١

قانون رقم  ٤لسنة ١٩٩٤
بإصدار قانون في شأن البيئة )*(
باسم الشعب
رئيس الجمھورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه  ،و قد أصدرناه :
)المادة األولي (
مع مراعاة القواعد و األحكام الواردة في القوانين الخاصة  ،يعم.ل بأحك.ام الق.انون المراف.ق ف.ي ش.أن
البيئة ٠وعلي المنشآت القائمة وقت صدور ھذا القانون توفيق أوضاعھا وفقا ألحكام.ه ،خ.الل ث.الث
سنوات اعتبارا من تاريخ نشر الئحته التنفيذية  .و بم.ا ال يخ.ل بتطبي.ق أحك.ام الق.انون رق.م ٤٨لس.نة
 ١٩٨٢في شأن حماية نھر النيل و المجارى المائية من التلوث .
و يجوز لمجل.س ال.وزراء بن.اء عل.ي ع.رض ال.وزير المخ.تص بش.ئون البيئ.ة م.د ھ.ذه المھل.ة لم.دة ال
تج..اوز ع..امين عل..ي األكث..ر إذا دع..ت الض..رورة ذل..ك و تب..ين لمجل..س ال..وزراء جدي..ة اإلج..راءات الت..ي
اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
) المادة الثانية (
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخ.ذ رأى مجل.س
إدارة جھاز شئون البيئة – الالئحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة ال تجاوز ستة أشھر من ت.اريخ
العمل به.
وعلي الوزراء كل فيما يخص.ه  ،إص.دار المع.دالت و النس.ب الالزم.ة لتنفي.ذ أحك.ام الب.اب الث.اني م.ن
القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة )  ( ٥وذلك خالل المدة المشار إليھا في الفقرة السابقة .
)المادة الثالثة (
يلغي القانون رقم )  ( ٧٢لسنة  ١٩٦٨في شأن من.ع تل.وث مي.اه البح.ر بالزي.ت ،كم.ا يلغ.ي ك.ل حك.م
يخالف أحكام القانون المرافق.
) المادة الرابعة (
ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية  ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة  ،و ينفذ كقانون من قوانينھا،
صدر برئاسة الجمھورية في  ١٥شعبان سنة  ١٤١٤ه ) ٢٧يناير سنة  ١٩٩٤م (
حسني مبارك
)*(الجريدة الرسمية العدد  ٥في ١٩٩٤/٢/٣

١

٢

قانون في شأن البيئة
باب تمھيدى
الفصل األول
أحكام عامة
) مادة ( ١
يقصد في تطبيق أحكام ھذا القانون باأللفاظ و العبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منھا :
 – ١البيئة :
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بھا م.ن ھ.واء و م.اء و
تربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت .
 – ٢الھواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة  ،و ف.ي أحك.ام ھ.ذا الق.انون ھ.و
الھواء الخارجي و ھواء أماكن العمل وھواء األماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة .
 – ٣االتفاقية :
االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام  ١٩٧٨ / ٧٣وكذا االتفاقيات الدولية التي تنضم
إليھا جمھورية مص.ر العربي.ة ف.ي مج.ال حماي.ة البيئ.ة البحري.ة م.ن التل.وث و التع.ويض ع.ن ح.وادث
التلوث .
 – ٤المكان العام :
المكان المعد الستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس ألي غرض من األغراض .
 – ٥المكان العام المغلق :
المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي ال يدخله الھواء إال من خالل منافذ معدة لذلك .
و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
 – ٦المكان العام شبه المغلق :
المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالھواء الخارجي بما يحول دون إغالقه
كلية .

 – ٧تلوث البيئة ): (١

٢

٣

كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي اإلضرار بصحة اإلنس.ان والت.أثير
على ممارسته لحياته الطبيعية  ،أو اإلضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى "
البيولوجى" .
 – ٨تدھور البيئة :
التأثير علي البيئ.ة بم.ا يقل.ل م.ن قيمتھ.ا أو يش.وه م.ن طبيعتھ.ا البيئي.ة أو يس.تنزف مواردھ.ا أو يض.ر
بالكائنات الحية أو باآلثار .
 – ٩حماية البيئة :
المحافظة علي مكونات البيئة و االرتقاء بھا  ،و منع ت.دھورھا أو تلوثھ.ا أو اإلق.الل م.ن ح.دة التل.وث
وتش..مل ھ..ذه المكون..ات الھ..واء و البح..ار و المي..اه الداخلي..ة متض..منة نھ..ر الني..ل و البحي..رات و المي..اه
الجوفية واألراضى  ،و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية األخري.
 – ١٠تلوث الھواء ): (٢
كل تغير في خص.ائص ومواص.فات الھ.واء الطبيع.ي يترت.ب علي.ه خط.ر عل.ي ص.حة اإلنس.ان أو عل.ى
البيئ.ة س..واء ك.ان ھ..ذا التل..وث ناتج.ا ع..ن عوام.ل طبيعي..ة أو نش..اط إنس.اني  ،بم..ا ف.ي ذل..ك الضوض..اء
والروائح الكريھة.
 – ١١مركبات النقل السريع :
ھي السيارات و الجرارات و الدراجات اآللية و غير ذلك من اآلالت المعدة للسير علي الطرق العام.ة
.
 – ١٢التلوث المائي :
إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج
عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية  ،أو يھ.دد ص.حة االنس.ان أو يع.وق األنش.طة المائي.ة بم.ا ف.ي
ذلك صيد األسماك و األنشطة السياحية أو يفسد صالحية مياه البحر لالس.تعمال أو ي.نقص م.ن التمت.ع
بھا أو يغير من خواصھا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  - ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) (٢مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

 – ١٣المواد و العوامل الملوثة :

٣

٤

أى م..واد ص..لبة أو س..ائلة أو غازي..ة أو ضوض..اء أو إش..عاعات أو ح..رارة أو اھت..زازات تن..تج بفع..ل
اإلنسان و تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي تلوث البيئة أو تدھورھا .
 – ١٤المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفھا في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصھا أو
االسھام في ذلك بطريقة مباش.رة أو غي.ر مباش.رة عل.ي نح.و يض.ر باإلنس.ان أو ب.الموارد الطبيعي.ة أو
بالمي.اه البحري.ة أو تض..ر بالمن.اطق الس.ياحية أو تت..داخل م.ع االس.تخدامات األخ..ري المش.روعة للبح..ر
ويندرج تحت ھذه المواد :
) أ ( الزيت أوالمزيج الزيتي .
) ب ( المخلف..ات الض..ارة و الخط..رة المنص..وص عليھ..ا ف..ي االتفاقي..ات الدولي..ة الت..ي ت..رتبط بھ..ا
جمھورية مصر العربية .
) ج ( أية مواد أخري ) صلبة – سائلة – غازية ( وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لھذا القانون.
) د ( النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
) ھـ ( العبوات الحربية السامة .
) و ( ما ھو منصوص عليه في االتفاقية و مالحقھا .
 – ١٥الزيت :
جميع أشكال البت.رول الخ.ام و منتجات.ه  .و يش.مل ذل.ك اي ن.وع م.ن أن.واع الھي.دروكربونات الس.ائلة
وزي..وت التش..حيم وزي..وت الوق..ود و الزي..وت المك..ررة و زي..ت األف..ران و الق..ار و غيرھ..ا م..ن الم..واد
المستخرجة من البترول أو نفاياته .
 – ١٦المزيج الزيتي :
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على  ١٥جزءاً في المليون .
 -١٧مياه اإلتزان غير النظيفة ) مياه الصابورة غير النظيفة ( :
المياه الموجودة داخل صھريج على السفينة إذا كانت محتوياتھا من الزيت تزيد عل.ى  ١٥ج.زءاً ف.ى
المليون .

