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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـرار وزاري
رقـــم 2019/2
برفـع حظـر ا�سترياد احليوانـات احليـة عـن جمهوريـة جنـوب �أفريقيـا
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2008/12بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية جنوب �أفريقيا ،
و�إلــى تو�صي ــة اجله ــة البيطري ــة املخت�ص ــة بـ ــزوال �سب ــب حظ ــر ا�ستيــراد احليوان ــات احلي ــة
من جمهورية جنوب �أفريقيا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�سترياد احليوانات احلية الوارد فـي القرار الوزاري رقم  2008/12امل�شار �إليه ،
عن جمهوريـة جنوب �أفريقيا بالن�سبة للأغنــام واملاعـ ــز  ،وذلك وفق ــا لل�ش ــروط املن�صو�ص
عليها فـي امللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفـيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صــدر فـي 1440 / 4 /26 :هـ
املـوافـــــق 2019 / 1 / 3 :م
د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ســاجوانــي
وزي ـ ــر الزراع ــة والثــروة ال�سمكيـة
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امللحــق املرفــق بالقــرار الــوزاري رقــم 2019/2
مع عدم الإخالل ب�شروط اال�سترياد املن�صو�ص عليها فـي قانون احلجر البيطري والئحته
التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ي�شرتط ال�سترياد الأغنام واملاعز من جمهورية جنوب �أفريقيا
ال�شروط الآتية :
 احل�صول على ترخي�ص ا�سترياد م�سبق من دائرة احلجر البيطري .	�أن تكون احليوانات من الذكور املخ�صية .	�أن يكون م�صدر احليوانات من مناطق خالية من مر�ض احلمى القالعية .	�أن تكـ ــون مـ ــزارع الرتبيـ ــة م�سجلـ ــة لـ ــدى اجلهـ ــة املخت�ص ــة ف ــي جن ــوب �أفريقيــا ،ومل ي�سجل بها مر�ض حمى الوادي املت�صدع خالل ( )12االثني ع�شر �شهرا املا�ضية
قبل ال�شحن .
 حج ــر احليوان ــات قب ــل ت�صديرهـ ــا ملـ ــدة ( )21واحــد وع�شري ــن يوم ــا على الأق ــلفـي مزارع عزل معتمدة من اجلهة املخت�صة فـي جنوب �أفريقيا  ،ومل يبلغ عن �أي
�إ�صابة باجلمرة اخلبيثة فـي هذه املزرعة خالل مدة احلجر .
	�أن يتم حت�صني احليوانات �ضد مر�ض الل�سـان الأزرق قبــل ال�شحــن بـ ـ (� )60ستنييوما بلقاح يحتوي على العرتات امل�سجلة فـي جنوب �أفريقيا .
	�أن يتـ ــم حت�ص ــني احليوانـ ــات �ض ــد م ــر�ض حم ــى ال ـ ــوادي املت�ص ـ ــدع قبـ ــل ال�شح ـ ــنب ـ (� )14أربعة ع�شر يوما .
	�أن يتــم فحــ�ص احليوانات خـ ــالل ( )48ثمـ ــان و�أربع ــني �ساع ــة قب ــل ت�صديره ــا ،وثبت خلوها من �أي �أعرا�ض مر�ضية � ،أو من الطفـيليات � ،أو اجلروح اخلارجية .
	�أن يتم جتريع احليوانات وتغطي�سها ملكافحة الطفـيليات الداخلية  ،واخلارجية .	�أن يتم تعريف وترقيم كل حيوان ب�أرقام فـي الأذن .	�أن تكون احليوانات خالية من �أي متبقيات دوائية عند و�صولها �إلى ال�سلطنة .	�أن ي�صحب احليوانات عند الو�صول �شهادة �صحية بيطرية حكومية �أ�صلية يذكرفـيها متطلبات ال�سلطنة .
�	-أن يتم نقل احليوانات من موانئ جنوب �أفريقيا �إلى ال�سلطنة مبا�شرة .

