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قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على: قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924، قانون
الغابات رقم 5 لسنة 1926، قانون وقاية الصيد رقم 1 لسنة 1924، قانون النحل رقم 26 لسنة 1926، قانون مصايد األمساك رقم 6 لسنة 1937،

قانون األمسدة الزراعية رقم 27 لسنة 1937، قانون ضريبة احليوانات رقم 38 لسنة 1944، قانون أمراض احليوانات رقم 43 لسنة 1945، قانون
ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946، املعمول �ا يف حمافظات غزة، وعلى قانون أمراض احليوانات رقم 39 لسنة 1954، قانون تنظيم العالجات الزراعية
رقم 8 لسنة 1959، قانون تسويق املنتوجات الزراعية واحليوانية رقم 88 لسنة 1966، قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966، نظام استرياد وتصدير

املواد احليوانية ونتاج احليوان رقم 3 لسنة 1955، نظام وقاية النبات رقم 106 لسنة 1963، نظام مراقبة األدوية البيطرية وصناعتها رقم 2 لسنة 1967،
املعمول �ا يف حمافظات الضفة، وعلى قانون محاية الثروة احليوانية رقم 8 لسنة 1998، وقانون املصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999، وبعد إقرار ا�لس

التشريعي جبلسته املنعقدة بتاريخ 15/4/2003م، أصدرنا القانون اآليت:
 
 

باب تمهيدي 
تعاريف وأحكام عامة

 
الفصل األول 

تعاريف
مادة (1)

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير:
وزير الزراعة الثروة الزراعية: هو كل ما يوجد على سطح األرض ويف املياه من نبات أو حيوان هلا عالقة باإلنتاج الزراعي والبيئة. احليازة الزراعية: متلك أو
استئجار أو انتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي النبايت أو احليواين، ذات إدارة واحدة. احلائز: كل شخص طبيعي أو اعتباري ميارس سيطرة
إدارية على تشغيل احليازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام املوارد املتاحة وتقع على عاتقه مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة باحليازة.

املصادر املائية: مجيع مصادر املياه اليت تقع ضمن حدود إقليم فلسطني الربي والبحري سواء كانت سطحية أو جوفية (كمياه الينابيع مبا فيها الينابيع احلارة
واآلبار واجلداول واأل�ار والبحريات والبحار والتجمعات املائية) أو غري تقليدية كمياه الصرف الصحي املعاجلة واملياه احملالة واملياه قليلة امللوحة، واملستخدمة

للزراعة. األرض الزراعية: مجيع األراضي اليت تستخدم للزراعة النباتية واحليوانية. األرض البور: األرض غري املستغلة أو غري املستصلحة. األرض الزراعية
املساعدة: املناطق اليت تتخلل املناطق احلضرية ويكون الغرض منها ممارسة النشاطات الزراعية احملدودة. التصحر: تراجع القيمة اإلنتاجية الستخدامات

األراضي بفعل التغيري املناخي والنشاطات اإلنسانية. احلراج احلكومي: األشجار احلراجية والنباتات النامية على األراضي اململوكة للدولة، إضافة إىل النباتات
النامية على حرم الطرق والشوارع وجماري األودية والسيول الرئيسية. احلراج اخلاص: األشجار والشجريات الراجية النامية على األراضي اململوكة ألشخاص
طبيعيني أو معنويني. البئر: كل بناء أو إنشاء الغرض منه إخراج أو ضخ املياه املوجودة يف باطن األرض. األشجار احلراجية: كل شجرة أو شجرية تنمو

طبيعيا أو تتم زراعتها ألغراض بيئية كمنع اجنراف الرتبة وحتسني خواصها كمصدات للرياح أو ألغراض تروحيية واقتصادية. النباتات: مجيع أنواع املزروعات
واألغراس واحلشائش وسائر أجزائها، سواء كان سوقاً أو أوراقاً أو أزهاراً أو بذوراً أو جذوراً ويف أية حالة كانت عليها. املواد احلراجية: أية مادة متواجدة يف
األراضي احلراجية العامة واخلاصة باستثناء الثمار الناجتة عن أشجار احلراج اخلاص. املراعي: األراضي واحلقول اململوكة ملكية عامة ذات الغطاء النبايت واليت
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تستغل يف رعي احليوانات وتشمل املراعي الطبيعية واملستزرعة. نباتات املراعي: مجيع أنواع النباتات النامية يف املراعي، مبا فيها احلشائش واألعشاب
والشجريات، سواء اقتاتت عليها املاشية أم ال. النباتات العلفية: النباتات اليت تزرع بغرض استخدامها كعلف للحيوانات. النباتات الربية: مجيع النباتات اليت

تنمو طبيعيا ودون أي تدخل بشري يف زراعتها. املخصبات الزراعية: األمسدة الكيماوية أو العضوية بكافة أنواعها واليت تضاف إىل الرتبة إلصالحها أو
حتسني خواصها أو تضاف إىل النباتات لزيادة إنتاجها. التداول: العرض للبيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل االنتقال. املواد

اجلينية: أية عناصر وراثية من أصل نبايت أو حيواين أو جرثومي أو غريها من األصول، حتتوي على وحدات حاملة للصفات الوراثية وتكون ذات قيمة فعلية
أو حمتملة. املوارد الطبيعية: وتشمل األرض واملياه والغطاء النبايت واحليوانات الربية واألمساك. التنوع احليواين الزراعي: هو التنوع والتباين بني احليوانات،
النباتات، الكائنات احلية الدقيقة املوجودة على سطح األرض واليت هي مهمة للتغذية والزراعة الناجتة عن التفاعل بني البيئة واجلينات الوراثية وأنظمة

وممارسات اإلدارة املستخدمة من قبل اإلنسان. االستخدام املستدام: استخدام عناصر التنوع احليوي من النباتات واحليوانات واملوارد الطبيعية �دف محايتها
واحملافظة على إنتاجيتها. التقنيات احليوية: أي تطبيقات تقنية تستخدم النظم احليوية للكائنات احلية أو أجزاء منها لصنع أو تغيري املنتجات أو العمليات
احليوية هلذه الكائنات من أجل استخدامات معينة. املوارد احليوية: تتضمن املوارد اجلينية أو الكائنات احلية أو أجزاء منها أو أية عناصر حيوانية أو نباتية