 – ١٨المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة االنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا عل.ي البيئ.ة مث.ل الم.واد
المعدية أو السامة أو القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة .

٤

٥

 – ١٩النفايات الخطرة :
مخلفات األنشطة و العمليات المختلف.ة أو رمادھ.ا المحتفظ.ة بخ.واص الم.واد الخط.رة الت.ي ل.يس لھ.ا
استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة العالجية والنفايات الناتجة ع.ن
تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و األدوية أو المذيبات العضوية أو األحب.ار و األص.باغ

و

الدھانات .
 – ٢٠تداول المواد :
كل ما يؤدى إلي تحريكھا بھدف جمعھا أو نقلھا أو تخزينھا أو معالجتھا أو استخدامھا .
 – ٢١إدارة النفايات :
جمع النفايات و نقلھا و إعادة تدويرھا و التخلص منھا .
 – ٢٢التخلص من النفايات :
العمليات التي ال تؤدي إلي استخالص المواد أو إعادة استخدامھا  ،مث.ل الطم.ر ف.ي األرض أو الحق.ن
العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجي.ة أو المعالج.ة الفيزيائي.ة الكيمائي.ة

أو

التخزين الدائم أو الترميد .
 – ٢٣إعادة تدوير النفايات :
العمليات التي تسمح باس.تخالص الم.واد أو إع.ادة اس.تخدامھا  ،مث.ل االس.تخدام كوق.ود أو اس.تخالص
المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
 – ٢٤المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليھا في االتفاقية الدولية لعام . ١٩٧٨ /١٩٧٣
 – ٢٥تسھيالت االستقبال :
التجھيزات و المعدات و األحواض المخصصة ألغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف الم.واد
الملوث..ة أو مي..اه االت..زان  ،وك..ذلك التجھي..زات الت..ي توفرھ..ا الش..ركة العامل..ة ف..ي مج..ال ش..حن

و

تفريغ المواد البترولية أو غيرھا من الجھات اإلدارية المشرفة علي المواني والممرات المائية .

 – ٢٦التصريف ):(١
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منھا في نھر الني.ل
و المجاري المائية  ،أو مي.اه البح.ر اإلقليم.ي أو المنطق.ة االقتص.ادية الخالص.ة أو البح.ر ،م.ع مراع.اة
المستويات واألحم.ال النوعي.ة للتل.وث المح.ددة ل.بعض الم.واد وفق.ا لم.ا تبين.ه الالئح.ة التنفيذي.ة لھ.ذا

٥

٦

القانون  ،وما يحدده جھاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجھ.ات ذات الص.لة وذل.ك بم.ا ال يخ.الف أحك.ام
ھذا القانون والئحته التنفيذية .
 – ٢٧اإلغراق :
) أ ( كل إلقاء متعمد في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوث.ة أو
الفضالت من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر األرضية
.
) ب( كل إغراق متعمد في البحر اإلقليمي أو المنطقة اإلقتص.ادية الخالص.ة أو البح.ر للس.فن

أو

التركيبات الصناعية أو غيرھا .
ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التى تكون جمھورية مصر العربية طرفا ً فيھ.ا  ،ال يع.د إغراق.ا ً
وض..ع م..واد ف..ى البح..ر لغي..ر غ..رض ال..تخلص منھ..ا مث .ل الك..ابالت واألنابي..ب وأجھ..زة البح..ث العلم..ى
والرصد وغيرھا ).(٢
 – ٢٨التعويض ): (٣
يقصد به التعويض عن كل األضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي مخالفة أحكام القوانين
وك..ذلك االتفاقي..ات الدولي..ة الت..ى تك..ون جمھوري..ة مص..ر العربي..ة طرف..ا فيھ..ا  ،أو ع..ن ح..وادث التل..وث
بالمواد السامة وغيرھا من المواد الضارة  ،أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جن.وح الس.فن أو
اصطدامھا أو التى تقع خالل شحنھا وتفريغھ.ا  ،أو ع.ن أي.ة ح.وادث أخ.رى  ،ويش.مل التع.ويض جب.ر
األضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصالح البيئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/ ٣/ ١
) (٢مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/ ٣ / ١
) (٣مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣ / ١

 – ٢٩وسائل نقل الزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجھزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقل.ه او
غيرھا من أجھزة الضخ والمعدات الالزمة الستعمال ھذه األنابيب.
 -٣٠السفينة :

٦

٧

أي وحدة بحرية عائمة من آي طراز أو تس.ير ف.وق الوس.ائد الھوائي.ة أو المنش.آت المغم.ورة ,وك.ذلك
كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بھدف مزاول.ة نش.اط تج.ارى أو ص.ناعي
أو سياحي أو علمي .
 -٣١السفينة الحربية :
ھي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة م.ا وتحم.ل العالم.ات الخارجي.ة الممي.زة لھ.ا وتك.ون تح.ت
قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلھا طاقم خاضع لضوابط االنضباط العسكري بھا
.
 -٣٢السفينة الحكومية :
ھي السفينة التي تملكھا الدولة وتقوم بتشغيلھا أو استخدامھا ألغراض حكومية وغير تجارية .
 -٣٣ناقلة المواد الضارة :
السفينة التي بنيت أصال أو التي عدل تصميمھا لتحمل ش.حنات م.ن م.واد ض.ارة س.ائبة وتش.مل ك.ذلك
ناقالت البترول عند شحنھا كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا ألحكام الفصل األول من الب.اب
الثالث من ھذا القانون .
 – ٣٤المنشأة :
يقصد بھا المنشآت التالية :
•

المنش..آت الص..ناعية الخاض..عة ألحك..ام الق..انونين رقم..ي  ٢١لس..نة  ١٩٥٨و  ٥٥لس...نة
١٩٧٧

•

المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام القانونين رقمي  ١لسنة  ١٩٧٣و  ١لسنة .١٩٩٢

•

منش..آت إنت..اج و تولي..د الكھرب..اء الخاض..عة ألحك..ام الق..وانين أرق..ام  ١٤٥لس..نة ١٩٤٨
و  ٦٣لسنة  ١٩٧٤و  ١٢و  ١٣و  ٢٧لسنة  ١٩٧٦و  ١٠٣لسنة . ١٩٨٦

•

منشآت المناجم والمحاجر والمنش.آت العامل.ة ف.ى مج.ال الكش.ف ع.ن الزي.ت و اس.تخراجه
ونقل...ه واس...تخدامه  ،الخاض...عة ألحك...ام الق...وانين أرق...ام  ٦٦لس...نة  ١٩٥٣و  ٨٦لس...نة
 ١٩٥٦و  ٦١لسنة  ١٩٥٨و  ٤لسنة . ١٩٨٨

•

جميع مشروعات البنية األساسية .

