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  مقدمــة

ادة الثامنـة مـن االتفاقيــة بـأن تتخـذ األطـراف التــدابير المناسـبة إلنفـاذ أحكـام االتفاقيــة ولمنـع التجـارة فـي هــذه تقضـي المـ  
النمــاذج بمــا يخــالف أحكــام االتفاقيــة. وتتضــمن هــذه التــدابير تــدابير للمعاقبــة علــى التجــارة فــي هــذه النمــاذج أو علــى حيازتهــا أو 

  ادرة هذه النماذج أو إعادتها إلى دولة التصدير.على األمرين معًا، وتدابير تنص على مص

ومعنـــى هـــذا أن أحكـــام االتفاقيـــة لـــن تنطبـــق بـــدون لـــوائح أو نظـــم محليـــة. أي أن األطـــراف تحتـــاج إلـــى تشـــريع وطنـــي   
رافـــًا بهـــذه ، األقســـام أ وب وج ود. واعت2تكميلـــي لتنفيـــذ االتفاقيـــة، وذلـــك باســـتثناء القواعـــد اإلجرائيـــة مثـــل المـــادة الثالثـــة، الفقـــرة 

الـذي يطلـب مـن أمانـة االتفاقيـة تقـديم المسـاعدة لألطـراف فـي وضـع مثـل  Conf.8.4المشكلة أصدر مؤتمر األطـراف القـرار رقـم 
  هذا التشريع.

والواقع أن عدم وجود تشـريع وطنـي لتنفيـذ االتفاقيـة هـو مـن أهـم المشـكالت التـي تواجـه بعـض األطـراف اليـوم رغـم أن   
هو أمر حاسم لضمان فاعلية االتفاقية. ولهذا السـبب وضـعت األمانـة نمـوذج قـانون يلبـي احتياجـات األطـراف إنفاذ هذا التشريع 

  التي تكون بصدد إعداد تشريع لتنفيذ االتفاقية.

  طبيعة المشروع

واضــــح مــــن اســــم هــــذا المشــــروع أنــــه إطــــار لقــــانون نمــــوذجي فحســــب. وأمــــا الشــــكل الــــذي ســــيتخذه التشــــريع الــــوطني   
المستخدمة فيه فستختلف كلها بحسب التقاليد القانونية وبحسب الهياكل اإلدارية والحكوميـة وعوامـل أخـرى. ولكـن  والمصطلحات

  على كل حال ُبذلت الجهود القتراح أحكام نموذجية يمكن إدراجها في أي قانون وطني دون إدخال تغييرات كبيرة عليها.

مــع القــوانين التــي تحكــم مجــاالت أخــرى متصــلة بهــذا المجــال، وبوجــه خــاص يجــب أن يكــون القــانون الــوطني متكيفــًا   
وخصوصًا تشريع الحياة البرية والتشريعات البيئيـة. والواقـع أن مـن الممكـن اسـتيعاب حمايـة تلـك النمـاذج وأجزائهـا ومشـتقاتها فـي 

حـــظ أن حمايـــة األنـــواع المهـــددة أي واحـــد مـــن هـــذين القـــانونين؛ ولكـــن فيمـــا يتعلـــق بالقـــانون األول، أي قـــانون الحيـــاة البريـــة، يال
بــاالنقراض تغطــي جميــع األنــواع الــواردة فــي مرفقــات االتفاقيــة، ولــيس مجــرد األنــواع التــي تغطيهــا قــوانين الحيــاة البريــة والبيئــة 

  فحسب.
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  ..…لعام  …القانون رقم 

  االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية

اتفاقيــة االتجــار الــدولي بــأنواع الحيوانــات والنباتــات البريــة المعرضــة  يضــع هــذا القــانون البنيــة األساســية لتنفيــذ  
لالنقراض، ولتطبيق أحكامها التفصيلية بهدف أال يصبح أي نوع من الحيوانات والنباتات البريــة، وأّال يظــل، محــًال الســتغالل 

  .غير مستدام بسبب التجارة الدولية

  1الجزء 

  أحكام أولية

  .قانون االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البريةعلى أنه  يشار إلى هذا القانون  -1

  . فيما يلي المصطلحات الواردة في هذا القانون:التعاريف  )1(-2

هـي اتفاقيـة االتجـار الـدولي بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المعرضـة لالنقـراض التـي أبرمـت فـي واشـنطن  االتفاقية
والتـــي انضـــم إليهـــا (اســـم البلـــد) بتـــاريخ  1979حزيران/يونيـــه  22والمعدلـــة فـــي بـــون يـــوم ، 1973آذار/مـــارس  3العاصـــمة يـــوم 
  .…………………وبدأ سريان مفعولها بتاريخ ……………

  ": هو مؤتمر األطراف المشار إليه في المادة الحادية عشرة من االتفاقية؛مؤتمر األطراف"

  مادة الثانية عشرة من االتفاقية؛": هي أمانة االتفاقية المشار إليها في الأمانة االتفاقية"

  ": هو الوزير المختص بالمسائل المتصلة بالحياة البرية؛الوزير"

  ": تعني أي ضابط شرطة أو موظف جمارك أو أي شخص يعينه الوزير مع تخويله إنفاذ هذا القانون؛المسؤول"

  ": تعني المحكمة الجزئية؛المحكمة"

تلك النماذج من موطنها البري أو الـذي ُولـدت فيـه أو الـذي كـان مكـان تربيتهـا فـي ": البلد الذي أخذت منه بلد المنشأ"
  المحبس أو إكثارها بالطرق االصطناعية، أو إدخالها من البحر؛

