفة العلمية.

عدم إطالق ســراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشــكل   .2
طبيعي عليهم، ويف حالة الرغبة يف التخلي عنه يجب تسليمه لإلدارة 

املختصة أو السلطة املختصة.

توفيــر عدد كاٍف مــن العاملن ذوي قدرة مناســبة ومعرفة كافية   .3
ومهنية باألمور املتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم.

معاينــة الحيوانــات التي تحت إشــرافهم ورعايتهم مــرة واحدة على   .4
األقل يف اليوم وتفقد أحوالها.

الـمادة )3(
الأ�ضخا�س املخولون

يحق لألشخاص املخولن واألخصائي املرافق ما يلي:  .1
دخــول أية منشــآت للتفتيش عليهــا إذا كان لديهــم اعتقاد بأن  أ. 
الحيوانــات قد تعرضت ملعاناة أو مضايقة أو مرض أو ربيت بأية 
طريقــة تتعــارض مع أحكام هــذا القانون والقــرارات الصادرة 
تنفيــًذا لــه، وعليهــم أن يبــرزوا هوياتهــم للمالــك أو الشــخص 
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املسؤول عن الحيوانات يف املنشآت، وإذا كانت املنشآت عبارة 
عن منازل سكنية خاصة، تؤخذ موافقة النيابة العامة ابتداًء.

فحــص أيــة حيوانات داخل املنشــآت وإجــراء اختبــارات أو أخذ  ب. 
عينــات يعتقد أنها ضرورية ويجب إعطاء جزء من العينة أو عينة 

مشابهة لها إلى املالك أو القائمن على رعايتها إذا طلبوا ذلك.
وضع عالمات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف  ج. 
علــى كل حيوان علــى حدة، وال يجوز إزالة هــذه العالمات عن 
الحيوانات إال بموافقة من اإلدارة املختصة أو السلطة املختصة.

التحفــظ على أية حيوانات يشــتبه يف مرضها ونقلها إلى مكان  د. 
آخر لعالجها.

علــى املالــك أو القائمن علــى رعاية الحيوانات داخل أية منشــأة أن   .2
يقدموا املســاعدة الالزمة لألشخاص املخولن واألخصائي املرافق 
بما يف ذلك املساعدة يف تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك 
ممكًنــا وأخــذ العينــات وتقديم أيــة وثائق ذات عالقــة بالحيوانات 

تطلب منهم.

الـمادة )4(
حرية احلركة للحيوان

يجــب أن توفــر للحيوانــات مســاحة كافيــة لتلبيــة احتياجاتها 
عندمــا تحد حركتها بصفة دائمة أو مؤقتة وفًقا ملا هو وارد يف اللوائح 

والقرارات الصادرة عن الوزارة.
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الـمادة )5(
املباين وو�ضائل الراحة للحيوان

يجب أن تكون املواد املستخدمة يف بناء املنشآت وخاصة الحظائر   .1
واألقفاص واالصطبالت وكذلك املعدات التي يمكن أن تالمسها 
الحيوانات غير مؤذية وأن تكون خالية من مصادر التلوث ويســهل 

تنظيفها وتطهيرها بالكامل.

يجــب أن توفــر للحيوانات التــي ال تربى يف مبــاٍن، حماية من أحوال   .2
الطقــس املتقلبة والضواري وأية أخطــار على صحتها، وأن يتاح لها 

الوصول إلى مرقد مناسب وجيد التصريف للفضالت.

الـمادة )6(
تغذية احليوانات

مع مراعاة ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون بشأن املواد 
املســموح بإضافتهــا لغــذاء الحيوانــات يجب أن يتــم إطعــام الحيوانات 
بالعلــف الكامل الذي يتناســب مع عمرها ونوعهــا وبكميات كافية 
تبقيهــا بصحــة جيــدة وتفــي باحتياجاتها الغذائيــة، مــع تمكينها من 
الوصول بشــكل مســتمر ملصادر املياه املناســبة أو تزويدها بكفايتها 

من املاء النقي يومًيا.
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الـمادة )7(
 نقل احليوانات

يجــب أن يتم نقل الحيوانات بطريقة تضمن ســالمتها، وعدم   
تعريضها لإلصابات أو الضرر، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
الشــروط واملواصفــات الواجــب تحققهــا يف تحميل الحيوانــات ونقلها 

وإنزالها وتغذيتها أثناء النقل وأية شروط أخرى خاصة بوسائل النقل.

الـمادة )8(
عالج احليوانات

إذا كان مــن شــأن التدخــل العالجــي للحيوان أن يســبب لــه أمًلا أو   .1
فزًعا أو مضايقة فيجب أن يتم هذا التدخل بواســطة طبيب بيطري 

أو أخصائي.

يجــب أن تتــم جميــع التدخالت الجراحيــة للحيوانــات تحت تخدير   .2
عام أو موضعي ويف مكان مجهز طبًيا لنوع الجراحة.

الـمادة )9(
اإعادة احليوان ملالكه

ال يجوز إعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعالج إلى مالكه   
إال بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطن التالين:

ثبوت عدم تكرار اإلهمال من قبل املالك.  .1
تدفع تكاليف النقل والعالج حالة تكرار اإلهمال.  .2
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الـمادة )10(
الـمحظورات

يحظر القيام بأي من األفعال التالية:
التعدي الجنسي على الحيوان.  .1

خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع.  .2
عــرض أو بيــع أو االتجــار بأي حيــوان مريض أو مصــاب أو يف حالة   .3

جسمانية هزيلة ما لم يشَف تماًما.

الـمادة )11(
تنظيم املعار�س للحيوانات

يحظــر تنظيم معارض عامة أو منافســات أو عروض للحيوانات 
ألغــراض تجاريــة أو أيــة أغــراض أخــرى بمــا يف ذلــك اإلعالنــات أو 
أغراض الديكور، دون تصريح خطي من اإلدارة املختصة أو الســلطة 

املختصة.

الـمادة )12(
ا�ضتخدام احليوانات لالأغرا�س العلمية

يحظــر اســتخدام الحيوانــات ألغــراض التجــارب العلميــة إال بعــد   .1
الحصول على ترخيص من اإلدارة املختصة أو السلطة املختصة.