أخرى. التقاوي: أي بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع الستخدامه يف إكثار احملاصيل النباتية كافة. البذور احملسنة: هي البذور اليت أجريت
عليها عملية تقنية حيوية �دف حتسني صفا�ا الوراثية. املشتل: املكان الذي مت فيه إنبات أو جتذير أو تنمية األشتال. اآلفة الزراعية: كل كائن حيوي قد
يسبب ضرراً اقتصادياً بالنبات أو احليوان. األشجار املثمرة: كل شجرة يأكل اإلنسان مثارها. منطقة موبوءة: منطقة مصابة بوباء حيواين أو نبايت. مبيدات
اآلفات الزراعية: املواد واملستحضرات املستعملة للوقاية من اآلفات النباتية واحليوانية أو يف مكافحة أمراض النبات واحليوان والقوارض واحلشائش والكائنات

األخرى الضارة. احلجر البيطري: إجراءات وتدابري جيب استيفاءها للتحقق من خلو احليوانات من األمراض املعدية والوبائية ملنع انتقاهلا. احلجز الزراعي:
إجراءات وتدابري جيب استيفاؤها للتحقق من خلو النباتات من األمراض الوبائية ملنع انتقاهلا. املنتجات الزراعية: املنتجات من أصل نبايت أو حيواين ا�هزة

جتهيزاً ال يغري طبيعتها النباتية أو احليوانية. املياه العادمة: مياه الصرف الصحي وتلك الناجتة عن الصناعة والزراعة. األغنام: تشمل الضأن واملاعز. مزرعة
األغنام: كل منشأة خمصصة لرتبية األغنام ألغراض إنتاجية جتارية طبقاً ملواصفات فنية معينة. مزرعة األبقار: كل منشأة خمصصة لرتبية نوع أو أكثر من
الفصيلة البقرية، ألغراض إنتاجية جتارية طبقاً ملواصفات فنية معينة. الدواجن: مجيع الطيور الداجنة واألرانب. مزرعة الدواجن: كل منشأة ختصص لرتبية

الدواجن لغايات جتارية طبقاً ملواصفات فنية معينة. اإلضافات العلفية: املواد اليت تدخل يف تصنيع األعالف �دف حتسني كفاءة العلف. العلف اخلام: أي
مادة تستعمل يف تغذية احليوان دون أن يدخلها خلط، سواء أكان مصدرها نباتيا أو حيوانياً. العلف املصنع: أي خملوط من مواد العلف اخلام واإلضافات

العلفية. املركزات العلفية: املواد العلفية املصنعة اليت تدخل يف تصنيع األعالف النهائية. املنحل: جمموعة خاليا النحل الكائنة يف موقع واحد، وال تقل
الواحدة منها عن عشر خاليا حنل حديثة أو عشرين خلية طينية. مريب النحل: كل شخص طبيعي أو اعتباري حائز على منحل. احملجر: املكان املخصص
حلجر أو حجز احليوانات ومنتجا�ا للتأكد من خلوها من األمراض. املساخل: أماكن خمصصة لذبح وسلخ املواشي والدواجن وفقاً للشروط الصحية والقوانني

املرعية. مدخالت اإلنتاج: أي عنصر يتم استخدامه يف العمليات اإلنتاجية الزراعية. الثروة السمكية: كل حيوان مائي يعيش يف املياه العذبة أو املاحلة
وتشمل احليوانات املائية الثديية وذوات اجللود القشرية الصلبة والسالحف البحرية واإلسفنج واحملار. املنطقة احملمية: منطقة حمددة جغرافياً، جيري تنظيمها

وإدار�ا �دف محايتها واحملافظة على التنوع احليوي فيها. املواشي: األغنام، البقر، اجلمال، اجلاموس، اخليل. املاعز: األغنام. اهلرمونات ومنظمات النمو: أي
مركبات كيماوية أو حيوية تستخدم يف جمال تربية النباتات واحليوانات من أجل تسريع النضج والتلوين يف الثمار أو زيادة احلجم وسرعة النمو.

 
الفصل الثاني 
أحكام عامة
مادة (2)

يف سبيل حتقيق أهداف هذا القانون تقوم الوزارة مبا يلي: 1- حتديد اإلطار القانوين لإلسرتاتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية
املستدامة. 2- االستغالل الرشيد واألمثل للموارد الطبيعية الزراعية مبا يضمن استدامتها. 3- احملافظة على الصحة احليوانية والنباتية ومكافحة األمراض

احليوانية والنباتية والوبائية واملعدية واملشرتكة. 4- تطوير اخلدمات اإلرشادية ورفع مستوى الوعي الزراعي ودوره يف التنمية. 5- تنظيم وتطوير ومحاية البحوث
والتطبيقات الزراعية، وتسهيل إدخال التقنيات احلديثة وإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات اإلحصائية الزراعية. 6- �يئة البنية التحتية للزراعة وتشجيع

االستثمار فيها وتشجيع األطر الزراعية الضرورية والتعاونية واإلحتادان الزراعية. 7- تطوير النظم واألمناط الزراعية السائدة، وتطوير ومحاية املراعي والغابات
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وإعادة تأهيلها، وإدارة ومحاية املوارد الطبيعية واحلياة الربية والبحرية وصيانة التنوع احليوي الزراعي ومقاومة التصحر بالتعاون مع األطراف املعنية. 8- تنمية
وتطوير الريف الفلسطيين من خالل حتقيق التنمية الريفية املتكاملة. 9- تعزيز األمن الغذائي الفلسطيين. 10- املشاركة يف احلفاظ على الصحة العامة.