  ": تشمل جميع األنواع واألنواع الفرعية أو أي أعداد منها تكون متفرقة جغرافيًا؛األنواع"

  ":النموذج"

  .5و 4و 3و 2و 1ان أم ميتًا من نماذج األنواع الواردة في الجداول أي حيوان أو نبات، حيًا ك  ‘1‘

أي جــــزء أو مشــــتقات يتبــــين مــــن المســــتندات المصــــاحبة لهــــا أو مــــن عبوتهــــا أو مــــن العالمــــة التجاريــــة أو   ‘2‘
الملصـــقات أو مـــن أي ظـــروف أخـــرى أنهـــا جـــزء أو مشـــتقات مـــن حيـــوان أو نبـــات مـــن األنـــواع الـــواردة فـــي 

  ، ما لم تكن هذه األجزاء أو المشتقات معفاة صراحة من أحكام االتفاقية.3و 2و 1الجداول 

 3و 2و 1": يعني إنزال أو محاولة إنزال، أو إحضار أو إدخال أي نمـوذج مـن األنـواع الـواردة فـي الجـداول االستيراد"

  يغ مع إعادة الشحن؛في أي مكان يخضع لوالية (اسم البلد) بموجب أي إجراءات جمركية غير العبور والتفر  5و 4و

  ": يعني إخراج أي نموذج من أي مكان يقع تحت والية (اسم البلد)؛التصدير"
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  ": أي تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد يخضع لنظم الجمارك وأي إدخال من البحر؛التجارة الدولية"

صـورًا علـى هـذه األنشـطة، داخـل ": أي نشاط تجاري يشمل البيع والشراء والصناعة، دون أن يكون مقالتجارة المحلية"
  إقليم يكون تحت والية (اسم البلد)؛

  ": تصدير أي نموذج يكون قد سبق استيراده؛إعادة التصدير"

": يعنـي نقـل نمـاذج مـن أي أنـواع إلـى داخـل (اسـم البلـد) تكـون مأخــوذة مـن البيئـة البحريـة التـي ال اإلدخال من البحر"
  الفضاء الجوي فوق البحر وقاع البحر والتربة التحتية الواقعة تحت البحر؛ تقع تحت والية أي دولة، بما في ذلك

  ": يعني إنهاء جميع اإلجراءات التي تدخل في إعداد واعتماد وتسليم إذن أو شهادة للطالب؛الترخيص"

  ": إجراءات العبور بحسب تعريفها في نظم الجمارك في (اسم البلد)؛العبور"

  إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظم الجمارك في (اسم البلد)؛ ":التفريغ مع إعادة الشحن"

": التأكـد مـن الشـهادات واألذون المنصـوص عليهــا الفحــص عنــد اإلدخــال أو التصــدير أو إعــادة التصــدير أو العبــور"
  و لفحصها تفصيليًا؛في هذا القانون، بما في ذلك فحص النماذج وأخذ عينات منها إذا كان ذلك مناسبًا لتحليلها أ

": أي شـكل مـن أشــكال البيـع. وفـي تطبيـق هــذا القـانون يعتبـر اإليجـار والمقايضــة والتبـادل بمثابـة بيـع؛ وينطبــق البيــع"
  نفس التفسير على التعابير المتصلة بذلك؛

إلعـالن أو ": هو العرض للبيع أو أي عمل يمكن بصورة معقولة تفسيره على هـذا النحـو، بمـا فـي ذلـك االعرض للبيع"

  تدبير اإلعالن من أجل البيع والدعوة إلى التفاوض؛

": هـي النمـاذج الميتـة أو أجزاؤهـا أو مشـتقاتها، التـي تكـون مملوكـة ألشـخاص والتـي الممتلكات الشخصية أو العائليــة"
  تكون جزءًا من ممتلكاتهم المعتادة أو يكون مقصودًا بها أن تصبح جزءًا منها؛

  ": تعني جميع األغراض التي ال تكون جوانبها غير التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح؛اساً األغراض التجارية أس"

  ": جهاز علمي محلي يعين وفقًا للمادة التاسعة من االتفاقية؛الهيئة العلمية"

  (أ) من االتفاقية؛1": جهاز إداري محلي يعين وفقَا للمادة التاسعة، الفقرة الهيئة اإلدارية"

  من االتفاقية؛ 5": هو المركز الوارد تعريفه في المادة الثامنة، الفقرة اإلغاثةمركز "

": تشير فقط إلـى الخلفـة، ومنهـا البـيض، التـي تكـون مولـودة أو منتجـة بـأي شـكل آخـر فـي التربية في المحبس"نواتج 
حكومة، بالتعريف الذي جاء فـي قـرارات بيئة محكومة يعيش فيها اآلباء ويتالقحون أو ينقلون األمشاج بأي شكل آخر في بيئة م

  مؤتمر األطراف؛

": تشير فقط إلى النباتات التي أنتجهـا اإلنسـان مـن بـذور أو عقـل أو أنسـجة أو مـن أنسـجة اإلكثار االصطناعي"نواتج 
  لحاء أو أبواغ أو غيرها من مواد اإلكثار في ظروف محكومة، بالتعريف الذي جاء في قرارات مؤتمر األطراف؛
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": المســـتند الرســـمي المســـتعمل عنـــد التـــرخيص باســـتيراد نمـــاذج مـــن أنـــواع جـــاءت فـــي أي جـــدول مـــن ن أو شـــهادةإذ"
 2و 1جداول هذا القانون، أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر. وبالنسبة لنماذج األنـواع المدرجـة فـي الجـداول 