تجمع الوزارة قاعدة بيانات بشــأن اســتخدام الحيوانات لألغراض   .2
العلمية داخل الدولة.
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الـمادة )13(
احليوانات ال�ضائبة

يحق لإلدارة املختصة أو السلطة املختصة ـــ بحسب األحوال ـــ   
القيام بما يلي حال العثور على حيوان سائب:

احتجازه إذا كان يشكل خطورة أو يعاني أمًلا أو مضايقة.  .1

أخــذ رأي بيطري حال معاناته من ألم أو مضايقة، مع عدم إمكان   .2
تحديــد هويــة مالكــه أو االتصــال بــه، والتصــرف فيه وفًقــا لهذا 

الرأي.

إلــزام مالكــه بســداد جميــع املصاريــف التــي صرفت عليــه إذا تم   .3
التوصل إليه.

الـمادة )14(
العقوبات

يعاقــب بالحبــس الــذي ال يقل عــن شــهر وبالغرامة التــي ال تقل عن   .1
خمسة آالف درهم كل من تعدى جنسًيا على الحيوان.

يعاقــب بالحبــس الــذي ال يزيد على ســنة وبالغرامة التــي ال تقل عن   .2
خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن أطلــق 

سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك.

يعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم كل من   .3
يخالــف االلتزامــات األخرى املقــررة بموجب أحكام هــذا القانون 
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وتلك املقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا له.

الـمادة )15(
اأحكام ختامية

يصدر الوزير بالتنســيق مع الســلطة املختصة القرارات املحددة 
للضوابــط الالزمة لحماية صحة وســالمة الحيوانات ومنع املمارســات 

الضارة بها.

الـمادة )16(

يكــون للموظفن الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل 
باالتفاق مع الوزير والســلطة املختصة صفة مأموري الضبط القضائي 
يف ضبط الجرائم واملخالفات التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون، 
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا له، وعلى السلطات املختصة تقديم 

التسهيالت الالزمة لهؤالء املوظفن لتمكينهم من القيام بأعمالهم.

الـمادة )17(

يصــدر الوزيــر اللوائح والقــرارات الالزمة لتنفيــذ أحكام هذا 
القانون.

الـمادة )18(

ُيلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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الـمادة )19(

ُينشــر هــذا القانــون يف الجريــدة الرســمية، وُيعمل به بعد ســتة 
أشهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظي
بتاريــــــــخ: 22 شعـبــــــــــان 1428هـ
الـموافــــق: 4 سبتمـبـــــــــــر 2007م
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قرار وزاري رقم )384( ل�ضنة 2008م

ب�ضاأن الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي 

رقم )16( ل�ضنة 2007م

يف �ضاأن الرفق باحليوان
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قرار وزاري رقم )384( ل�ضنة 2008م
ب�ضاأن الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم 

)16( ل�ضنة 2007م
يف �ضاأن الرفق باحليوان

وزير البيئة واملياه,

بعــد االطــالع على القانــون االتحادي رقم )1( لســنة 1972م يف   
شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانن املعدلة له،

وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم )1( لسنة 2006 املعدل للقانون    
االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات 

الوزراء والقوانن املعدلة له، 
وعلى القانون االتحادي رقم )6( لســنة 1979م يف شــأن الحجر   

البيطري والقوانن املعدلة له،
وعلــى املرســوم بقانــون اتحــادي رقم )9( لســنة 1983 يف شــأن    

تنظيم صيد الطيور والحيوانات، 
وعلــى القانون االتحادي رقــم )3( لســنة 1987م بإصدار قانون   

العقوبات والقوانن املعدلة له، 
وعلــى القانون االتحادي رقم )35( لســنة 1992م بإصدار قانون   

اإلجراءات الجزائية والقوانن املعدلة له، 
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )7( لســنة 1993م بإنشــاء الهيئــة 

االتحادية للبيئة والقوانن املعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم )21( لســنة 2001م يف شــأن الخدمة 

املدنية يف الحكومة االتحادية والقوانن املعدلة له،
وعلــى القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 2002م يف شــأن مزاولة 

مهنة الطب البيطري، 
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وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )11( لســنة 2002م بشــأن تنظيــم 
ومراقبة االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض، 

وعلــى القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2007م يف شــأن الرفق 
بالحيوان، 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )5( لســنة 2006م يف شأن تخويلنا 
ببعض املهام الوزارية، 

وعلــى قــرار وزارة الصحة رقم )1136( لســنة 2003م بشــأن املواد 
البيطرية املحظورة، 

وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة، 

قـــــــــــــــــــــرر:

الباب الأول

الـمادة )1(
 تعاريف

يف تطبيــق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات   
التاليــة املعانــي املبينــة قريــن كل منهــا ما لم يقض ســياق النــص بغير 

ذلك:
 القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2007م يف شــأن :القانون

الرفق بالحيوان.
دولة اإلمارات العربية املتحدة.: الدولة
وزارة البيئة واملياه.: الوزارة
وزير البيئة واملياه.: الوزير
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الإدارة 
املخت�ضة

إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.: 

ال�ضلطة 
املخت�ضة

بشــؤون : املعنيــة  املحليــة  والســلطات  البلديــات   
الحيوانات بإمارات الدولة.

الأ�ضخا�س 
املخولون

 األطبــاء البيطريــون التابعــن للــوزارة أو الســلطة :
املختصــة أو األشــخاص املفوضــون مــن الــوزارة أو 

السلطة املختصة.
الطــب : الأخ�ضائي مجــال  يف  أكاديمًيــا  املؤهــل  الشــخص 

البيطري أو املختبرات.
واألســماك :احليوانات والبرمائيــات،  والزواحــف  الطيــور   

والثدييات والحيوانات البرية الضالة والحبيسة.
يشــمل كل تغييــر عن الصــورة الطبيعيــة للحيوان : املر�س

ويــؤدي إلــى خلــل أو اضطراب يف أي مــن العمليات 
الحيويــة الطبيعيــة للحيــوان ممــا يؤثــر على صحة 

الحيوان أو رعايته.
�ضاحب 
احليوان

مالــك الحيوان القانونــي أو من يمثله أو القائم على : 
رعايتــه ولــه حــق التصرف فيــه أو الذي يقــوم بنقل 

الحيوان أو يتاجر فيه.
 أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو :املن�ضاآت

تذبــح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشــمل املســاكن 
الخاصــة التــي يحتفــظ فيهــا بحيوانــات والســفن 
والطائــرات والشــاحنات ووســائل النقــل األخــرى 

ومؤسسات البحث العلمي.
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الدليل 
الإر�ضادي 

للرفق 
باحليوان

هــو دليــل تصــدره الــوزارة ويشــتمل على الشــروط : 
واإلجــراءات واملعايير امللزمة لهذا القانون للحفاظ 

على صحة ورعاية الحيوان.

