ﺑﺴﻢ ﻪﻠﻟﺍ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﻳد واﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1986
ﺗرﺗﻳب اﻟﻣواد
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ
أﺣﻛﺎم ﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ
اﻟﻣﺎدة :

1ـ

اﺳم اﻟﻘﺎﻧون .

2ـ

إﻟﻐﺎء .

3ـ

ﺗﻔﺳﻳر .

4ـ

أﻫداف اﻟﻘﺎﻧون .

5ـ

ﺗﺣدﻳد وﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ .

6ـ

إﻧﺷﺎء ﺣظﺎﺋر ﻗوﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة .

7ـ

اﻟدﺧوﻝ ﻓﻰ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ

8ـ

إﺻدار إذن دﺧوﻝ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ .

9ـ

اﻟدﺧوﻝ ﻓﻰ اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧص .

10ـ

ﺣظر اﻟﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ .

11ـ

اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ داﺧﻝ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة ـ ﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد
12ـ

إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد .

13ـ

ﺣظر اﻟﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد إﻻ ﺑرﺧﺻﺔ .

14ـ

اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ
أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد
15ـ

ﺑﻧﺎء اﻟﻧزﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد .

16ـ

اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷراﺿﻰ .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس
ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ

17ـ

ﺣظر ﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ .

18ـ

ﻗﺗﻝ أو ﺟرح اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ دﻓﺎﻋﺎً ﻋن اﻟﻧﻔس أو اﻟﻣﺎﻝ .

19ـ

ﻗﺗﻝ اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﺟرﻳﺣﺔ .

20ـ

ﺟرح اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﺧطرة .

22ـ

اﻵﻓﺎت .

23ـ

وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺻﻳد اﻟﻣﺣظورة .

21ـ

ﻣواﺳم ﺗﺣرﻳم اﻟﺻﻳد .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس
رﺧص وﺗﺻﺎرﻳﺢ اﻟﺻﻳد
24ـ

أﻧواع رﺧص اﻟﺻﻳد .

25ـ

أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑرﺧص اﻟﺻﻳد .

26ـ

ﺗﺻرﻳﺢ ﻟﻠﺻﻳﺎد اﻟﻣﺣﺗرف .

27ـ

اﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ .

28ـ

ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺗﺻوﻳر اﻟﻔوﺗﻐراﻓﻰ اﻟﺗﺟﺎرى .

29ـ

إﻟﻐﺎء رﺧص اﻟﺻﻳد واﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ .

30ـ

اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت ﺿد رﻓض إﺻدار رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺻﻳد .

31ـ

ﺿرورة ﺣﻣﻝ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻟﺗﺻرﻳﺢ .

32ـ

ﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﺧﻳرة .

33ـ

إﺧطﺎر اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص ﺑرﺣﻼت اﻟﺻﻳد .

34ـ

ﺳﺟﻝ ﻗﺗﻝ اﻟﺣﻳواﻧﺎت .

35ـ

ﺳﺟﻝ اﻟﺗﺣف .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺣﻳﺎزة اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ وﺗﺣف اﻟﺻﻳد واﻻﺗﺟﺎر ﻓﻳﻬﺎ

36ـ

ﺣﻳﺎزة اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ وﺗﺣف اﻟﺻﻳد .

37ـ

ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .

38ـ

رﺧﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻰ أﺟزاء اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ .

39ـ

ﺣظر ﺗﺻدﻳر اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ إﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ .

40ـ

ﺣظر اﺳﺗﻳراد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس .

41ـ

ﺣظر إﻋﺎدة ﺗﺻدﻳر اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس إﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ .

42ـ

اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗوﻟد ﻓﻰ اﻟﺣﺑس .

43ـ

اﻟﺻﻳد ﺑوﺳﺎطﺔ أﻓراد ﻣن ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ .

44ـ

ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ .

46ـ

اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ .

47ـ

اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻠف .

48ـ

ﺗﺧوﻳﻝ ﺳﻠطﺔ رﺟﻝ اﻟﺷرطﺔ ﻟﺿﺎﺑط ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗص .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن
أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ

45ـ

ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش واﻹﻋﺗﻘﺎﻝ واﻟﺣﺟز .

49ـ

ﺗوﻟﻰ اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻻﺗﻬﺎم .

50ـ

أﻳﻠوﻟﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ .

51ـ

إﻋﻔﺎء اﻟﺗﺣف اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .

52ـ

ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺟداوﻝ .

54ـ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻰ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ أﻓراد ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ .

55ـ

ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻧد اﻹداﻧﺔ .

56ـ

ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ .

53ـ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت .

اﻟﺠﺪاول
اﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ
ـ

:

ذوات اﻟﺛدى

ـ

اﻟطﻳور

اﻟطﻳور

ـ

ـ

اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ

:

ذوات اﻟﺛدى

ـ

اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻟث

:

ذوات اﻟﺛدى

ـ

اﻟﺟدوﻝ اﻟراﺑﻊ

:

اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ .

ـ

اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس

ـ

اﻟطﻳور

ـ

اﻟزواﺣف

ﺑﺴﻢ ﻪﻠﻟﺍ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﻳد واﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1986

1

)(1986/1/13
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ
أﺣﻛﺎم ﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ

1ـ

اﺳم اﻟﻘﺎﻧون .

ﻳﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون " ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﻳد واﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ . " 1986
اﻟﻐﺎء .

2

2ـ

إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون ﺳﺎﺑق .

3ـ

ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘﺗض اﻟﺳﻳﺎق ﻣﻌﻧﻰ آﺧر :

ﺗﻔﺳﻳر .

" آﻓﺔ "

3

ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄى ﻣﻧطﻘﺔ أى ﺣﻳوان ﻳﻛون ﻓﻰ وﺟودﻩ ﺿرر

ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﺗﻬدﻳد ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﻳوان أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻰ
ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أى ﺣﻳوان ﺑرى ﻧﻔق أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎً ﺑذاﺗﻪ أو

" ﺗﺣﻔﺔ "

ﻣﺿﻣﻧﺎً ﻓﻰ أداة ﻣﺻﻧوﻋﺔ اﻻ اذا أﺻﺑﺢ ﻓﻰ ﺷﻛﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻣﻳﻳزﻩ

ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ أو أدﺧﻝ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ،

ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺣﻔﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻳوان ﺑرى ﻣﺣﻣﻰ أو أى ﺟزء ﻣن ذﻟك

" ﺗﺣﻔﺔ ﻣﺣﻣﻳﺔ "
،
" ﺣرم طﻳور "

ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔرز ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻘطر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 12

ﻷﻏراض ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟطﻳور ﻏﻳر اﻷﻟﻳﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺔ أو اﻟﻣﻬﺎﺟرة ،

" ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ " ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔرز ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻘطر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 6
ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑرﻳﺔ وﺗﻛﺎﺛرﻫﺎ أو ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺗﻛوﻳﻧﺎت اﻟﺟﻳوﻟوﺟﻳﺔ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ أو

اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺗﻌﺔ أو ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﻋﺎﻣﺔ وﻳﺣظر اﻟﺻﻳد ﻓﻳﻬﺎ
" ﺣﻳوان ﺑرى "

أو اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺧرﺑﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،

ﻳﻘﺻد ﺑﻪ أى ﺣﻳوان ﻓﻘﺎرى وﺻﻐﺎرﻩ أو ﺣﻳوان زاﺣف أو ﺑﻳﺿﻪ

وﺻﻐﺎرﻩ أو طﺎﺋر وﺑﻳﺿﻪ وﺻﻐﺎرﻩ وﻻ ﻳﺷﻣﻝ أى ﺣﻳوان ﻓﻘﺎرى أو
" ﺣﻳوان ﺧطر "

زاﺣف أو طﺎﺋر أﻟﻳف ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ اﻷﺳﻣﺎك ،

ﻳﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻔﻳﻝ واﻟﺧرﺗﻳت وﻓرس اﻟﻧﻬر )اﻟﻘرﻧﺗﻰ( واﻟﺟﺎﻣوس واﻷﺳد

واﻟﻔﻬد واﻟﺗﻣﺳﺎح أو أى ﺣﻳوان آﺧر ﻳﻌﻠن اﻟوزﻳر ﺑﺄﻧﻪ ﺧطر ،
" ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ " ﻳﻘﺻد ﺑﻪ أى ﺣﻳوان ﺑرى ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ أو اﻟﺛﺎﻧﻰ أو اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،

" ﺳﻠطﺔ ﻣرﺧﺻﺔ" ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻳر أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ،
"ﺻﻳﺎد ﻣﺣﺗرف " ﻳﻘﺻد ﺑﻪ أى ﺷﺧص ﻳﻘوم ﺑﺗﻧظﻳم رﺣﻼت اﻟﺗﺻوﻳر اﻟﻔوﺗﻐراﻓﻰ ﻷى
ﺣﻳوان أو ﺣﻳواﻧﺎت ﺑرﻳﺔ ﻓﻰ أى ﺣظﻳرة ،
"اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص" ﻳﻘﺻد ﺑﻪ أى ﺿﺎﺑط ﺑﻘوات ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ﻣن اﻟرﺗب
اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة  1ﻣن ﻗﺎﻧون ﺷرطﺔ اﻟﺳودان ﻟﺳﻧﺔ  2008أو أى ﻓرد

ﻣن أﻓراد اﻟرﺗب اﻷﺧرى ﻟﻘوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻰ
اﻟﻣﺎدة  25ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون .
" اﻟﻣدﻳر "

4

ﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﻣدﻳر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ،

" اﻟﻣدﻳر ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ " ﻳﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن إدارة ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ
ﻓﻰ ﻛﻝ وﻻﻳﺔ ،
" ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻳد "

ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔرز وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  12ﻷﻏراض ﺻﻳد

اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ ،

"ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة " ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔرز وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  12ﻷﻏراض ﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ ،

" اﻟوزﻳر "
" ﻳﺗﺎﺟر "

ﻳﻘﺻد ﺑﻪ وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،
ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌرض ﻟﻠﺑﻳﻊ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎﻟﻰ وﺗﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎً اﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ أو

اﻟﺗﺑﺎدﻝ أو اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻝ ،

ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣطﺎردة أو ازﻋﺎج أو ﺟرح أو ﻗﺗﻝ أى ﺣﻳوان ﺑرى ﺑﺄى

" ﻳﺻطﺎد "

طرﻳﻘﺔ وﺗﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎً أى ﻣﺣﺎوﻟﺔ أو ﺷروع ﻓﻰ ﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت أو
اﻷﻣﺳﺎك ﺑﻪ أو أﺧذ أو إﺗﻼف ﺑﻳﺿﻪ أو ﻋﺷﻪ أو ﺻﻐﺎرﻩ .
أﻫداف اﻟﻘﺎﻧون .
4ـ

ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻰ اﻵﺗﻰ :
) أ(

ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد ،

)ب(

اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻣوارد اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ ،

)ج (

ﺗﻧﻔﻳذ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻰ أﻧواع اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻬددة ﻟﺳﻧﺔ ، 1973

)د (

ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوارد اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ وﺗوزﻳﻌﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﺳودان وﺧﺎرﺟﻪ وﺗﺷﺟﻳﻊ

اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ وﺣظﺎﺋرﻫﺎ .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
ﺗﺣدﻳد وﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
5ـ

ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣظﺎﺋر ﻗوﻣﻳﺔ وﺗﻌرف ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ﻓﻰ
اﻟﺟدوﻝ .

