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مجل�ص الوزراء

قرار رقم )44( ل�شنة  2011 

باإن�شاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي

رئي�س مجل�س الوزراء:

الكويت  اتفاقية  بالموافقة على  ل�شنة 1978  المر�شوم بقانون رقم )17(      بعد الطالع على 

الإقليمية للتعاون في حماية البيئة من التلوث والبروتوكول الملحق بها ،

    وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الحياة الفطرية، المعدل 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، المعدل بالمر�شوم بقانون رقم 

)8( ل�شنة 1997،

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

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

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

البحرية،

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

والبيئة والحياة الفطرية،

التراث  اتفاقية حماية  اإلى  البحرين  دولة  بان�شمام   1991 ل�شنة  رقم )3(  المر�شوم  وعلى      

العالمي الثقافي والطبيعي،

    وعلى المر�شوم رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�شاأن 

تغير المناخ لعام 1992،

    وعلى المر�شوم رقم )3( ل�شنة 1997 بالن�شمام اإلى اتفاقية الأرا�شي الرطبة ذات الأهمية 

الدولية وخا�شة بو�شفها ماآلف للطيور )رم�شار( لعام 1971،

    وعلى المر�شوم رقم )9( ل�شنة 1997 بالن�شمام اإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الت�شحر 

في البلدان التي تعاني من الجفاف ال�شديد اأو من الت�شحر وبخا�شة في اأفريقيا لعام 1994،

    وعلى المر�شوم رقم )46( ل�شنة 2003 باإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

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

البحرية والبيئة والحياة الفطرية لخت�شا�شاتها،

    وبناًء على عر�س رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

    وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

مادة )1(

     ُتن�شاأ لجنة ت�شمى » اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي« برئا�شة رئي�س الهيئة العامة 

لحماية  العامة  الإدارة  عام  مدير  وع�شوية  الفطرية،  والحياة  والبيئة  البحرية  الثروة  لحماية 

البيئة والحياة الفطرية نائبًا للرئي�س، وممثلين عن الجهات التالية ل تقل درجة كل منهم عن 

وكيل وزارة م�شاعد، وهي:

1- الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية )الثروة البحرية(.

2- هيئة �شئون الإعالم.

3- وزارة الثقافة.

4- وزارة التربية والتعليم. 

5- وزارة ال�شناعة والتجارة.

6- وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني .

7- جامعة البحرين.

8- غرفة تجارة و�شناعة البحرين .

رئي�س  قرار من  بت�شكيلها  وي�شدر  اللجنة،  يمثلها في ع�شوية  تر�شيح من  وتتولى كل جهة       

مجل�س الوزراء بناء على عر�س من رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة 

الفطرية.

     وتكون مدة الع�شوية في اللجنة �شنتين قابلة للتجديد.

مادة )2(

الوطنية  والأن�شطة  والبرامج  ال�شيا�شات  وتنفيذ  اإعــداد  على  الإ�شراف  اإلى  اللجنة  تهدف 

لال�شتمرار،  قابل  نحو  على  ا�شتخدامه  وت�شجيع  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  اإلى  الهادفة 

اإلى التحقق من ا�شتيفاء المملكة للتزاماتها الإقليمية والدولية ذات ال�شلة بالتنوع  بالإ�شافة 

الثنائية  التفاقيات  في  عليها  المن�شو�س  اللتزامات  الخ�شو�س  وجــه  وعلى  البيولوجي، 

والتفاقيات متعددة الأطراف، وفي �شبيل تحقيق اأهدافها، تتولى اللجنة اأداء المهام التالية :
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اأ -   اإعداد الإ�شتراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وعر�شها على مجل�س الوزراء 

للموافقة عليها، مع التحقق من �شمول وفاعلية البرامج والأن�شطة وتدابير الحماية الواردة 

فيها.

البيولوجي  للتنوع  الوطنية  العمل  وخطة  الإ�شتراتيجية  ومراجعة  وتحديث  تنفيذ  متابعة  ب-   

اآلية لتحديثها كلما  الموافقة عليها، وذلك ب�شورة دورية وو�شع  الوزراء  التي �شبق لمجل�س 

الأولويات  والخطة،  الإ�شتراتيجـية  تلك  تعك�س  اأن  �شمان  اأجل  من  ذلك  ال�شرورة  اقت�شت 

الوطنية والم�شتجدات العالمية ذات ال�شلة بالتنوع البيولوجي.

وت�شجيع  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  متطلبات  ودمج  لإدراج  الالزمة  الآليات  و�شع  ج-   

ا�شتخدامه على نحو قابل لال�شتمرار في ا�شتراتيجيات وخطط وبرامج القطاعات الأخرى 

الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  مع  م�شتمرة  ب�شورة  والتعاون  والتن�شيق  المملكة،  في 

المعنية ل�شمان تنفيذ تلك المتطلبات ب�شورة فاعلة.

د-    تحديد المواقع الأر�شية والبحرية ذات الأهمية البيئية الفائقة واقتراح اإعالنها كمناطق 

محمية ذات اأهمية اإقليمية اأو دولية كموقع رم�شار ومحمية المحيط الحيوي ومحمية التراث 

الطبيعي العالمي.

المناطق  منظومة  واإدارة  المحمية  المناطق  لختيار  توجيهية  مبادئ  و�شع  على  العمل   - هـ 

تجاه  المملكة  بالتزامات  الإيفاء  في  وي�شاهم  الوطنية  الأولويات  مع  يتوافق  بما  المحمية 

التفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناطق المحمية .