التعدي 
اجلن�ضي

هــو أي اســتخدام غيــر شــرعي للحيــوان مــن ِقَبــل : 
اإلنسان لألغراض الجنسية.

الباب الثاين
�ضروط عامة

الـمادة )2(

تنشــأ وحــدة بقــرار من الوزير تســمى )وحــدة الرفــق بالحيوان( 
مهامهــا  تحديــد  متضمنــًا  الحيوانيــة  الثــروة  إلدارة  تابعــة  تكــون 

واختصاصاتها

الـمادة )3(
إلدارة الثــروة الحيوانيــة الحق يف إصدار دليل إرشــادي للرفق   
بالحيــوان متضمًنــا إرشــادات ألصحــاب الحيوانــات أو القائمــن على 
رعايتهــا، وفًقــا للمعايير الدولية ذات الصلة برعايــة ورفاه كافة أنواع 
الحيوانــات املخصصــة لألغــراض اإلنتاجيــة والتســويقية والرياضيــة 
والعلمية والترفيهية، مثل الشروط الصحية للمسكن والتغذية والنقل 
والذبــح والحجــر الصحــي بما يناســب طبيعة وســاللة الحيــوان. كما 
يحــق إلدارة الثــروة الحيوانية تعديل الدليل من حذف أو إضافة تمشــًيا 

مع تطور املعايير الدولية ذات الصلة.
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الباب الثالث
واجبات �ضاحب احليوان لرعايته

الـمادة )4(

يجــب علــى أصحــاب الحيوانــات أن يتخــذوا كافــة االحتياطــات  أ. 
الالزمة لضمان رعاية حيواناتهم وعدم معاملتها بقسوة.

بمــا ال يتعارض مع أحكام القوانن األخرى يعتبر صاحب الحيوان  ب. 
قاسًيا عليه إذا قام بأي فعل من األفعال اآلتية:- 

اإلهمال يف تقديم ما يكفي من غذاء وماء ومأوى للحيوان.  .1
ضرب الحيوان مما يسبب له أملا أو أذى.  .2

ممارسة أي صور من صور التعدي بما فيها التعدي الجنسي.  .3
تعريــض الحيوانــات التي تســتخدم يف الركــوب أو التحميل أو   .4
الجر لإلجهاد الزائد عن طاقتها أو عدم مراعاة سنها أو حالتها 

الصحية.
تعريض الحيوان للحجز أو النقل:  .5

بدون تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء أو تهوية جيدة أو يكون  أ. 
الحيوان غير قادر صحًيا.

بطريقة أو وسيلة غير مناسبة لرعاية الحيوان مثل:-  ب. 
خلط أنواع خمتلفة من الحيوانات مع بعضها البعض دون   -

مراعاة لجنس أو عمر أو فصيلة.
-  قلــة عــدد الحيوانــات أو كثرتهــا أثناء النقــل أو وضعها 
وتحميلهــا يف أقفــاص أو وســائل نقــل غيــر مناســبة لنوع 

الحيوان يمكن أن تسبب له إصابات أو جروح.
-  سحب الحيوانات أو جرها من ذيلها أو رجلها أو رقبتها.
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قتــل الحيوان بطريقة غير رحيمة أو باســتخدام طرق املوت البطيء   .6
أو إحداث ألم شديد له بدون مبرر أو بدون سبب معقول.

عــرض أو بيــع أو االتجــار بأي حيــوان مريض أو مصــاب أو يف حالة   .7
جسمانية هزيلة.

تخلــي صاحب الحيوان عنه أو تركه بــدون رعاية لفترة طويلة غير   .8
محــددة إال إذا كان لديــه عذر مقبول ومصرح له من ِقَبل اإلدارة أو 

السلطة املختصة.

الباب الرابع
الأ�ضخا�س املخولون

الـمادة )5(

يصــدر وزيــر العدل باالتفــاق مع وزيــر البيئــة واملياه قــراًرا بتحديد   .1
األشــخاص املخولــن الذيــن تكــون لهــم صفــة مأمــوري الضبــط 
القضائــي يف مجال ضبــط الجرائم واملخالفات التــي تقع باملخالفة 
ألحكام القانون رقم 16 لســنة 2007 يف شــأن الرفق بالحيوان وهذه 

الالئحة والقرارات األخرى الصادرة املنفذة له.

لألشخاص املخولن بما يف ذلك مفتشو رعاية الحيوان القيام باملهام   .2
اآلتية:- 

حماية الحيوانات من األذى وتأمن متطلبات الرفق بالحيوان. أ. 
تقديــم املشــورة وإصــدار تعليمــات إلــى صاحــب الحيــوان فيما  ب. 

يخص رعاية الحيوان.
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مــع  التعامــل  القســوة يف  االدعــاءات وممارســات  التحقيــق يف  ج. 
الحيوان واتخاذ كافة اإلجراءات طبًقا لهذا القانون.