•

أي منش..أة أخ..ري أو نش..اط أو مش..روع يحتم.ل أن يك..ون لھ..ا ت..أثير ملح..وظ عل..ي البيئ..ة ،
و يصدر بھا قرار من جھاز شئون البيئة بعد االتفاق مع الجھة اإلدارية المختصة ..

 – ٣٥شبكات الرصد البيئي :

٧

٨

الجھات التي تقوم في مجال اختصاصھا بما تضم من محطات ووح.دات عم.ل برص.د مكون.ات

و

ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجھات المعنية بصفة دورية .
 – ٣٦تقويم التأثير البيئي :
دراسة وتحليل الج.دوى البيئي.ة للمش.روعات المقترح.ة الت.ي ق.د ت.ؤثر إقامتھ.ا أو ممارس.تھا لنش.اطھا
علي سالمة البيئة و ذلك بھدف حمايتھا .
 – ٣٧الكارثة البيئية :
الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فع.ل اإلنس.ان و ال.ذي يترت.ب علي.ه ض.رر ش.ديد بالبيئ.ة وتحت.اج
مواجھته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية .
 – ٣٨الجھة اإلدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
ھي إحدى الجھات التالية كل فيما يخصھا :
) أ ( جھاز شئون البيئة .
)ب( الھيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية). (١
)ج( ھيئة قناة السويس .
)د ( ھيئات المواني بجمھورية مصر العربية .
) ھـ ( الھيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
) و ( الھيئة المصرية العامة للبترول .
) ز ( اإلدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
) ح ( الھيئة العامة للتنمية السياحية .
) ط ( الجھات األخرى التي يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

٣٩ـ المنطقة الساحلية ): (١
المنطق..ة الممت..دة م..ن ش..واطئ جمھوري..ة مص..ر العربي..ة ش..املة البح..ر االقليم..ي والمنطق..ة االقتص..ادية
الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق ال.ذي يت.أثر بالبيئ.ة

٨

٩

البحرية ويؤثر فيھا بما ال يجاوز مسافة " ٣٠ك.م" لل.داخل ف.ي المن.اطق الص.حراوية م.ا ل.م تعت.رض
ھذه المسافة أية عوائق طبوغرافية ،وفي الدلتا حتى خط كنتور " ٣ +متر".
وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منھا في ضوء ظروفھا الطبيعية ومواردھ.ا البيئي.ة
بما ال يقل عن " ١٠كم" إلى الداخل من خط الشاطئ .
٤٠ـ اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية ):(٢
أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجھات ذات الصلة للتنسيق فيما بينھا على نحو يكفل المحافظة على
البيئة بالمناطق الساحلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) (٢مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

الفصل الثاني
جھاز شئون البيئة
) مادة ( ٢

٩

١٠

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جھاز لحماية و تنمية البيئة يسمي " جھاز شئون البيئة " و تك.ون ل.ه
الشخصية االعتبارية العامة  ،و يتبع الوزير المختص بشئون البيئ.ة  ،و تك.ون ل.ه موازن.ة مس.تقلة ،
و يك..ون مرك..زه مدين..ة الق..اھرة  ،و ينش..أ بق..رار م..ن ال..وزير المخ..تص بش..ئون البيئ..ة ف..روع للجھ..از
بالمحافظات  ،و تكون األولوية للمناطق الصناعية .
) مادة ( ٣
يعين رئيس الجھاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء
و يصدر بھذا التعيين قرار من رئيس الجمھورية متضمنا معاملته المالية.
) مادة ( ٤
يحل جھاز شئون البيئة محل الجھاز المنشأ بقرار رئيس الجمھورية رقم  ٦٣١لسنة  ١٩٨٢فيما له
من حقوق و ما عليه من التزامات  ،و ينقل الع.املون بھ.ذا الجھ.از ب.درجاتھم و أق.دمياتھم إل.ي جھ.از
شئون البيئة .
) مادة ( ٥
يقوم جھاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخط.ط الالزم.ة للحف.اظ عل.ي البيئ.ة

و

تنميتھ..ا ومتابع..ة تنفي..ذھا بالتنس..يق م..ع الجھ..ات اإلداري..ة المختص..ة  ،ول..ه أن يض .طلع بتنفي..ذ بع..ض
المشروعات التجريبية .
ويكون الجھاز الجھة القومية المختصة بدعم العالق.ات البيئي.ة ب.ين جمھوري.ة مص.ر العربي.ة و ال.دول
و المنظمات الدولية و اإلقليمية .
و يوص..ي الجھ..از باتخ..اذ اإلج..راءات القانوني..ة الالزم..ة لالنض..مام إل..ي االتفاقي..ات الدولي..ة و اإلقليمي..ة
المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات القوانين و القرارات الالزمة لتنفيذ ھذه االتفاقيات .
و للجھاز في سبيل تحقيق أھدافه :
إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أھداف الجھاز و إبداء ال.رأي ف.ي التش.ريعاتالمقترحة ذات العالقة بالمحافظة علي البيئة .
إع.داد الدراس..ات ع..ن الوض..ع البيئ..ي و ص..ياغة الخط..ة القومي..ة لحماي..ة البيئ..ة و المش..روعات الت..يتتضمنھا و إعداد الموازنة التقديرية لكل منھا و كذلك الخرائط البيئي.ة للمن.اطق العمراني.ة و المن.اطق
المخطط تنميتھا ووضع المع.ايير الواج.ب االلت.زام بھ.ا عن.د تخط.يط وتنمي.ة المن.اطق الجدي.دة و ك.ذلك
المعايير المستھدفة للمناطق القديمة .
 وضع المعايير و االشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت االلتزام بھا قبل اإلنشاءو أثناء التشغيل .

