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 قانون رقم )27( ل�ضنة 2012

بالموافقة على ان�ضمام مملكة البحرين

اإلى اتفاقية ب�ضاأن التجارة الدولية

في الأنواع المهددة بالنقرا�ض من مجموعات

الحيوان والنبات الفطرية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

مجموعات  من  بالنقرا�س  المهددة  الأنـــواع  في  الدولية  التجارة  ب�شاأن  التفاقية  وعلى 

الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في وا�شنطن في 3 مار�س 1973 ومالحقها،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

المهددة  الأنواع  الدولية في  التجارة  ب�شاأن  اتفاقية  اإلى  البحرين  ان�شمام مملكة  ووفق على 

بالنقرا�س من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في وا�شنطن في 3 مار�س 1973 

ومالحقها، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                                            ملك مملكة البحرين

                        حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 17 رجب 1433هـ

الموافق: 7 يونيو 2012م
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