مادة (3)
لتحقيق هذا القانون و�دف تنمية وضمان استغالل املوارد الزراعية بشكل مستدام فإنه: أ- ينشأ مبوجب هذا القانون كل من: 1- صندوق تعويض
املزارعني عن الكوارث الطبيعية. 2- البنك اجليين الفلسطيين للبذور والتقاوي ومواد اإلكثار. 3- بنك اإلقراض الزراعي. 4- املركز الوطين الفلسطيين

للبحوث الزراعية. 5- حمطات التجارب والبحوث الزراعية. 6- املختربات املركزية الزراعية. 7- مشاريع احلصاد املائي من خالل السدود واحلواجز الصغرية
وجتميع املياه. 8- احملاجر النباتية واحملاجر احليوانية. 9- جملس زراعي استشاري. ب- ينظم كل من صندوق تعويض املزارعني عن أضرار الكوارث الطبيعية

وبنك اإلقراض الزراعي بقانون خاص، وينظم ما دون ذلك بنظام تعده وزارة الزراعة ويصدره جملس الوزراء.

 
 

الباب األول 
الثروة الزراعية النباتية

 
الفصل األول 
احليازة الزراعية

مادة (4)
تنشئ الوزارة بالتنسيق مع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين سجًال تدون فيه أمساء احلائزين وبيانات احليازة الزراعية اخلاصة بكل حائز، وتكون اجلهة

املختصة يف الوزارة مسئولة عن إثبات تلك البيانات فيه وتعد اجلهة املذكورة بطاقة احليازة الزراعية وتدون فيها البيانات اخلاصة بكل حائز.

مادة (5)
على كل حائز تقدمي بيان مقدار ما يف حيازته من أراض زراعية مروية أو غري مروية، ومصادر املياه اليت يستقى منها، وأية ثروة حيوانية، أو غري ذلك من

بيانات واردة يف بطاقة احليازة ملفتشي الوزارة حال طلبها منهم.

مادة (6)
تعترب بطاقة وسجالت احليازة وثائق رمسية الحتياجات الوزارة وجهاز اإلحصاء املركزي مبا ورد فيها من بيانات.

مادة (7)
يصدر الوزير بالتنسيق مع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين واجلهات األخرى ذات العالقة التعليمات والقرارات لتحديد منوذج بطاقة احليازة الزراعية،

والسجالت ومجيع األوراق اليت تتطلبها، وطرق القيد فيها، وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانا�ا من تغيري، وطرق االعرتاض على بيانات احليازة وحيدد كيفية
تشكيل اجلهة اليت تفصل فيها وفقاً للقانون.

 
الفصل الثاني 

محاية الطبيعة واألراضي الزراعية وحفظ الرتبة
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مادة (8)
تطبق أحكام هذا الفصل على مجيع األراضي الزراعية، واألراضي البور ويستثىن منها ما يلي: 1- األراضي الواقعة ضمن مناطق املدن والقرى املخصصة للبناء

واملعمورة به. 2- األراضي املخصصة للمشاريع الصناعية. 3- األراضي املخصصة إلقامة مشاريع حكومية ذات نفع عام.

مادة (9)
تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة األخرى بوضع خطة إدارة احملميات الطبيعية واحملافظة على مجيع النباتات والكائنات احلية اليت تعيش فيها.

مادة (10)
حيظر جتريف األراضي الزراعية والبور أو نقل األتربة منها أو إليها، ما مل يكن ذلك ألغراض حتسينها زراعياً أو احملافظة على خصوبتها وحتدد الوزارة ذلك وفقًا

للقانون.

مادة (11)
حيظر إنشاء أية مبان عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو جتارية أو حرفية يف األراضي الزراعية أو البور أو اختاذ أية إجراءات يف شأن تقسيم األراضي

إلقامة مبان عليها إال يف احلاالت التالية: 1- األراضي الزراعية اليت تبلغ مساحتها عن 5 آالف مرت مربع، جيوز لصاحبها إقامة بناء وحيد عليها، بقصد
خدمة اإلنتاج الزراعي على مساحة ال تزيد على مائة ومثانني مرتاً مربعاً ومن طابقني فقط. 2- األراضي الزراعية اليت تزيد مساحتها عن 5 آالف مرت مربع،
جيوز ملالكها إقامة بناء وحيد لكل مخسة آالف مرت مربع منها، بقصد خدمة اإلنتاج الزراعي، على مساحة ال تزيد على مائة ومثانني مرتاً مربعاً ومن طابقني

فقط. 3- األراضي الزراعية املساعدة اليت تبلغ مساحتها عن 2500 مرت مربع جيوز ملالكها إقامة بناء وحيد عليها بقصد خدمة اإلنتاج الزراعي وعلى
مساحة ال تزيد على مائة ومثانني مرتاً مربعاً ومن طابقني فقط. 4- األراضي الزراعية املساعدة اليت تزيد مساحتها عن 2500 مرت مربع جيوز ملالكها إقامة
بناء وحيد لكل 2500 مرتاً مربعاً منها، بقصد خدمة اإلنتاج الزراعي وعلى مساحة ال تزيد على مائة ومثانني مرتا مربعا ومن طابقني فقط. 5- األراضي

الزراعية والبور اليت تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام أو ختدم اإلنتاج الزراعي أو احليواين. 6- منشآت خلدمة املزرعة أو التوسع العمودي يف
اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين. ويف مجيع األحوال، يشرتط احلصول على ترخيص قبل البدء يف البناء أو اإلنشاء من اجلهة املختصة بالتنسيق مع

الوزارة.

مادة (12)
ال جيوز اختاذ أية إجراءات بشان تقسيم األراضي الزراعية هيكلياً يف املناطق اإلقليمية ملساحات تقل عن مخسة دومنات بالرغم ممن تؤول إليه ملكية هذه

األرض.

 
الفصل الثالث 
احلراج والغابات
مادة (13)

1- ال جيوز مباشرة أي نشاط على أراضي احلراج احلكومية سواء بفالحتها أو حفر اآلبار والكهوف فيها أو إنشاء املباين أو التصرف فيها بأي وجه من
وجوه االستعمال األخرى، إال وفقا للقانون. 2- ال جيوز نقل عالمات احلدود أو األسيجة احمليطة باألراضي احلراجية احلكومية أو إزالتها أو قضمها أو

خالفه.