١٠

١١

 حصر المؤسسات و المعاھد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسھم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظةعلي البيئة و االستفادة منھا في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادھا.
 المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير و االش.تراطات الت.ي تلت.زم األجھ.زة و المنش.آت بتنفي.ذھا و اتخ.اذاإلجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لھذه المعايير و الشروط .
 وضع المعدالت و النسب واألحمال النوعية للملوثات و التأكد من االلتزام بھا ). (١ جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغييرات التي تطرأ عليه بصفة دوريةبالتع..اون م..ع مراك..ز المعلوم..ات ف..ي الجھ..ات األخ..رى و تقويمھ..ا و اس..تخدامھا ف..ي اإلدارة

و

التخطيط البيئي و نشرھا .
 وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات . إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة )  ( ٢٥من ھذا القانون  ،و التنس.يق ب.ينالجھات المعنية العداد برامج مواجھة الكوارث البيئية .
 إعداد خطة للتدريب البيئي و اإلشراف علي تنفيذھا . المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و االستفادة من بياناته . إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرھا بصفة دورية . وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذھا . التنسيق مع الجھات األخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة . إدارة المحميات الطبيعية واإلشراف عليھا . إعداد مشروعات الموازنة الالزمة لحماية و تنمية البيئة . متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية و اإلقليمية المتعلقة بالبيئة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/ ٣/ ١

اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع األنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث .تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث .التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممول.ة م.ن المنظم.ات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سالمة البيئة .
-المشاركة في إعداد خطة تأمين البالد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة

١١

١٢

إعداد إستراتيجية لإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية ).(١االش..تراك م..ع وزارة التربي..ة و التعل..يم ف..ي إع..داد ب..رامج تدريبي..ة لحماي..ة البيئ..ة ف..ي نط..اق ب..رامجالدراسة المختلفة في مرحلة التعليم األساسي .
إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمھورية و مجلس الوزراء و ت.ودع نس.خةمن ھذا التقرير مجلس الشعب .
) مادة ( ٦
يشكل مجلس إدارة جھاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
 الرئيس التنفيذي لجھاز شئون البيئة  ،و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة . ممثل عن كل من ست وزارات يختارھ.ا رئ.يس مجل.س ال.وزراء م.ن ال.وزارات المعني.ة بالبيئ.ة ،على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على األقل ويختاره الوزير المختص .
 أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارھما الوزير المختص بشئون البيئة . ثالثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون باإلتفاق مع الوزير المخ.تصبشئون البيئة .
 أحد العاملين بجھاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العلي.ا و يخت.اره ال.وزير المخ.تص بش.ئونالبيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجھاز .
 رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

 ثالثة من ممثلي قطاع األعمال العام يختارھم الوزير المختص بشئون البيئة . اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارھما الوزير المختص بشئون البيئة .ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليھا
 ،كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخب.رة ل.دى بح.ث مس.ائل معين.ة  ،دون أن يك.ون
ألى منھم صوت معدود فى المداوالت .
ويجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لج.ان استش.ارية م.ن الخب.رات المتخصص.ة لدارس.ة موض.وعات معين.ة
كما يجوز للمجلس أن يعھد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمھمة محددة .

١٢

١٣

) مادة (٧
مجلس إدارة الجھاز ھو السلطة العليا المھيمنة على شئون الجھاز وتصريف أموره ووضع السياس.ة
العامة التي يسير عليھا  ،وله أن يتخذ من القرارات م.ا ي.راه الزم.ا لتحقي.ق األھ.داف الت.ي أنش.ئ م.ن
أجلھا  ،وفى إطار الخطة القومية  ،وذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لھذا القانون .
)مادة ( ٨
يجتمع مجلس اإلدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على األق.ل ك.ل ثالث.ة أش.ھر أو إذا طل.ب نص.ف
أعضاء المجل.س ذل.ك وتك.ون اجتماع.ات مجل.س اإلدارة ص.حيحة بحض.ور أغلبي.ة أعض.ائه  ،وتص.در
القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين والمص.وتين وعن.د تس.اوى األص.وات ي.رجح الجان.ب ال.ذى من.ه
الرئيس .
) مادة ( ٩
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجھ.از أو وج.ود م.انع لدي.ه يح.ل محل.ه ف.ى مباش.رة أختصاص.اته
نائب رئيس مجلس اإلدارة .
) مادة ( ١٠
يمثل رئيس مجلس اإلدارة الجھاز فى عالقاته بالغير وأمام القضاء .
) مادة ( ١١
يكون الرئيس التنفي.ذى لجھ.از ش.ئون البيئ.ة مس.ئوال ع.ن تنفي.ذ السياس.ة العام.ة الموض.وعة لتحقي.ق
أغراض الجھاز  ،وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة  ،وتحدد الالئح.ة التنفيذي.ة لھ.ذا الق.انون اختصاص.اته
األخرى .

) مادة ( ١٢
يكون لجھ.از ش.ئون البيئ.ة أم.ين ع.ام  ،ين.دب م.ن ب.ين الع.املين بالجھ.از م.ن ش.اغلى الوظ.ائف العلي.ا
بق..رار م..ن ال..وزير المخ..تص بش..ئون البيئ..ة  ،بع..د أخ..ذ رأى ال..رئيس التنفي..ذى  ،ويع..اون األم..ين الع..ام
رئيس الجھاز ويعمل تحت إشرافه .
) مادة ( ١٣
يك.ون لل..رئيس التنفي..ذى لجھ.از ش..ئون البيئ..ة س.لطة ال..وزير المنص..وص علي.ه ف..ى الق..وانين والل..وائح
بالنسبة للعاملين بالجھاز .
كما يكون ألمين عام الجھاز بالنسبة الى ھؤالء سلطة رئيس القطاع .

١٣

١٤

)مادة  ١٣مكرراً(): (١
)أ( تنشأ لجنة عليا للقيد واالعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر في طلبات
القي.د بس..جالت قي..د المش..تغلين باألعم..ال البيئي..ة تبع.ا ً لف..روع تخصص..اتھم ،والنظ..ر ف..ي طلب..ات اعتم..اد
الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤھل والخبرة.
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون ف.روع التخص.ص والش.روط الالزم.ة للقي.د واالعتم.اد وإج.راءات
القيد في السجل وإصدار شھادات االعتماد .
)ب( وتش..كل اللجن..ة المش..ار إليھ..ا بق..رار م..ن رئ..يس مجل..س ال..وزراء م..ن س..تة أعض..اء م..ن الخب..راء
المشھود لھم في مجال البيئة .
وتعقد اللجنة اجتماعاتھا مرة على األقل كل ثالثة أش.ھر .وتص.در قراراتھ.ا باألغلبي.ة .وتت.ولى أعم.ال
أمانتھا أمانة فنية يتم تعيينھا من بين الع.املين بجھ.از ش.ئون البيئ.ة وتحدي.د اختصاص.اتھا بق.رار م.ن
الوزير المختص بشئون البيئة.
)ج( وتكون قرارات اللجنة نھائي.ة ،وي.تم تنفي.ذھا بمعرف.ة جھ.از ش.ئون البيئ.ة وبع.د س.داد رس.م ق.دره
مائة جنيه للترخيص باالشتغال باألعمال البيئية وألف جنيه لشھادة االعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
)د( ويحظر على غير المرخص لھم باالشتغال باألعمال البيئية أو غير الحاصلين على شھادة االعتماد
مزاولة األعمال البيئية التي تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون.
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الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة
) مادة ( ١٤
ينشأ بجھاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ) صندوق حماية البيئة ( تؤول إليه :
) أ ( المبالغ التي تخصصھا الدولة في موازنتھا لدعم الصندوق .
)ب( اإلعانات والھبات المقدمة من الھيئات الوطنية واألجنبية ألغراض حماية البيئة وتنميتھ.ا والت.ي
يقبلھا مجلس إدارة الجھاز.