اﻧﺷﺎء ﺣظﺎﺋر ﻗوﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة
6ـ

)(1

ﻳﺟوز ﻟﻠوزﻳر أن ﻳﻘوم ﺑﻣﺳﺢ أى ﻣﻧطﻘﺔ ذات ﺟﻣﺎﻝ طﺑﻳﻌﻰ  .أو أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ
وﻳﺟوز ﻟﻪ ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﻳوﺻﻰ ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ أو

إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻷى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻪ ﺑﻌداﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت أن ﻳوﺻﻰ ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ
)(2
)(3

ﺑﺎﻟﻐﺎء أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ .

ﻳﺟوز ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ اﻟوزﻳر اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ) (1أن ﻳﻌدﻝ ﺑﻣوﺟب أﻣر  ،ﻓﻰ
اﻟﺟدوﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺣذف .

ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻛﻠﻳﺎً أو ﺟزﺋﻳﺎً أو ﺗﻌدﻳﻝ ﺣدودﻫﺎ ﺑﻌد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣن رﺋﻳس
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ5.

اﻟدﺧوﻝ ﻓﻰ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ

7ـ

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص ﺑﺧﻼف أﻓراد ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ أن ﻳدﺧﻝ ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻓﻰ ﺣﻳﺎزﺗﻪ اذن
ﺻﺣﻳﺢ ﺻﺎدر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة . 8

إﺻدار إذن دﺧوﻝ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
8ـ

)(1
)(2

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو اﻟﻣدﻳر ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ أن ﻳﺻدر إذن دﺧـوﻝ .اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻰ ﻳﺣددﻫﺎ وﺑﻌد
دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (1ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳر أو اﻟﻣدﻳر ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ أن :
) أ(

)ب(

ﻳرﻓض اﺻدار أى اذن دﺧوﻝ أو اﻟﺳﻣﺎح ﻷى ﺷﺧص ﺑدﺧوﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﻣﺗﻰ

ﻛﺎﻧت ﻟدﻳﻪ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ذﻟك اﻟﺷﺧص ﻗد ﻳرﺗﻛب ﻓﻌﻼً ﻏﻳر

ﻣﺷروع أو ﻳﺳﺑب إزﻋﺎﺟﺎً ﻋﺎﻣﺎً داﺧﻝ ﺗﻠك اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،

ﻳﻠﻐﻰ أى اذن دﺧوﻝ وﻳطﻠب ﻣن أى ﺷﺧص ﻣﻐﺎدرة اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻓو اًر اذا ﻛﺎﻧت ﻟدﻳﻪ

أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ذﻟك اﻟﺷﺧص ارﺗﻛب أو ﻗد ﻳرﺗﻛب أى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو أى ﻗﺎﻧون آﺧر .

اﻟدﺧوﻝ ﻓﻰ اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧص
9ـ

ﻳﻛون دﺧوﻝ أى ﺷﺧص ﻓﻰ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻻ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ أو أى ﻓرد ﻣن

ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ﻣﺳﺋوﻻً ﻋن أى ﻓﻘد ﻟﻸرواح أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺿرر أو إﺻﺎﺑﺔ ﺗﻠﺣق ﺑﺄى ﺷﺧص

داﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ ﺑﺳﺑب وﺟود أى ﺣﻳوان ﺑرى أو ﺑﺳﺑب أى ﻓﻌﻝ أو ﺗﻌد ﻣن أى ﺣﻳوان ﺑرى .

ﺣظر اﻟﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
10ـ

ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺻطﺎد أى ﺣﻳوان ﺑرى داﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ .

اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻷﺧـرى اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ داﺧﻝ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
11ـ

)(1

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص ﺑﺧﻼف أﻓراد ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ أن ﻳﻘوم ﺑداﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ .:
) أ(

ﺑﻘطﻊ أو ازاﻟﺔ ﺟرف أو اﺗﻼف أو ﻧﻘﻝ أى ﺷﺟرة أو ﺷﺟﻳرة أو ﻧﺑﺎت أو ﺟزء ﻣن ذﻟك أو

)ب(

ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ أى أرض أو زراﻋﺗﻬﺎ أو اﻧﺑﺎت أى ﻣﺣﺻوﻝ ﻓﻳﻬﺎ أو ﺣﺻﺎد أى

اﺷﻌﺎﻝ اﻟﺣراﺋق ،

ﻣﺣﺻوﻝ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى أو ادﺧﺎﻝ آﻟﻳﺎت ،

)ج (

)د (
)ﻫـ(

)و (
)(2

ﺑﺑﻧﺎء أى ﻣﻧزﻝ أو ﻛوخ أو ﻣﺄوى أو أى ﺑﻧﺎء آﺧر،

ﺑﺣﻔر اﻷرض أو ﺛﻘﺑﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧراج أى ﻣﻌﺎدن أو ﺣﺟﺎرة أو ﺣﺻﻰ أو ﺗراب أو أى ﻣواد
أﺧرى أو أن ﻳﻧﻘب ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣواد,

ﺑﺈدﺧﺎﻝ أى ﺣﻳواﻧﺎت أﻟﻳﻔﺔ ﻟﻠﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،
ﺑﺈدﺧﺎﻝ أى ﺳﻼح ﻧﺎرى أو ذﺧﻳرة ،

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﻘوم ﺑداﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ :
) أ(

ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ أى ﻧﻬر أو ﺗﻠوﻳﺛﻪ أو ﺗﺧرﻳب أى ﺑرﻛﺔ أو ﺑﺣﻳرة أو أى ﻣﺳﺗودع آﺧر ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ،

)ب(

ﺑﺄى ﻓﻌﻝ أو اﻻﺷﺗراك ﻓﻰ أى ﻧﺷﺎط ﻗد ﻳؤدى ﻹﺑﺎدة اﻟﺣﻳوان ﺑداﺧﻝ اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ أو

ﻳﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺧطر أو اﻹزﻋﺎج أو ﻗد ﻳؤدى ﻹﺗﻼف اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ أو ﺗﻐﻳر

ﻣواﻗﻔﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ .
)(3

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (1ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر ﻷﻏراض اﻹدارة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ وﺗطوﻳر اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ أن ﻳﺄذن ﻷى
ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄى ﻓﻌﻝ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ). (1

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد
اﻧﺷـﺎء اﻟﻣﻧﺎطـق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد
12ـ

)(1
)(2

ﻳﺟوز ﻟﻠوزﻳر ﺑﺄﻣر ﻳﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ أن ﻳﻌﻠن أى ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة أو
ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻳد أو ﺣرﻣﺎً ﻟﻠطﻳور .

ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻐﺎء أو ﺗﺣوﻳﻝ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد ﺳواء ﻛﻠﻳﺎً أو ﺟزﺋﻳﺎً  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﺗﻌدﻳﻝ

ﺣدودﻫﺎ ﺑﺄى طرﻳﻘﺔ اﻻ ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟوزﻳر ﻳﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

ﺣظـر اﻟﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد إﻻ ﺑرﺧﺻﺔ
13ـ

14ـ

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺻطﺎد أى ﺣﻳوان داﺧﻝ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد اﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
رﺧﺻﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس .

اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄى ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد أن :
) أ(

)ب(

ﻳﺿﻊ ﺣداً أﻗﺻﻰ ﺳﻧوﻳﺎً ﻟﻠﻌدد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺎﺻطﻳﺎدﻩ ﻣن أى ﻧوع ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت ،

ﻳﺣدد ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺻﻳد ﻓﻰ أى وﻗت ﻳﻌﻳﻧﻪ أو ﺧﻼﻝ أى ﻣوﺳم ﻣﻌﻳن
،

)ج (

ﻳﺻدر اذن دﺧوﻝ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد وﻳﻣﻧﺢ أى اﻣﺗﻳﺎزات ﻳراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

.

اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ

أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد
ﺑﻧﺎء اﻟﻧزﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣـﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد
15ـ

)(1

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﻣﻧﺢ ﺗﺻرﻳﺣﺎً ﻟﺗﺷﻳﻳد وﺗﺷﻐﻳﻝ أى اﺳﺗراﺣﺔ و ﻣﺧﻳم أو ﻣﻌﺳﻛر أو ﻧزﻝ ﺳﻳﺎﺣﻰ آﺧر

داﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد وذﻟك ﻟﺗطوﻳرﻫﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ذﻟك

ﻏﻳر ﺿﺎر ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ أو اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﺧﻠوﻳﺔ أو اﻟﻘﻳم اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣظﻳرة أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
)(2

ﻳﺟب أن ﺗﻘدم ﻟﻠﻣدﻳر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻵﺗﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻟﻣذﻛور ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ): (1
) أ(

اﻟﺧرط اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗراﺣﺔ أواﻟﻣﺧﻳم أو اﻟﻣﻌﺳﻛر أو اﻟﻧزﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ

،

)ب(

اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،

)ج (

أى ﻣﺳﺗﻧدات أﺧرى ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻳر .

)(3

ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد) (1ﻟﻠﺷروط واﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ .

)(4

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﻠﻐﻰ أو ﻳوﻗف ﺳرﻳﺎن أى ﺗﺻرﻳﺢ ﻣﻣﻧوح ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (1ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم

ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ .

اﻟﺧطـﺔ اﻟﻘوﻣـﻳﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷراﺿﻰ
16ـ

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ إدارة ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ أن ﺗﻘوم ﺳﻧوﻳﺎً ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻗوﻣﻳﺔ
ﻹﻧﺷﺎء أو اﻣﺗداد أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد وﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ذﻟك ﻣن أراﺿﻰ ﺟدﻳدة 6 .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس
ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ
ﺣظر ﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ
17ـ

)(1

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺻطﺎد أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون .

)(2

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺻطﺎد أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﺟدوﻟﻳن اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻠﺣﻘﻳن ﺑﻬذا

اﻟﻘﺎﻧون اﻻ ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺻﻳد ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ وﺻﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون .

ﻗﺗﻝ أوﺟرح اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ دﻓﺎﻋﺎً ﻋن اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺎﻝ .
18ـ

)(1

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  17ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺗﺧذ أى اﺟراءات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أو
أى ﺷﺧص آﺧر ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ أو ﻳﻣﻧﻊ ﺣدوث ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻣﺎﻝ ﺗﻛون ﻟﻪ ﻓﻳﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو
ﻋﻠﻳﻪ واﺟب ﻓﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اطﻼق اﻟﻧﺎر اﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺑدﻳﻝ آﺧر .

)(2

ﻋرض أو اﺳﺗﻔز ﺣﻳواﻧﺎً ﻟﻠﻬﺟوم ﻋﻠﻳﻪ أو ﻳﻛون ﻓﻰ وﻗت اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣرﺗﻛﺑﺎً ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻻ ﻳﻌﻔﻰ أى ﺷﺧص ّ
ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ .

)(3

ﻳﻘﻊ ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺗﻝ أو ﺟرح أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻠظروف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )(1

)(4

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﻘﺗﻝ أو ﻳﺟرح أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ أن ﻳﺑﻠﻎ ﻋن واﻗﻌﺔ وظروف اﻟﻘﺗﻝ أو اﻟﺟرح ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻝ اﻟﻰ

ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذى ﻗﺗﻝ أوﺟرح ذﻟك اﻟﺣﻳوان .

7

أﻗرب ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص وﻳﻛون ذﻟك اﻟﺣﻳوان وأى ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻣﻠﻛﺎً ﻟﻠدوﻟﺔ .
ﻗﺗﻝ اﻟﺣـﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﺟرﻳﺣﺔ

19ـ

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أى ﺷﺧص ﻳﺟرح أى ﺣﻳوان ﺑرى وﻳﻔﺷﻝ ﻓﻰ ﻗﺗﻠﻪ أن ﻳﺑذﻝ ﻛﻝ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻘﺗﻠﻪ ﻓﻰ أﻗرب ﻓرﺻﺔ ﻋﻠﻰ
أﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﻼﺣق أى ﺣﻳوان ﺑرى داﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺻﻳد أو أن ﻳﺻطﺎدﻩ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً
ﺑذﻟك أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون .

ﺟرح اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﺧطرة
20ـ

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أى ﺷﺧص ﻳﺟرح ﺣﻳواﻧ ًﺎ ﺑرﻳﺎً ﺧط ًار ﻓﻰ أى ظروف وﻳﻔﺷﻝ ﻓﻰ ﻗﺗﻠﻪ أن ﻳﻘوم ﺑﺎﻻﺑﻼغ ﻋن ذﻟك ﻓﻰ

اﻟﺣﺎﻝ اﻟﻰ أﻗرب ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص وﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺑﻳن ﻓﻰ اﻟﺑﻼغ ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻛﺎن اﻟﺣﺎدث ﺑﺎﻟﺗﻘرﻳب وﻧوع اﻟﺟرح اﻟذى ﺣدث
واﻷﺟزاء اﻟﺗﻰ أﺻﻳﺑت واﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻰ ﺑذﻟت ﻟﻘﺗﻝ ذﻟك اﻟﺣﻳوان وأى ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻰ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ

اﻟﺣﻳوان اﻟﺟرﻳﺢ .

ﻣواﺳم ﺗﺣرﻳم اﻟﺻﻳد
21ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﻌﻠن ﺑﺄﻣر ﻳﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺑﺄى وﺳﻳﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أى ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ
ﻣوﺳﻣﺎً ﻟﺗﺣرﻳم اﻟﺻﻳد وﻳﺣظر أﺛﻧﺎءﻩ اﺻطﻳﺎد أى ﺣﻳوان ﺑرى ﻳرد ذﻛرﻩ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﻣر .

اﻵﻓﺎت

22ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﻌﻠن ﺑﺄﻣر ﻳﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﺑﺄى وﺳﻳﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻻﻋﻼن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أن أى ﺣﻳوان
ﺑرى ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ آﻓﺔ ﻳﺟوز اﺻطﻳﺎدﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر ﻣﻧﺢ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻳﺣددﻫﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﻣر ﻻﺑﺎدة أى آﻓﺔ .

وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺻﻳد اﻟﻣﺣظورة
23ـ

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص اﻻ ﺑﻣوﺟب اذن ﻣﻛﺗوب ﻣن اﻟﻣدﻳر أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ أن :

ﻳﺻطﺎد ﺣﻳواﻧﺎً ﺑرﻳﺎً ﻳﺑدو واﺿﺣﺎً أﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﻛﺗﻣﻝ اﻟﻧﻣو ،

) أ(

)ب(

ﻳﺻطﺎد اﻧﺛﻰ ﺣﻳوان ﺑرى ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺻﻐﺎرﻫﺎ ،

)ج (

ﻳﺻطﺎد ﺣﻳواﻧﺎً ﺑرﻳﺎً ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎت اﻟظﻼم اﻟﺗﻰ ﺗﺑدأ ﺑﻌد ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻐﻳب اﻟﺷﻣس

)د (

ﻳطﻠق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﻳوان ﺑرى ﻣن أى ﻗطﺎر أو طﺎﺋرة أو ﻣرﻛب أو أى ﻋرﺑﺔ ﺗﻌﻣﻝ

)ﻫـ(

وﺗﻧﺗﻬﻰ ﻗﺑﻝ ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺷروق اﻟﺷﻣس ،
ﺑﻣﺣرك ﺗﻠﻘﺎﺋﻰ أو أى ﻣرﻛﺑﺔ ﻣﺟﻬزة آﻟﻳﺎً

ﻳﺷﻌﻝ اﻟﻧﺎر ﻓﻰ أى ﺣﺷﺎﺋش أو أى ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻷﻏراض اﻟﺻﻳد ،

)و (

ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻛﻼب ﻟﻠﺻﻳد أو ﻟﻣطﺎردة اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟطﻳور ،

)ز (

ﻳﺳﺗﺧدم أو ﻳﺣوز أى ﺷﺊ ﻣن اﻷﺷﻳﺎء اﻵﺗﻳﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺻﻳد أى ﺣﻳوان ﺑرى

 ،أى :

)أوﻻ(

ﻋﻘﺎﻗﻳر أو ﺳﻣوم أو ﻣواد ﻣﺳﻣوﻣﺔ أوطﻌم ﻣﺳﻣوم،

)ﺛﺎﻧﻳﺎ(

ﻣﺗﻔﺟرات أو ﻗذاﺋف ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ أدوات اﺷﺗﻌﺎﻝ ،

)راﺑﻌﺎ(

أﺻوات ﺟﺎذﺑﺔ أو أﺻوات اﺻطﻧﺎﻋﻳﺔ أو وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻳﻛﺗروﻧﻳﺔ أو ﺗﺳﺟﻳﻼت ﺻوﺗﻳﺔ

)ﺛﺎﻟﺛﺎ(

ﺷراك أو ﻓﺧﺎخ أو ﺣﻠﻘﺔ أو ﺷﺑﺎك أو ﺣﺑﺎﺋﻝ أو ﺑﻧﺎدق ﻣﻌدة أو ﻣﺷرﻋﺔ ،

ﻣﻌدة ﻷﻏراض ﺟذب اﻟﺣﻳوان أو ﺧداﻋﻪ ﺑﺄى وﺟﻪ,

)ﺧﺎﻣﺳﺎ( أﻧوار ﻛﺎﺷﻔﺔ أو ﻧﺎر اﺻطﻧﺎﻋﻳﺔ ،
)ﺳﺎدﺳﺎ( أﺳﻠﺣﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﺗطﻠق طﻠﻘﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻰ اﻟﺿﻐطﺔ اﻟواﺣدة ﻟﻠزﻧﺎد ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣظورة
أو ﻣرﺧﺻﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ،

)ﺳﺎﺑﻌﺎ( ﺑﻧدﻗﻳﺔ ﺧرطوش أو ﺑﻧدﻗﻳﺔ ﻋﻳﺎر  22ﻓﻰ ﺻﻳد أى ﺣﻳوان ﻣﺎ ﻋدا اﻟطﻳور ،
)ﺛﺎﻣﻧﺎ(

طرق أﺧرى ﻟﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت ﺗﺣظرﻫﺎ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس
رﺧص وﺗﺻﺎرﻳﺢ اﻟﺻﻳد
أﻧواع رﺧص اﻟﺻﻳد
24ـ

ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  25ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﻣﻧﺢ أﻳﺎً ﻣن رﺧص اﻟﺻﻳد اﻵﺗﻳﺔ :

) أ(

)ب(

رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،

رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻟﺻﻳد اﻟطﻳور ،

)ج (

رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻟﺻﻳد اﻟزواﺣف ،

)د (

رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون .

أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑرﺧص اﻟﺻﻳد
25ـ

)(1

ﺗﻛون رﺧص اﻟﺻﻳد ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺷروط ودﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻰ ﻳﻘررﻫﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة
ﺑﻣوﺟﺑﻪ .

)(2

ﻻ ﻳﺟوز ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻷى ﺷﺧص ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ذﻟك اﻟﺷﺧص ﺣﺎﻣﻼً ﻟرﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﺳﺎرى اﻟﻣﻔﻌوﻝ

)(3

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺣﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ وﻗت واﺣد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن

وﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﻳرة واﻟﻣﻔرﻗﻌﺎت ﻟﺳﻧﺔ 8 . 1986
رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻋﺎﻣﺔ ورﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﺧﺎﺻﺔ أو رﺧﺻﺔ ﺻﻳد طﻳور .

