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مر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2012
ب�إن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة           
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم بقانون رق��م ( )2ل�سنة  1995ب�ش�أن حماية الحياة الفطرية ،المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،2000
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،المعدل بالمر�سوم بقانون رقم
( )8ل�سنة ،1997
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )50ل�سنة  2002ب�إن�شاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية ،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

ُين�ش�أ مجل�س ي�سمى « المجل�س الأعلى للبيئة » يلحق بمجل�س ال��وزراء .وي�صدر بت�شكيله
وتحديد مدة ع�ضويته مر�سوم  ،وي�شار �إليه في هذا القانون بكلمة « المجل�س ».
ويتولى المجل�س مبا�شرة االخت�صا�صات المخولة �إلى كل من:
 جهاز البيئة والوزير المخت�ص ب�شئون البيئة المن�صو�ص عليها في المر�سوم بقانون رقم( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة.
 الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المن�صو�ص عليها في المر�سوم بقانون رقم ()2ل�سنة 1995ب�ش�أن حماية الحياة الفطرية.
وللمجل�س على الأخ�ص و�ضع اال�ستراتيجية الم�ستقبلية للبيئة وللتنمية الم�ستدامة في مملكة
البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.

المادة الثانية

يكون للمجل�س جهاز تنفيذي ي�شكل برئا�سة رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمر�سوم
بناء على تر�شيح رئي�س المجل�س  ،ويتولى ت�صريف �شئون المجل�س الفنية والإداري��ة والمالية
وفق ًا للوائح المجل�س.
كاف من الموظفين ت�سرى عليهم �أحكام قانون
ويعاون الرئي�س التنفيذي نائب له وعدد ٍ
الخدمة المدنية وقانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد لموظفي الحكومة.
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المادة الثالثة

ي�صدر رئي�س المجل�س اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجل�س والجهاز التنفيذي له .

المادة الرابعة

تكون ق��رارات المجل�س نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من ال��وزارات والهيئات
والم�ؤ�س�سات وغيرها  ،وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها.

المادة الخام�سة

على كافة الوزارات والهيئات والم�ؤ�س�سات والأجهزة المعنية في المملكة �أن توافى الجهاز
التنفيذي للمجل�س بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودرا�سات الزمة لمبا�شرة �أعمال المجل�س.

المادة ال�ساد�سة

يكون للمجل�س اعتماد مالي يدرج �ضمن ميزانية مجل�س الوزراء.

المادة ال�سابعة

ت�ؤول �إلى المجل�س جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،وكذلك ما لها من حقوق وما عليها
من التزامات ،وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينقل الموظفون بالهيئة �إلى الجهاز التنفيذي للمجل�س بذات درجاتهم  ,وت�سري عليهم الأحكام
المن�صو�ص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الثامنة

ُيلغى المر�سوم بقانون رقم ( )50ل�سنة  2002ب�إن�شاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية ،كما ُيلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

المادة التا�سعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 9 :ذي القعدة 1433هـ
الموافق� 25 :ســبتمبر 2012م

نائب رئي�س مجل�س الوزراء
محمد بن مبارك �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