١٤

١٥

) ج ( الغرامات التي يحكم بھا و التعويضات التي يحكم بھا أو يتفق عليھا عن األض.رار الت.ي تص.يب
البيئة.
) د ( موارد صندوق المحميات المنصوص عليھا في القانون رقم  ١٠٢لسنة . ١٩٨٣
وتودع في الصندوق علي سبيل األمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرام.ات

و

التعويضات عن األضرار التي تصيب البيئة .
وتكون للصندوق موازنة خاصة  ،و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداي.ة الس.نة المالي.ة للدول.ة

و

تنتھي بانتھائھا  ،و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى .
وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة .
) مادة (١)( ١٥
تكون للصندوق شخصية إعتبارية ويتبع الوزير المختص بش.ئون البيئ.ة وتخص.ص م.وارد الص.ندوق
للصرف منھا فى تحقيق أغراضه  ،و يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجل.س ال.وزراء
برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
 .١الرئيس التنفيذي لجھاز شئون البيئة ويكون نائبا ً لرئيس مجلس اإلدارة.
 .٢رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
 .٣ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
 .٤ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .
 .٥ممثل لوزارة التنمية االقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية االقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .٦ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .
 .٧ممثل عن الجمعيات األھلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على
ترشيح رئيس اإلتحاد العام للجمعيات األھلية .
 .٨أحد شاغلي وظائف اإلدارة العليا بجھاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة.
 .٩مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس .
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على األقل ك.ل ش.ھرين أو كلم.ا دع.ت
الحاج..ة إل..ى ذل..ك وتك..ون اجتماعات..ه ص..حيحة بحض..ور أغلبي..ة أعض..ائه  ،وتص..در الق..رارات بأغلبي..ة
أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

١٥

١٦

ويتع..ين دع..وة ممثل..ي ال..وزارات األخ..رى المعني..ة عن..د مناقش..ة موض..وعات ت..رتبط بالقطاع..ات الت..ي
يشرفون عليھا  .ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مس.ائل معين.ة دون
أن يكون ألي منھم صوت معدود في المداوالت.
) مادة ( ١٦
يضع جھاز شئون البيئة باالتفاق مع وزير المالية الالئحة الداخلية للصندوق  ،و تخضع جميع أعمال
الصندوق و معامالته لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات .
الفصل الرابع
الحوافز
) مادة ( ١٧
يضع جھاز ش.ئون البيئ.ة باالش.تراك م.ع وزارة المالي.ة نظام.ا للح.وافز الت.ي يمك.ن أن يق.دمھا الجھ.از
والجھات اإلدارية المختصة للھيئات و المنشآت و األفراد و غيرھا ال.ذين يقوم.ون بأعم.ال

أو

مشروعات من شأنھا حماية البيئة .
) مادة ( ١٨
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جھاز شئون البيئة ،

و

يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .

الباب األول
حماية البيئة األرضية من التلوث
الفصل األول التنمية و البيئة
) مادة (١)( ١٩
يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئ.ى للمنش.أة أو
المشروع إلى الجھة اإلدارية المختصة أو الجھة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع،
ويكون إجراء الدراسة وفقا ً للعناصر والتصميمات والمواصفات واألس.س واألحم.ال النوعي.ة الت.ي
يصدرھا جھاز شئون البيئ.ة بالتنس.يق م.ع الجھ.ات اإلداري.ة المختص.ة  ،وتلت.زم الجھ.ات اإلداري.ة

١٦

١٧

المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بھا حسب األحم.ال
البيئية .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليھا أحكام ھذه الم.ادة
.
) مادة (٢)( ٢٠
تقوم الجھ.ات اإلداري.ة المختص.ة أو الجھ.ة المانح.ة للت.رخيص بإرس.ال دراس.ات تق.ويم الت.أثير البيئ.ى
المشار إليھا بالمادة السابقة مستوفاة إلى جھ.از ش.ئون البيئ.ة إلب.داء رأي.ه ف.ى ش.أنھا ويمك.ن للجھ.از
تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجاالت التجھيزات واألنظمة الالزمة لمعالجة اآلثار البيئية السلبية
ويطل..ب من..ه تنفي..ذھا  ،وللجھ..از أن يطل..ب م..ن مق..دم الدراس..ة اس..تيفاء أي بيان..ات أو تص..ميمات أو
إيضاحات تكون الزمة إلبداء الرأي بشأن الدراسة  ،ويجب على جھاز ش.ئون البيئ.ة أن ي.وافى الجھ.ة
اإلدارية المختصة أو الجھة المانحة للترخيص برأيه الصادر في شأن ھ.ذا التق.ويم خ.الل م.دة أقص.اھا
ثالثون يوما ً من تاريخ استالم الدراسة أو استيفائھا أو تنفيذ المقترحات  ،وإال أعتبر عدم الرد موافقة
على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خالل فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاول.ة النش.اط
وإال اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن .
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) مادة ( ٢١
تقوم الجھة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوص.ول
 ،و يجوز له االعتراض كتابة علي ھ.ذه النتيج.ة خ.الل ثالث.ين يوم.ا م.ن ت.اريخ إبالغ.ه أم.ام لجن.ة
تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ويمثل فى ھذه اللجنة جھاز شئون البيئة وص.احب
المنشأة والجھة المختصة أو الجھة المانحة للترخيص .
و تحدد الالئحة التنفيذية اختصاصات ھذه اللجنة و إجراءات االعتراض و إجراءات عملھا .
) مادة (١)( ٢٢

