سجل تبادل الحيوانات األليفة
إعتبارا من  1تموز/يوليو  ،2019تحتاج اإلعالنات الخاصة ببيع أو
إعادة تسكين الكالب والقطط ،بما في ذلك الجراء والقطيطات ،رقم
مصدر من سجل تبادل الحيوانات األليفة.
ما هو سجل تبادل الحيوانات األليفة؟
إن سجل تبادل الحيوانات األليفة ) (PERهو قاعدة بيانات
على اإلنترنت يستطيع من خاللها األفراد والمنظمات
والشركات التسجيل للحصول على رقم مصدر .وهو يشجّع
سن من
على تربية الحيوانات األليفة بطريقة مسؤولة ويح ّ
قابلية تعقّب الكالب والقطط في فيكتوريا.
اعتبارا من  1تموز/يوليو  ،2019يجب أن تعرض
اإلعالنات الخاصة ببيع الكالب أو القطط أو إعادة تسكينها أو
إعطائها لشخص آخر وجود رقم رقاقة ( )microchipورقم
مصدر فريد من سجل  PERعلى ح ّد سواء ،مما يم ّكن
سكان فيكتوريا من التحقّق من المعلنين عن الحيوانات
األليفة.

ما هو رقم المصدر؟
رقم المصدر هو ليس رقم رقاقة.
إن رقم المصدر:
عرف عن الفرد أو المربي أو المصلحة التجارية
 ي ّ
أو المنظمة
 يتم إنشاؤه بمجرد تسجيل الفرد في سجل PER
 يتم تخصيصه تلقائيا للنشاطات التجارية للحيوانات
األليفة ( )DABومقدمي الرعاية البديلة بعد
التسجيل في المجلس البلدي.
رقم الرقاقة  microchipهو شكل دائم لتحديد الهوية
مزروعٌ في حيوان .إنه يقدّم تفاصيل عن ملكية حيوان فردي.

لماذا يعتبر سجل تبادل الحيوانات األليفة ضروريا؟
يشجّع سجل  PERتربية الحيوانات األليفة بطريقة مسؤولة
من خالل تحسين قابلية تعقّب الكالب والقطط في فيكتوريا.
يق ّدم سجل  PERدرجة من قابلية تتبع الكالب والقطط
والجراء والقطيطات التي يتم بيعها أو إعطائها لشخص آخر
في فيكتوريا لم تكن موجودة من قبل.

هل ال تزال الحيوانات األليفة بحاجة إلى رقم رقاقة
()microchip؟
نعم  ،إن زراعة الرقاقة ( )microchipلجميع القطط
والكالب في فيكتوريا قبل بيعها أو إعطائها لشخص آخر هو
أمر إلزامي .ويجب أيضا أن تكون لدى الحيوانات األليفة
رقاقة مزروعة قبل أن يتم تسجيلها من قبل المجلس البلدي.

هل ال تزال اإلعالنات عن الحيوانات األليفة تتطلب رقم
رقاقة microchip؟
نعم ،ما زال المطلب الحالي لإلعالنات عن كل الكالب
والقطط التي تحمل رقم رقاقة ساري المفعول.

هل ال تزال اإلعالنات عن الحيوانات األليفة تتطلب رقم
تسجيل النشاط التجاري للحيوانات األليفة واسم لدى
المجلس البلدي المحلي؟
كال .لن تكون هناك حاجة إلى أرقام تسجيل  DABواسم
لدى المجلس البلدي المحلي بعد اآلن.

هل يمكنني استخدام عضوية  Dogs Victoriaأو
المنظمات المعنية بالقطط بدال من رقم مصدر في
اإلعالنات؟
كال .يحتاج مربو  Dogs Victoriaوالمنظمات المعنيّة
بالقطط إلى التسجيل في سجل  PERكمربيين ترفيهيين
واستخدام رقم مصدرهم الفريد في اإلعالنات.

هل يتم فرض رسوم للتسجيل في سجل تبادل
الحيوانات األليفة؟
يتم التنازل عن رسوم طلب التسجيل في  PERلألشهر الـ
 12األولى .واعتبارا من  1تموز/يوليو  ،2020ستبلغ
الرسوم حوالي  22دوالر.
إن أرقام المصدر سارية المفعول لمدة  12شهرا ويمكن
تجديدها كل عام.
ال يطلب من  DABsومقدمي الرعاية البديلة المس ّجلين لدى
المجالس البلدية دفع الرسوم ،حيث تقوم المجالس البلدية
بتسجيلهم .رقم المصدر الخاص بهم هو ساري المفعول طالما
كان التسجيل في المجلس البلدي ساري المفعول.