مادة (14)
مع مراعاة أحكام املادة (16) من هذا القانون حيظر القيام بأي من األعمال التالية دون ترخيص. 1- قطع أية شجرة أو شجرية أو غرسة حراجية أو نبات
من احلراج احلكومية أو اخلصوصية املوقعة بشأ�ا عقوداً. 2- الرعي يف احلراج. 3- حيازة أية مادة حراجية غري مرخص �ا أو نقلها من مكا�ا. 4- إشعال
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النريان أو القيام بأعمال قد تتسبب يف اندالع احلرائق يف احلراج.

مادة (15)
على الوزارة بالتعاون من اجلهات املختصة توفري سبل احلماية للحراج من احلرائق وهلا استخدام ما يلزم من اآلالت واملواد واآلبار ووسائط النقل الستعماهلا يف

مكافحة احلرائق مع تعويض أصحا�ا عن هذا االستخدام وعن حدوث أي تلف أو ضرر حصل فيها.

مادة (16)
تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإصدار التعليمات اخلاصة بتنظيم عملية قطع األشجار والنباتات احلراجية واألشجار احملمية واملهددة باالنقراض

وحتديد الفرتات املسموح فيها قطعها.

مادة (17)
ألغراض هذا الفصل يصدر نظام يعني فيه اإلجراءات والشروط املتعلقة باحلصول على الرخص ومناذجها والرسوم الواجب أداؤها.

 
الفصل الرابع 

املراعي
مادة (18)

تعترب من املراعي مجيع أراضي الدولة املسجلة وأية أراض أخرى متلكها الدولة ويقل املعدل السنوي لسقوط األمطار فيها عن 200 ملم، وتستثىن منها
األراضي التالية: 1- األراضي اليت تروى رياً مستدمياً. 2- األراضي املخصصة للمنافع العامة. 3- مناطق اهليئات احمللية. 4- مناطق املشاريع الزراعية

والسكنية القائمة. 5- األراضي املخصصة الستعماالت الدولة ومؤسسا�ا. 6- أراضي احملميات الطبيعية واحلراج.

مادة (19)
جيوز بتنسيب من الوزير وبقرار من جملس الوزراء تأجري بعض أراضي املراعي جلمعيات الثروة احليوانية التعاونية الستغالهلا كمراع أو إنتاج األعالف الطبيعية.

مادة (20)
ال جيوز اكتساب أي حق عيين أصلي أو تبعي على أية قطعة من أراضي املراعي، ما مل يتم تفويضها أو تأجريها طبقا للقانون.

مادة (21)
ال جيوز التعدي على أراضي املراعي بأي مما يلي: 1- فتحها أو زرعها أو إقامة أبنية أو منشآت فيها. 2- إزالة أو قطع أو اقتالع أو حرق نباتات املراعي.
3- التعدي على املنشآت العامة املقامة على أراضي املراعي وما يتبعها. 4- إزالة عالما�ا احلدودية وأسيجتها أو طرح النفايات امللوثة للبيئة فيها. 5- فتح

املقالع واستخراج مواد البناء دون ترخيص من اجلهة املختصة.

مادة (22)
تعد الوزارة نظاماً خاصا حبماية وتطوير املراعي، يصدره جملس الوزراء، على أن يتضمن األمور التالية: 1- املناطق احملظور الرعي فيها واألخرى املباحة. 2-
حتديد نوع وعدد املاشية املسموح بإدخاهلا يف املراعي. 3- حتديد قيمة إجيار املراعي ورسوم أخرى تتعلق بالرعي. 4- حتسني وتطوير املراعي واحملافظة عليها

وتنظيم أدوار الرعي فيها. 5- العمل على زيادة إنتاج النباتات العلفية واستغالل مياه األمطار ألغراض إنتاجها. 6- حتديد أنواع النباتات غري العلفية.
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الفصل الخامس 
املخصبات الزراعية

مادة (23)
ال جيوز إصدار رخصة صناعة املخصبات الزراعية أو رخصة استريادها أو جتهيزها، أو عرضها للبيع أو بيعها، إال بعد موافقة اجلهات املختصة يف وزارة

الزراعة.

مادة (24)
ال جيوز تسميد املزروعات بفضالت اإلنسان أو بأي مساد أو نفايات سائلة أو صلبة خمتلطة �ا أو مستمدة إال بعد معاجلتها حسب املواصفات واملقاييس

املعتمدة.

مادة (25)
ال تسري أحكام هذا الفصل على األمسدة العضوية الناجتة عن خملفات املزارع احمللية.

مادة (26)
بالتنسيق مع اجلهات املختصة األخرى يتم ما يلي: 1- حتديد أنواع املخصبات اليت يسمح بتداوهلا وحتديد مواصفا�ا وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق

تداوهلا. 2- شروط ومقتضيات وإجراءات ترخيص استرياد املخصبات واالجتار �ا ونقلها من جهة إىل أخرى. 3- كيفية أخذ العينات وحتليلها وطرق
االعرتاض على نتائج التحليل والتحفظ عليها.

 
 

الباب الثاني 
المواد الجينية وإنتاج البذور والتقاوي

 
الفصل األول 

املواد اجلينية الزراعية
مادة (27)

تعترب املواد اجلينية الزراعية ملكاً للدولة وختضع ملبدأ السيادة الوطنية وحترتم الدولة حقوق امللكية الفردية للمزارعني يف السالالت احلية املتداولة.

مادة (28)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات األخرى املختصة باحملافظة على التنوع احليوي الزراعي واستخدامه وفقاً للسياسة العامة وذلك بالطرق التالية: 1- حصر
السالالت واألصول الوراثية احمللية. 2- حفظ وصيانة اجلينات واألصول الوراثية. 3- اعتماد مصادر وآليات حمددة إلكثار األصول والسالالت الوراثية.

مادة (29)
حتدد الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات املختصة األخرى عناصر التنوع احليوي الزراعي اليت تتطلب تدابري صيانة عاجلة ويصدر الوزير بشأ�ا قرارات تنظم املسائل

التالية: 1- آلية حفظ وتنظيم قاعدة البيانات. 2- حتديد طرق وشروط أخذ البيانات. 3- حتديد التقنيات املناسبة. 4- حتديد العمليات واألنشطة اليت
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تنطوي أو حيتمل أن تؤدي إىل آثار سلبية على صيانة التنوع احليوي الزراعي واستخدامه الدائم.

