
 

 
  
  2000لسنة ) 12(مرسوم بقانون رقم 

  1995لسنة ) 2(بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 
  بشأن حماية الحياة الفطرية

  
  

  . البحرينةنحن حمد بن عيسى آل خليفة    أمير دول
  بعد االطالع على الدستور ،
  ، 1975لسنة ) 4(وعلى األمر األميري رقم 

   بتنظيم صيد األسماك، 1981لسنة ) 5(وعلى المرسوم بقانون رقم 
   بشأن حماية النخيل، 1983لسنة ) 20(وعلى المرسوم بقانون رقم 
   بشأن حماية الحياة الفطرية،1995لسنة ) 2(وعلى المرسوم بقانون رقم 
   بشأن البيئة ،1996لسنة ) 21(وعلى المرسوم بقانون رقم 

  وطنية لحماية الحياة الفطرية ، بإعادة تشكيل اللجنة ال1998لسنة ) 14(وعلى القرار رقم 
   على عرض وزير شئونه مجلس الوزراء واإلعالم،وبناء

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
  

  :رسمنا بالقانون اآلتي
  المادة األولى    

  
م           ) 10(، والمادة   4،  3،  1يستبدل بنصوص المواد     انون رق سنة  ) 2(فقرة أولى من المرسوم بق ل

  :طرية النصوص التالية  بشأن حماية الحياة الف1995
  

  ) : 1(مادة 
  

ا            رين آل منه في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة ق
  :ما لم يقتص السياق خالف ذلك

  .الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية: الهيئة
ة ال            : الجهة الحكومية المختصة      ر الهيئ ة أخرى غي ة حكومي ة جه ا في      أي ين الرجوع اليه تي يتع

  .حدود اختصاصاتها ومسئولياتها المقررة بموجب القوانين واللوائح
ة  اة الفطري ر او  : الحي وان أو طي ن حي ر والبحر م ي الب ة ف ات الفطري ة للكائن ة الطبيعي هي البيئ

  .نبات
  .أي حيوان أو طير أو نبات يعيش في بيئته الطبيعية: الكائنات الفطرية

  .هي المنطقة التي تحدد لحماية الحياة الفطرية : حمية المنطقة الم
  .أي جزء طبيعي أو مصنع مأخوذ من آائن فطري:  المنتج 
  .يعني عمليات البيع والعرض للبيع واالستيراد والتصدير: االتجار

  
  ) :3(مادة 
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سمى  ة ت شأ هيئ ة (تن اة الفطري ة الحي ة لحماي ة الوطني ري، ) الهيئ ديوان األمي وتختص وتلحق بال
لرئيس، وعدد   ل ونائب   ،بحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ويصدر مرسوم بتشكيل الهيئة من رئيس         

  .من األعضاء ال يقل من سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية الحياة الفطرية
  

ا تصدر                          ا وتوصياتها، آم ا، وإصدار قراراته ة تحدد نظام العمل فيه ة الئحة داخلي وتضع الهيئ
وظيفهم وتقاعدهم             ا لهيئة اللوائح المالية واإلدارية الخاصة بها، ويخضع موظفو الهيئة من حيث ت

  .لما يخضع له موظفو الديوان األميري 
  

  ) :4(مادة 
ادة   ام الم اة أحك م  ) 30(مع مراع انون رق سنة ) 21(من المرسوم بق ى 1996ل ة، عل شأن البيئ  ب

ي  ة ف اة الفطري ة الحي ة لحماي ة الوطني ف   الهيئ ع مختل سيق م اون والتن دافها التع ق أه بيل تحقي  س
ا        الجهات الحكومية المعنية وغيرها من الجهات ذات العالقة، وعلى األخص جهاز البيئة للقيام بم

  :يلي
  .  إعداد وتنفيذ السياسة العامة وإجراء الدراسات الالزمة لحماية الحياة الفطرية وتنميتها- 1
  . واللوائح التي تحقق حماية الحياة الفطرية وانمائها  اقتراح مشروعات القوانين- 2
سبة للتصديق         ة  دراسة االتفاقيات الدولية واإلقليمية الخاصة بالحياة الفطري         -3 رأي بالن داء ال  وإب

  .عليها أو االنضمام إليها 
رارات   - 4 ة الق صدر الهيئ ة ت ديات والبيئ كان والبل وزارة اإلس ة ب از البيئ ع جه سيق م   بالتن