متعددة  والتفاقيات  الثنائية  التفاقيات  اإلى  البحرين   مملكة  ان�شمام  حول  الراأي  اإبداء   - و 

البحرين  ا�شتيفاء  من  والتحقق  البيولوجي،  التنوع  على  بالحفاظ  العالقة  ذات  الأطــراف  

مة اإليها وذلك من خالل الم�شاهمة في و�شع الت�شريعات  للتزاماتها تجاه التفاقيات المن�شّ

والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها ب�شورة فاعلة.

الإقليمية  التفاقيات  �شكرتارية  اإلى  دورية  ب�شورة  ترفع  التي  الوطنية  التقارير  ز-   مراجعة  

والدولية ذات ال�شلة بالتنوع البيولوجي.

ح-   التن�شيق مع الجهات العامة والخا�شة ذات ال�شلة لبلورة موقف وطني موحد يعك�س موقف 

الإقليمية  المحافل  في  البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة  البارزة  الق�شايا  تجاه  البحرين  مملكة 

اإبراز الجهود التي تبذلها المملكة  والدولية، وتعزيز الم�شاركة الفعالة للمملكة فيها بهدف 

للحفاظ على التنوع البيولوجي.

التنوع  على  الحفاظ  مجال  في  والتن�شيق  التعاون  اأطر  تعزيز  في  ت�شاهم  اآليات  اقتراح  ط-   

مجل�س  الخ�شو�س  وجه  وعلى  والدولية،  الإقليمية  والموؤ�ش�شات  الدول  باقي  مع  البيولوجي 

التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.
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القائم  الو�شع  تقييم ودعم وتطوير  اإلى  الهادفة  البيئية  الدرا�شات  تنفيذ  الإ�شراف على  ي-   

تهدد  قد  اأو  تهدد  التي  الب�شرية  الأن�شطة  وتحديد  البحرين  مملكة  في  البيولوجي  للتنوع 

ا�شتمرارية عنا�شره.

ك-   اقتراح الخطط والبرامج والأن�شطة الالزمة للنهو�س بالقدرات الب�شرية والفنية والمالية 

وت�شجيع  البيولوجي  التنوع  حماية  على  الحفاظ  تدابير  لتعزيز  الــالزمــة  والمعلوماتية 

ا�شتخدامه على نحو قابل لال�شتمرار في مملكة البحرين.

�شرائح  لدى مختلف  البيئي  بالوعي  النهو�س  في  ت�شاهم  التي  والبرامج  الخطط  اقتراح  ل-   

المجتمع البحريني باأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وت�شجيع م�شاركتهم في البرامج 

والأن�شطة ذات ال�شلة.

م-   القيام باأية اأعمال اأو مهام تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي قد ت�شند اإلى اللجنة بناء 

على تكليف من رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

مادة )3(

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�شفة دورية بما ل يقل عن اأربع مرات في ال�شنة اأو كلما اقت�شت 

ال�شرورة ذلك ، ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شاء اللجنة على اأن يكون من 

باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وت�شدر   ، الرئي�س  غياب  عند  نائبه  اأو  الرئي�س  بينهم 

اأ�شوات الأع�شاء الحا�شرين وفي حال الت�شاوي ُيرجح الجانب الذي منه الرئي�س اأو نائبه عند 

غياب الرئي�س .

لحماية  العامة  الهيئة  رئي�س  من  بقرار  ت�شدر  عملها  لنظام  داخلية  لئحة  اللجنة  وت�شع 

الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

مادة )4(

    على اللجنة اأن تختار في اأول اجتماع لها اأمينًا لل�شر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

من  يقدم  وما  اللجنة  اجتماعات  وقائع  يت�شمن  �شجل  باإعداد  يقوم  الفطرية  والحياة  والبيئة 

خالل  مرئية  وعــرو�ــس  وثائق  من  ت�شتعر�شه  ومــا  تقارير  من  اللجنة  تعده  ومــا  اقتراحات، 

اجتماعاتها، كما يقوم باأية مهام تكلفه بها اللجنة اأو رئي�شها.
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مادة )5(

والجهات  الــوزارات  من  والخت�شا�س  الخبرة  ذوي  من  منا�شبًا  تراه  بمن  ال�شتعانة  للجنة 

بهدف  جل�شاتها  لح�شور  العالقة،  ذات  المدني  المجتمع  موؤ�ش�شات  من  اأو  الأخرى  الحكومية 

ال�شتر�شاد باآرائهم دون اأن يكون لهم حق الت�شويت في مداولت اللجنة.

مادة )6(

الإقليمية  والمنظمات  البحرين  مملكة  في  والعامة  الخا�شة  الجهات  من  تطلب  اأن  للجنة      

اأو  والدولية التي تكون مملكة البحرين طرفًا فيها المعلومات والبيانات ذات ال�شلة باأعمالها، 

التي تحتاجها وت�شاعد في اإنجاز مهامها، وذلك وفقًا للطرق القانونية المتبعة.

مادة )7(

    ترفع اللجنة تقريرًا �شنويًا يت�شمن نتائج اأعمالها وتو�شياتها اإلى مجل�س الوزراء.

مادة )8(

– كل  والوزراء  الفطرية  والحياة  والبيئة  البحرية  الثروة  العامة لحماية  الهيئة  رئي�س      على 

فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

                                رئي�ص مجل�ص الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 6 �شعبان 1432هـ 

المــــوافــــــــق: 7 يــوليــــو 2011م 


