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 شروط استيراد الحيوانات الحية الى االقليم

 

 7المادة 

 الشروط العامة

ن الجهات المخولة للدولة المصدرة وتصديقها من قبل سفارة جلب الشهادة الصحية وشهادة المنشأ االصلية م -7

 .العراق الفيدرالي في تلك الدول

يشترط ان يكون الحيوانات المستوردة خالية من جميع االمراض المعدية والخمجية والعابرة للحدود المذكورة  -0

 .OIEفي الئحة منظمة 

( المحجر البيطري)وصول الحيوانات الى الحدود على المستورد اخبار المحجر البيطري قبل اسبوع من  -3

 .وكذلك بيان مكان الحجر

 .وزارة الزراعة لها الحق في اضافة شروط اخرى او الغاء االجازة اذا استوجب ذلك -4

يجب على المستورد اخبار مسؤولي المحجر البيطري عن معلومات خاصة بالحالة الصحية وعدد الهالكات  -0

 .اداثناء عملية االستير

يوماً اذا كان الغراض التربية واذا كان الحيوان ترسل الى المجازر  07يتم حجر الحيوانات لمدة ال تقل عن  -6

ً  4-3فيحجر لمدة   .يوما

 أ -4تعليمات رقم 

 الغراض التربية( جاموس/ابقار)شروط استيراد 

 .اضافة الى الشروط العامة الستيراد الحيوانات الى االقليم - أ

 .الخاصة الشروط -ب

 ,Rift Valley fever C.B.P.P, BSEيشترط ان يكون منشأ الحيوانات خالية من االمراض التناسلية و  -7

FMD, CCPP, Catle plague 

 يجب ان يكون منشأ الحيوانات من حقل خال من األمراض التالية لفترة ال -0

 ,listereosis, Q.fever., Leptospirosis, Heart water Disease, T.B)سنة  0تقل عن 

Brucellosis) 

يوم من االستيراد اجراء فحص مختبري لمرضى البروسيال والسل البقري واثبات عدم  70كذلك يجب قبل  -3

 .االصابة بهذين المرضين



 .يجب ان يكون الحيوان غير مصاب باالمراض وأالفات الجلدية -4

 .اللسلطات البيطرية قبل ادخال الحيوانات الى البلد على المستورد اجراء التلقيحات الالزمة والتي تحددها -0

 ب -4-تعليمات رقم 

  شروط استيراد األغنام والماعز ألغراض التربية

 اضافة الى الشروط العامة - أ

 .الشروط الخاصة -ب

 Blue Tongue, FMD, Rift)يجب ان يكون منشأ الحيوانات من دولة خالية من االمراض التالية . 7

Valley Fever-Scrapie, C.C.H.F,PPR.Pox Brucellosis) 

 ,Cortical Vesicular Excenthensa,Viberiosisيجب ان يثبت خلوها من األمراض التناسلية . 0

Trichomoniasis) 

 (.Heart water, Jhons Disease, Skin Disease)كذلك يجب ان يكون خالية من األمراض التالية . 3

 .الالزمة والتي تحددها السلطة البيطرية قبل ادخال الحيوانات الى البلد يجب اجراء كل التلقيحات. 4

 ج-4تعليمات رقم 

 شروط استيراد الحيوانات ألغراض الذبح

 .يجب ان يكون الحيوانات خالية من االمراض المعدية والخمجية واألمراض العابرة للحدود

 جاموس يجب ان تكون/ ابقار/المواشي -7

 Rift Valley fever C.B.P.P, BSE, CCPP,Cattle plague)التالية  خالية من االمراض• 

FMD,Brucellosis Skin disease Inter-&Exter-Parasite) 

 االغنام والماعز يجب ان تكون -ب

 Scrapie, C.C.P.P, PPR..Brucellosis Blue Tongue, FMD, Rift)خالية من االمراض التالية • 

Valley Fever.) 

 