  ة وقرارات مؤتمر األطراف وٕاال يعتبر غير صالح؛يجب أن يكون كالهما مطابقًا الشتراطات االتفاقي 3و

  ………………": تسمح هذه الوثائق بتصدير نماذج من األنواع المدرجة فيشهادة تربية في المحبس"

  ………………": تسمح هذه الوثائق بتصدير نماذج من األنواع المدرجة فيشهادة اإلكثار االصطناعي"

ذج من األنواع المدرجـة فـي المرفـق الثالـث إذا كانـت تلـك النمـاذج قـد ": تسمح هذه الوثائق بتصدير نماشهادة المنشأ"
  نشأت في بلد ال يمسك قوائم؛

": التـاريخ السـابق علــى االتفاقيـة بالنسـبة ألي نمـوذج قــد يختلـف بحسـب تـاريخ انضــمام شــهادة ســابقة علــى االتفاقيــة"
  الطرف إلى االتفاقية أو بحسب قانونه الوطني األشد.

ذا القــانون يكــون للحكومــة ســلطة الرقابــة علــى التجــارة الدوليــة والتجــارة الداخليــة، وعلــى بموجــب هــ  )1(  -3
حيـــازة أو نقـــل أي نمـــاذج مـــن أي أنـــواع حيوانيـــة أو نباتيـــة مدرجـــة فـــي القـــوائم الموجـــودة فـــي الجـــداول المرفقـــة فـــي (اســـم البلـــد) 

  ألغراض الصون.

فـــي قـــوائم جـــداول هـــذا القـــانون، أو عبورهـــا أو مـــن الممنـــوع اســـتيراد نمـــاذج مـــن األنـــواع المدرجـــة   )2(  
تفريغها مع إعادة شحنها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها مـن البحـر بمـا يخـالف أحكـام هـذا القـانون، وبصـرف النظـر 

  عن نوع اإلجراءات الجمركية المطبقة.

  فاقية.يكون هذا القانون مطابقًا لالشتراطات واألحكام الواردة في االت  )1(  -4  

التوصيات الواردة في قرارات ومقررات مؤتمر األطراف في االتفاقية تطبقها حكومة (اسم البلـد) إذا   )2(    
  كانت أحكامها متفقة مع الدستور والمصلحة الوطنية.

العبــارات المســتخدمة فــي هــذا القــانون تنطبــق فــي ســياق هــذا القــانون فقــط دون حاجــة إلــى عبــارات   )3(    
  القانون". مثل "بموجب هذا

علـــى  5و 4و 3و 2و 1يقــع عــبء إثبــات الحيــازة القانونيــة ألي نمــوذج مــن األنــواع المدرجــة فــي الجــداول   -5  

  حائز هذا النموذج.

  2الجزء 

  نطاق التطبيق

  ينطبق هذا القانون على جميع األنواع الحيوانية والنباتية المدرجة في القوائم المرفقة.  -6  

  هذا القانون هي:الجداول المرفقة ب  )1(  -7  

  باالتفاقية؛ 1الذي يعدد جميع األنواع المدرجة في المرفق  1الجدول  ) أ(

  باالتفاقية؛ 2الذي يعدد جميع األنواع المدرجة في المرفق  2الجدول  ) ب(

  باالتفاقية؛ 3الذي يعدد جميع األنواع المدرجة في المرفق  3الجدول  ) ج(
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ولكــن  2البلــد) والتــي ليســت مدرجــة فــي الجــدول الــذي يعــدد األنــواع المتوطنــة فــي (اســم  4الجــدول   (د)

  يعتقد بأنها معرضة لالنقراض؛

إلـى  1الذي يعدد األنواع المتوطنة في (اسم البلد) والتي ليست مدرجة في الجداول مـن  5الجدول   ) (ه

  وتكون خاضعة ألحكام هذا القانون. 4

ــــدما تصــــبح تعــــديالت الم 3و 2و 1الجــــداول   )2(     ــــة نافــــذة  3و 2و 1الحــــق تعــــدل تلقائيــــًا عن باالتفاقي
  المفعول. وتنشر هذه التعديالت في الجريدة الرسمية.

وعنـــدما يكــون أي شـــخص حـــائزًا أو حارســـًا  3أو  2أو  1عنــد بدايـــة العمـــل بقــرار يعـــدل الجـــداول   )3(    
 12و 11ة بموجـب المـواد لنموذج من األنواع المدرجة في الجداول التي لم يكن من الضـروري الحصـول لهـا علـى إذن أو شـهاد

قبل بداية العمـل بـالقرار المـذكور تنطبـق المـواد ذات الصـلة علـى هـذه األنـواع المدرجـة فـي الجـداول بعـد سـتة شـهور  14و 13و
  من بداية سريان القرار.

