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اجلريدة الر�سمية العدد )995(

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قـــرار وزاري

رقم 2012/293
برفع حظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية ال�سودان

ا�ســـتنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،
واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2007/1 بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من بع�ض الدول ،
واإىل تو�سيـة اجلهـة البيطريـة املخت�سـة بـزوال �سبـب حظـر ا�سترياد احليوانات احليـة من 

جمهورية ال�سودان ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
الوزاري  بالقرار  الوارد  ال�سـودان  جمهوريــة  مــن  احليــة  احليوانـــات  ا�ستيـراد  يرفــع حظــر 

رقم 2007/1 امل�سار اإليه على اأن يكون ا�ستريادها وفقا لل�سروط الواردة بامللحق املرفق . 

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ســـدر فـي :   2 /   2 / 1434هـ
املوافـــــــق : 16 / 12/ 2012م

د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجـــــــــواين
وزيــــــر الزراعــــة والثــــــروة ال�سمكيـــــــة
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ملحـــق
ب�سروط ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية ال�سودان

مع عدم االإخالل ب�سروط اال�سترياد املن�سو�ض عليها فـي قانون احلجر البيطري والئحته 
التنفـيذية امل�سار اإليهما ، ي�سرتط ال�سترياد احليوانات احلية من جمهورية ال�سودان االآتي : 

اأن يتم حجر احليوانات قبل ت�سديرها ملدة �سهر حتت اإ�سراف ال�سلطات البيطرية   - 1

املخت�سة  البيطرية  اجلهة  قبل  من  معتمد  بيطري  حمجر  فـي  الت�سدير  ببلد 

بال�سلطنة . 

اأن ال يكـــون قــــد �سجلــــت باملحجـــر البيطري اأي اإ�سابة مبر�ض احلمـــى الفحميـــة   - 2

اأو طاعون املجرتات ال�سغرية اأو مر�ض التهاب اجللد العقدي املعدي خالل )20( 

الع�سرين يوما ال�سابقة لل�سحن .

اأن حتجز احليوانات منذ والدتها اأو خالل )6( ال�ستة االأ�سهر ال�سابقة لل�سحن فـي   - 3

اإ�سابة مبر�ض  اأي  بها  ت�سجل  البيطري احلكومي ومل  لالإ�سراف  من�ساأة خا�سعة 

ال�سعار )داء الكلب( خالل )12( االثني ع�سر �سهرا ال�سابقة لل�سحن . 

اأن يتم فح�ض احليوانات �سريولوجيا )IGM( ملر�ض حمى الوادي املت�سدع بعينات   - 4

ع�سوائية متثل ن�سبة )5%( من اأعداد كل �سحنة واأن تكون النتيجة �سالبة .

اأن يتــم فح�ض احليوانــات ملر�ض الربو�سيــال بعينــات ع�سوائيــة متثــل ن�سبـــة )%50(  - 5

من اأعداد كل �سحنة واأن تكون النتيجة �سالبة .

اأن يتم حت�سني االأغنام واملاعز �سد مر�ض طاعون املجرتات ال�سغرية قبل ال�سحن   - 6

بـ )15( خم�سة ع�سر يوما على االأقل و )12( اثني ع�سر �سهرا على االأكرث .
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لقاح  بوا�سطة  واملاعز  االأغنام  �سد مر�ض جدري  واملاعز  االأغنام  يتم حت�سني  اأن   - 7
من  ال�سادر  الياب�سة  حليوانات  الدويل  الد�ستور  فـي  املحددة  املعايري  فـيه  تتوفر 
على  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( بـ  ال�سحن  قبل  احليوانية  لل�سحة  العاملية  املنظمة 

االأقل اأو )4( اأربعة اأ�سهر على االأكرث .

اأن يتم حت�سني االأبقار �سد مر�ض التهاب اجللد العقدي املعدي خالل فرتة )30(   - 8
ثالثني يوما اإىل )90( ت�سعني يوما قبل ال�سحن .

اأن تكون االأبقار من بلد اأو منطقة اأو مزرعة خالية من الت�سمم الدموي منذ والدة   - 9
االأبقار اأو خالل )6( ال�ستة االأ�سهر االأخرية قبل ال�سحن .

اأن تكـــون االأبقـــار من بلـــد اأو منطقـــة اأو مزرعــة مل يبلغ فـيهــا عن وقــوع اأي اإ�سابــة   - 10
مبر�ض ذات الرئة واجلنب ال�ساري خالل )6( ال�ستة االأ�سهر االأخرية قبل ال�سحن .

العرتة  على  يحتوي  بلقاح  القالعية  احلمى  مر�ض  �سد  االأبقار  حت�سني  يتم  اأن   - 11
)O( واأي عرتة م�ستوطنة بال�سودان .