يحق لألشخاص املخولن القيام باإلجراءات اآلتية:  .3
دخول أية منشــآت للتفتيش عليها إذا كان هنالك ما يبرر أو ما   )1

يثبــت بــأن الحيوانات قد تعرضت لــألذى أو اإلهمال يف رعايتها 
بما يتعارض مع أحكام القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2007 
يف شــأن الرفق بالحيوان والقرارات الصادرة تنفيًذا له، وعليهم 
أن يبــرزوا هوياتهــم لصاحــب الحيوان أو القائمــن على رعايته. 
وإذا كانــت املنشــآت عبــارة عن منــازل ســكنية خاصة تؤخذ 

املوافقة املسبقة من النيابة العامة.
فحــص أي حيــوان وجمع األدلة واملســتندات بما فيهــا الصور أو   )2

الوثائــق ذات الصلــة وأخــذ العينــات املناســبة للفحوصــات التي 
يرونهــا ضروريــة للتأكــد من ســالمة وصحة الحيوانــات داخل 
املنشــآت وعليهم إعطاء صاحب الحيوان جزء من العينة أو عينة 

أخرى مشابهة.
عزل أي حيوان يشتبه يف إصابته بمرض يهدد سالمته أو سالمة   )3

الحيوانــات املخالطة له يف مكان منعــزل عند صاحب الحيوان 
أو نقلــه إلى مكان آخر للعزل تحت إشــراف اإلدارة أو الســلطة 

املختصة وعلى نفقة صاحب الحيوان.
طلــب أيــة مســاعدات أو عمــل أي إجــراءات للتأكــد من صحة   )4

وســالمة الحيــوان. ويعتبــر خمالًفــا كل مــن يمتنــع عــن تقديم 
املســاعدة الالزمة لألشخاص املخولن بما يف ذلك املساعدة يف 

تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك ممكًنا.
التحفظ على أي حيوان من أجل جمع األدلة ذات الصلة بمخالفة   )5

قانون الرفق بالحيوان.
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دخــول أي موقــع وأخــذ أي حيوانــات ال يعرف مالكهــا أو تعذر   )6

الوصول إليه.
إصدار التعليمات والتوصيات الخاصة بالرفق بالحيوان.  )7

التخلــص من الحيوان بالتنســيق مع اإلدارة أو الســلطة املختصة   )8

عندمــا ال يكــون هنــاك بديــل آخــر لتخفيــف األلــم واملعاناة أو 
املرض عن الحيوان.

الـمادة )6(
تعليمات الرفق باحليوان

تعطــى تعليمات الرفق بالحيوان إذا كان الشــخص املخول يرى 
أن:

شــخًصا قــد ارتكــب أو يرتكــب أو علــى وشــك ارتــكاب أفعال  أ. 
خمالفة لهذا القانون.

حيواًنا ال يتلقى الرعاية على الوجه الصحيح أو يعاني من ألم ال مبرر  ب. 
لــه أو يتطلب الرعاية البيطرية أو يجب أال يســتخدم يف العمل أو إذا 

كان تم حجزه بدون مبرر مقبول.

الـمادة )7(
�ضلطة اإعطاء تعليمات الرفق باحليوان

يحق للشــخص املخول إعطاء تعليمات الرفق بالحيوان كتابًة وهي   .1
تتطلب اتخاذ إجراءات محددة تخص الحيوان أو بيئته.

يجوز إعطاء تعليمات الرفق بالحيوان:  .2
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ملالك الحيوان. أ. 
للشخص الذي يراه الشخص املخول أنه املسؤول عن الحيوان. ب. 

يف حالــة حبــس الحيوان تعطــى التعليمــات إلى الشــخص الذي  ج. 
كان مسؤواًل عن الحيوان قبل حبسه مباشرة.

تعليمــات الرفق بالحيوان قد تتطلب أي من اإلجــراءات التالية التي   .3
يتعن اتخاذها من ِقَبل صاحب الحيوان:

رعاية أو عالج الحيوان بطريقة محددة. أ. 
تزويــد الحيوان بمــأوى وطعام وراحــة وميــاه أو أي من الظروف  ب. 

املعيشية األخرى.
استشارة طبيب بيطري عن حالة الحيوان. ج. 

نقــل الحيــوان مــن مكانــه إلــى مــكان آخــر ألي غــرض مــن  د. 
األغراض املذكورة يف الفقرات ) أ (، )ب( أو )ج(.

عــدم نقــل الحيوانات من املــكان الذي وجدت فيــه عند إعطاء  هـ. 
التعليمات.

بأيــة حال من األحوال يحق للشــخص املخول اتخــاذ اإلجراء الالزم   .4
لكل ما يراه متعلًقا بالرفق بالحيوان.

يمكــن أن تتضمن تعليمات الرفق بالحيوان الطريقة التي يجب بها   .5
تنفيذ التعليمات.
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الـمادة )8(
متطلبات اإعطاء تعليمات الرفق باحليوان

نمــوذج تعليمــات الرفق بالحيــوان املرفق بالالئحة يجــب أن يكون   .1
معتمد من اإلدارة املختصة ويتضمن:

وصف الحيوان بطريقة تســمح للشخص الذي أعطى التعليمات  أ. 
التعرف عليه.

يجــب ذكــر نوع الحيوان يف حالة ما إذا كان الشــخص املخول  ب. 
يعطي تعليمات لشــخص قد ارتكب أو يرتكب أو على وشــك 

ارتكاب أي خمالفة للرفق بالحيوان.

يجــب أن ينــص النمــوذج علــى اإلجــراءات املطلوبة والوقــت املحدد   .2
إلنجــاز كل متطلــب ويشــتمل علــى إشــعار بالعلــم بقــرار إعطــاء 

التعليمات.

يجوز إعطاء التعليمات شفوًيا إذا كان:  .3
الشــخص املخــول يرى أن مــن مصلحــة الرفق بالحيــوان إعطاء  أ. 

التعليمات فوًرا؛ أو
عدم تمكن الشــخص املخول من إعطــاء التعليمات يف النموذج  ب. 

املعتمد على الفور؛ أو
الشخص املخول يعطي الشخص املخالف إنذاًرا باملخالفة. ج. 

إذا كانت التعليمات قد قدمت شــفوًيا يجب على الشــخص املخول   .4
إعطاء النموذج املعتمد يف أقرب وقت ممكن.

نموذج تعليمات الرفق بالحيوان يمكن أن يشتمل على اقتراح دخول   .5
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الشــخص املخــول يف وقــت محــدد أو على فتــرات محــددة أو دخول 
الشــاحنة التــي تحمــل الحيــوان أو أي مكان آخر بحوزة الشــخص 
املخالــف تكون فيه الحيوانات املعنيــة باملخالفة وذلك للتأكد من 

تنفيذ التعليمات.