  .5و 4يكون للهيئة اإلدارية أن تضيف أو تحذف أي أنواع من الجدولين   )4(    

  3الجزء 

  الهيئات

  لوزير أمرًا بتعيين هيئة إدارة مختصة باالتفاقية على أن:يصدر ا  )1(  -8  

(أ) مـــن االتفاقيـــة وتكـــون 1تعمـــل كهيئـــة إدارة االتفاقيـــة المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة التاســـعة، الفقـــرة   (أ)
  مسؤولة عن تطبيق االتفاقية في (اسم البلد)؛

  تكون مسؤولة عن أي أعمال أخرى يكلفها بها الوزير.  (ب)

  دارة الواجبات التالية على وجه الخصوص ال على وجه الحصر:تؤدي هيئة اإل )2(

  التعاون مع السلطات األخرى المختصة بتطبيق وٕانفاذ تشريع صون األنواع في (اسم البلد)؛  (أ)

إصــدار األذون والشــهادات وفقــًا ألحكــام االتفاقيــة مــع فــرض أي شــرط تــراه ضــروريًا علــى اإلذن أو   (ب)
  الشهادة؛

االتجار الدولي باألنواع وٕاعداد تقرير سـنوي عـن هـذا االتجـار، وتقديمـه إلـى أمانـة مسك السجالت   (ج)
  تشرين األول/أكتوبر من السنة التالية لسنة التقرير؛ 31االتفاقية قبل 

  تقديم المشورة للوزير عن األعمال الواجب أداؤها لتطبيق االتفاقية وٕانفاذها؛ ) د(

تقبال النمــاذج المضــبوطة والمصــادرة، وذلــك بالتشــاور مــع إنشــاء مركــز أو عــدة مراكــز لإلنقــاذ الســ  ) (ه
  الهيئة العلمية؛

  التدخل في أي نزاع أمام المحاكم بشأن أي مسألة يشملها هذا القانون. ) و(

  يصدر الوزير قرارًا بتعيين جهاز منفصل ومستقل ليكون هو الهيئة العلمية. وتتولى الهيئة العلمية:  -9
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 1يـة عمـا إذا كـان اقتـراح تصـدير نمـاذج مـن األنـواع الـواردة فـي الجـدولين إبداء الرأي للهيئـة اإلدار   (أ)

  سيكون مضرًا أم ال ببقاء هذا النوع؛ 2و

تبـدي الـرأي للهيئـة اإلداريـة عمـا  1في حالة اقتراح استيراد نماذج من األنواع المدرجـة فـي الجـدول   (ب)
  إذا كانت أغراض االستيراد تلحق الضرر ببقاء هذا النوع؛

تبــدي الــرأي للهيئــة  1فــي حالــة اقتــراح اســتيراد نمــوذج حــي مــن أحــد األنــواع المدرجــة فــي الجــدول   (ج)
  اإلدارية بأنها مقتنعة أم ال بأن متلقي هذا النوع مجهز تجهيزًا مناسبًا إليوائه والعناية به؛

ه ، ورصـــد التصـــدير الفعلـــي لهـــذ2رصـــد أذون تصـــدير نمـــاذج مـــن األنـــواع المدرجـــة فـــي الجـــدول   (د)

النماذج، وٕابداء الرأي للهيئة اإلدارية عن التـدابير المناسـبة الواجـب اتخاذهـا لوضـع حـدود علـى إصـدار أذون التصـدير إذا كانـت 
  الحالة العددية لهذا النوع تتطلب ذلك؛

  إبداء الرأي للهيئة اإلدارية عن التصرف في النماذج المصادرة أو المضبوطة؛  ) (ه

  اإلدارية في أي مسألة ترى الهيئة العلمية أنها مهمة في مجال حماية األنواع؛إبداء الرأي للهيئة   (و)    

  أداء أي مهام واردة في قرارات مؤتمر األطراف في االتفاقية.  (ز)    

  يكون من واجب جميع السلطات العامة أن تتعاونًا كامًال مع الهيئة اإلدارية في إنفاذ أحكام هذا القانون.  -10  

  4الجزء 

  ت المطلوبة لالتجار الدوليالمستندا

ال بد مقـدمًا مـن الحصـول علـى  5و 4و 3و 2و 1عند تصدير أي نموذج من األنواع المدرجة في الجداول   -11  
  إذن تصدير مقدمًا، وتقديم هذا اإلذن.

ال بــد مقــدمًا مــن الحصــول علــى إذن اســتيراد،  1عنــد اســتيراد أي نمــوذج مــن األنــواع المدرجــة فــي الجــدول   -12  
  قديم هذا اإلذن.وت

ال بد مقدمًا من الحصول  5و 4و 3و 2و 1عند إعادة تصدير أي نموذج من األنواع المدرجة في الجداول   -13  
  على إذن إعادة تصدير، وتقديم هذا اإلذن.

بطريـــق البحـــر ال بـــد مقـــدمًا مـــن  5و 4و 3و 2و 1عنـــد إدخـــال نمـــوذج مـــن األنـــواع الـــواردة فـــي الجـــداول   -14
  ذن وتقديم شهادة باإلدخال من البحر.الحصول على إ

يجوز للهيئة اإلداريـة مـنح أذون أو شـهادات لالسـتيراد أو التصـدير أو إعـادة التصـدير أو اإلدخـال   )1(  -15  
  بشرط استيفاء ما يلي: 3و 2و 1من البحر بالنسبة لنماذج من األنواع المدرجة في الجداول 

إال إذا كانـت الهيئـة العلميـة  2و 1المدرجـة فـي الجـدولين  ال يمنح إذن تصـدير نمـوذج مـن األنـواع  (أ)    
قد أبدت رأيهـا بـأن التصـدير لـن يضـر ببقـاء هـذا النـوع، مـا لـم يكـن التصـدير ضـمن حـدود حصـة تصـديرية سـنوية وافقـت عليهـا 

  الهيئة اإلدارية؛
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هيئــة العلميــة قـــد إال إذا كانــت ال 1ال يمــنح إذن اســتيراد نمــوذج مــن األنــواع المدرجــة فــي الجــدول   (ب)    
  أبدت رأيها بأن االستيراد هو ألغراض ال تضر ببقاء النوع؛