)(4

ﺗﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ ﺻﻳد ﻣن أى ﻧوع ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة

)(5

ﻻ ﻳﺟوز ﺗﺟدﻳد أى رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺻﻳد ﻣﺎ ﻟم ﻳﻘدم اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﺳﺟﻼً ﺑﺎﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺻﺎدﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك

)(6

ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻓﻰ ﺣﻳﺎزة طﺎﻟب رﺧﺻﺔ اﻟﺻﻳد اﻟﺳﻼح اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺎﻟﻌﻳﺎر اﻟﻣطﻠوب ﻟﺻﻳد أى ﻧوع ﻣن

)(7

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ
ﻳﺟوز أن ﺗﺻدر رﺧﺻﺔ اﻟﺻﻳد ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺳودان أو ﻓﻰ أى وﻻﻳﺔ ﻣﻧﻪ ً
اﻟﻣدﻳر ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ .

ﺑﻣوﺟﺑﻪ .

اﻟرﺧﺻﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺻطﻳﺎد أى ﺣﻳوان ﻳوﺿﺢ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﻓﻰ اﻟﺳﺟﻝ .

اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ وﻳﺟوز إﺧﺗﺑﺎر طﺎﻟب اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻼح ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻘدرﺗﻪ .

ﺗﺻرﻳﺢ ﻟﻠﺻﻳﺎد اﻟﻣﺣﺗرف
26ـ

)(1

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ أن ﻳﻣﻧﺢ ﻷى ﺷﺧص ذى ﻣؤﻫﻼت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺻرﻳﺢ ﺻﻳﺎد ﻣﺣﺗرف .

)(2

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﻌﻣﻝ ﻛﺻﻳﺎد ﻣﺣﺗرف اﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ ﺻﺎدر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ). (1

)(3

ﻳﺧﺿﻊ ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺻﻳﺎد اﻟﻣﺣﺗرف ﻟدﻓﻊ اﻟرﺳوم واﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ أو ﻓﻰ اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻧﻔﺳﻪ .

)(4
)(5

ﻻ ﻳﺟوز اﺻدار أى ﺗﺻرﻳﺢ ﺻﻳﺎد ﻣﺣﺗرف ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﻘدم اﻟطﻠب ﻣﺳﺋوﻝ وﻛفء ﻟﻠﻌﻣﻝ وﻳﺟوز
اﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﻓﻰ اطﻼق اﻟﻧﺎر وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟرﻣوز اﻟﻐﺎﺑﺔ وﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت .

ﻻ ﻳﻛون ﻟﺣﺎﻣﻝ ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺻﻳﺎد اﻟﻣﺣﺗرف اﻟﺣق ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺣﻪ ﻓﻰ اطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ أى ﺣﻳوان اﻻ ﻟﻣﻧﻊ

ﻫروب ﺣﻳوان ﺟرﻳﺢ  ،أو ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أو أى ﻋﺿو ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻘودﻫﺎ أو ﻳﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﺻﻳد .
)(6

ﻳﻛون ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺻﻳﺎد اﻟﻣﺣﺗرف ﺳﺎرى اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد .

اﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ

27ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﺻدر ﺗﺻرﻳﺣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻳﺧوﻝ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ اﺻطﻳﺎد أوﻗﺑض أى ﺣﻳواﻧﺎت ﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﻳواﻧﺎت

اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻣن اﻷﻧواع وﺑﺎﻷﻋداد اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺗﺻرﻳﺢ وﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﻣﺣددة ﻓﻳﻪ ﻣﺗﻰ اﻗﺗﻧﻊ اﻟﻣدﻳر أن ذﻟك اﻟﺻﻳد أو اﻟﻘﺑض ﻣطﻠوب ﻷﻏراض ﻋﻠﻣﻳﺔ أو ﺗرﺑوﻳﺔ أو ﻷﻏراض ﺣداﺋق

اﻟﺣﻳوان أو اﻟﻣﺗﺎﺣف أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﻳﻛون ذﻟك اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻠرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ أو ﻓﻰ اﻟﺗﺻرﻳﺢ
ﻧﻔﺳﻪ .

ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺗﺻـوﻳر اﻟﻔوﺗﻐراﻓﻰ اﻟﺗﺟﺎرى.
28ـ

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﻣﺎرس أو ﻳﻌد رﺣﻼت ﻟﻠﺗﺻوﻳر اﻟﻔوﺗﻐراﻓﻰ ﻟﻠﺻﻳد ﻓﻰ اﻟﺳودان اﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﺻرﻳﺢ ﻣن
اﻟﻣدﻳر ﻳﺻدر ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط واﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻧﻔﺳﻪ.

اﻟﻐﺎء رﺧص اﻟﺻﻳد واﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ .
29ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ اﻟﻐﺎء أى رﺧص ﻟﻠﺻﻳد أو ﺗﺻﺎرﻳﺢ ﻟﻠﺻﻳد وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻟﺗﺻرﻳﺢ .

اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓـﺎت ﺿـد رﻓض إﺻدار رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﻟﻠﺻﻳد .
30ـ

ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص ﻳﺗﺿرر ﻣن أى رﻓض إﺻدار رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﻟﻠﺻﻳد أو إﻟﻐﺎﺋﻪ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أن

ﻳﺳﺗﺄﻧف ﻟﻠوزﻳر ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳن ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟرﻓض وﻳﻛون ﻗرار اﻟوزﻳر ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً .
ﺿرورة ﺣﻣﻝ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻟﺗﺻرﻳﺢ .

31ـ

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أى ﺷﺧص ﻳﺣﻣﻝ رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺣﺎً ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺗﻠك اﻟرﺧﺻﺔ أو

اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻓﻰ ﻛﻝ اﻷوﻗﺎت أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻷى ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻟﺗﺻرﻳﺢ وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ أن
ﻳﺑرزﻫﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻷى ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص .

ﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﺧﻳرة .
32ـ

)(1

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو ﻟﻣن ﻳﻔوﺿﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ أن ﻳﺻدر ﺣﺳب ﺗﻘدﻳرﻩ ﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻠذﺧﻳرة ﻷى ﺷﺧص ﻳﺣﻣﻝ رﺧﺻﺔ ﺻﻳد

ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ .

)(2

ﺗﻛون ﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﺧﻳرة ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ طواﻝ ﻓﺗرة ﺳرﻳﺎن رﺧﺻﺔ اﻟﺻﻳد وﻻ ﺗﺟدد إﻻ ﺑﻌد ﺗﺟدﻳد رﺧﺻﺔ اﻟﺻﻳد

)(3

ﺗﺣدد ﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﺧﻳرة أﻧواع وﻛﻣﻳﺎت اﻟذﺧﻳرة اﻟﺗﻰ ﻳﻛون ﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ ﺷراﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم

اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ .

ﻗﺎﻧون اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﻳرة واﻟﻣﻔرﻗﻌﺎت ﻟﺳﻧﺔ 9. 1986

اﺧطﺎر اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص ﺑرﺣﻼت اﻟﺻﻳد .
33ـ

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أى ﺷﺧص ﻳزﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﺻﻳد أن ﻳﺧطر اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ وﻳﺟوز ﻟﻠﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﺣض ﺗﻘدﻳرﻩ أن ﻳﺷﺗرط ﻣراﻓﻘﺔ ﺟﻧدى ﺻﻳد أو ﺿﺎﺑط

ﺻﻳد ﻟذﻟك اﻟﺷﺧص أو اﻷﺷﺧﺎص أﺛﻧﺎء رﺣﻠﺔ اﻟﺻﻳد .

ﺳﺟﻝ ﻗﺗﻝ اﻟﺣﻳواﻧﺎت .
34ـ

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ أى رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺻﻳد أن :
) أ(

ﻳﺣﻔظ ﺳﺟﻼً ﺑﺎﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﻗﺗﻠت أو ﺟرﺣت ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذى ﺗﻘررﻩ اﻟﻠواﺋﺢ
وﻻ ﻳﺟوز ﻧﻘﻝ أى ﺣﻳوان ﻣﻘﺗوﻝ أو ﻣﺟروح أو أى

إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﻝ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺟﻝ ،
)ب(

ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻛﺎن اﻟذى ﻗﺗﻝ ﻓﻳﻪ

ﻳﻌﻳد اﻟﺳﺟﻝ اﻟﻰ ادارة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ أو اﻟﻰ اﻟﻣدﻳر ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء
رﺧﺻﺔ اﻟﺻﻳد ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘوم ﺣﺎﻣﻝ اﻟرﺧﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﻰ

ﻟﻠﺑﻼد 10 .

ﺗﺳﻠﻳم ذﻟك اﻟﺳﺟﻝ ﻗﺑﻝ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ

ﺳﺟﻝ اﻟﺗﺣف .
35ـ

)(1

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ أى رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺻﻳد أن ﻳﺑرز ﻟﻠﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص أى ﺗﺣﻔﺔ أو ﺟزء ﻣن ﺣﻳوان ﻣن

اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝاﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻟﻐرض ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﺗﺣﻔﺔ أو
اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺣﻳوان .

)(2

اذا اﻗﺗﻧﻊ اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص أن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻔﺔ ﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻌﻠﻳﻪ أن ﻳﺿﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ورﻗﻣﺎً

ﻣﻣﻳ اًز وأن ﻳﺳﺟﻝ اﻟﺗﺣﻔﺔووﺿﻌﻬﺎ وﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﺟﻝ ﻳﺣﻔظ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ .

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺣﻳﺎزة اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ وﺗﺣف اﻟﺻﻳد واﻻﺗﺟﺎر ﻓﻳﻬﺎ

36ـ

ﺣﻳﺎزة اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ وﺗﺣف اﻟﺻﻳد .
ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص ﺣﻳﺎزة أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ ﺳواء ﻛﺎن ﺣﻳﺎً أو ﻣﻳﺗﺎً أو أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن اﻟﺣﺻوﻝ

ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣﻳوان أواﻟﺟزء أو اﻟﺗﺣﻔﺔ ﻗد ﺗم ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﺳﺎرى اﻟﻣﻔﻌوﻝ أو ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺷروﻋﺔ أﺧرى وﻳﻘﻊ

ﻋبء اﺛﺑﺎت ﺗوﻓر اﻟﺣﻳﺎزة اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟذﻟك اﻟﺣﻳوان أو اﻟﺟزء أو اﻟﺗﺣﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذى ﻳﺣوز ذﻟك اﻟﺣﻳوان أو

اﻟﺟزء أو اﻟﺗﺣﻔﺔ .

ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .
37ـ

)(1

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو اﻟﺿﺎﺑط اﻟذى ﻳﻔوﺿﻪ اﻟﻣدﻳرﻛﺗﺎﺑﺔ أن ﻳﺻدرﻋﻧد اﻟطﻠب ﺷﻬﺎدة ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄى
ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ أو أى ﺟزء أو أى ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ اذا اﻗﺗﻧﻊ ﺑﺄن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣﻳوان أو اﻟﺟزء أو اﻟﺗﺣﻔﺔ

ﻗد ﺗم ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﺳﺎرى اﻟﻣﻔﻌوﻝ أو ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺷروﻋﺔ أﺧرى وﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺷﻬﺎدة
)(2

اﺳم اﻟﻣﺎﻟك ووﺻﻔﺎً ﻟﻠﺣﻳوان أو اﻟﺟزء أو اﻟﺗﺣﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻛﺎن اﺻدار اﻟﺷﻬﺎدة .

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺗﺎﺟر ﻓﻰ أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ أو اﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﻣﻠﺣﻘﻳن ﺑﻬذا

اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﺟزء أو أى ﺗﺣﻔﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺣﻳوان اﻻ اذا ﻛﺎن ﻓﻰ ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ
اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن ذﻟك اﻟﺣﻳوان أو اﻟﺟزء أو اﻟﺗﺣﻔﺔ وﻳﺟب ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﺑﻳﻊ أن ﺗﺣوﻝ ﺗﻠك

اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرى وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن أﺟزاء اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ .

38ـ

رﺧﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻰ أﺟزاء اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ .

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺧﺿﻊ أﺟزاء اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻷى ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﺟﺎرة أو
ﻳدﻳر ﻋﻣﻼً ﺗﺟﺎرﻳﺎً ﻓﻰ اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ أو اﻟﺗﺣف اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ اﻻ ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ

ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﻣدﻳر أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ وﺑﻌد دﻓﻊ اﻟرﺳوم واﺳﺗﻳﻔﺎء أى ﺷروط أﺧرى ﻳﻘررﻫﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ

اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو ﺗﻘرر ﻓﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
ﺣظر ﺗﺻـدﻳر اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ اﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ .
39ـ

)(1

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺻدر أو ﻳﺣﺎوﻝ ﺗﺻدﻳر أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ أو ﺟزء أو

ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ اﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ ﺗﺻدﻳر ﺳﺎرى اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﻳر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻫذا

اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو ﻓﻰ اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻧﻔﺳﻪ .
)(2

ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر ﻣﻧﺢ ﺗﺻرﻳﺢ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (1إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن :
) أ(

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳوان اﻟﻣﺣﻣﻰ أو أى ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ،

)ب(

ﻻ ﻳﻛون ذﻟك اﻟﺗﺻدﻳر ﺿﺎ اًر ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺟود ﻧوع ذﻟك اﻟﺣﻳوان ﻓﻰ اﻟﺳودان ،

)ج (

)(3

ﺗﻛون ﻫﻧﺎك رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻳراد ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطر اﻟﻣﺳﺗورد

وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻷوﻝ وﺑﺎﻟﻔﻘرة ) أ( ﻣن اﻟﺟدوﻝ
اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻠﺣﻘﻳن ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون .

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ  ،ﻳﺟب أن ﻳﻌد اﻟﺣﻳوان ﻟﻠﺷﺣن ﺑﺎﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرﺿﻪ
ﻟﻸذى واﻷﺿرار اﻟﺻﺣﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ .

ﺣظر اﺳـﺗﻳراد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس .
40ـ

)(1

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﺳﺗورد أو ﻳﺣﺎوﻝ اﺳﺗﻳراد ﺣﻳوان ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أو

أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ اﻻﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ ﺳﺎرى اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﻳر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻘررة
ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو ﻓﻰ اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻧﻔﺳﻪ .

)(2

ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر ﻣﻧﺢ ﺗﺻرﻳﺢ اﺳﺗﻳراد ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (1إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن :
) أ(

)(3

ﻟدى اﻟﻣﺳﺗورد ﺷﻬﺎدة أﺻﻝ ورﺧﺻﺔ ﺗﺻدﻳر ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

ﻓﻰ

ﺑﻠد

اﻟﺗﺻدﻳر

ﻟذﻟك

اﻟﺣﻳوان

أو

أى

ﺟزء

أو

ﺗﺣﻔﺔ

ﻣﻧﻪ

)ب(

أﻏراض اﻻﺳﺗﻳراد ﻻ ﺗﺿر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﻳﺎة ﻧوع اﻟﺣﻳوان اﻟﻣﻌﻧﻰ ،

)ج (

اﻟﺣﻳوان اﻟﻣﺳﺗورد أو أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم ﻷى أﻏراض ﺗﺟﺎرﻳﺔ .

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أى ﺣﻳوان  ،أن ﺗﻛون ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗورد ﺗﺳﻬﻳﻼت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﻳواء اﻟﺣﻳوان
واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻪ .

)(4

ﻻ ﻳﺟوز ﺗﺧﻠﻳص أى ﺣﻳوان ﻣدرج ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ

ﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﺣظﻳرة اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻻ اذا أﺑرز اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﺿﺎﺑط اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻵﺗﻳﺔ :
) أ(

ﺗﺻرﻳﺢ اﻻﺳﺗﻳراد اﻟﻣذﻛور ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )، (1

)ب(

ﺷﻬﺎدة أﺻﻝ اﻟﺣﻳوان أو أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ،

)ج (

رﺧﺻﺔ ﺗﺻدﻳر ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻰ ﺑﻠد اﻟﺗﺻدﻳر ﻟﻠﺣﻳوان أو

أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ.

ﺣظر اﻋﺎدة ﺗﺻدﻳر اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ .
41ـ

)(1

ﻻ ﻳﺟوز ﻷى ﺷﺧص أن ﻳﻌﻳد ﺗﺻدﻳر أى ﺣﻳوان ﻣدرج ﻓﻰ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أو

أى ﺟزء أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﺳﺑق اﺳﺗﻳرادﻫﺎ ﻟﻠﺳودان اﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﻳﺢ اﻋﺎدة ﺗﺻدﻳر ﺳﺎرى
اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﻳر .

)(2

ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر ﻣﻧﺢ ﺗﺻرﻳﺢ اﻋﺎدة ﺗﺻدﻳر ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (1اﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻵﺗﻰ :
) أ(

أن ذﻟك اﻟﺣﻳوان أو اﻟﺗﺣﻔﺔ ﻗد اﺳﺗورد ﻟﻠﺳودان وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وأى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة

)ب(

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أى ﺣﻳوان ﺣﻰ أن ﻳﺟﻬز اﻟﺣﻳوان ﻟﻠﺷﺣن ﺑﺎﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرﺿﻪ

)ج (

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ أى ﺣﻳوان ﺣﻰ ﻣدرج ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﺗﻛون ﺳﻠطﺔ

ﺑﻣوﺟﺑﻪ ،

ﻟﻸذى واﻷﺿرار اﻟﺻﺣﻳﺔ أواﻟﻣﻌﺎﻧﺎة أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ،

اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻣزﻣﻊ اﻋﺎدة ﺗﺻدﻳر ذﻟك اﻟﺣﻳوان ﻟﻪ ﻗد ﻣﻧﺣت رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻳراد
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك اﻟﺣﻳوان .

42ـ

اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗوﻟد ﻓﻰ اﻟﺣﺑس .
)(1

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر ﻣﺗﻰ اﻗﺗﻧﻊ ﺑﺄن أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ ﻗد وﻟد ﺑﺎﻟﺣﺑس أو أن أى ﺗﺣﻔﺔ ﻗد اﺳﺗﺧرﺟت ﻣن
ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ وﻟد ﺑﺎﻟﺣﺑس أن ﻳﺻدر ﺷﻬﺎدة ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذﻟك اﻟﺣﻳوان أو اﻟﺗﺣﻔﺔ وﺗﻘﺑﻝ ﺗﻠك اﻟﺷﻬﺎدة
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗوﻓﻳﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺎدﺗﻳن  37و . 38

)(2

ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر ﻷى ﺣﻳوان ﺑﺄن ذﻟك اﻟﺣﻳوان ﻗد وﻟد ﺑﺎﻟﺣﺑس

ﺑدﻻً ﻋن أى ﻣﺳﺗﻧدات ﺗﻛونﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدﺗﻳن  37و . 38

اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن
أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ

43ـ

اﻟﺻﻳد ﺑوﺳﺎطﺔ أﻓراد ﻣن ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺟوز ﻟﻠﻣدﻳر أو أى ﻣن أﻓراد ﻗوة

ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ أن ﻳﺻطﺎد أى ﺣﻳوان

ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣﻣﻳﺎً أو ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻰ أى ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺳودان ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ وﻓﻰ أى وﻗت وﺑﺄى طرﻳﻘﺔ
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ :

) أ(

ﻳﻛون ذﻟك اﻟﺻﻳد ﻣرﻏوﺑﺎً وﺿرورﻳﺎً ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﺣث أو اﻻطﻼع أو اﻹدارة اﻟرﺷﻳدة

)ب(

ﻳﻌﺗﺑر ﺻﻳد أى ﺣﻳوان ﺿرورﻳﺎً ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﻬور أو ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ أو

)ج (

ﻳﻌﺗﺑر ﺻﻳد أى ﺣﻳوان ﺿرورﻳﺎً ﻟﻣﻧﻊ اﻷﻟم اﻟذى ﻳﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣﺛﻝ ذﻟك اﻟﺣﻳوان .

وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺿﺎﺑط أواﻟﺟﻧدى اﻟذى ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺻﻳد ﻣﻔوﺿﺎً ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑذﻟك اﻟﺻﻳد ،
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺗﺷـﺎورﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟك ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،

ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ .
44ـ

ﻻ ﻳﻌﺗﺑر أى ﻣن أﻓراد ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ﻣرﺗﻛﺑﺎً ﻓﻌﻼً ﻣﻣﻧوﻋﺎً اذ أدﺧﻝ ﻓﻰ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ

طﺑﻳﻌﻳﺔ أى ﺳﻼح أوذﺧﻳرة أوأى ﺣﻳوان أو أى ﺷﺊ ﻣﻣﻧوع ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣطﻠوﺑﺎً ﻷداء

اﻟواﺟﺑﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ أو ﻻزﻣﺎً ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷداء اﻷﻓﺿﻝ ﻟﺗﻠك اﻟواﺟﺑﺎت .

ﺳﻠطـﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش واﻻﻋﺗﻘﺎﻝ واﻟﺣﺟز.
45ـ

)(1

ﻳﺟوز ﻷى ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص ﻷﻏراض ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗد أرﺗﻛﺑت ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو

أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أن ﻳطﻠب اﻟﻰ أى ﺷﺧص أن ﻳﺑرز ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش أى رﺧﺻﺔ أوﺗﺻرﻳﺢ ﻳﺟب
أن ﻳﺣﻣﻠﻪ ذﻟك اﻟﺷﺧص ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ وأن

ﻳﻔﺗش أى ﺳﻼح أو ذﺧﻳرة أو ﺗﺣﻔﺔ أو أى ﺷﺊ آﺧر ﻓﻰ ﺣﻳﺎزة ذﻟك اﻟﺷﺧص وان ﻳطﻠب ﻣﻧﻪ
اﺑراز أى وﺛﺎﺋق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ أو ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ﻷى ﺣﻳوان أو ﺗﺣﻔﺔ أو ﺳﻼح أوذﺧﻳرة.
)(2

ﻳﺟوز ﻷى ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﻳﻪ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى
ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻗد أرﺗﻛﺑت أن :
) أ(

ﻳدﺧﻝ وﻳﻔﺗش أى أرض أو ﻣﺑﻧﻰ أو ﻣﻌﺳﻛر أو ﺧﻳﻣﺔ أو أى ﻣﺑﺎن أﺧرى أو أى ﺳﻳﺎرة أو
طﺎﺋرة أو ﻣرﻛب أو أى داﺑﺔ ﻧﻘﻝ أو وﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز

ﻷى ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص ﺑﺧﻼف رﺟﺎﻝ اﻟﺷرطﺔ أو ﺿﺑﺎط ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ

أن ﻳدﺧﻝ أو ﻳﻔﺗش أى ﻣﻛﺎن ﺧﺎص اﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟك أو ﺑﻣوﺟب أﻣر ﺗﻔﺗﻳش ﺻﺎدر
وﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1991

)ب(

ﻳﺣﺟز ﻋﻠﻰ أى أﺳﻠﺣﺔ أو ذﺧﻳرة أو ﻓﺦ أو ﺷرك أو أﻧوار ﻛﺎﺷﻔﺔ أو ﻣﺗﻔﺟرات أو ﺳم أو

)ج (

ﻳﺣﺟز ﻋﻠﻰ أى ﺣﻳوان أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻳﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻗد أﺧذ أو ﺗﻣت ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺿﺔ أو اﺳﺗورد

)د (

ﻳﺣﺟز ﻋﻠﻰ أى ﻣﺎﺷﻳﺔ أو ﺣﻳوان أﻟﻳف ﻳوﺟد ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ داﺧﻝ ﺣدود أى

)ﻫـ(

ﻳوﻗف اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أى رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ

ﺳﻳﺎرة أو ﻣرﻛﺑﺔ أو طﺎﺋرة أو أى ﺷﺊ ﻳﻌﺗﻘد اﻧﻪ ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻰ ارﺗﻛﺎب أى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،

أو ﺻدرأو ﺗﻣت ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ،
ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ أو ﺣظﻳرة ﻟﻠﺻﻳد أو ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺟوزة ،

ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄى ﺷﺧص ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻟدﻳﻪ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن

ذﻟك اﻟﺷﺧص ارﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ,
)و (

)(3

ﻳﻘﺑض ﺑدون أﻣر أى ﺷﺧص ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻟدﻳﻪ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن

ذﻟك اﻟﺷﺧص ﻗد ارﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ وﻟﻪ
أن ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻘوة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣد اﻟﻣﻌﻘوﻝ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ذﻟك اﻟﻘﺑض.

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أى ﺿﺎﺑط ﻣﻔوض أن ﻳﺣرر ـ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻣﻠﻳﺎً ـ إﻳﺻﺎﻻً ﻣﻛﺗوﺑﺎً ﻋن أى ﺣﻳوان أو ﺟزء ﻣن

ﺣﻳوان أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻳﻪ .

اﻻﻓراج ﻋن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ .
46ـ

ﻳﺟوز اﻹﻓراج ﻋن أى ﺣﻳوان ﺗم اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻳﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 45أو إﻋداﻣﻪ ﺑﺣﺳب ﺗﻘدﻳراﻟﺿﺎﺑط اﻟذى اﺣﺗﺟزﻩ ﻋﻧدﻣﺎ
ﻳﻌﺗﺑر ذﻟك اﻟﻌﻣﻝ ﻣرﻏوﺑﺎً ﻟﺗﻔﺎدى ﻣﻘﺎﺳﺎة اﻟﺣﻳوان ﺑﻼ ﻣﺑرر أو أى ﺳﺑب آﺧر ﻛﺎف وﻣﻘﻧﻊ .

اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻠف
47ـ

ﻳﺟوز ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣدﻳر ﺑﻳﻊ أى ﺣﻳوان ﻧﻔق أو أى ﺷﺊ آﺧر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻠف .ﺗم اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻳﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  45أو
اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻪ ﺑﺄى وﺟﻪ آﺧر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺣﻔظ ﻋﺎﺋد اﻟﺑﻳﻊ أو اﻟﺗﺻرف ﻟﺣﻳن ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ أى اﺟراءات

ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ وﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺗﻰ اﻗﺗﻧﻌت ﺑﻌدم ﺳﻼﻣﺔ اﺟراءات

اﻟﺣﺟز أن ﺗﺄﻣر ﺑدﻓﻊ ذﻟك اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذى ﺣﺟز ﻣﻧﻪ اﻟﺣﻳوان أو اﻟﺷﺊ اﻵﺧر ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ .
ﺗﺧوﻳﻝ ﺳﻠطﺎت رﺟﻝ اﻟﺷرطﺔ ﻟﺿﺎﺑط ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗص
48ـ

ﻳﺟوز ﻷى ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص ﻳﺑﺎﺷر اﻟﺗﺣرى ﻓﻰ أى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أرﺗﻛﺑت أو ﻳﻘوم ﺑﻣﻧﻊ أى ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو
أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ او ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺗﻠك اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.أن ﻳﻣﺎرس ﻛﻝ أو أى
ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻷى ﺷرطﻰ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ . 1991

ﺗوﻟﻰ اﻟﺿـﺎﺑط اﻟﻣﺧﺗص ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻻﺗﻬﺎم.
49ـ

ﻣﺎ ﻟم ﻳوﺟﻪ وزﻳر اﻟﻌدﻝ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻳﺟوز ﻷى ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺗص أن ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻻﺗﻬﺎم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻰ أى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ11

أﻳﻠوﻟﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺣﻳواﻧﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ.
50ـ

ﻳﻛون ﻣﻠﻛﺎً ﻟﻠدوﻟﺔ أى ﺣﻳوان ﻣﺣﻣﻰ :
) أ(

)ب(

أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻳؤﺧذ أو ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺎرة أو أﺳﺗورد أو ﺻدر أو ﺗﻣت

ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺑوﺳﻳﻠﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذااﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أو أى ﺣﻳوان

ﻣﺣﻣﻰ ﻧﻔق أو ﺗﺣﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻳﻌﺛر ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻟم ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻣﻘﻧﻊ ،

ﻗﺗﻝ ﻋن طرﻳق اﻟﺻدﻓﺔ أو دﻓﺎﻋﺎً ﻋن اﻟﻧﻔس أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻟﻳس ﺑﻣوﺟب أى رﺧﺻﺔ

ﺻﻳد ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ وأى ﺗﺣﻔﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺣﻳوان .
اﻋﻔﺎء اﻟﺗﺣف اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.

51ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠوزﻳر ﺑﻣواﻓﻘﺔ وزﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أن ﻳﺻدر أﻣ اًر ﺑﺎﻋﻔﺎءاﻟﺗﺣف اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧب ﻣن
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدﺗﻳن 37و 38وﻓﻘﺎً ﻷى ﺷروط ﻳراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 12 .

ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺟداوﻝ.
52ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠوزﻳر ﺑﺄﻣر ﻳﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ أن ﻳﻌدﻝ اﻟﺟداوﻝ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺟدوﻝ اﻟراﺑﻊ 13 .
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت.

53ـ

ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف أﻳﺎً ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

أو ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻣﻌﺎً وﻛﻝ ﻣن ﻳرﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ أو أﻛﺛر ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن
14

ﺳﻧﺗﻳن أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻣﻌﺎً .

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻰ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ أﻓراد ﻗـوة ﺷرطـﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ
54ـ

ﻛﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ أى ﻣن أﻓراد ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ
اﻟﻔرد ﻋرﺿﺔ ﻷى .إﺟراءات ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ إدارﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷى ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﻣﻘررة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة
ﺑﻣوﺟﺑﻪ .

ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻧد
55ـ

اﻻداﻧﺔ.

ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد إداﻧﺔ أى ﺷﺧص ﻳرﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو أى ﻟواﺋﺢ ﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ أن ﺗﺄﻣر :
) أ(

ﺑﻣﺻﺎدرة أى ﺣﻳوان أو ﺗﺣﻔﺔ أو ﻋﺎﺋدات اﻟﺑﻳﻊ أو أى ﺗﺻرف آﺧر ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺣﻳوان

أواﻟﺗﺣﻔﺔ أو أى أﺳﻠﺣﺔ أو أى وﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻟﺻﻳد ذﻟك اﻟﺣﻳوان ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗوة ﺷرطﺔ
ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ ،

)ب(

ﺑﺈﻟﻐﺎء أى رﺧﺻﺔ أو ﺗﺻرﻳﺢ ﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ،

)ج (

ﺑﻣﺻﺎدرة أى ﺳﻳﺎرة أو ﻗﺎرب أو طﺎﺋرة أو أى وﺳﻳﻠﺔ ﻧﻘﻝ آﻟﻳﺔ أو ﻏﻳر آﻟﻳﺔ أﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻰ

)د (

ﺑﻣﺻﺎدرة  %50ﻣن أى أﻋداد اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ أو اﻟﺿﺄن أو اﻷﻧﻌﺎم أو اﻻﺑﻝ ﺗدﺧﻝ ﻟﻠرﻋﻰ ﻓﻰ

ارﺗﻛﺎب ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗوة ﺷرطﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑرﻳﺔ,

داﺧﻝ أى ﺣظﻳرة ﻗوﻣﻳﺔ وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠك اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ .

ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ.
56ـ

ﻳﺟوز ﻟﻠوزﻳر أن ﻳﺻدر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻌﻣوم ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﺟوزأن ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك

اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻵﺗﻳﺔ :

) أ(

)ب(

أﺳس وﺗطوﻳر اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﺟوزة ،

ﺿواﺑط اﻹدارة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﺣظﺎﺋر اﻟﺻﻳد ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺷروط وﻗﻳود اﻟدﺧوﻝ ﻓﻳﻬﺎ وﺣظر

اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟرى وﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وﺣرﻗﻬﺎ وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺷط اﻟﺗﻰ ﻗد ﺗﺿر
ﺑﺎﻟﺣﻳوان أو

)ج (

ﺗﻣزق

اﻟﺑﻳﺋﺔ

اﻟوﺣﺷﻳﺔ

ﻟﻸﺣﻳﺎء

اﻟﻧﺎدرة

،

أو

اﻟﻣﻬددة

ﺑﺎﻻﻧﻘراض

ﻧﻣﺎذج اﻟرﺧص واﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ وطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟرﺳوم
اﻟﺗﻰ ﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻰ ﺗﺷﻣﻝ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ِﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻋﺎدة ﻓﻰ اﻟﺳودان
وأﻧواع وأﻋداد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﻳﺟوز اﺻطﻳﺎدﻫﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ،

)د (

ﺗﻧظﻳم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻰ اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﺗﺣف اﻟﺣﻳواﻧﺎت ،

)و (

اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻟﺻﻳد اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ ،

)ﻫـ(

)ز (

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﺗﻝ اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﺗﺳﺟﻳﻝ أﺟزاء اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﺗﺣف اﻟﺻﻳد ،
ﺷروط ﻣﻧﺢ أى اﻣﺗﻳﺎزات ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻊ

ﻓﻰ طﻠب وﻣﻧﺢ أى ﻣن ﺗﻠك اﻻﻣﺗﻳﺎزات ،

)ح (

إدارة ﺣداﺋق اﻟﺣﻳوان ﻓﻰ اﻟﺳودان .

اﻟﺠﺪول اﻷول
ذوات اﻟﺛدى :

1ـ

ذﺋب آرد .

2ـ

اﻟﻔﻬد ﺷﻳﺗﺎ .

3ـ

اﻟﺑﻌﺎم .

4ـ

ﺳﻠطﺎن اﻟﻘرود .

5ـ

اﻟﻔﻳﻝ ) اﻟذى ﻳﻘﻝ وزﻧﻪ ﺳﻧﻳﻪ ﻋن ﺳﺗﺔ ﻛﻳﻠو ﺟراﻣﺎت ﻟﻠواﺣدة ( .

6ـ

أﺑو ﻗرف .

7ـ

وﺣﻳد اﻟﻘرن اﻷﺳود .

8ـ

وﺣﻳد اﻟﻘرن اﻷﺑﻳض .

9ـ

ﺣﻣﺎر اﻟوادى .

10ـ

اﻟﻧﻣر اﻷرﻗط .

11ـ

ﻗط اﻟزﺑﺎد .

12ـ

ﻗط أﺑورﻳﺷﺎت .

13ـ

ﻗط ﺳﻳرﻗﺎﻝ .

15ـ

ﻏزاﻝ اﻷرﻳﻝ .

16ـ

ﻏزاﻝ اﻟرﻳﻝ .

17ـ

أم ﻛﺑﺟو .

14ـ

اﻟﻘط اﻟﺧﻠوى ) اﻷﻓرﻳﻘﻰ ( .

18ـ

أﺑو ﺣراب ﺑﻳﺳﺎ .

19ـ

أﺑو ﺣراب اﻷﺑﻳض )اﻟﺻﺣراوى( .

اﻟطﻳور :
1ـ

أﺑو ﻣﻧﺟﻝ اﻷﺻﻠﻊ .

2ـ

طﺎﺋر أﺑو ﻣرﻛوب .

3ـ

ﺻﻘر اﻟﺣر .

4ـ

ﺻﻘر اﻟﺷﺎﻫﻳن .

5ـ

ﺻﻘر اﻟوﻛرى .

اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ
ذوات اﻟﺛدى :

1ـ

أﺑو ظﻼف .

2ـ

اﻟﺑﻧﺟو .

3ـ

ﻛﺑش ﻣﻰ .

4ـ

اﻟﺑﻘﺎ اﻷﺻﻐر .

5ـ

اﻟﻔﻳﻝ ) اﻟذى ﺗزن ﺳﻧﺎﻩ ﻛﻳﻠو أو أﻛﺛر ( .

6ـ

اﻟﺑﻘﺎ اﻷﻛﺑر .

7ـ

ﺣﻠوف اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻷﻛﺑر .

8ـ

اﻟزراف .

9ـ

اﻟﻧﺟﻠت اﻷﻛﺑر .

10ـ

اﻟﻘرﻧﺗﻰ ) ﻓرس اﻟﺑﺣر ( .

11ـ

اﻟﻧﺟﻠت اﻷﺻﻐر .

12ـ

أﺑوﻋق ) ﻣﺳز ﻗراى ( .

13ـ

ﻣﻌز اﻟﺟﺑﻝ .

14ـ

أﺑو ﻋرف .

15ـ

ﺳﺗﺎﺗوﻧﺟﺎ ) اﻟﻐطﺎس ( .

16ـ

ﺗﻳﺗﻝ ﺗو ار .

18ـ

أم دﻗﻧق ذات اﻟظﻬر اﻷﺻﻐر .

19ـ

ﺣﻣﺎر اﻟوﺣش .

17ـ

20ـ

ﺣﻠوف .

أﺑو ﻧطﺎط .

اﻟطﻳور :
1ـ

اﻟطﻳور اﻟﻛﺎﺳرة ) ﺑﺧﻼف اﻟﻧﺳور واﻟﺻﻘور ( .

2ـ

طﺎﺋر اﻟﺑﻘر ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

3ـ

طﺎﺋر اﻟﺑﺷروش اﻷﻛﺑر .

4ـ

طﺎﺋر اﻟﺑﺷروش اﻷﺻﻐر .

5ـ

أﺑوداق .

6ـ

أﺑو اﻟﻬدﻫد .

8ـ

طﺎﺋر أﺑو ﺳﻌن .

9ـ

اﻟﻧﻌﺎم .

10ـ

أﺑو ﻣﻳﺑر .

12ـ

طﺎﺋر أﺑو ﻣﻌﻠﻘﺔ .

13ـ

اﻟﺑﺎﺟﺑﺎر .

7ـ

11ـ

أﺑو ﻣﻧﺟﻝ ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ﻣﺎ ﻋدا اﻷﺻﻠﻊ ( .

ﺻﻘر اﻟﺟدﻳﺎن .

14ـ

اﻟرﻫو .

15ـ

اﻟﻐرﻧوف .

16ـ

اﻟﻧور ﻋﻧﻘرة .

اﻟﺟدوﻝ اﻟﺛﺎﻟث
ذوات اﻟﺛدى :

1ـ

اﻟﻘرد اﻟﺑﻠدى ) اﻟﺗﻘﻝ ( .

2ـ

اﻟﺑﺎﺷﻣﺎت .

3ـ

أم دﻗدق اﻟزرﻗﺎء .

4ـ

اﻟﺟﺎﻣوس .

5ـ

أﺑو ﻧﺑﺎح ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ﻣﺎ ﻋدا أﺑو ﻧﺑﺎح اﻷﻛﺑر ( .

6ـ

أم دﻗدق .

7ـ

ﻛدروك .

8ـ

دﻗدق ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

9ـ

ﻏزاﻝ ﻋﺎدة ) ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻓرع اﻻﻳﺳﺎﺑﻳﻼ ( .

10ـ

ﺛﻌﻠب .

11ـ

اﻟردى .

12ـ

ﻏزاﻝ ﻗراﻧت .

14ـ

ﺗﻳﺗﻝ ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ﻣﺎ ﻋدا ﺗو ار ( .

15ـ

أﺑو ﻗﻧﻔد .

16ـ

أﺑو اﻟﻛﻌﻳب .

13ـ

أرﻧب ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

17ـ

ﺿﺑﻊ ) اﻟﻧوﻋﺎن ( .

18ـ

ﻛﻳﻛو  ،ﻛﻳﻠدوب .

19ـ

أﺑو ﺷم ) ﺑﻌﺷوم ( .

20ـ

ﺣﻣراﻳﺔ .

22ـ

اﻟﻣور .

23ـ

ﻏزاﻝ ﻣﻧﻘﻼ .

24ـ

ﻧﺳﻧﺎس ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ﻣﺎ ﻋدا ﺳﻠطﺎن اﻟﻘرود ( .

21ـ

أﺳد .

25ـ

أﺑو ﺷوك .

26ـ

أم دﻗدق ذات اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﻣراء .

27ـ

ﻏزاﻝ ﺳﻧﺟﺔ .

28ـ

ﺗﻳﺗﻝ ﺗﻳﻠﻧﺞ .

30ـ

ﻛﻠب اﻟﺳﻣﻊ .

29ـ

ﻛﺗﻣﺑور .

اﻟطﻳور :
1ـ

اﻟﺣﺑﺎر .

2ـ

اﻟوز ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

3ـ

اﻟﻛوﺑر ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

4ـ

اﻟﺑط ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

5ـ

دﺟﺎج اﻟوادى .

6ـ

اﻟطﻳور اﻷﺧرى ) اﻟﺻﻐﻳرة ( .

