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الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم ) 1 ( ل�سنة 2012 

ب�ساأن حماية �سمك القر�ص من نوع اأبو �سياف

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

بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995، المعّدل بالمر�شوم بقانون 

رقم )12( ل�شنة 2000،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1996 بالت�شديق على اتفاقية التنوع البيولوجي،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، المعّدل بالمر�شوم بقانون رقم 

)8( ل�شنة 1997،

على  المحافظة  اتفاقية  على  بالم�شادقة   2002 ل�شنة   )9( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية،

وحماية  وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   ،2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى      

الثروة البحرية،

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

البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

الثروة  العامة لحماية  الهيئة  ب�شاأن كيفية مبا�شرة  ل�شنة 2005،  المر�شوم رقم )10(  وعلى 

البحرية والبيئة والحياة الفطرية لخت�شا�شاتها،

قرر االآتي

مادة )1(

نظرًا لندرة �شمك القر�س من نوع اأبو �شياف )Pristis Zijsorn(، ومن اأجل حمايته والحفظ 

ال�شيد  مياه  في  و�شيلة،  باأية  الأ�شماك،  من  النوع  هذا  �شيد  نهائيًا،  ُيحظر  له؛  الم�شتدام 

الداخلية والإقليمية لمملكة البحرين، مهما كان حجمه.

مادة )2(

اأيه  اأو   ،)Pristis Zijsorn( �شياف  اأبو  نوع  من  القر�س  اأ�شماك  وتــداول  وبيع  عر�س  ُيحظر 

اأجزاء منها في جميع اأ�شواق ومحالت البيع في مملكة البحرين.
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مادة )3(

يجب على جميع ال�شيادين ومرتادي البحر اللتزام بالتالي:

1- اإعادة اأ�شماك القر�س من نوع اأبو �شياف )Pristis Zijsorn( اإلى البحر فور �شيدها بطريقة  

عر�شية، وبذل اأق�شى جهد ممكن لتحا�شي نفوقها.

البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الإدارة  اإلى  المذكور  النوع  من  النافقة  الأ�شماك  ت�شليم   -2

بمواقع  تلك  اإبــالغ  اأو  الفطرية،  والحياة  والبيئة  البحرية  الثروة  لحماية  العامة  بالهيئة 

وتواريخ ر�شد تلك الأ�شماك النافقة.

مادة )4(

من  )ب(  البند  في  عليها  المن�شو�س  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  مخالفة  على  ُيعاقب 

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   ،2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  المر�شوم  من   )33( المادة 

وحماية الثروة البحرية.

مادة )5(

    على المدير العام لحماية الثروة البحرية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة )6(

    ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

                     عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص الهي�����ئة الع��امة لحماية الثروة    

 البح�����رية والب��ي��ئة والحياة الفطرية

�شدر بتاريخ: 30 ربيع الأول 1433هـ

المــــــوافــــــق: 22 فـــبرايــــــر 2012م