يجب أن تتحقق الهيئـة اإلداريـة مـن أن النمـاذج المعنيـة لـم تتحصـل مـن مخالفـة أي قـانون بمـا فـي   (ج)    
  ذلك القوانين األجنبية؛

بق اسـتيراده وفقـًا ألحكـام يجب أن تتحقق الهيئة اإلدارية من أن أي نموذج يعاد تصديره كان قـد سـ  (د)    
  هذا القانون وألحكام االتفاقية؛

عنـد شـحن أي نمـوذج حـي للتصـدير أو إلعــادة التصـدير، يجـب أن تتحقـق الهيئـة اإلداريـة مــن أن   ) (ه    
 الشــحن متفــق مــع الخطــوط التوجيهيــة التــي وضــعتها االتفاقيــة لنقــل النمــاذج الحيــة، أو إذا كــان النقــل بــالطريق الجــوي فيجــب أن

يكون ذلك متفقًا مع آخر طبعة مـن أنظمـة نقـل الحيوانـات الحيـة الصـادرة عـن الرابطـة الدوليـة للنقـل الجـوي، كمـا تتحقـق مـن أن 
تحضير النماذج وشحنها سيكون بطريقة تقلل إلى أدنى حد من أخطار الجـروح أو اإلصـابات المضـرة بالصـحة أو مـن المعاملـة 

  القاسية؛

يجــب أن يصــدر إذن اســتيراد  1نمــاذج مـن األنــواع المدرجــة فــي الجـدول  قبـل إصــدار إذن تصــدير  (و)    
  من السلطة المختصة في البلد المتلقي؛

ال يمنح إذن استيراد أو شهادات إدخال من البحر إال بالنسبة لنماذج من أنواع مدرجة في الجـدول   (ز)    
  ألغراض تجارية؛ وبشرط أن تتأكد الهيئة اإلدارية من أن النموذج لن يستخدم أساساً  1

إال إذا تـــوافرت  3و 2ال يصــدر إذن بـــالترخيص باســـتيراد نمــوذج مـــن أنـــواع مدرجــة فـــي الجـــدولين   (ح)    
أمام الهيئـة اإلداريـة أدلـة مقنعـة بوجـود إذن تصـدير أو شـهادة إعـادة تصـدير أو شـهادة منشـأ صـادرة مـن الهيئـة اإلداريـة فـي بلـد 

  التصدير وفقًا ألحكام االتفاقية؛

تحــدد الهيئــة اإلداريــة الشــروط الواجــب توافرهــا إلصــدار أذون االســتيراد وأذون التصــدير وشــهادات   )(ط    
  .5و 4إعادة التصدير وشهادات اإلدخال من البحر بالنسبة لنماذج األنواع المدرجة في الجدولين 

، أو أن تمـنح اإلذن أو يجوز للهيئة اإلداريـة، بنـاء علـى تقـديرها، أن تمـنح أو تـرفض مـنح أي إذن أو شـهادة  )2(
  الشهادة بشروط معينة.

ـــذلك،   )3( يجـــوز للهيئـــة اإلداريـــة فـــي أي وقـــت ســـحب او تعـــديل أي إذن أو شـــهادة أصـــدرتها إذا رأت ضـــرورة ل
  ويكون لها ذلك إذا كان اإلذن أو الشهادة قد صدرا استنادًا إلى بيانات غير صحيحة او مضللة من جانب الطالب.

دارية أن تشترط على طالبي األذون أو الشهادات تقديم أي معلومـات إضـافية تراهـا ضـرورية يجوز للهيئة اإل  )4(
  التخاذ قرارها بإصدار اإلذن أو الشهادة.

تلغــي الهيئــة اإلداريــة وتحفــظ أذون التصــدير المســتعملة وشــهادات إعــادة التصــدير المســتعملة الصــادرة مــن   )5(
  الستيراد.سلطات دول أجنبية، وما يقابلها من أذون ا
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تعــين الهيئــة اإلداريــة مينــاًء أو عــدة مــوانئ للخــروج تقتصــر عليهــا جميــع الصــادرات وٕاعــادة الصــادرات مــن   )6(
نماذج األنواع المدرجة في الجداول، وميناء أو عدة موانئ للدخول تقتصر عليها جميـع الـواردات والشـحنات العـابرة أو الشـحنات 

  .المنقولة وحاالت اإلدخال من البحر

  ال يجوز تحويل األذون أو الشهادات إلى شخص آخر غير المذكور اسمه في الوثيقة.  )7(

  تكون أذون التصدير وشهادات إعادة التصدير صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.  )8(

صــالحة لمـــدة إثنــى عشــر شــهرًا مــن تـــاريخ  1تكــون أذون اســتيراد نمــاذج مــن األنـــواع المدرجــة فــي الجــدول   )9(
  إصدارها.

صـالحة لمـدة ال تجـاوز سـتة شـهور مـن  3و 2تكون أذون استيراد نمـاذج مـن األنـواع المدرجـة فـي الجـدولين   )10(
  تاريخ إصدار إذن التصدير المقابل أو شهادة إعادة التصدير المقابلة من جانب بلد التصدير أو إعادة التصدير.