مادة (30)
حيظر إطالق كائنات حية معدلة عن طريق التقنيات احليوية، واليت تشكل خطراً على صحة اإلنسان أو احليوان أو تكون ذات تأثري سليب على البيئة أو من

شأ�ا �ديد التنوع احليوي الزراعي.

مادة (31)
ال جيوز تداول أو بيع أو تصدير أو التصرف بأية مواد من أصل نبايت أو حيواين أو جرثومي أو غريها من األصول اليت حتتوي على األصول الوراثية بدون

ترخيص من الوزارة.

مادة (32)
ال جيوز استرياد أو تصدير أو حيازة أو تداول املواد والعناصر والسلع الزراعية املعاجلة بالتقنيات احليوية، إال برتخيص من الوزارة.

مادة (33)
وفقاً ألحكام القانون ال جيوز تطوير وتنفيذ البحوث العلمية ونقل التقنيات احليوية القائمة على املوارد اجلينية، إال بتصريح من الوزارة.

مادة (34)
تنفيذاً ألحكام هذا القانون للوزارة عقد االتفاقيات وتبادل املعلومات بشأن املواد اجلينية والتقنيات احليوية الزراعية وبراءات االخرتاع املتعلق �ا، كما للوزارة
حق تبادل املعلومات العلمية والفنية مع الدول املتعاقدة ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشرتكة يف جمال احلصول على املوارد واملساعدات املختلفة بشأ�ا مبا ال

يتعارض ومحاية احلقوق الفكرية.

مادة (35)
يصدر الوزير تعليمات بشأن تنظيم إدارة املوارد احليوية الزراعية للمحافظة عليها وصيانتها واستخدامها يف التنمية املستدامة، وشروط احلصول على رخص

استرياد املواد اجلينية التقنيات احليوية ونقلها. ومنوذج الرخصة والرسوم، الواجب أداؤها، وله أن حيدد األنواع واألصناف والسالالت املهددة باالنقراض.

 
الفصل الثاني 

إنتاج التقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية
مادة (36)

تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالتقاوي والبذور ومواد اإلكثار النباتية يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- حتديد مواصفات أصناف التقاوي
والبذور اجلديدة املعدة للبيع من خالل قائمة األصناف الالزمة الحتياجات البالد. 2- حتديد الشروط الواجب توفرها يف مواقع إنتاج وإكثار البذور اجلديدة
من صنف نقي وإصدار الرتاخيص الالزمة لذلك. 3- تنظيم عملية اإلشراف على مجيع األنشطة اخلاصة بإنتاج وتسويق البذور ومراقبتها. 4- كيفية فحص

أصناف التقاوي والبذور املرشحة ألن تكون ضمن األصناف املعتمدة واملسجلة يف السجل الوطين. 5- الرقابة على استرياد وتصدير البذور والتقاوي. 6-
وضع منوذج وشروط الرخصة الالزمة طبقاً هلذا الفصل وطريق احلصول عليها والرسوم الواجب حتصيلها. 7- تنظيم السجل الوطين للتقاوي وللبذور

وأصنافها. 8- حتديد املواصفات اخلاصة لكل صنف من أصناف البذور والتقاوي اجلديدة حسب درجة نقاو�ا واستنبا�ا.

مادة (37)
ال جيوز إنتاج بذور حمسنة ألغراض جتارية دون ترخيص.
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مادة (38)
ال جيوز ألي شخص مرخص له بإنتاج البذور ألغراض جتارية أن يزرع بذوراً حمسنة إال من األصناف املعتمدة من الوزارة واملدرجة يف السجل الوطين.

 
الفصل الثالث 
تنظيم املشاتل
مادة (39)

تعد الوزارة نظاماً خاصاً باملشاتل يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- شروط الرتاخيص والرسوم املرتتبة عليه. 2- مواصفات األشتال
واملشتل. 3- شروط االسترياد والتصدير والتسويق. 4- تنظيم وحفظ السجالت اخلاصة. 5- طرق مكافحة اآلفات الزراعية.

مادة (40)
تعفى اجلهات احلكومية ومراكز البحث العلمي من رسوم الرخصة للمشاتل اخلاصة �ا عند احلصول عليها أو جتديدها.

مادة (41)
جيوز ألي مزارع أن ينشئ مشتله اخلاص والستخدامه اخلاص مبا ال يتعارض مع النظام اخلاص باملشاتل، وعلى الوزارة أن تقدم له املساعدة الفنية الالزمة.

 
 

الباب الثالث 
األشجار المثمرة

مادة (42)
على كل مالك أو حائز أو متصرف بأرض مغروسة باألشجار املثمرة تقدمي البيانات التالية ملفتشي الوزارة عند طلبها: 1- مساحة األرض املغروسة

بالدومنات. 2- أنواع وعدد األشجار املغروسة. 3- تاريخ غرس تلك األشجار.

مادة (43)
تصدر الوزارة التعليمات اخلاصة بزراعة األشجار املثمرة وتطعيمها ومواعيد قطفها وتنظيم عمل معاصر الزيتون.

 
 

الباب الرابع 
وقاية النبات

 
الفصل األول 
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مكافحة اآلفات الزراعية
مادة (44)

تقوم الوزارة بتحديد أنواع اآلفات الزراعية وتعلن عنها وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابري الواجبة هلذا الغرض.

مادة (45)
على الوزير اختاذ أي إجراء يكفل منع انتشار املرض أو اآلفة، مبا يف ذلك قلع النباتات املصابة وإتالفها يف حال تعذر عالجها.

مادة (46)
على موظفي الوزارة املخولني واجلهات املختصة ضبط وإتالف النباتات أو أجزائها املصابة واملسببة النتشار اآلفات املنقولة سواء املعروضة منها للبيع أو

املخزونة واألشياء اليت استعملت حلزمها وتعبئتها.