١٧

١٨

عل..ى المس..ئول ع .ن إدارة المنش..أة طبق..ا ألحك..ام ھ..ذا الق..انون االحتف..اظ بس..جل بي..ان ت..أثير نش..اط
المنشأة على البيئة )سجل بيئي (  .وتضع الالئحة التنفيذية نموذجا لھذا السجل والجدول الزمن.ي
ال..الزم لالحتف..اظ ب..ه م..ن قب..ل المنش..آت ،والبيان..ات الت..ي ت..دون في..ه ويخ..تص جھ..از ش..ئون البيئ..ة
بمتابع..ة بيان..ات الس..جل للتأك..د م..ن مطابقتھ..ا للواق..ع وأخ..ذ العين..ات الالزم..ة وإج..راء االختب..ارات
المناس..بة لبي..ان ت..أثير نش..اط المنش..أة عل..ى البيئ..ة  ،وتح..ـديد م..دى التزامھ..ا بالمع..ايير الموض..وعة
لحماية البيئة أو األحمال النوعية للملوثات فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالس.جل البيئ.ي ،

أو

عدم انتظ.ام ت.دوين بيانات.ه ،أو ع.دم مطابقتھ.ا للواق.ع  ،أو ع.دم الت.زام المنش.أة بالمع.ايير

أو

األحم..ال المش..ار إليھ..ا أو أي..ة مخالف..ة أخ..رى ألحك..ام ھ..ذه الم..ادة  ،يق..وم الجھ..از بإخط..ار الجھ..ـة
اإلدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة ،فإذا لم يقم ب.ذلك
خالل  ٦٠يوما من تاريخ تكليفه يكون للجھاز بعد إخطار الجھة اإلداري.ة المختص.ة اتخ.اذ أي م.ن
اإلجراءات اآلتية:
 -١م.نح مھل.ة إض.افية مح.ددة للمنش.أة لتص.حيح المخالف.ات وإال ح.ق للجھ.از أن يق.وم ب.ذلك عل.ى
نفقة المنشأة .
-٢وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.
وفى حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل واإلجراءات
الالزمة .
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) مادة ( ٢٣
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات األحكام المنصوص عليھا ف.ي الم.واد )
 ( ٢٢،٢١،٢٠،١٩من ھذا القانون .
) مادة ( ٢٤
تكون شبكات الرصد البيئي طبقا ألحكام ھذا القانون بما تضمه م.ن محط.ات وح.دات عم.ل  ،و تق.وم
في مجال اختصاصھا برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيان.ات للجھ.ات المعني.ة  ،ولھ.ا

١٨

١٩

ف..ي س..بيل ذل..ك االس..تعانة بمراك..ز البح..وث و الھيئ..ات و الجھ..ات المختص..ة  ،وعل..ي ھ..ذه المراك..ز
والھيئات والجھات تزويدھا بما تطلبه من دراسات و بيانات .
ويشرف جھاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي.
) مادة ( ٢٥
يضع جھاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجھة الكوارث البيئية  ،وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء
 ،وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي :
 جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجھة الك.وارث البيئي.ة و التخفي.ف م.ناألضرار التي تنتج عنھا .
 حصر اإلمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية االستعانةبھا بطريقة تكفل سرعة مواجھة الكارثة .
و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :
 تحديد أنواع الكوارث البيئية والجھات المسئولة عن اإلبالغ عن وقوعھا أو توقع حدوثھا. -إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البالغات عن الكارثة البيئية و متابع.ة اس.تقبال

و

إرسال المعلومات الدقيقة عنھا بھدف حشد اإلمكانات الالزمة لمواجھتھا .
 -تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجھة الكارثة البيئية عند وقوعھا أو توق.ع وقوعھ.ا

و

يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليھا جميع السلطات الالزم.ة لمواجھ.ة الكارث.ة البيئي.ة
بالتعاون و التنسيق مع األجھزة المختصة .

) مادة ( ٢٦
عل..ي جمي..ع الجھ..ات العام..ة و الخاص..ة و األف..راد أن تس..ارع بتق..ديم جمي..ع المس..اعدات واإلمكان..ات
المطلوبة لمواجھة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة ) (١٤من ھذا القانون ب.رد
النفقات الفعلية التي تحملتھا الجھات الخاصة و األفراد .
) مادة ( ٢٧
تخصص في كل حي و في كل قرية مساحة ال تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة إلقامة مشتل
إلنتاج األشجار علي أن تتاح منتجات ھذه المشاتل لألفراد و الھيئات بسعر التكلفة .

١٩

٢٠

و تتولى الجھات اإلدارية المختصة التي تتبعھا ھ.ذه المش.اتل إع.داد اإلرش.ادات الخاص.ة بزراع.ة ھ.ذه
األشجار و رعايتھا  ،و يسھم جھاز شئون البيئية في تمويل إقامة ھذه المشاتل .
) مادة (١)( ٢٨
يحظر بأية طريقة القيام بأى من األعمال اآلتية :
أوال :صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحي.ة المائي.ة أو حيازتھ.ا

أو

نقلھ..ا أو تص..ديرھا أو اس..تيرادھا أو االتج..ار فيھ..ا حي..ة أو ميت..ة كلھ..ا أو أجزائھ..ا أو مش..تقاتھا

أو

القيام بأعمال م.ن ش.أنھا ت.دمير الموائ.ل الطبيعي.ة لھ.ا أو تغيي.ر خواص.ھا الطبيعي.ة او موائلھ.ا

أو

اتالف أوكارھا أو إعدام بيضھا أو نتاجھا.
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون أنواع ھ.ذه الكائن.ات والمن.اطق الت.ى تنطب.ق عليھ.ا أحك.ام الفق.رة
السابقة .
ثانيا  :قطع أو إتالف النباتات أو حيازتھا أو نقلھا أو استيرادھا أو تصديرھا أو االتج.ار فيھ.ا كلھ.ا أو
أجزاء منھ.ا أو مش.تقاتھا أو منتجاتھ.ا ،أو القي.ام بأعم.ال م.ن ش.أنھا ت.دمير موائلھ.ا الطبيعي.ة

أو

تغيير الخواص الطبيعية لھا أو لموائلھا.
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون أنواع ھذه النباتات .
ثالثا  :جمع أو حيازة أو نقل أو االتجار بالحفريات بأنواعھا الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمھ.ا أو
تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظ.واھر البيئي.ة الممي.زة لھ.ا أو المس.اس بمس.تواھا الجم.الي بمن.اطق
المحميات الطبيعية.
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رابعا  :االتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المھددة ب.االنقراض أو تربيتھ.ا

أو

استزراعھا في غير موائلھا دون الحصول على ترخيص من جھاز شئون البيئة .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون انواع ھذه الكائنات وشروط الترخيص.
الفصل الثاني
المواد والنفايات الخطرة
) مادة ( ٢٩
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص م.ن الجھ.ة اإلداري.ة المختص.ة  .و تب.ين الالئح.ة
التنفيذية لھذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجھة المختصة بإصداره .

