
 

  وزارة اإلسكان والبلديات والبيئة
  

   1996لسنة ) 6(قرار رقم 
  بشأن توصيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
  الخاصة بجزر حوار والبحر اإلقليمي المحيط بها

  
  

  : وزير اإلسكان والبلديات والبيئة
  رية، بشأن حماية الحياة الفط1995لسنة ) 2(بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم 

   بتشكيل الوزارة،1995لسنة ) 12(وعلى المرسوم األميري رقم 
م  وزراء  رق يس مجلس ال رار رئ ى ق سنة ) 16(وعل ار جزر حوار والبحر 1996ل شأن اعتب  ب

  اإلقليمي المحيط بها منطقة محمية،
  وعلى توصيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية،

    
  :قرر

  - 1 –مادة 
  

  .  أشكاله في جزر حوار والبحر اإلقليمي المحيط بهايمنع الصيد بجميع
  

  - 2 –مادة 
  :يمنع  أخذ بيض وفراخ الطيور التي تتكاثر في الجزر وهي

  ).شرياص حوار(  صقر الغروب - 1
  ).أبا الدمي(  عقاب السمك - 2
  ).اللوه(  غراب البحر السوقطري - 3
  ).الصر(  خطاف البحر - 4
  ).الخصيفي(  بلشون الصخر - 5
  

  – 3 –مادة 
  

ل                          ة، مث صيد التقليدي ا بطرق ال يكون صيد األسماك في جزر حوار والبحر اإلقليمي المحيط به
  .الحظرة واألقفاص والسنارة، ويمنع الصيد الجائر واستخدام األدوات المحظورة

  
  – 4 –مادة 

  
ات ال      رار بالعقوب ذا الق ام ه الف أحك ن يخ ل م ب آ ادة   يعاق ي الم ا ف صوص عليه ن ) 11(من م

دة ال تتجاوز              1995لسنة  ) 2(المرسوم بقانون رقم     ة، وهي الحبس م اة الطري ة الحي شأن حماي  ب
م        واز الحك ع ج وبتين، م اتين العق دى ه ارا أو إح سين دين ن خم ل ع ة ال تق هر وغرام ة أش ثالث

صيد أ             ة تكون محال لل ات فطري ة آائن صيد، وأي دات ال و االتجار موضوع   بمصادرة أدوات ومع
  .المخالفة

  
  – 4 –مادة 

  
  .يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

   العالقات العامة واإلعالم البيئي–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 
  مملكة البحرين– 32657: ب.  ص –17874351:  فاآس – 17875151: تف ها



 

  
  
  
  

  وزير االسكان والبلديات والبيئة
  خالد بن عبداهللا خليفة

  
   هـ1417 األولى جمادي 9: صدر بتاريخ 

  م1996 سبتمبر 22: الموافق
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