عادة التصدير وشهادات اإلدخال من البحـر بالنسـبة لنمـاذج تكون أذون االستيراد وأذون التصدير وشهادات إ  )11(
  شهر من تاريخ إصدارها. …………صالحة لمدة  5و 4األنواع الواردة في الجدولين 

  يجب أن يكون هناك إذن منفصل أو شهادة منفصلة لكل شحنة من أي نموذج.  )12(

تمارة التـــي تضـــعها الهيئـــة اإلداريـــة، ال تكـــون جميـــع األذون والشـــهادات صـــالحة إال إذا صـــدرت علـــى االســـ  )13(
يجــب أن تكــون االســتمارة متفقــة مــع أحكــام االتفاقيــة وقــرارات مــؤتمر  3و 2و 1وبالنســبة لنمــاذج األنــواع المدرجــة فــي الجــداول 

  الدول األطراف في االتفاقية.

تعتبـر نمـاذج مـن  التـي ربيـت فـي المحـبس ألغـراض تجاريـة 1نماذج األنـواع الحيوانيـة المدرجـة فـي الجـدول   )14(
  وتخضع لقرارات مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية. 2األنواع المدرجة في الجدول 

التــي جــاءت مــن إكثــار اصــطناعي ألغــراض تجاريــة تعتبــر  1نمــاذج األنــواع النباتيــة المدرجــة فــي الجــدول   )15(
  .2نماذج من األنواع المدرجة في الجدول 

التــي ربيــت فــي المحــبس ال يجــوز االتجــار بهــا إال إذا  2و 1مدرجــة فــي الجــدولين نمــاذج األنــواع الحيوانيــة ال  )16(
كـان منشــؤها هــو عمليــة تربيـة ســجلت لــدى الهيئــة اإلداريــة، وتكـون قــد ُوضــعت عليهــا عالمــات فرديـة ودائمــة بطريقــة تجعــل مــن 

حــدد الهيئــة اإلداريــة شــروط الصــعب بالقــدر الممكــن إدخــال أي تعــديل أو تحــوير عليهــا مــن جانــب شــخص غيــر مــرخص لــه. وت
  التسجيل.

أذون التصــدير وشــهادات إعــادة التصــدير وشــهادات المنشــأ مــن البلــدان المصــدرة ال تكــون مقبولــة للتــرخيص   )17(
  إال إذا كانت هذه األذون والشهادات صالحة. 3و 2و 1باستيراد نماذج من األنواع المدرجة في الجداول 

ر صــدرت بمــا يخــالف أحكــام قــانون بلــد أجنبــي أو بمــا يخــالف أحكــام أي أذون أو شــهادات تصــدي  (أ)  )18(
  االتفاقية أو بما يتعارض مع قرارات مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية تعتبر غير صالحة.

  عند عدم تنفيذ أي شرط مفروض على اإلذن أو الشهادة تعتبر غير صالحة.  (ب)    

  5الجزء 

  أحكام مالية
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ملهــا أي جهــة حكوميــة بســبب هــذا القــانون تصــرف مــن االعتمـــادات التــي وافــق أي مصــروفات تتح  )1(  -18  
  عليها البرلمان.

تصـــرف مـــن االعتمـــادات التـــي وافـــق عليهـــا البرلمـــان أي زيـــادات فـــي المبـــالغ الواجـــب تحملهـــا بموجـــب هـــذا   )2(  
  القانون.

ــل الرســوم التــي تحــددها الحكومــة مــن أجــل ا  -19   لنظــر فــي طلبــات الحصــول علــى يجــوز للهيئــة اإلداريــة أن تحص
  أذون أو شهادات ومن أجل إصدار هذه األذون أو الشهادات.

ينشئ الوزير صندوقًا خاصًا ال يستخدم إال في صون الحياة البرية وفي تطبيق وٕانفاذ االتفاقية وهذا القانون،   -20  
دع فــي الصــندوق الرســوم التــي تــدفع بموجــب المــادة ). وتــو  (ه8بمــا فــي ذلــك إنشــاء وٕادارة مراكــز اإلنقــاذ المشــار إليهــا فــي المــادة 

  ، وأي تبرعات من أفراد أو منظمات.19

  6الجزء 

  التسجيل والحيازة

  يصدر الوزير أمرًا بتحديد:  )1(  -21  

  ؛22شكل طلب التسجيل المنصوص عليه في المادة  ) أ(

  الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل؛ ) ب(

  .22البيانات المنصوص عليها في المادة شكل ومحتويات السجالت التي تتضمن   (ج)

  عند عدم احترام شروط التسجيل، يجب سحب التسجيل.  )2(  

كــل مــن يرغــب االتجــار فــي نمــاذج مــن األنــواع المدرجــة فــي الجــداول يجــب عليــه أن يســجل نفســه   )1(  -22
  لدى الهيئة اإلدارية.

اإلكثـار االصــطناعي مـن األنـواع المدرجــة كـل مـن يرغـب فــي تربيـة حيوانـات فـي المحــبس أو إنتـاج نباتـات ب  )2(
  في الجداول يجب أن يسجل نفسه لدى الهيئة اإلدارية.

كل من سجل نفسه لدى الهيئـة اإلداريـة مـن أجـل االتجـار أو إنتـاج حيوانـات فـي المحـبس أو إكثـار النباتـات   )3(
للهيئـة اإلداريـة فـي أي وقـت التفتـيش علـى اصطناعيًا يجب عليه أن يمسك سجالت بكمياتها وبأي تعامل يجـري عليهـا. ويجـوز 

  السجالت واألشخاص المسجلين لديها.