٢٠

٢١

و يصدر الوزراء  -كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جھاز شئون البيئة ج.دوال
بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليھا في الفقرة األولي من ھذه المادة .
) مادة ( ٣٠
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد و اإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذي.ة لھ.ذا الق.انون  .وتح.دد
الالئحة المذكورة الجھة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع ألحكامه و ذلك بعد أخ.ذ
رأي جھاز شئون البيئة .
) مادة ( ٣١
يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص من الجھة اإلدارية المختصة بعد
أخ..ذ رأي جھ..از ش..ئون البيئ..ة و يك..ون ال..تخلص م..ن النفاي..ات الخط..رة طبق..ا للش..روط والمع..ايير الت..ي
تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون .
ويحدد وزير اإلسكان بعد أخ.ذ رأى وزارت.ي الص.حة والص.ناعة وجھ.از ش.ئون البيئ.ة أم.اكن وش.روط
الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .
) مادة (٣٢
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولھا أو مرورھا فى أراض.ى جمھوري.ة مص.ر العربي.ة.
ويحظر بغير تصريح من الجھة اإلدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحم.ل النفاي.ات الخط.رة
فى البحر االقليمى أو المنطقة البحرية االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية .

) مادة ( ٣٣
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتھ.ا الغازي.ة أو الس.ائلة

أو

الصلبة أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
وعلي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطھا مخلفات خطرة طبقا ألحكام ھذا القانون االحتف.اظ بس.جل
ھ.ذه المخلف..ات و كيفي..ة ال..تخلص منھ..ا و ك..ذلك الجھ.ات المتعاق..د معھ..ا لتس..لم ھ..ذه المخلف..ات  .وتب..ين
الالئحة التنفيذية البيانات الت.ي تس.جل ف.ي ھ.ذا الس.جل و يخ.تص جھ.از ش.ئون البيئ.ة بمتابع.ة الس.جل
للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .

٢١

٢٢

ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتھا التى ينتج عنھا مخلف.ات خط.رة أن يق.وم بتطھيرھ.ا
وتطھير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنش.أة أو وق.ف نش.اطھا وي.تم التطھي.ر وفق.ا
لالشتراطات والمعايير التى تبينھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون ).(١
الباب الثاني
حماية البيئة الھوائية من التلوث
) مادة ( ٣٤
يش..ترط أن يك..ون الموق..ع ال..ذي يق..ام علي..ه المش..روع مناس..با لنش..اط المنش..أة بم..ا يض..من ع..دم تج..اوز
الح..دود المس..موح بھ..ا لملوث..ات الھ..واء  ،وأن تك..ون جمل..ة التل..وث الن..اتج ع..ن مجم..وع المنش..آت ف..ي
منطقة واحدة في الحدود المصرح بھا .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون المنش.آت الخاض.عة ألحكام.ه و الجھ.ة المختص.ة بالموافق.ة عل.ي
مالءم..ة الموق..ع و الح..دود المس..موح بھ..ا لملوث..ات الھ..واء و الضوض..اء ف..ي المنطق..ة الت..ي تق..ام بھ..ا
المنشأة .
) مادة ( ٣٥
تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام ھذا القانون في ممارس.تھا ألنش.طتھا بع.دم انبع.اث أو تس.رب ملوث.ات
للھواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بھا في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده الالئحة
التنفيذية لھذا القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) مادة (١)( ٣٦
ال يجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات ينتج عنھا عادم أو ينبعث منھا دخان كثيف

أو

صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون.
ومع عدم اإلخالل بأحكام ق.انون الم.رور الص.ادر بالق.انون رق.م  ٦٦لس.نة ١٩٧٣يج.وز لم.أموري
الضبط القضائي من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وق.ف تش.غيل أو تس.يير اآلالت
المحركات أو المركبات وسحب تراخيصھا لحين إزالة أسباب المخالفة.
) مادة (٢)( ٣٧

٢٢

أو

٢٣

)أ ( يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
)ب( ويحظ..ر عل..ى الق..ائمين عل..ى جم..ع القمام..ة ونقلھ..ا إلق..اء وف..رز ومعالج..ة القمام..ة والمخلف..ات
الص..لبة إال ف..ي األم..اكن المخصص..ة ل..ذلك بعي..دا ع..ن المن..اطق الس..كنية والص..ناعية والزراعي..ة
والمجاري المائية وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون المواصفات والض.وابط والح.د األدن.ى لبع.د
األماكن المخصصة لھذه األغراض عن تلك المناطق.
)ج( وتلتزم وحـدات اإلدارة المحلية باالتفـاق مع جھـاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز
ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبق.ا ألحك.ام ھ.ذا الق.انون والئحت.ه التنفيذي.ة ،كم.ا تلت.زم تل.ك
الوحدات بتخصيص ص.ناديق أو أم.اكن داخ.ل الم.دن والق.رى لتجمي.ع القمام.ة والمخلف.ات الص.لبة
ونقلھا وتحديد المواعيد المناسبة لذلك .وإال وجب محاسبة المختص إداريا.
)د( ويحظ..ر إلق..اء القمام..ة والمخلف..ات الص..لبة ف..ي غي..ر تل..ك الص..ناديق واألم..اكن المخصص..ة لھ..ا
ويلت..زم الق..ائمون عل..ى جم..ع القمام..ة والمخلف..ات الص..لبة ونقلھ..ا بمراع..اة نظاف..ة ص..ناديق جمعھ..ا
وسيارات نقلھا ،وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بھا من قمامة
ومخلف..ات ص..لبة ف..ي فت..رات مناس..بة ،وأال تزي..د كميتھ..ا ف..ي أى م..ن تل..ك الص..ناديق عل..ى س..عتھا
الحقيقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) (٢مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) مادة ( ٣٨
يحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخري ألغ.راض الزراع.ة

أو

الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تح.ددھا
الالئحة التنفيذية لھذا القانون،بما يكفل عدم تعرض اإلنسان أو الحيوان أو النب.ات

أو مج.اري

المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباش.رة ف.ي الح.ال أو المس.تقبل لآلث.ار الض.ارة
لھذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
) مادة ( ٣٩