مادة (47)
على الوزير أن يعلن: 1- املناطق اليت تعترب موبوءة بآفة معينة وتعيني حدودها وتنظيم نقل النباتات واألشياء األخرى القابلة لنقل اآلفة. 2- النباتات املسببة

النتشار اآلفات واإلجراءات اليت تتخذ بشأ�ا سواء حبظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إتالفها وغري ذلك من اإلجراءات اليت يرى اختاذها منعها
النتشارها. 3- تعليمات ملكافحة اآلفات وبيان املواد الكيماوية واألدوات اليت تستغل يف طرق املكافحة اليت تقوم �ا أجهزة الوزارة على نفقة احلائز. 4-

الشروط واالحتياطات اخلاصة مبعاملة النباتات أو الثمار اليت قاربت النضج، مبواد أو مستحضرات حتتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة اإلنسان أو
احليوان. 5- إجراء مكافحة اجلراد الصحراوي. 6- اآلفات الواجب على حائز األرض الزراعية إبالغ اجلهات املختصة عنها وطرق هذا اإلبالغ وبيان

اإلجراءات الواجب عليه اختاذها يف مقاومتها ومعاجلتها.

 
الفصل الثاني 

مبيدات اآلفات الزراعية
مادة (48)

ال جيوز صناعة املبيدات الزراعية أو جتهيزها أو إنتاجها أو استريادها أو توزيعها أو بيعها أو ختزينها أو االجتار �ا دون احلصول على إذن خاص من الوزارة،
ووفقاً للشروط املدرجة فيه.

مادة (49)
حتمل كل عبوة أو وعاء يباع فيه أي مبيد زراعي بطاقة بيان السلعة يكتب عليها باللغة العربية اسم اجلهة املنتجة واملستوردة واسم املبيد ودرجة مسيته

واملضادات املعتمدة علمياً لعالج هذه السمية يف حالة حصوهلا الفعلي وكيفية استعماهلا ومدة صالحيته وأية تعليمات أخرى الزمة للوقاية من أخطاره.

مادة (50)
على مجيع األشخاص العاملني يف صناعة املبيدات الزراعية أو استريادها أو توزيعها أو ختزينها أو تعبئتها أو االجتار �ا أو التعامل معها على أي وجه، أن

يتقدموا خالل ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب احلصول على املوافقات املقررة مبقتضى هذا القانون.

مادة (51)
أ- حتدد الوزارة وتعلن األمور التالية: 1- أنواع مبيدات اآلفات الزراعية املسموح باستعماهلا. 2- املواصفات واملعلومات الفنية اخلاصة باملبيدات. 3- شروط

سالمة تداوهلا ونقلها وختزينها وكيفية استعماهلا. 4- درجة مسيتها ومستويات احلدود القصوى ملتبقيا�ا يف النباتات والرتبة. 5- إجراءات تسجيلها، ومنوذج
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السجل وتنظيمه الذي حيتفظ به األشخاص املشتغلون بتجارة املبيدات. ب- تشكل الوزارة جلنة تكون مهمتها حتديد األمساء العلمية للمبيدات واآلفات
الزراعية.

 
الفصل الثالث 
احلجر الزراعي
مادة (52)

خيضع استرياد النباتات واملنتجات الزراعية والرتبة واجلينات واألصول الوراثية والتقنيات احليوية ألحكام احلجر الزراعي وجيوز إعاد�ا إىل مصدرها أو إتالفها
بإشراف الوزارة على نفقة املخالف يف أية من احلاالت التالية: 1- إذا مل تتطابق مع املواصفات الوطنية املعتمدة. 2- إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو

أمراض. 3- إذا مل تكن مصحوبة بشهادة صحية معتمدة.

مادة (53)
بالتنسيق مع جهات االختصاص حيدد الوزير ويعلن بقرارات منه وبالتنسيق مع اجلهات املختصة األمور التالية: 1- اآلفات اليت تستوجب احلجر الزراعي.

2- إجراءات العمل يف احملاجر الزراعية ووسائل فحص واختبار النباتات واملنتجات الزراعية املصدرة واملستوردة ومنح الشهادات الصحية املتعلقة بذلك. 3-
إعداد ومراقبة شروط ترخيص تصدير واسترياد النباتات واملنتجات الزراعية يف فلسطني. 4- شروط وإجراءات املرور العابر إلرساليات النباتات واملنتجات

الزراعية عرب فلسطني. 5- أماكن إدخال وإخراج اإلرساليات اخلاصة بالنباتات واملنتجات الزراعية الصادرة واملستوردة. 6- حتديد النفقات الواجب حتصيلها
تنفيذاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الفصل وشروط اإلعفاء منها.

 
الفصل الرابع 
املياه الزراعية
مادة (54)

تقوم الوزارة بوضع اخلطط والسياسات املائية اخلاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع سلطة املياه واجلهات املختصة األخرى وفقاً لألسس التالية: 1-
االستخدام األمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل الري احلديثة. 2- حتديد أوجه استخدامات املوارد املائية املخصصة للزراعة. 3- احملافظة على املوارد

املائية وتنقيتها بشكل جيعلها صاحلة لالستعمال. 4- إجراء الفحوص والتحاليل الدورية للمياه الزراعية ومعرفة مدة مالءمتها للزراعة. 5- العمل على
االستفادة من املياه غري الصاحلة للشرب واملياه املعاجلة. 6- إنشاء السدود الصغرية والربك لتجميع مياه األمطار لالستعمال الزراعي. 7- تشجيع االستثمار

بالنسبة ملشاريع املياه واحملافظة عليها. 8- حفر اآلبار املخصصة لألغراض الزراعية.

مادة (55)
مينع منعاً باتاً ري احملاصيل الزراعية باملياه العادمة ما مل يتم معاجلها وفقاً للمعايري الوطنية املعتمدة من اجلهات الفنية املختصة.

 
 

الباب الخامس 
الثروة الحيوانية والداجنة
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الفصل األول 

تنظيم وتنمية الثروة احليوانية
مادة (56)

تعد الوزارة نظاماً خاصاً مبراقبة صحة احليوانات يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- مراقبة صحة احليوانات والدواجن والطيور الربية
واألمساك والنحل وفحصها أو عزهلا أو تلقيحها أو تطهريها. 2- حظر أو تنظيم عملية االسترياد. 3- حتديد نفقات ورسوم أية شهادة أو إذن.