الشــخص الذي أعطيت لــه تعليمات الرفق بالحيــوان يجب أن يقوم   .6
بتنفيذهــا إال إذا كان لديــه عــذًرا مقبــواًل لــدى الســلطة أو اإلدارة 

املختصة.

الباب اخلام�س

الـمادة )9(
حرية احلركة للحيوانات

توفير حيز كاف للحيوانات من ِقَبل أصحابها هو أحد واجبات 
الرعاية للحيوان املنصوص عليها يف املادة )4(.

الـمادة )10(
الـمباين وو�ضائل الراحة

يجب على صاحــب الحيوان تأمن املواصفات التالية للمنشــآت 
)بما فيها األقفاص والحظائر(:

تكون مناســبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان. ويجب أن   .1
توفر املنشآت الحماية من تقلبات الطقس والحيوانات املفترسة.
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تكون ذات مساحة كافية وتهوية جيدة.  .2

تكــون مصنوعة من مواد غير مؤذيــة للحيوانات وأن تكون خالية   .3
من مصادر التلوث وسهولة نظافتها وكفاءة تطهيرها.

تكون مصممة بطريقة تسمح بتزويد الغذاء واملاء بشكل مناسب   .4
للحيوان مع مراعاة شروط تخزين األغذية.

توفر شروط السالمة العامة لإلنسان والحيوانات.  .5

الباب ال�ضاد�س

الـمادة )11(
تغذية احليوانات

يجب توفير الغذاء املناســب لنوع وعمر الحيوان وبكميات كافية   .1
تبقيه بصحة جيدة وتفي باحتياجاته الغذائية.

يجب تمكن الحيوانات من الوصول بشــكل مستمر ملصادر املياه   .2
املناســبة أو تزويدهــا بكفايتها من املاء الصالح للشــرب يومًيا وأن 
تكــون امليــاه مناســبة الحتياجــات الحيوانــات من حيــث الكمية 

والجودة.

يحظر اســتخدام أعالف أو مواد تحتوي على ســموم فطرية بنســب   .3
تفوق املسموح بها دولًيا يف تغذية الحيوانات.
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يحظــر تغذيــة الحيوانــات بمــواد أو أعــالف منتهيــة الصالحيــة أو   .4
تحتوي على مواد ضارة بصحة الحيوانات.

يحظر تداول األغذية التي تحتوي على أي مكونات أو مواد تكون   .5
ضارة بالحيوانات أو غير مصرح بها من اإلدارة املختصة.

الباب ال�ضابع

الـمادة )12(
نقل احليوانات

يجــب أن يكون صاحب الحيوان مســؤواًل عــن توفير متطلبات 
الرفــق بالحيــوان أثنــاء النقل ويجــب أن يتم نقــل الحيوانات يف وســائل 
نقــل مهيأة لذلك من ناحية التهوية واملعالف واملشــارب وبطريقة تضمن 
سالمتها وعدم تعرضها لإلصابات أو الضرر ويتم تحميلها وتنزيلها من 
الشــاحنات بواسطة األشــخاص املختصن بذلك مع األخذ يف االعتبار 

ما يأتي:

أن يكــون لــدى صاحب الحيوان إملام جيــد بالظروف املحيطة التي   .1
يتعرض لها الحيوان أثناء النقل لكونه مســؤواًل بشكل قانوني يف 

حال ما أضرت ظروف الشحن بصحة الحيوان.

أن تؤمــن وســيلة النقــل الصحــة الجيــدة للحيوانــات وحمايتهــا من   .2
الظروف الجوية السيئة.

يجب أن تكون وسيلة النقل خالية من األجسام الغريبة الحادة التي   .3
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FEDERAL LAW REGARDING 

TOBACCO CONTROL

يمكن أن تسبب أضراًرا للحيوانات.

أن تكون املساحة كافية ألعداد الحيوانات املطلوب نقلها.  .4

الـمادة )13(
ذبح احليوانات بطريقة رحيمة

يجــب أن يراعــى الرفــق بالحيــوان أثنــاء عمليــات مــا قبل ذبح   
الحيوانات وأثناء عمليات الذبح وأن يتم الذبح بطريقة رحيمة. يجب أن 

يتضمن الدليل اإلرشادي شروط الذبح الرحيم.

الـمادة )14(
التخل�س من احليوانات ملكافحة الأمرا�س الوبائية

يتــم إعــدام الحيوانــات ملكافحة األمــراض الوبائيــة وخاصة   
املشــتركة مع اإلنسان بموافقة اإلدارة املختصة وبالتنسيق مع السلطة 

املختصة بالطرق الرحيمة التي يراعى فيها الرفق بالحيوان.
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الباب الثامن

الـمادة )15(
عالج احليوانات

يتــم عــالج الحيوانات طبًقا للدليل اإلرشــادي للدولة على أن يتم 
مراعاة ما يلي:- 

تشخيص املرض يجب أن يقوم به طبيب بيطري مرخص.  .1

العــالج يجــب أن يتــم مــن ِقَبــل، أو تحــت إشــراف طبيــب بيطــري   .2
مرخص.

املداخــالت الجراحيــة الضروريــة، وكذلك اإلجــراءات الروتينية   .3
يجــب القيام بها من ِقَبل األطبــاء البيطرين ذوي الخبرة املرخصن 
وتتــم تحت ظروف صحية جيــدة للحيوان وأن تكــون بطريقة تقلل 

من اإلجهاد واأللم إلى أدنى حد يمكن الوصول إليه.

اإلجــراءات الجراحية البيطرية تتطلب توفير ما يكفي لتســكن   .4
األلم عن طريق التخدير العام أو املوضعي.
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الباب التا�ضع

الـمادة )16(
 اإعادة احليوان ل�ضاحبه

يعــاد الحيــوان الــذي يتــم التحفظ عليــه إلى صاحبــه بعد رفع   
أسباب التحفظ وبتوافر الشرطن التالين:

ضمان عدم تكرار اإلهمال بأخذ تعهد على املالك بذلك ويف حالة   .1
التكرار يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقانون.

