مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/21
ب�إ�صـــــدار قانـــون الرفـــق باحليـــوان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الثانية والثالثني
املنعق ــدة ف ــي الري ــا�ض خ ــالل الفتــرة مـ ــن  20-19دي�سم ــرب 2011م باعتم ــاد قان ــون الرف ـ ــق
باحليــوان ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام قانــون الرفــق باحليــوان املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانــون الرفـــق باحليـــوان
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الوزيــــــــر :
وزيــر الزراعــة والث ــروة ال�سمكي ــة .
اجلهـــة املخت�صـــة :
وزارة الزراعــة والث ــروة ال�سمكي ــة .
احليـــــوان :
جميع �أنواع احليوانات  ،وت�شمل الطيور  ،والزواحف  ،والربمائيات  ،والأ�سماك .
املن�شـــــ�آت :
�أي مك ـ ــان حتف ـ ــظ �أو حتجــز �أو ت�ستول ــد �أو ترب ـ ــى �أو تذبـ ــح �أو تعال ــج فـي ـ ــه احليوانـ ـ ــات ،
وت�شمل الأماكن العامة واخلا�صة .
و�سائـــل النقــــل :
�أي و�سـيل ــة يتــم م ــن خــاللهــا نق ــل احليـ ــوان ــات  ،وت�شم ــل كــاف ــة و�سـ ــائـ ــل النقـ ــل  ،البـ ــري ،
والبحري  ،واجلوي .
املــادة ( ) 2
على مالك احليوانات والقائمني على رعايتها اتخاذ جميع االحتياطات التي ت�ضمن عدم
الإ�ضـرار �أو �إحلــاق الأذى �أو الت�سبــب فـي �أل ــم �أو معان ــاة احليوان ــات  ،ويجب عليهــم بوجــه
خا�ص االلتزام مبا ي�أتي :
�أ  -توفـري املن�ش�آت املنا�سبة والظروف املعي�شية ال�ضرورية لإيواء احليوانات .
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ب  -توفـري العدد الكافـي من العاملني امل�ؤهلني ممن لديهم القدرة املنا�سبة واملعرفة
والكفاية املهنية بالأمور املتعلقة بالرفق باحليوان .
ج  -معاينة احليوانات وتفقد �أحوالها مرة واحدة على الأقل فـي اليوم .
د  -ع ــدم التخلــي عن �أي حي ــوان يعتم ــد بق ــا�ؤه على الإن�س ــان  ،وفـ ــي حالـ ــة الرغبـ ــة
فـي التخلي عنه يتم ذلك بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
هـ  -متابعة احلالة ال�صحية للحيوانات وعر�ضها على الطبيب البيطري للك�شف عليها
ومعاجلتها  ،واتخاذ ما يلزم فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 3
�أ  -يج ــوز للموظفـني  -الذيــن ي�صــدر بتحديدهــم قــرار م ــن ال�سلطـة املخت�صة بالتن�سيق
مع الوزير املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تنفـيذ �أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له  -دخول �أي من�ش�أة للتفتي�ش والت�أكد من تطبيق �أحكام
ه ـ ــذا القــانــون والئحتـه التنفـيـذيـة  ،و�إبـراز هويتهــم للمالــك �أو ال�شخــ�ص امل�سـ ـ ـ�ؤول
عن احليوان  ،و�إذا كانت املن�ش�أة منازل �سكنية خا�صة فـيتعني احل�صول على �إذن م�سبق
من االدعاء العام .
ب  -يجوز للموظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية اال�ستعانة مبن يرونه منا�سبا
لفح�ص �أي حيوانات داخل املن�ش�آت و�إجراء االختبارات و �أخذ العينات التي يرون �أنها
�ضرورية  ،ويجوز لهم التحفظ على احليوانات امل�شتبه فـي �إ�صابتها .
ج  -على املالك �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن احليوانات داخل �أي من�ش�أة �أن يقدم الت�سهيالت
الالزمة للأ�شخا�ص املخولني مبا فـي ذلك امل�ساعدة فـي ال�سيطرة على احليوانات
للفح�ص و�أخذ العينات وتقدمي �أي وثائق ذات عالقة باحليوانات تطلب منه .
د  -يج ــوز للموظف ــني املخولــني و�ضــع عالمــات مميــزة علــى احليوانات بطريق ــة متكـ ــن
من التعرف على كل حيوان على حدة  ،وال يجوز �إزالة هذه العالمات عن احليوانات
�إال مبوافقة م�سبقة من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 4
يجــب �أن تخ�ضــع املن�ش ـ�آت لل�شــروط ال�صحية والفنية التي حتددهــا الالئحــة التنفـيذيــة
لهذا القانون .
املــادة ( ) 5
يجـب تغذية احليوانات مبا يتنا�سب مــع عمرهــا ونوعهــا  ،وبكميات كافـية تبقيهــا ب�صح ــة
جيدة .
املــادة ( ) 6
يجب نقل احليوانات بطريقة ت�ضمن �سالمتها  ،وعدم تعري�ضها للإ�صابات �أو ال�ضرر ،
وحتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ال�شروط واملوا�صفات الواجب توفرها فـي و�سائل
النقل .
املــادة ( ) 7
يحظر عر�ض �أو االجتار ب�أي حيوان تظهر عليه �أعرا�ض مر�ضية �أو �إعياء .
املــادة ( ) 8
حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون �أ�س�س و�ضوابط تنظيم املعار�ض العامة �أو املناف�سات
�أو عرو�ض احليوانات لأغرا�ض جتارية �أو �أي �أغرا�ض �أخرى .
املــادة ( ) 9
يحظر ترك احليوانات فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لها � ،أو تركها مهملة .
املــادة ( ) 10
�أ  -يحظر ا�ستخدام احليوانات لأغرا�ض التجارب العلمية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
من اجلهة املخت�صة .
ب  -ين�شـ�أ �سجــل لــدى اجلهــة املخت�صــة لقيــد الرتاخيــ�ص ال�صــادرة با�ستخــدام احليــوان ــات
لأغرا�ض التجارب العلمية .
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املــادة ( ) 11
ي�صدر الوزير قرارا بالر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفـيذية ،
وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 12
يجوز للمت�ضرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة املخت�صة
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو علمه به علما يقينيا .
املــادة ( ) 13
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون �أو الئحته التنفـيذية �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا
له بال�سجن ملدة ال تتجاوز (� )1شهرا  ،وبغرامة ال تتجاوز ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 14
للجنة التعاون الزراعــي لدول جمل�س التعاون لدول اخللـيج العربــية حــق اقرتاح تعديــل
هذا القانون  ،واعتماد الئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 15
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ هذا القانون  ،و�إىل حني �صدورها ي�ستمر
العمل بالقرارات القائمة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 16
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 17
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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