 
الفصل الثاني 

األعالف
مادة (57)

وفقاً ألحكام القانون تعد الوزارة األنظمة الالزمة يف األمور التالية: 1- حتديد مواد العلف اخلام والعلف املصنع وشروط ختزينها وتعبئتها من خالل جلنة
تشكل هلذه الغاية. 2- تسجيل مركزات األعالف واإلضافات العلفية واألعالف املركبة اجلاهزة املستوردة. 3- تنظيم الرقابة على مصانع العلف وأعمال

االجتار به وبيان السجالت الواجب إمساكها وكيفية التقيد فيها. 4- كيفية أخذ عينات العلف ومواده وحتليلها وطرق االعرتاض على نتائج هذا التحليل
وكيفية الفصل �ا.

مادة (58)
على الوزراء إلغاء تسجيل أي من مركزات األعالف أو اإلضافات العلفية أو األعالف املركبة اجلاهزة والتحفظ على أي جزء منها أو إتالفها ألي سبب من

األسباب التالية: 1- إذا ثبت ضررها على اإلنسان واحليوان. 2- إذا تبني أن املادة غري مسموح باستخدامها يف بلد املنشأ. 3- إذا أصدرت إحدى
املنظمات الدولية الرمسية قراراً مبنع استخدام هذه املادة. 4- إذا مت تسجيل بناء على معلومات خاطئة مقدمة من طالب التسجيل. 5- إذا كانت الكمية

بعد حتليلها أو تعبئتها خمالفة ملا هو منصوص عليه يف بطاقة البيان أو األوراق اخلاصة بعملية التسجيل.

 
الفصل الثالث 

مزارع احليوانات وتربية النحل
مادة (59)

تعد الوزارة نظاما خاصا لتنظيم مزارع احليوانات والدواجن والطيور الربية، يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- شروط ترخيص املزارع
واملواقع املعدة هلا. 2- تعيني املختصني من مهندسني زراعيني، وأطباء بيطرة لإلشراف والرقابة على مزارع احليوانات والدواجن والطيور الربية. 3- تنظيم

وحفظ السجالت اخلاصة �ذه املزارع. 4- تنظيم عملية صيد الطيور واحليوانات الربية. 5- تنظيم كل ما يتعلق مبفرخات الدواجن ومزارع أمهات الدواجن.

مادة (60)
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بتنظيم أعمال تربية النحل يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- اإلجراءات االستثنائية الالزمة حلماية املناحل

عند وجود أخطار وبائية مرضية �ددها. 2- شروط تسجيل املناحل ووضع الشروط والضوابط البيطرية السترياد أو تصدير خاليا النحل أو ملكات النحل
والرسوم املستحقة �ذا الشأن. 3- حتديد كافة السبل حلماية صحة املنحل مبا يتطلبه ذلك من حتديد وتشخيص األمراض وحتديد شروط استخدام

العالجات واألدوية اخلاصة �ا. 4- وضع الضوابط البيطرية السترياد النحل وامللكات. 5- اإلجراءات الكفيلة حبماية الغطاء النبايت ومراعي النحل مبا يف
ذلك تنظيم استخدام مبيدات مكافحة اآلفات الزراعية اليت هلا انعكاسات سلبية على خاليا النحل. 6- شروط استرياد وتصدير وتسويق عسل النحل أو

منتجاته.
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الفصل الرابع 

مكافحة أمراض احليوانات
مادة (61)

يتخذ الوزير اإلجراءات الالزمة لتسجيل احليوانات يف املناطق اليت يعينها، وله أن يقرر حقنها وتطهري حظائرها أو وقايتها من األمراض، وفحصها لتشخيص
األمراض املعدية أو السارية أو الوبائية يف مواعيد دورية.

مادة (62)
جيب إعادة فحص احليوانات اليت يشتبه يف إصابتها، ويتعني عزهلا حىت إمتام الفحص.

مادة (63)
على أصحاب احليوانات أو حائزيها أو املسؤولني عنها أن يفرقوا بينها حال مالحظا�م ظهور مرض، وأن يعزلوا املريض منها، ويرفعوا األمر إىل املشرف

الزراعي املختص أو إىل أقرب وحدة بيطرية.

مادة (64)
ال جيوز االجتار يف احليوانات املصابة باألمراض املعدية أو الوبائية أو املشتبه يف إصابتها �ا وحيظر نقلها من جهة إىل أخرى.

مادة (65)
حيظر إلقاء جثث احليوانات النافقة يف العراء أو األماكن العامة، وجيب التخلص منها بطرق حتددها الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة بعيداً عن مصادر

املياه ويعترب حائز تلك احليوانات مسؤوًال عن هذه املخالفة.

مادة (66)
على الوزير إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل- وعلى األخص األمور التالية: 1- تعيني األمراض املعدية أو الوبائية وطرق الوقاية منها

واالحتياجات الالزمة ملنع انتشارها. 2- اإلجراءات الواجبة لضبط احليوانات املصابة ومعاجلتها أو ذحبها أو إعدامها. 3- تكليف أصحاب احليوانات أو
مربيها أو حائزيها أو حراسها أو مالحظيها احلضور يف الزمان واملكان احملددين إلجراء عمليات التسجيل أو احلقن أو التطهري. 4- حتصني وتطهري

احليوانات وحظائرها يف مواعيد دورية. 5- اإلعالن عن أي منطقة موبوءة باملرض واختاذ التدابري الواجبة بشأ�ا. 6- تنظيم عزل وحجر احليوانات املريضة.
7- حتديد األمراض املشرتكة بني اإلنسان واحليوان أو بني احليوان واحليوان وطرق مكافحتها والتخلص منها بالتنسيق مع اجلهات األخرى ذات الصلة.