ال يجــوز ألي شـــخص أن يحـــوز أو يبقـــي تحـــت حراســـته وال أن يطـــرح للبيـــع أو للعـــرض علـــى الجمهـــور أي   )4(
حصـل عليـه بمـا  نموذج من األنواع المدرجة في الجداول يكون قد استورد أو أدخل مـن البحـر بـدون إذن أو شـهادة أو يكـون قـد

  يخالف أي قانون.

  

  7الجزء 
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  اإلعفاءات

. نمــــاذج األنــــواع المدرجــــة فــــي األنـــواع المولــــودة والمربــــاة فــــي المحــــبس أو باإلكثــــار االصــــطناعي  )1(  -23  
التي ُولدت أو ُربيت في المحبس أو جـاءت مـن إكثـار اصـطناعي تعامـل وفقـًا لألحكـام المنطبقـة علـى نمـاذج األنـواع  1الجدول 

  .2درجة في الجدول الم

. إذا كــان النمــوذج يعبــر (اســم البلــد) ال يكــون مــن الضــروري إجــراء عمليــات فحــص وال تقــديم األذون العبــور  )2(  
والشـهادات المنصـوص عليهـا إلـى مكتـب الجمـارك عنـد الحـدود فـي نقطـة اإلدخـال. وفـي جميـع الحـاالت يجـب أن يكـون العبـور 

  ا القانون وفي قانون الجمارك في (اسم البلد).متفقًا مع شروط النقل الواردة في هذ

علـى النمـاذج الميتـة وال علـى األجـزاء  4. ال تنطبق األحكـام الـواردة فـي الجـزء الممتلكات الشخصية والعائلية  )3(  
درت إذا كانت ممتلكات شخصية أو عائلية أدخلت إلى (اسـم البلـد) أو ُصـ 2و 1أو المشتقات من األنواع المدرجة في الجدولين 

منهـــا أو أعيـــد تصـــديرها منهـــا وفقـــًا للقواعـــد التـــي وضـــعتها الهيئـــة اإلداريـــة بمـــا يتفـــق مـــع نـــص االتفاقيـــة وقـــرارات مـــؤتمر الـــدول 
  األطراف.

من هـذا القـانون ال تكـون مطلوبـة فـي حالـة اإلعـارة  4. المستندات المشار إليها في الجزء المؤسسات العلمية  )4(  
  بات أو التبادل بين العلماء المسجلين والجهات العلمية المسجلة لدى الهيئة اإلدارية.غير التجارية أو حالة اله

  8الجزء 

  اإلنفاذ والعقوبات

يعتبر جريمة بموجب هذا القانون استيراد أي نموذج من أي نوع مدرج فـي الجـداول أو تصـديره أو   )1(  -24  
تصديره أو إعادة تصديره أو إدخاله من البحـر، دون الحصـول علـى  إعادة تصديره أو إدخاله من البحر، أو محاولة استيراده أو

إذن صـــالح أو شـــهادة صـــالحة، أو باســـتخدام إذن أو شـــهادة مـــزورة أو إذن أو شـــهادة معدلـــة مـــن أي شـــخص كـــان غيـــر الهيئـــة 
  اإلدارية، أو بإذن أو شهادة لم تعد صالحة ألي سبب كان.

. أو ………أعــاله، يعاقــب بغرامــة ال تجــاوز 1ليهــا فــي الفقــرة كــل مــن يثبــت ارتكابــه الجريمــة المنصــوص ع  )2(  

  . شهور (سنوات).………بالحبس لمدة ال تجاوز

كــل شــخص يكــون حــائزًا ألي نمــوذج مــن األنــواع المدرجــة فــي الجــداول أو يكــون حارســًا عليهــا أو   )1(  -25  
  ارتكب جريمة.يكون قد  22يقدمها أو يطرحها للبيع أو للعرض على الجمهور بما يخالف المادة 

 ……بـــدون ســـبب مقبـــول يحكـــم عليـــه بغرامـــة ال تجـــاوز 1كـــل مـــن يخـــالف االشـــتراطات الـــواردة فـــي الفقـــرة   )2(  

  شهور (سنوات). ……وبالحبس لمدة ال تجاوز

يعتبــر جريمــة فــي هــذا القــانون تقــديم بيانــات غيــر صــحيحة أو مضــللة أو محاولــة ذلــك عنــد تقــديم   )1(  -26  
  شهادة تسجيل أو أثناء ذلك.طلب الحصول على إذن أو 

.. وبـالحبس …) أعاله يعاقـب بغرامـة ال تجـاوز1كل من يثبت ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (  )2(  
  .. شهور (سنوات).…لمدة ال تجاوز

  يعتبر جريمة في هذا القانون منع أي موظف من أداء واجباته الرسمية أو تعويقه عن ذلك.  )1(  -27  
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.. وبـالحبس …) أعاله يعاقـب بغرامـة ال تجـاوز1يثبت ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( كل من  )2(  
  .. شهور (سنوات).…لمدة ال تجاوز

يعتبر جريمة في هذا القانون تغيير العالمات التي تستخدمها الهيئة اإلدارية لتعريـف النمـاذج فرديـًا   )1(  -28  
  ت أو محوها من جانب أي شخص غير مرخص له.وبصفة دائمة، أو إزالة هذه العالما

.. وبـالحبس …) أعاله يعاقـب بغرامـة ال تجـاوز1كل من يثبت ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (  )2(  
  .. شهور (سنوات).…لمدة ال تجاوز

مدرجـة يحكم بضعف الغرامة القصوى وضعف مدة الحـبس القصـوى فـي حالـة الجـرائم التـي تخـص األنـواع ال  -29  
  .4أو  1في الجدولين 

