اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

قــرار وزاري
رقـــم 2014/137
برفـع حظـر ا�ستيـراد الأبقـار احليـة
ومنتجاتهــــا وم�شتقاتهـــــا مــــن اليابــــان
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقـم ، 2008/107
و�إلــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2002/3بحظــر ا�ستيــراد الأبقــار احليــة ومنتجاتهــا وم�شتقاتها
من اليابان ،
و�إىل تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الأبقار احلية ومنتجاتها
وم�شتقاتها من اليابان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�سترياد الأبقار احلية ومنتجاتها وم�شتقاتها من اليابان الوارد بالقرار الوزاري
رقم  2002/3امل�شار �إليه على �أن يكون ا�ستريادها وفقا لل�شروط الواردة بامللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى الق ــرار الوزاري رقم  2002/3امل�شـ ــار �إليه  ،كمـ ــا يلغــى كـ ــل م ــا يخالف هذا القرار ,
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
على اجلهات املخت�صة تنفـيذ هذا القرار كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 /7/21 :هـ
املوافـــــق 2014 / 5 / 21 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

ملحــــــق
ب�شــروط ا�ستيـــراد الأبقــار احليــة
ومنتجاتهــــا وم�شتقاتهـــــا مــــن اليابــــان
مـع ع ــدم الإخــالل ب�شــروط اال�ستيــراد املن�صــو�ص عليهــا ف ــي قان ــون احلجــر البيطــري ،
والئحته التنفيذيــة امل�شار �إليهما  ،ي�شرتط ال�سترياد الأبقار احلية ومنتجاتها وم�شتقاتها
من اليابان الآت ــي :
�أوال � :شــروط ا�ستيـراد الأبقـار احليــة :
�	- 1أن تكــون مــن املنطقــة �أو املربــع ال�صحــي امل�ستوف ــي لل�ش ـ ــروط املن�صــو�ص
عليهــا فـي املـادة ( )3 . 5 . 11من الطبعة ( )22للد�ستور الدويل حليوانات
الياب�سة ال�صادر عن املنظمة العاملية لل�صحة احليوانيــة .
�	- 2أن تكون مرقمة بنظام تعريفي دائم ي�سمح بالت�أكد من �أنها �أبقار غري معر�ضة
للم ـ ــر�ض كمـ ـ ــا ه ـ ــو وارد فـ ــي النقط ـ ـ ــة ( )3من الفق ـ ـ ـ ــرة (ب) من البنـ ـ ـ ــد
( )3من املــادة ( )3 . 5 . 11مــن الطبع ــة ( )22للد�ست ـ ــور الدولـ ــي حليوان ـ ــات
الياب�س ـ ــة ال�ص ــادر من املنظمة العاملية لل�صحة احليوانيــة .
�	- 3أن تكون من �أبقار ولدت بعد التنفيذ الفعلي لقرار فر�ض حظر �إ�ضافة م�سحوق
اللحــم والعظــم وروا�ســب الربوتينــات الناجتــة مــن املجتــرات �إىل �أعالف
احليوانات كمــا هــو وارد ف ــي الفقــرة ( )2من املادة ( )7 . 5 . 11مــن الطبعــة
( )22للد�ستــور الدويل حليوانات الياب�سة ال�صادر عن املنظمة العاملية لل�صحة
احليوانيــة .
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ثانيا � :شـروط ا�ستيـراد حلـوم الأبقـار ومنتجاتهـا وم�شتقاتهـا :
�	- 1أن تكون مــن املنطقة �أو املربع ال�صحي امل�ستوف ــي لل�ش ــروط املن�ص ــو�ص عليـهـ ــا
فـي املـادة ( )3 . 5 . 11من الطبعة ( )22للد�ستور الدويل حليوانات الياب�سة
ال�صادر عن املنظمة العاملي ـ ــة لل�صحة احليوانيــة .
�	- 2أن تك ــون من �أبق ــار مت فح�صهـا قبل وبعد الذبــح  ،وثبتت �صحتها .
�	- 3أن تك ــون م ــن �أبق ــار ولــدت بع ــد التنفيذ الفعلــي لقــرار ف ــر�ض حــظر �إ�ضافـ ــة
م�سحوق اللحم والعظم وروا�سب الربوتينات الناجتة من املجرتات �إىل �أعالف
احليوانات .
�	- 4أال يتجاوز امل�ستوى الإ�شعاعي فيها احلد امل�سموح بــه .