 
الفصل الخامس 
احلجر البيطري
مادة (67)

تعد الوزارة نظاماً خاصاً يصدره جملس الوزراء ينظم إجراءات احلجر البيطري للتحقق من سالمتها، وضبط احليوانات املخالفة وظروف وشروط إدخاهلا
وتصديرها أو إعاد�ا إىل مصدرها على أن يتضمن األمور التالية: 1- حتديد التدابري الالزم اختاذها يف احملاجر البيطرية، ومدة احلجر، وشروط وإجراءات

مراقبة احليوانات، وكيفية التصرف �ا ومبخلفا�ا. 2- حتديد وسائل وطرق الفحص واالختبار وشروط منح الشهادات الصحية البيطرية. 3- حتديد مراكز
حمددة لدخول أو مرور احليوانات من وإىل البالد، والتدابري الواجب اختاذها يف تلك املراكز. 4- حتديد نفقات ورسوم اإليواء واإلطعام والتحصني يف احملاجر

احلكومية.
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مادة (68)
يتم وصف األدوية العالجية بواسطة طبيب بيطري خمتص، وال جيوز صرفها إال عن طريقه أو بواسطة صيدالين مرخص.

مادة (69)
حيظر تداول العالجات البيطرية واللقاحات اخلاصة باحليوانات إال بعد تسجيلها لدى اجلهات املختصة يف وزارة الصحة.

 
الفصل السادس 

املساخل
مادة (70)

مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعد الوزارة نظاماً خاصاً باملساخل يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن الشروط واملواصفات الفنية اخلاصة بإنشاء املساخل،
وتأهيل القائم منها، والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات الذبيحة وأدوات الذبح، والشروط الالزم توافرها يف اجلزارين ا�ازين

بالذبح، وأية شروط أخرى تتعلق بالذبيحة.

مادة (71)
ال جيوز ذبح أو سلخ احليوانات أو الدواجن من أجل بيع حلومها واالجتار �ا إال من قبل الطبيب البيطري املختص وتدمغ خبتم خاص معتمد من اجلهة التابع

هلا، وجيري إعدام الذبائح غري الصاحلة مبعرفة الطبيب البيطري املذكور.

مادة (72)
ختتم الذبائح أو أجزاؤها اليت تقرر صالحيتها لالستهالك اآلدمي من قبل الطبيب البيطري املختص وتدمغ خبتم خاص معتمد من اجلهة التابع هلا، وجيري

إعدام الذبائح غري الصاحلة مبعرفة الطبيب البيطري املذكور.

 
الفصل السابع 
الثروة السمكية
مادة (73)

تعد الوزارة نظاما خاصا بالثروة السمكية يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- تنظيم مهنة الصيد والرتاخيص والرسوم الالزمة لذلك. 2-
تنظيم استرياد وتصدير وتسويق األمساك والكائنات البحرية األخرى واالجتار �ا. 3- حتديد مواصفات وشروط ترخيص مشاريع تربية األمساك واستزراعها.

4- حتديد مواصفات شباك الصيد واألعالف والعقاقري واللقاحات واهلرمونات الالزمة ملكافحة أمراض األمساك. 5- حتديد مواسم وأوقات الصيد البحري.

مادة (74)
ال جيوز طرح أية نفايات صلبة أو سائلة أو مياه عادمة يف مياه الصيد الفلسطينية أو أخذ الرمال أو اقتالع الصخور من السواحل أو تغيري طبيعة قاع البحر.

مادة (75)
ال جيوز استخدام اجلرافات الشاطئية أو نصب شباك الصيد على مسافة أقل من مائة مرت من الشاطئ إال بإذن من الوزير.

 
الفصل الثامن 
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املنتجات ومدخالت اإلنتاج الزراعي
مادة (76)

حتدد الوزارة وتعلم املواصفات القياسية للمنتجات احليوانية والنباتية سواء املستورد منها أو املنتج حملياً وفقاً ألحكام القانون.

مادة (77)
تعد الوزارة نظاماً يصدره جملس الوزراء على أن يتضمن األمور التالية: 1- شروط وإجراءات منح رخص التصدير واالسترياد للمنتجات الزراعية واحليوانية.

2- شروط استرياد واستخدام امليكنة الزراعية. 3- شروط ومواصفات مراكز التصنيف والتعبئة والتخزين وتربيد املنتجات الزراعية وآلية العمل فيها. 4-
األسس العملية الالزمة للمحافظة عل الصحة النباتية واحليوانية ومدخالت اإلنتاج الزراعي يف البالد.

 
الفصل التاسع 

العقوبات
مادة (78)

ما مل يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: األول والرابع من الباب األول، والثاين من الباب الثاين،
والباب الثالث، والفصول: الثالث من الباب الرابع، واألول، الثاين، الرابع والثامن من الباب اخلامس باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة مالية ال

تزيد على ثالمثائة دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو بإحدى هاتني العقوبتني.

مادة (79)
ما مل يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثاين واخلامس من الباب األول، واألول والثالث من

الباب الثاين، والرابع من الباب الرابع، والثالث، اخلامس والسابع من الباب اخلامس باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية ال تزيد على ستمائة
دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو بإحدى هاتني العقوبتني.

مادة (80)
ما مل يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثالث من الباب األول واألول والثاين من الباب الرابع

والسادس من الباب اخلامس باحلبس مدة سنة واحدة وبغرامة مالية ال تزيد على ألف دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو بإحدى هاتني
العقوبتني.

 
الفصل العاشر 
أحكام ختامية
مادة (81)

تنفيذاً ألحكام هذا القانون، يكفي ملفتشي الوزارة، وحراس الطبيعة، واألشخاص الذين يسميهم الوزير لنفس الغاية، صفة مأموري الضبطية القضائية.

مادة (82)
على مأموري الضبطية القضائية حترير ضبطاً عن الواقعة املنشأة للمخالفة، وال تعترب أية واقعة خمالفة معتربة قانونا دون توفر الضبط بشأ�ا.

مادة (83)
يكون حملاضر مأموري الضبطية القضائية، احلجية يف اإلثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء يف كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما مل يثبت العكس.
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مادة (84)
يلغى القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن محاية الثروة احليوانية، وكل حكم خيالف أحكام هذا القانون.

مادة (85)
على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

صدر مبدينة رام اهللا بتاريخ: 5/8/2003 ميالدية املوافق: 7/ مجاد آخر/ 1424 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت.


