قوائم الدول التي يتم استيراد الحيوانات ومنتجاتها
ٌتم تقٌٌم إمكانٌة استٌراد الحٌوانات الحٌة ومنتجاتها من أي دولة مصدرة باالعتماد على عدة متؽٌرات والتً ٌمكن إجمالها
على النحو التالٌة -:
 )1الوضع الصحً فً الدول المصدره من حٌث تواجد أمراض وبائٌة ومعدٌة والتً تشكل خطورة فً حال إنتقالها عبر
الحٌوانات الحٌة أو منتجاتها.
 )2توفر تقارٌر رسمٌة تبٌن إلتزام الدولة المصدره فً نظم التبلٌػ عن األمراض فً مكتب األوبئة الدولً.
 )3السٌاسة المتبعة فً الدولة المصدرة للتعامل مع المرض ومدى مصداقٌة تلك الدولة فً التنفٌذ.
 )4نوع وطبٌعـة المرض أو المسبب المرضً من حٌث وبائٌته ،طرٌقة وسرعة انتشاره ..الخ.
 )5خطورة المرض المباشرة وؼٌر المباشرة على اإلنسان أو الحٌوان أو البٌئة.
 )6نوع الحٌوان أو المنتج الحٌوانً المطلوب استٌراده 0
أن ؼالبٌـة النقـاط السابقـة هً دٌنامٌكٌة فً طبٌعتها وال ٌتم وضع جدول ثابت ٌصلح لكل زمان ومكان ومادة  ،الـدول
والسلـع التً ٌمنـع أو ٌسمـح باستٌـرادها ولؽاٌة تارٌخ  2003/12/31مبٌنة بالجداول التالٌة _:
 -1قائمة الدول المحظورة اإلستٌراد منها على خلفٌة مرض جنون البقر
الدولــــــــة المصـــــــدرة
برٌطانٌا ،اٌرلندا  ،سوٌسرا ،البرتؽال ،بلجٌكا،
لوكسمبورغ ،الدنمارك ،اٌطالٌا ،ألمانٌا ،اسبانٌا ،لوخنشتاٌن ،
سلوفاكٌا ،الٌابان ،فنلندا ،سلوقانٌا ،النمسا ،اسرائٌل ،التشٌك،
بولندا ،كندا

المــــواد الممنوعـــــــة
األبقار الحٌة ،اللحوم الطازجة والمبردة ومشتقاتها من
دهون ومساحٌق اللحم والعظم ومركزات األعالؾ التً تدخل
فً تركٌبها مسحوق اللحم والعظم 0

 -2قائمة الدول التً ٌتم السماح بإستٌراد المجترات الحٌة منها حالٌا0
الدولــــــــة المصـــــــــدرة
سورٌا  ،رومانٌا  ،استرالٌا  ،مولدافٌا  ،أوكرانٌا  ،أوروؼوي  ،أرجنتٌن ( جنوب خط عرض  ) 42السوٌد  ،برازٌل
(المناطق الخالٌة من مرض الحمى القالعٌة)

 -3قائمة الدول التً ٌتم السماح بإستٌراد الدواجن ولحومها الطازجة وطٌور الزٌنة منها حالٌا.
الدولـــــــــة المصـــــــــــدرة
سورٌا  ،مصر  ،تركٌا  ،لبنان  ،قبرص  ،برازٌل  ،فرنسا  ،بلجٌكا  ،تشٌك  ،هولندا  ،األرجنتٌن  ،جواٌانا الفرنسٌة ،
برٌطانٌا  ،وبعض الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 -4قائمة الدول التً ٌتم السماح باستٌراد اللحوم الحمراء منها حالٌا 0
الدولـــــــــــة المصــــــــدرة
السودان  ،الهند  ،استرالٌا  ،نٌوزٌالندا  ،األرجنتٌن  ،البرازٌل  ،روسٌا  ،كازاخستان  ،داؼستان  ،الصٌن  ،منؽولٌا ،
األمارات العربٌة المتحدة

 -5الدول التً ٌتم السماح باستٌراد الحٌوانات البرٌة وحٌوانات السٌرك والمعارض والزواحؾ منها 0

الدولة المصدرة

جمٌع الدول ( عدا الدول الموبؤءة بأمراض تمنع
اإلستٌراد بسببها )

مالحظات
 جمٌـع الحٌوانات البرٌة تخضع للموافقةالمسبقة من الجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعة
 جمٌـع الحٌوانات البرٌة الخاضعة ألتفاقٌةتنظٌم ومنع األتجــار ٌلزمهـا شهادة
( ) CITES

 -6الدول التً ٌتم السماح بإستٌراد الخٌول منها 0
الدولـــــــة المصـــــدرة

جمٌع الدول ( عدا الدول المؤبؤءة بأمراض قائمة أ)
و (مصر محلٌا )

شروط إدخال الخيل
 من كافة الدول ٌطلب إجراء فحوصالخٌل المعتمدة
 التحصٌن ضد انفلونزا الخٌل التحصٌن ضد حمى وادي النٌل للدولالموبؤءة