ســداد جميــع املصروفــات بما فيهــا تكاليــف النقل والعــالج التي   .2
أنفقت على الحيوانات.

الباب العا�ضر

الـمادة )17(
 الـمحظورات

القيــام بــأي من األعمــال التالية يضــع القائمن بهــا تحت طائلة 
العقوبات املنصوص عليها يف القانون:

اســتخدام القســوة يف إعــداد الحيــوان للذبــح يف املســالخ أو غيرها   .1
كالضــرب علــى الرأس أو قطــع أربطــة املفاصل أو فقــأ العيون أو 

الصعق بالكهرباء.
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اســتعمال الحيــوان يف إجــراء التجــارب التي تســبب ألم جســدي أو   .2
عقلي للحيوان بدون موافقة اإلدارة املختصة.

اســتخدام الحيــوان بصــورة منافيــة لطبيعتــه يف أداء العــروض الفنيــة   .3
الترفيهية أو للتسلية أو املزاح أو يف رحالت الصيد أو حلبات املصارعة.

تعريض الحيوان لإلهمال أو القسوة أو سوء التغذية.  .4

إعطــاء الحيوان أي أدوية محظورة محفــزة للنمو أو مادة كيميائية   .5
أو أي مــن أغذيــة أو إضافــات األعــالف غير مصرح بها مــن الوزارة 

تؤثر على صحة الحيوان.

نقــل الحيــوان من مكان إلى آخر أو قتله بطريقة تســبب له رعًبا أو   .6
فزًعا.

اســتخدام الحيوان يف العمل أو الســباقات أو خالفــه فوق طاقته أو   .7
بدون تقديم الغذاء واملاء الكايف أو عدم إعطائه قسًطا كافًيا من 

الراحة.

قتــل أو تعريــض أي حيــوان من حيوانات الســباق والتحميــل والنقل   .8
للضرر عمًدا وبدون مقتضى.

تقديم السم عمًدا ألي حيوان بدون مقتضى.  .9

10. تنظيــم معــارض أو عــروض للحيوانــات بــدون ترخيص مــن اإلدارة 

املختصة.
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الباب احلادي ع�ضر

الـمادة )18(
معار�س واأ�ضواق احليوانات

يجــب عــرض أو بيــع الحيوانــات يف منشــآت مرخصــة مــن اإلدارة   .1
املختصــة وللحصــول علــى الترخيــص يشــترط التوافــق مــع الدليل 
اإلرشــادي للرفــق بالحيــوان وعلــى أن تكــون هــذه املنشــآت تحت 
إشــراف بيطري وذات تهوية جيدة وتتوافر بها شــروط صحية جيدة 
تسمح بإيواء هذه الحيوانات وتحافظ على إبقاء نوعها ويتم تسجيل 
الحيوانات يف سجالت خاصة ملعرفة العدد والنوع والساللة والجهة 
املــوردة والحالــة الصحيــة لهــا وتتــم هــذه اإلجــراءات بالتنســيق مع 

السلطة املختصة.

يحظــر تنظيــم املعارض العامة أو املنافســات )مصارعــة الحيوانات   .2
أو الطيــور( أو عــروض للحيوانات ألغراض تجاريــة أو ألية أغراض 
أخــرى بمــا يف ذلــك اإلعالنــات أو أغــراض الديكــور دون تصريح 

خطي من اإلدارة املختصة.

الباب الثاين ع�ضر

الـمادة )19(
ا�ضتخدام احليوانات لالأغرا�س العلمية

ال يســمح باســتخدام الحيوانــات ألغراض التجــارب العلمية إال بعد   .1
الحصــول على إذن مســبق مــن اإلدارة املختصة مشــفوًعا بطلب من 
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الجهة التي ستقوم بإجراء البحث مبيًنا فيه اآلتي:
املبــررات العلميــة )التجربــة( التــي مــن أجلهــا ســتخضع هــذه  أ. 

الحيوانات للتجارب.
تقديــم خطــة العمل إلــى اإلدارة املختصة متضمنــة االحتياطات  ب. 
املتبعــة يف املبانــي التــي ســيتم فيهــا إجــراء التجربة وإجــراءات 
األمن الحيوي وخطوات التجربة شــاملة كافة البيانات املتعلقة 

باألدوات واملواد البيولوجية املستخدمة.
توفــر املؤهــالت العلميــة املناســبة لــدى مــن ســيجري التجربــة  ج. 

واملشاركن فيها.
الجهــة التي ســيرد منهــا الحيوانــات على أن تكــون الحيوانات  د. 

تحت إشراف بيطري كامل.

على اإلدارة املختصة اإلشــراف على خطوات تنفيذ البحث ومتابعة   .2
نتائجه.

ال تســتخدم الحيوانــات يف أكثــر من تجربة واحــدة إال إذا اقتضت   .3
اإلدارة  مــن  كتابيــة  موافقــة  أخــذ  يتــم  أن  علــى  ذلــك  الضــرورة 

املختصة.

يجــب على جميع املؤسســات البحثيــة التي تســتخدم الحيوانات يف   .4
التجــارب املعمليــة أن تكــون لديها لجنــة داخلية ملراقبة اســتخدام 
الحيوانــات لألغراض العلمية للحيلولة دون املعاناة غير الضرورية، 
وللتأكــد مــن اســتخدام الحــد األدنــى مــن الحيوانــات الحيــة يف 
االختبــارات، ويجــب أن تكــون هــذه اللجنــة تحــت إشــراف إدارة 

الثروة الحيوانية.
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يجب على لجنة املراقبة تقديم تقارير سنوية عن استخدام الحيوانات   .5
يف التجارب املعملية إلى اإلدارة املختصة.

يجــب علــى اإلدارة املختصــة إعداد قاعدة بيانات بشــأن اســتخدام   .6
الحيوانات لألغراض العلمية داخل الدولة.

