
32
العدد: 2944 - الخمي�س 22 اأبريل 2010

�لهيئة �لعامة لحماية �لثروة �لبحرية و�لبيئة و�لحياة �لفطرية

قر�ر رقم )4 ( ل�سنة 2010

ب�ساأن تعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )13( ل�سنة 2005

ب�ساأن تنظيم �ل�سيد في جزر حو�ر و�لبحر �لإقليمي �لمحيط بها

رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

لمملكة  الإقليمي  البحر  ب�شاأن   ،1993 ل�شنة   )8( رقم  بقانون  المر�شوم  على  الطالع  بعد 

البحرين والمنطقة المتاخمة،

المعّدل  الفطرية  الحياة  حماية  ب�شاأن   ،1995 ل�شنة   )2( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

الثروة  لحماية  العامة  الهيئة  باإن�شاء   ،2002 ل�شنة   )50( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى      

البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المر�شوم رقم )41( ل�شنة 2002، ب�شاأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

والبيئة والحياة الفطرية المعّدل بالمر�شوم رقم )46( ل�شنة 2003،

وعلى المر�شوم رقم )45( ل�شنة 2002، بتعيين رئي�س للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 1996، ب�شاأن تو�شيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الوطنية 

الخا�شة بجزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها،

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 1996، ب�شاأن اعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها 

الحياة  حماية  ب�شاأن   ،1995 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  المر�شوم  لأحكام  وفقًا  محمية  منطقة 

الفطرية،

وبناًء على عر�س المدير العام لالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُي�شتبدل ن�س المادة )1( بالن�س الآتي:

ُيحظر ال�شيد بكميات تجارية وال�شيد الجائر في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها، 

كما ُيمنع ا�شتخدام اأية اأدوات اأو اآلت اأو مواد ت�شر بالثروة البحرية في هذه المنطقة، ويكون 

بخيط  التقليدي  ال�شيد  بطريقة  بها  المحيط  الإقليمي  والبحر  حوار  في جزر  الأ�شماك  �شيد 

العامة  الإدارة  اإل بموجب ترخي�س �شادر من  بالحظرة  ال�شيد  ال�شيد )ال�شنارة(. ول يجوز 

لحماية الثروة البحرية.
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مادة )2(

اليوم  وُيعمل به اعتبارًا من  القرار،  البحرية تنفيذ هذا  الثروة  العامة لحماية  الإدارة      على 

التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                عبد �هلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س �لهيئة �لعامة لحماية �لثروة �لبحرية

        و�لبيئة و�لحياة �لفطرية

�شدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1431هـ

المـــــوافـــــــق: 18 اأبـــــريــــــــــــــــل2010م