ة مجلس  والت د موافق ك بع ا، وذل ة وإنمائه اة الفطري ة الحي ن أجل حماي ة م وصيات الالزم
  .الوزراء 

ة         - 5 اة الفطري ة الحي ى حماي   رصد مكونات الحياة الفطرية والظواهر التي تؤثر بشكل سلبي عل
  .وتحديد سبل مواجهتها

  .  دراسة طبيعة البيئة البحرية والبرية بقصد تحديد المناطق المحمية فيها- 6
ة،                         - 7 اة الفطري ة الحي دى الجمهور من أجل حماي وعي ل ة ال ى تنمي   العمل بمختلف الوسائل عل

ات                 ة الكائن ة، وحماي ات الطبيعي ع البيئ والمحافظة على التراث الطبيعي، واإلبقاء على تنوي
  .نواع النادرة منها، والمهددة باالنقراض، من حيوان أو طير او نباتطرية، خاصة األفال

  
  : فقرة أولى) 10(مادة

ادة ( م الم اة حك ع مراع ذ ) 4(م ة لتنفي رارات الالزم وائح والق ة الل صدر الهيئ انون، ت ذا الق من ه
  ):أحكام هذا القانون وعلى األخص

  
  المادة الثانية

  
م        سن ) 2(تضاف إلى المرسوم بقانون رق دتان             1995ة  ل ان جدي ة مادت اة الفطري ة الحي شأن حماي  ب

  :نصاهما اآلتيان) أ( مكررا 3 مكررا و3برقمي 
  
  
  

  : مكررا3مادة 
  

ة    ي تخصص لحماي ات الت ات واإلعان وال والهب ه األم ؤول الي ة صندوق خاص ت ي الهيئ شأ ف ين
  .و تؤدي له طبقا للقانونالحياة الفطرية وانمائها، وأية مبالغ أخرى قد تقرر له ميزانية الدولة، أ
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ة                    صندوق ميزاني ة ويكون لل اة الفطري ة الحي ويعهد بإدارة هذا الصندوق الى الهيئة الوطنية لحماي
ذلك من         خاصة تتكون مواردها من االعتمادات واإلعانات التي قد تقررها الحكومة للصندوق وآ

ا الخاصة األخر ة، ومن موارده ا الهيئ ي تقبله ات الت ة التبرعات والهب صندوق لجن دير ال ى، وي
  .برئاسة األمين العام ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة

  
  ):أ( مكررا 3مادة 

  
ين                      ري، ويكون األم ه مرسوم أمي اءة، يصدر بتعيين يكون للهيئة أمين عام من ذوي الخبرة والكف

ة و                ة والمالي ة واإلداري شئون الفني ذا      العام هو المسئول عن إدارة الهيئة وتصريف ال ام ه ا ألحك فق
ي صالتها     ضاء وف ام الق ة أم ل الهيئ ي تمثي ه، وف ذا ل صادرة تنفي رارات ال وائح والق انون والل الق

  .بالغير، ولألمين العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في بعض اختصاصاته
  

  المادة الثالثة
  

ة    ا(، أينما وردت في القانون، وبعبارة       )اللجنة(بكلمة  ) الهيئة(تستبدل آلمة  ة المعني ) لجهة الحكومي
ارة   ) 9،  5(الواردة في المادتين     ة             (وبعب ى توصية من اللجن اء عل ة بن ة المعني واردة في    ) الجه ال

ادتين  د 6(الم ارة )8، )3( بن ستبدل عب ا ت صة (، آم ة المخت ة الحكومي ارة ) الجه ة (بعب الجه
ة ة المعني ادتين )  الحكومي ي الم واردة ف انون) 1،7/ 6(ال وم بق ن المرس م م سنة ) 2( رق  1995ل

  .بشأن حماية الحياة الفطرية 
  

  المادة الرابعة
  

  . بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية1998لسنة ) 14(يلغى القرار رقم 
  

  المادة الخامسة
  

وزراء  ى ال ا يخصه –عل ل فيم ي   – آ شره ف اريخ ن ن ت ه م ل ب انون، ويعم ذا الق ام ه ذ أحك  تنفي
  .ةالجرية الرسمي

  
   البحرينة أمير دول

   آل خليفةعيسىحمد بن 
  

  :صدر في قصر الرفاع
   هـ1421 ربيع األول 10بتاريخ 
  م2000 يونيو 12: الموافق
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