الباب الثالث ع�ضر

الـمادة )20(
احليوانات ال�ضائبة

الحيوانــات الســائبة أو الضالــة قد تحتجــز للرعاية مــن ِقَبل أي 
شــخص مــن األشــخاص املخولن مــن الســلطات املختصة، الشــخص 

املخول يمكنه القيام بما يلي حال العثور على حيوان سائب:

احتجاز الحيوان السائب يف مكان صحي مناسب.  .1

توفير رعاية بيطرية للحيوان.  .2

القتــل الرحيــم )الــذي يراعــى فيه الرفــق بالحيــوان( إذا لــزم األمر   .3
يف حالــة عــدم ظهور صاحــب الحيوان خــالل مدة أربعة عشــر يوًما 

وألسباب تجيز القتل الرحيم.
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الباب الرابع ع�ضر

الـمادة )21(
الإبالغ عن املخالفات

األشخاص املخولن مسؤولون عن إبالغ السلطة املختصة أو اإلدارة   .1
املختصة بأي خمالفات لهذا القانون.

أي شــخص آخر قد يبلغ الســلطات املختصة عن أي خمالفات لهذا   .2
القانون.

على السلطة املختصة أو السلطات املختصة التأكد من املخالفات   .3
واتخاذ اإلجراء املناسب.

الـمادة )22(
العقوبات

يعاقب كل شــخص يتعدى جنســًيا على الحيــوان بالحبس الذي ال   .1
يقل عن شهر والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم.

يعاقــب بالحبــس الــذي ال يزيد على ســنة وبالغرامة التــي ال تقل عن   .2
خمسة آالف درهم أو بإحدى العقوبتن كل من أطلق سراح حيوان 

موبوء مع علمه بذلك.

يعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم كل من   .3
يخالــف االلتزامــات األخــرى بموجــب أحكام هــذا القانــون وتلك 
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املقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا له.

الباب اخلام�س ع�ضر

الـمادة )23(
 اأحكام ختامية

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة املختصة القرارات املحددة   
للضوابــط الالزمة لحماية صحة وســالمة الحيوانات ومنع املمارســات 

الضارة بها.

الـمادة )24(

األطبــاء البيطريــون الحاصلون على ممارســة املهنــة من وزارة   
البيئــة وامليــاه مســؤولن عــن إبــالغ األشــخاص املخولــن بــأي خمالفة 
ألحــكام هــذه الالئحة، وعلــى اإلدارة املختصــة أو الســلطة املختصة 

التحقق من املخالفة واتخاذ الالزم حسب هذا القرار.

الـمادة )25(

علــى جميــع املنشــآت القائمــة يف الدولــة توفيق أوضاعهــا طبًقا   
ألحكام القانون وهذه الالئحة يف غضون ثالثة أشهر من صدور الالئحة.

الـمادة )26(

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.  
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الـمادة )27(

علــى جميــع الجهــات تنفيــذ هــذا القــرار كل فيمــا يخصه،   
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر يف الجريدة الرسمية.

 د. را�ضد اأحمد بن فهد 
وزير البيئة وامليــــاه

صـدر يف: 25 ربيع الثاني 1429هـ
الـموافق: 1  مــــــايــــــــو 2008م
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تعليمات الرفق باحليوان
ANIMAL WELFARE INSTRUCTION

للقانون الحتادي رقم )16( لعام 2007 ب�ضاأن الرفق باحليوان
والقرار الوزاري رقم )384( ل�ضنة 2008م اخلا�س 

بالالئحة التنفيذية للقانون
Federal Law No. (16) 2007 On Animal Welfare

And By – Law No. (384) 2008

................................................... :Dateالتاريخ: ......................................

الشخص  أو  الحيوان  صاحب  بيانات 
املسؤول:

Details of Owner/ Person in Charge:

............................................... :Nameاالسم: ........................................

.............................................. :Addressالعنوان: .......................................

.................................. :Contact Telephoneتليفون: .......................................

.............................................. :Facsimileفاكس: .....................................

................................................ :Emailالبريد اإللكتروني: ...................

....................... Premise Licence Numberرقم رخصة املنشأة ......................

Description of Animalsوصف الحيوان

................................................. :Numberالرقم: .........................................

.................................................. :Speciesالنوع: ..........................................

............................................... :Breed / sالساللة: ......................................

.................................................... :Ageالعمر: .........................................

Identification Marksالعالمات املميزة

.............................................. :Violationاملخالفة: .....................................

Instructionsتعليمات

:You are hereby instructed toأنت مطالب بتنفيذ التعليمات اآلتية:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Deadline for completionالوقت النهائي للتنفيذ

...............................................................................................................
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توقيع صاحب الحيوان أو الشخص 
توقيع الشخص اخملولاملسؤول

...............................................................................................................
Signature of owner / person in chargeSignature of authorized person

..............................................................................................................
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 2016) لسنة 18قانون اتحادي رقم (
 2007) لسنة 16بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم (
 في شأن الرفق بالحيوان

 

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، نحن خليفة بن زايد آل نهيان

 الدستور، بعد االطالع على -
الوزارات وصالحيات  ، بشأن اختصاصات1972) لسنة 1القانون االتحادي رقم ( وعلى -

 الوزراء، وتعديالته،
 ، في شأن الحجر البيطري، وتعديالته،1979) لسنة 6القانون االتحادي رقم ( وعلى -
، في شأن تنظيم صيد الطيور 1983) لسنة 9المرسوم بقانون اتحادي رقم ( وعلى -

 والحيوانات،
 لعقوبات، وتعديالته،، بإصدار قانون ا1987) لسنة 3القانون االتحادي رقم ( وعلى -
، بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية، 1992) لسنة 35القانون االتحادي رقم ( وعلى -

 وتعديالته،
 ، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديالته،1999) لسنة 24القانون االتحادي رقم ( وعلى -
 الطب البيطري،، في شأن مزاولة مهنة 2002) لسنة 10القانون االتحادي رقم ( وعلى -
، بشأن تنظيم ومراقبة االتجار الدولي 2002) لسنة 11القانون االتحادي رقم ( وعلى -

 بالحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض،
 ، في شأن الرفق بالحيوان،2007) لسنة 16القانون االتحادي رقم ( وعلى -
ن األمراض الحيوانية المعدية ، بشأن الوقاية م2013) لسنة 8القانون االتحادي رقم ( وعلى -