يضــاعف الحــد األقصــى للعقوبــة والمــدة القصــوى للحــبس عنــد تكــرار ارتكــاب الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي   -30  
  .28و 27و 26و 25و 24المواد 

إذا وقعـت جريمـة مـن الجــرائم المنصـوص عليهـا فــي هـذا القـانون مـن جانــب شـخص معنـوي وثبــت   )1(  -31  
تواطــؤ أو إهمــال مــن جانــب أحــد المــديرين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أمــين الشــخص المعنــوي أو أي أنهــا ارتكبــت بموافقــة أو 

موظـف آخـر مـن موظفيـه أو أي شــخص يعمـل بصـفة مـن هــذه الصـفات يكـون هـذا الشــخص والشـخص المعنـوي مسـؤولين عــن 
  الجريمة ويكونان عرضة للمحاكمة والعقاب.

ي أي شــخص معنــوي نشــأ بموجــب مرســوم ألداء أعمــال صـــناعية أو فــي هــذه المــادة تعنــي كلمــة "مــدير" فــ  )2(  
  تجارية بشكل جماعي وتكون إدارته بواسطة أعضائه، أي عضو في هذا الشخص المعنوي.

إذا اقتنــع المســؤول بوجــود دالئــل كافيــة يجــوز لــه احتجــاز الشــخص المشــتبه فيــه وضــبط أي أشــياء   )1(  -32  
  تتعلق بالجريمة.

  يجوز للمسؤول:  )2(  

  جز األشياء التي يعتقد ألسباب معقولة أنها محل الجريمة أو أنها تصلح دليًال على ارتكاب الجريمة؛ح ) أ(

دخـــول األمـــاكن أو المركبـــات التـــي يعتقـــد ألســـباب معقولـــة أن بهـــا نمـــاذج موجـــودة بمـــا يخـــالف أحكـــام هـــذا  ) ب(
  القانون؛

ــ  (ج) اَجر بــه بمــا يخــالف أحكــام هــذا فحــص أي شــيء يعتقــد ألســباب معقولــة أنــه نمــوذج منقــول أو محــاز أو مت
  القانون؛

  فحص جميع السجالت التي تكون متعلقة بالنماذج المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب).  (د)

يتحمــل مرتكــب الجريمــة جميــع المصــاريف التــي ُصــرفت نتيجــة للضــبط، بمــا فــي ذلــك تكــاليف الوضــع فــي   )3(  
  اليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الضبط.الحراسة وتكاليف نقل النماذج والتصرف فيها، أو تك

كـل مــن يحكـم عليــه فــي جريمـة بموجــب هـذا القــانون دون أن تكــون عقوبتهـا منصوصــًا عليهـا صــراحة يحكــم   -33  
  . شهور.………أو بالحبس لمدة ال تجاوز ………عليه بغرامة ال تجاوز
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  موضوع المخالفة. في جميع الحاالت يجب مصادرة النماذج  )1(  -34  

عنــد الحكــم علــى شــخص بجريمــة بموجــب هــذا القــانون تصــادر لمصــلحة الدولــة أي أقفــاص أو حاويــات أو   )2(  
قــوارب أو طــائرات او مركبــات أو أي بنــد آخــر أو معــدات اســتخدمت فــي ارتكــاب الجريمــة. وتكــون هــذه المصــادرة إضــافية إلــى 

  جانب العقوبة المنصوص عليها في الجريمة.

  عند الحكم ببراءة المتهم يجوز للمحكمة مع ذلك األمر بمصادرة النماذج.  )3(  

النمــاذج التــي تصــادر وفقــًا ألحكــام هــذا القــانون تظــل ملكــًا للهيئــة اإلداريــة التــي تقــرر كيفيــة التصــرف فيهــا   -35  
  نهائيًا بعد التشاور مع الهيئة العلمية.

  9الجزء 

  أحكام عامة

  ن بأحكام أي قانون آخر.ال تخل أحكام هذا القانو   -36

  ينطبق هذا القانون في اإلقليم الذي يخضع لوالية محاكم (اسم الدولة)  )1(  -37

  يجوز ألي شخص اتخاذ اإلجراءات المناسبة أمام المحاكم إلنفاذ أحكام هذا القانون.  )2(  

تطبيـق أحكـام هـذا  يجوز للوزير استصدار تشريعات أو إصدار أوامر إضافية أو تنظيمـات مـن أجـل تحسـين  -38  
  القانون.

  

  1الجدول 

  باالتفاقية. 1جميع األنواع الحيوانية والنباتية الواردة في المرفق  1يتضمن الجدول 

  2الجدول 

  باالتفاقية. 2جميع األنواع الحيوانية والنباتية الواردة في المرفق  2يتضمن الجدول 

  3الجدول 

  باالتفاقية. 3باتية الواردة في المرفق جميع األنواع الحيوانية والن 3يتضمن الجدول 

  4الجدول 

والتـي يعتقـد أنهـا  1جميع األنواع الحيوانية والنباتيـة المتوطنـة فـي (اسـم البلـد) التـي لـم تـدرج بعـد فـي الجـدول  4يتضمن الجدول 
  معرضة لالنقراض.

  5الجدول 

والتــي تحتــاج إلــى رقابــة  4و  3و 2و 1الجــداول  جميــع األنــواع الحيوانيــة والنباتيــة التــي ليســت مدرجــة فــي 5يتضــمن الجــدول 
  حمائية بموجب أحكام هذا القانون.
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