
العدد: 3478 – الخميس 2 يوليو 2020

68

وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )74( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الِفْطرية، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

ل باملر�شوم بقانون رقم )8(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

ل�شنة 1997،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، 

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ باملوافقة على قانون )النظام(   2014 ل�شنة  القانون رقم )54(  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القرار رقم )94( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س 

ْبط الق�شائي، الأعلى للبيئة �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  اجلهاز  موظفو  ل  يُـخوَّ

ـْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم  ال�شَّ

 ،1997 ل�شنة  رقم )8(  بقانون  باملر�شوم  ل  واملعدَّ البيئة  ب�شاأن   1996 ل�شنة  رقم )21(  بقانون 

ل باملر�شوم بقانون  واملر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

ـد  2014 باملوافقة على قانون النظام املوحَّ 2000، والقانون رقم )54( ل�شنة  رقم )12( ل�شنة 

التعاون لدول اخلليج العربية، والقرارات  ب�شاأن املواد امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون  لدول جمل�س 

ال�شادرة تنفيذًا لهم، وهم:

فواز ح�شني علي احلمري2.�شادق �شالح ح�شن رحمة1.

ح�شن من�شور ح�شن من�شور4.ح�شني علي حممد مكي3.
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يو�شف يعقوب يو�شف مبارك عبداهلل6.حممد جعفر �شلمان عي�شى مزعل5.

عبداهلل اإبراهيم حممد حممد ح�شن8.عبداهلل حممد جا�شم حممد عبيدان 7.

زهرة حبيب عبداهلل10.جا�شم حممد نا�شر9.

اأحمد جا�شم بوح�شن12.علي مهدي اأمان11.

طالب عبداهلل حممد14.ر�شا اإبراهيم عي�شى13.

قابيل حممد جواد16.زينب اإبراهيم حبيب15.

علي عبداحل�شن الأ�شود18.ح�شني عبدعلي املقهوي17.

مرام حممد علي حبيب عا�شور20.ح�شني علي اأحمد غامن19.

ـد22.ح�شن حممد علي حممد عبدالر�شول21. عو�س عبداهلل علي �شويِّ

علي جعفر علي الكليتي24.حممد عبدالرحمن عثمان دعالة23.

حورية عي�شى ح�شن عبداهلل26.�شارة �شالح �شمالن مبارك �شمالن25.

�شيد ح�شني حممد عبداهلل28.ح�شن يو�شف اإ�شماعيل27.

�شعيد يو�شف �شوار30.اأحمد جا�شم بوح�شن29.

علي من�شور عبا�س32.فاطمة حممد نا�شر31.

ح�شني حميد من�شور34.علي عبداهلل عي�شى33.

ـاح35. ح�شني جواد ربيع علي36.حممد ح�شن ال�شيَّ

 

املادة الثانية

ُيـلغى القرار رقم )94( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س 

ـْبـط الق�شائي. الأعلى للبيئة �شفة ماأموري ال�شَّ

املادة الثالثة

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافــــــــــق: 29 يـونيــــــــو 2020م