7ـ

اﻟﺑوم ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

8ـ

اﻟﺑﺟﻊ ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

9ـ

اﻟﻘطﺎ ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

10ـ

أﺑو اﻟﺣﺑﻳب ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

اﻟزواﺣف :
1ـ

اﻟﺗﻣﺳﺎح .

2ـ

اﻷﺻﻠﺔ ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

3ـ

اﻟورﻝ ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

4ـ

اﻟﺳﻠﺣﻔﺎة ) ﻛﻝ اﻷﻧواع ( .

اﻟﺟدوﻝ اﻟراﺑﻊ
اﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻘوﻣﻳﺔ
)(1

ﺣظﻳرة اﻟدﻧدر اﻟﻘوﻣﻳﺔ :

ﺣدودﻫﺎ ﻛﺎﻻﺗﻰ :

ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬر اﻟرﻫد ﺣﻳث ﺧط اﻟطوﻝ  35 ، 45وﺧط اﻟﻌرض 12 ، 55 ، 45

ﺛم ﻳﺗﺟﻪ اﻟﺣد اﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻰ ﺣﺗﻰ ﻳﻠﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻧﻘطﺔ ﺧط اﻟطوﻝ 24 ، 48 ، 15ﻋﻠﻰ اﻟدﻧدر ﺛم
ﻳﻛون ﻓﻰ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘطﺔ ﺧط اﻟطوﻝ  34 ، 32واﻟﻌرض12 ، 32ﻋﻠﻰ ﺧور ﻛﻧﺎﻧﺔ ﺛم ﻳﺗﺟﻪ
اﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻘطﺔ ﺧط اﻟطوﻝ  44و 34واﻟﻌرض  11 ، 55 ،15ﺛم ﻳﺗﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺷرق
ﻗﻠﻳﻼً ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوب ﺣﺗﻰ ﺧط اﻟطوﻝ  35 ، 45واﻟﻌرض  11 ، 23 ، 30اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺳودان

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻊ أﺛﻳوﺑﻳﺎ .
)(2

ﺣظﻳرة اﻟردوم اﻟﻘوﻣﻳﺔ :

وﻫﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ داﺧﻝ اﻟﺣدود اﻵﺗﻳﺔ :

1ـ
2ـ

ﺟﺑﻝ ﺑﺎ ار اﻟذى ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺳودان ﻣﻊ أﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺧط طوﻝ ، 40 ، 23
وﻋرض . 53 ، 9

ﻣن ﺟﺑﻝ ﺑﺎ ار ﻓﻰ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﻳم اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق ﺑرﻛﺔ ﺧد ار ﺧط طوﻝ  57 ، 23وﺧط ﻋرض 57 ، 9
.

3ـ

ﻣن ﺑرﻛﺔ ﺧد ار اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻰ اﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺧور ﻗرﻳﺷو ﺧط طوﻝ ، 24

4ـ

ﻣن ﺛم ﻓﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻬر اﻣﺑﻼﺷﺎ ﻣﺎ ًار ﺑﺳﻧﻘو اﻟﻰ اﻟردوم .

5ـ

 8وﺧط ﻋرض . 47 ، 9

ﻣن اﻟردوم ﻓﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن وﻻﻳﺗﻰ ﺟﻧوب دار ﻓور وﺑﺣر اﻟﻐزاﻝ واﻟﺗﻰ ﺗﻣر
ﺑﻧﻬر ﻋﺎدة اﻟﻰ ﻣﻠﺗﻘﺎﻩ ﺑﻧﻬر ﺑﻛﻰ وﺧﻼﻝ ﻧﻬرﺗﻳﻘو اﻟﻰ ﻣﻠﺗﻘﺎﻩ ﺑﻧﻬر رﻳﻛﻰ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﺛم ﻏرﺑﺎً اﻟﻰ

اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺳودان وأﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺧط طوﻝ  16 ، 24وﺧط ﻋرض 42 ، 8
.
6ـ
)(3

15

ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺟﺑﻝ ﺑﺎ ار .

اﻟﺣظﻳرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ :

ﻣن ﺗﻘﺎطﻊ ﺧور وﻏو ﻣﻊ ﺧور ﻣﺎﻛﺎﻧﺎ ﺛم ﻳﺗﺑﻊ وﻏو ﺷﻣﺎﻝ ﺗﻘﺎطﻌﻪ ﻣﻊ طرﻳق ﺟوﺑﺎ ـ واو اﻟﺟدﻳد وﻣﻧﻪ طرﻳق
ﻣرى ﺟوﺑﺎ ـ واو اﻟرﺋﻳﺳﻰ اﻟﻣﻌﺑد اﻟﻰ ﻧدﻳﺎ وﻣن ﻧدﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد طرﻳق ﺟوﺑﺎ واو اﻟﺟدﻳد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻰ
ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺧور ﻣﺎﻛﺳﺎك ﺛم ﻓﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻏرﺑﻰ ﻧﺣو ﺗﻘﺎطﻊ ﺧور ﻗوﻛوﻣو ﻣﻊ ﻧﻬر اﺑﺎ ﺛم ﻣن ﻓرع ﺧور
ﻗوﻛوﻣو اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻌﻪ وﻣﻧﻬﺎ ﻳﺳﺗﻘﻳم اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻊ اﺟوﻳرى ﺛم ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﺟوﻳرى اﻟﻰ ﺗﻘﺎطﻌﻪ ﻣﻊ ﻧﻬر

ﺳو ﺛم ﻧﻬر ﺳو اﻟﻰ

ﺗﻘﺎطﻌﻪ ﻣﻊ ﺧور ﻧﺟﻣﻰ اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻌﻪ ﻣن أﺑﺎ اﻟﻰ ﺗﻘﺎطﻊ ﺧور ﺗﻳﺔ وﻣن ﺧور ﺗﻳﺔ

اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻌﻪ ﺛم ﻳﺗﺑﻊ ﺧط ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرﻗﻰ واﻟﺟﻧوﺑﻰ اﻟﻰ ﺗﻝ ﺑﺎ ار ﻣﺳﺗﻣر اﻟﻰ دﻣﺑﺎ ) ﺗﻘﺎطﻊ ﺧور ﺗﺎﺟو ار
ﻣﻊ ﻧﻬر ﻣرﻳدى ( ﺛم ﻳﺗﺑﻊ ﺗﺎﺟو ار اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻌﻪ وﻣﻧﻪ اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻌﻪ اﻟﻰ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﻛﻧﺎ وﻳﻧﺣدر ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺎطﻌﻪ ﻣﻊ وﻏو
.

)(4

ﺣظﻳرة ﻧﻣوﻟﻰ اﻟﻘوﻣﻳﺔ :

وﻫﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻵﺗﻳﺔ :

ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻧﻬر ﻛﺎﻳو ﻣﻊ ﺣدود ﻳوﻏﻧدا ﺣﺗﻰ ﻳﻠﺗﻘﻰ ﺑﺑﺣر اﻟﺟﺑﻝ ﻣن اﻟﺷرق ﺑﺣر اﻟﺟﺑﻝ .

ﻣن اﻟﺟﻧوب واﻟﻐرب ـ ﺣدود ﻳوﻏﻧدا ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻠﺗﻘﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺑﺣر اﻟﺟﺑﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﻠﺗﻘﻰ ﺑﻧﻬر ﻛﺎﻳو .

)(5

ﺣظﻳرة ﺑوﻣﺎ اﻟﻘوﻣﻳﺔ :

ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ داﺧﻝ اﻟﺣدود اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن رأس اﻟﺑﻳﺑور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧط ﻋرض 6 ، 4

وطوﻝ ,7

 32ﻣﺎ اًر ﺑﻔﺷﻼ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟﻌرض  6 ، 7ﺧط طوﻝ  34 ،1ﺣﺗﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘطﺔ ﺧط

ﻋرض  4 ،11وﺧط طوﻝ  32 ،11واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗد ﺣﺗﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘطﺔ ﺧط ﻋرض ﺻﻔر 6 ،
وﺧط طوﻝ . 34 ، 6
)(6

ﺣظﻳرة ﺷﺎﻣﺑﻰ اﻟﻘوﻣﻳﺔ :

ﺗﻘﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺎﻣﺑﻰ داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣدود :
ﺷﻣﺎﻻً ﺧط ﻋرض . 7 ، 10

ﺷرﻗﺎً ﻣﺟرى ﺑﺣر اﻟﺟﺑﻝ .

ﺟﻧوﺑﺎً ﺧط ﻋرض . 1 ، 7

ﻏرﺑﺎً ﺧط طوﻝ . 30 ، 43
)(7

ﺣظﻳرة ﺑدﻧﻘﻠو اﻟﻘوﻣﻳﺔ :

) أ(

اﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﺗﺣف اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﻘﻳد اﺳﺗﻳرادﻫﺎ وﺗﺻدﻳرﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻠﺣﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة

)ب(

اﻟﺣﻳواﻧﺎت وﺗﺣف اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﻘﻳد اﺳﺗﻳرادﻫﺎ وﺗﺻدﻳرﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻠﺣق اﻟﺛﺎﻟث ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻰ

ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ داﺋرﻳﺔ ﻧﺻف ﻗطرﻫﺎ  30ﻛﻠم وﻣرﻛزﻫﺎ ﺑرﻛﺔ ﺑدﻧﻘرو ﺟﻧوب ﻣﻧﻘﻼ ﺷرق ﺑﺣر اﻟﺟﺑﻝ .

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻰ أﻧواع اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻬددة ﻟﺳﻧﺔ , 1973
أﻧواع اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻬددة ﻟﺳﻧﺔ . 1973
 1ــ ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974
 – 2اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ .

 – 3ﻗﺎﻧون رﻗم  34ﻟﺳﻧﺔ  . 1992ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974
 – 4ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974

 – 5ﻗﺎﻧون رﻗم  61ﻟﺳﻧﺔ  ، 1990ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974
6

ــ ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ 1974

 – 7اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ .

 – 8ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974
 – 9ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974

 – 10اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ .

 - 11ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974
 - 12اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ .
13

 -ﻗﺎﻧون رﻗم  61ﻟﺳﻧﺔ  ، 1990ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974

 – 14ﻗﺎﻧون رﻗم  16ﻟﺳﻧﺔ . 1993

 - 15ﻗﺎﻧون رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ . 1974