كيف يمكنني التحقق مما إذا كان البائع لديه رقم مصدر
شرعي؟
يتمكن عامة الناس من اإلطالع على معلومات محدّدة في
سجل  .PERويشمل ذلك رقم المصدر والبلدية التي يقع فيها
مقر مقدّم اإلعالن.
ّ

وبالنسبة ألولئك الذين ينطبق عليهم ذلك ،فإن أرقام تسجيل
النشاطات التجارية الخاصة بالحيوانات األليفة واسم المنظمة
التابعة لها وأرقام العضوية مرئية.
يتم تشجيع المشترين المحتملين على التحقّق من صالحية
البائع من خالل البحث عن رقم مصدر مقدّم اإلعالن على
سجل  PERقبل حصولهم على كلب أو قطة أو جرو أو
قطيطة.

هل أحتاج إلى رقم مصدر إذا كنت أخطط إلعادة تسكين
كلب أو قطة أو جرو أو قطيطة؟
يحتاج أي شخص يضع إعالنا إلعطاء كلب أو قطة أو جرو
أو قطيطة إلى التسجيل في سجل  PERوإدراج رقم مصدره
في أي إعالنات.
لن يحتاج األشخاص الذين يعيدون تسكين أو يعطوا كلبا أو
قطة بدون إعالنات إلى رقم مصدر من سجل تبادل
الحيوانات األليفة.

هل سأحتاج إلى رقم مصدر إذا لم أعلن أبدا عن جرائي
أو قطيطاتي؟
اعتبارا من  1تموز/يوليو  ،2020سيشترط على جميع
المربين تضمين رقم مصدرهم على النحو المحدد في
معلومات التعريف عند زرع الرقاقة في الحيوانات التي
يربونها.

هل سيصعب سجل تبادل الحيوانات األليفة علي شراء
أو بيع كلب أو قطة؟
كال ،إن عملية التسجيل في سجل  PERهي عملية سهلة.
يعمل سجل  PERعلى تحسين قابلية التتبع ويس ّهل على
المشترين المحتملين معرفة أن حيوانهم األليف قد جاء من
مصدر شرعي.
ال تحتاج إلى رقم مصدر لتسليم حيوان لمنظمة إنقاذ أو مأوى أو
زريبة .مناك حاجة إلى رقم المصدر فقط عند اإلعالن عن بيع أو
إعادة تسكين قطة أو كلب  -ويشمل ذلك اإلعالن المجاني عن
منزل جيد.

كيف سيتم فرض سجل تبادل الحيوانات األليفة؟
يعتبر نشر إعالن بدون رقم رقاقة ( )microchipصالح
ورقم مصدر مخالفة.
وتنطبق المخالفة على المعلنين الذين يبيعون أو يعطون
الكالب والقطط والجراء والقطيطات ،والذين ينشرون
إعالنات غير ممتثلة .تطبق العقوبات.
لدى  Animal Welfare Victoriaفريق متخصص
باالمتثال لمراقبة االمتثال للمتطلبات الجديدة لإلعالنات .إن
موظفي المجلس البلدي المحلي وضباط
مخولون أيضا بفرض متطلّبات سجل
ّ RSPCA Victoria
.PER

كيف يمكنني التسجيل في سجل PER؟
يمكنك التسجيل في سجل  PERعبر
/https://per.animalwelfare.vic.gov.au

متنوعة
يسمح سجل  PERبالتسجيل عبر استخدام مجموعة ّ
من األجهزة عبر اإلنترنت .وتتوفر أيضا استمارات التسجيل
الورقية .للحصول على نسخ من االستمارات الورقية ،يرجى
االتصال بالرقم  136 186أو إرسال بريد إلكتروني إلى
per@ecodev.vic.gov.au

animalwelfare.vic.gov.au

هل أحتاج إلى رقم مصدر إذا كنت أرغب في بيع
الحيوانات األليفة غير الكالب أو القطط؟
ك ال .رقم المصدر مطلوب فقط لإلعالنات المنشورة لبيع أو
إعادة تسكين أو إعطاء كلب أو قطة أو جرو أو هريرة
لشخص آخر.
ال تنطبق المتطلبات الجديدة لإلعالنات على الحيوانات األليفة
األخرى بما في ذلك األرانب وابن مقرض واألرانب الهندية
والجرادين والفئران والطيور واألسماك والزواحف والخيول.

كيف يمكنني اإلبالغ عن إعالنات غير ممتثلة أو
مشبوهة؟
يمكن اإلبالغ عنها عبر سجل  PERوسوف تقوم Animal
 Welfare Victoriaبالتحقيق.

للمزيد من المعلومات
قم بزيارة animalwelfare.vic.gov.auأو أرسل بريدا
إلكترونيا إلى pet.welfare@ecodev.vic.gov.au
أو اتصل بالرقم .136 186

animalwelfare.vic.gov.au