 والوبائية ومكافحتها،
وبناًء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس  -

 الوطني االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،
 أصدرنا القانون اآلتي:

 المادة األولى

) لسنة 16القانون االتحادي رقم ( ) من14) و(2) و(1تُستبدل بنصوص المواد أرقام (
 المشار إليه النصوص اآلتية: 2007

 ):1المادة (
 تعاريف

نة قرين كل منها ما لم والعبارات التالية المعاني المبيفي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات 
 يقض سياق النص بغير ذلك:



 : اإلمارات العربية المتحدة. الدولة
 التغير المناخي والبيئة.: وزارة  الوزارة
 : وزير التغير المناخي والبيئة. الوزير

 : اإلدارة المعنية في الوزارة. اإلدارة المختصة
 : السلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات. السلطة المختصة
 : األطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة المختصة. لوناألشخاص المخو

: الشخص الحاصل على شهادة بكالوريوس معتمدة في الطب البيطري  البيطريالطبيب 
 والمرخص من الوزارة.

 ا في مجال الطب البيطري أو المختبرات.: الشخص المؤهل أكاديمي األخصائي

، والبرمائيات، : جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف  الحيوانات
 الة والحبيسة.الضة والحيوانات البريات، واألسماك، والثدي

يته بدون قيد وإشراف من حائزه : الحيوان المملوك والذي يتجول بحر الالحيوان الض
 أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته أو مالكه.

ا على الغير وخاضع ملوك الذي يوجد في موقع ما معتمد: الحيوان الم الحيوانات الحبيسة
 يطرة ورعاية الحائز.لس

 المنشآت

: مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه 
الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة واألماكن الخاصة والسفن 

والطائرات والشاحنات ووسائل النقل األخرى ومؤسسات البحث العلمي 
 التي يحتفظ فيها بالحيوانات.

القائم على رعاية 
 الحيوان

: هو حارس الحيوان وصاحب السيطرة الفعلية عليه سواء كان مالك  
 أو غيره.

 ):2المادة (
يجب على مالك الحيوانات والقائمين على رعايتها بحسب األحوال اتخاذ جميع االحتياطات 

الالزمة لعدم اإلضرار أو إلحاق األذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه 
 الخصوص مراعاة ما يأتي:

ا لمها وتدجينها، واحتياجاتها، وفق. األخذ في االعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأق1
 للخبرة والمعرفة العلمية.

. عدم إطالق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة 2
 ختصة أو السلطة المختصة.الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه لإلدارة الم

. توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية باألمور المتعلقة 3
 بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم.

. معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على األقل في اليوم وتفقد 4



 أحوالها.
وانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ . الرعاية الصحية للحي5

 ما يلزم في هذا الشأن.
 ):14المادة (

) مائتي ألف درهم 200,000يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تزيد على (
 ى هاتين العقوبتين كل من:أو بإحد

 ا على الحيوان.. تعدى جنسي1
 ن موبوء مع علمه بذلك.. أطلق سراح حيوا2
 . تسبب في اإلضرار أو إلحاق األذى أو األلم أو مضايقة الحيوانات.3
 . يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب.4

 المادة الثانية

) 5ليه مواد جديدة بأرقام: (المشار إ 2007) لسنة 16القانون االتحادي رقم ( تضاف إلى
)، 4) مكررا (14)، و(3مكررا () 14)، و(2ا () مكرر14)، و(1) مكررا (14مكررا، و(

 ها اآلتي:ا، نص) مكرر16و(
 ا:) مكرر5المادة (

 تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية ال تخالف أحكام هذا القانون.

 ):1ا () مكرر14المادة (
) خمسين ألف درهم 50,000بس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تقل عن (يعاقب بالح

) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم 200,000وال تزيد على (
الحيوانات ألغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من اإلدارة المختصة أو 

 السلطة المختصة.
 ):2( ا) مكرر14المادة (

) مائة ألف درهم كل من يخالف االلتزامات 100,000يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (
 ا له.اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاألخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة ب

 ):3ا () مكرر14المادة (
) إال بطلب كتابي 2ا () مكرر14(ا للمادة الجزائية عن الجرائم الواقعة وفق. ال تحرك الدعوى 1

 من الوزارة أو السلطة المختصة.
) قبل إحالة الدعوى إلى 2ا () مكرر14التصالح عن الجرائم الواقعة وفقا للمادة ( . يجوز2

 انين ألف درهم عن كل جريمة.) ثم80,000المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يجاوز (
ه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل ا يحدد في. يصدر مجلس الوزراء قرار3

 جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.
 ):4ا () مكرر14المادة (



للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات اإلدارية التالية في حال مخالفة أي حكم 
 من أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية:

 . اإلنذار.1
 تة أشهر.إغالق المنشأة لمدة ال تزيد على س. 2
 ا.. إغالق المنشأة نهائي3
 . إلغاء الترخيص.4

 ا:) مكرر16المادة (
 ا ألحكام هذا القانون.يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المقررة طبق

 المادة الثالثة

 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 المادة الرابعة

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

 -صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
 هـ1438صفر  1بتاريخ: 

 م2016نوفمبر  1الموافق: 
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الفهر�س
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فهر�س املحتويات

5تقديم

7مقدمة

13قانون احتادي رقم )16( ل�ضنة 2007م يف �ضاأن الرفق باحليوان

قرار وزاري رقم )384( ل�ضنة 2008م ب�ضاأن الالئحة التنفيذية 
�ضــــــــاأن  يف  2007م  ل�ضــنة   )16( رقــم  الحتــادي  للقانــون 

الـــــــــرفــــــــــق بـــاحلـــــيــــوان
25

28الباب األول

30الباب الثاني: شروط عامة

31الباب الثالث: واجبات صاحب الحيوان لرعايته

32الباب الرابع: األشخاص املخولون

37الباب الخامس

38الباب السادس

39الباب السابع

41الباب الثامن

42الباب التاسع

42الباب العاشر
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44الباب الحادي عشر

44الباب الثاني عشر

46الباب الثالث عشر

47الباب الرابع عشر

48الباب الخامس عشر