٢٣

٢٤

تلتزم جميع الجھات و األفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحف.ر أو البن.اء أو الھ.دم أو نق.ل م.ا ين.تج
عنھ..ا م..ن مخلف..ات أو أترب..ة باتخ..اذ االحتياطي.ات الالزم..ة للتخ..زين أو النق..ل اآلم..ن لھ..ا لمن..ع تطايرھ..ا
وذلك علي النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .
) مادة ( ٤٠
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرھا سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاق.ة
أو اإلنشاءات أو أي غرض تجاري آخر  ،أن يكون ال.دخان و الغ.ازات و األبخ.رة الض.ارة الناتج.ة ف.ي
الح..دود المس..موح بھ..ا  ،و عل..ي المس..ئول ع..ن ھ..ذا النش..اط اتخ..اذ جمي..ع االحتياطي .ات لتقلي..ل كمي..ة
الملوثات في نواتج االحتراق المشار إليھا  ،و تب.ين الالئح.ة التنفيذي.ة لھ.ذا الق.انون تل.ك االحتياطي.ات
والحدود المسموح بھا و مواصفات الم.داخن و غيرھ.ا م.ن وس.ائل ال.تحكم ف.ي ال.دخان و الغ.ازات و
األبخرة المنبعثة من عملية االحتراق .
) مادة ( ٤١
يتعين علي الجھات القائمة بأعمال البحث و االستكشاف و الحفر و استخراج و إنت.اج الزي.ت الخ.ام و
تكري..ره و تص..نيعه أن تلت..زم بالض..وابط و اإلج..راءات المنص..وص عليھ..ا ف..ي ھ..ذا الق..انون والئحت..ه
التنفيذي..ة و الت..ي يج..ب أن تس..تمد م..ن أس..س و مب..ادئ ص..ناعة البت..رول العالمي..ة الت..ي توفرھ..ا الجھ..ة
اإلدارية المختصة.
وأن تلتزم بالتخلص اآلمن من نواتج حفر اآلبار البترولية  ،وذل.ك وفق.ا ألحك.ام ھ.ذا الق.انون والئحت.ه
التنفيذية). (١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) مادة (١)( ٤٢
تلتزم جميع الجھات واألفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرھا وخاصة عند تشغيل
اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بھ.ا لمس.توى
الصوت.
وعلى الجھ.ات مانح.ة الت.رخيص مراع.اة أن يك.ون مجم.وع األص.وات المنبعث.ة م.ن المص.ادر الثابت.ة
والمتحرك..ة ف..ي منطق..ة واح..دة ف..ي نط..اق الح..دود المس..موح بھ..ا .والتأك..د م..ن الت..زام المنش..أة باختي..ار
اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذل.ك .وتب.ين الالئح.ة التنفيذي.ة لھ.ذا الق.انون الح.دود المس.موح بھ.ا
لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

٢٤

٢٥

) مادة ( ٤٣
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الھواء داخل
مكان العمل إال في الحدود المسموح بھا  ،و التي تحددھا الالئحة التنفيذي.ة لھ.ذا الق.انون س.واء كان.ت
ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطھا أو عن خلل في األجھزة  ،وأن يوفر سبل الحماية الالزمة
للعاملين تنفيذا لشروط السالمة و الصحة المھنية بما في ذلك اختيار اآلالت و المعدات

و المواد و

أن.واع الوق..ود المناس..بة  ،عل..ي أن يؤخ..ذ ف..ي االعتب.ار م..دة التع..رض لھ..ذه الملوث..ات و علي..ه أن يكف..ل
ضمان التھوية الكافية و تركيب المداخن و غيرھا من وسائل تنقية الھواء .
) مادة ( ٤٤
يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل مكان
العمل بما ال يجاوز الحد األقصى و الحد األدنى المسموح بھما  .و في حالة ضرورة العمل في درجتي
ح..رارة أو رطوب..ة خ..ارج ھ..ذه الح..دود  ،يتع..ين علي..ه أن يكف..ل وس..ائل الوقاي..ة المناس..بة للع..املين م..ن
مالبس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية .
و تبين الالئحة التنفيذية لھذا القانون الحد األقصي و الحد األدنى لك.ل م.ن درجت.ى الح.رارة

و

الرطوبة و مدة التعرض لھما ووسائل الوقاية منھما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/ ٣/ ١

) مادة ( ٤٥
يش..ترط ف..ي األم..اكن العام..ة المغلق..ة و ش..به المغلق..ة أن تك..ون مس..توفية لوس..ائل التھوي..ة الكافي..ة بم..ا
يتناسب مع حجم المكان و قدرته االستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الھ.واء
و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
) مادة ( ٤٦
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع التدخين في األم.اكن العام.ة المغلق.ة
إال فى الحدود المسموح بھا فى الترخيص الممنوح لھذه األماكن  ،ويراعي في ھذه الحال.ة تخص.يص
حيز للمدخنين بما ال يؤثر علي الھواء في األماكن األخرى .
و يحظر التدخين في وسائل النقل العام .
) مادة ( ٤٧

٢٥

٢٦

ال يجوز أن يزيد مستوي النشاط اإلشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالھواء عن الح.دود المس.موح
بھا و التي تحددھا الجھات المختصة طبقا لالئحة التنفيذية لھذا القانون .
) مادة  ٤٧مكـررا ◌ً ( ): (١
يحظر االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة األوزون أو استخدامھا ف.ي الص.ناعة

أو

استيرادھا أو حيازتھا بالمخالفة للقوانين والق.رارات الوزاري.ة المنظم.ة ل.ذلك وك.ذا االتفاقي.ات الدولي.ة
التى تكون جمھورية مصر العربية طرفا فيھا .
)مادة  ٤٧مكرراً ):(٢)((١
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعل.ى لحماي.ة نھ.ر الني.ل والمج.ارى المائي.ة م.ن التل.وث برئاس.ة
رئ..يس مجل..س ال..وزراء ويض..م المجل..س ف..ي عض..ويته ال..وزراء المختص..ين بك..ل م..ن الم..وارد المائي..ة
والرى – شئون البيئة – الصحة – الص.ناعة – الزراع.ة واستص.الح األراض.ى – التنمي.ة المحلي.ة –
اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية – السياحة – النقل النھرى .
ويختص ھذا المجلس بإتخاذ كاف.ة الت.دابير الالزم.ة لحماي.ة نھ.ر الني.ل والمج.ارى المائي.ة م.ن التل.وث
ويصدر بتحدي.د س.ائر اختصاص.اته ق.رار م.ن رئ.يس مجل.س ال.وزراء وينعق.د المجل.س م.رة ك.ل ثالث.ة
شھور على األقل لمتابعة أحوال النھر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١
) (٢مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد

 ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل األول
التلوث من السفن
الفرع األول
التلوث من الزيت
) مادة ( ٤٨
تھدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق األغراض اآلتية :
) أ ( حماية شواطئ جمھورية مصر العربية و موانيھا من مخاطر التل.وث بجمي.ع ص.وره
أشكاله .

٢٦

و

٢٧

)ب( حماي..ة بيئ..ة البح..ر اإلقليم..ي و المنطق..ة االقتص..ادية الخالص..ة و مواردھ..ا الطبيعي..ة الحي..ة وغي..ر
الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه .
) ج ( حماية الموارد الطبيعية في المنطقة االقتصادية و الجرف القاري .
) د ( التع..ويض ع..ن األض..رار الت..ي تلح..ق ب..أي ش..خص طبيع..ي أو اعتب..اري م..ن ج..راء تل..وث البيئ..ة
المائية.
)ھ....ـ( اإلدارة البيئي....ة المتكامل....ة للمن....اطق الس....احلية بم....ا يكف....ل إدارة مواردھ....ا لتحقي....ق التنمي....ة
المستدامة).(١
ويتولى الوزير المختص بش.ئون البيئ.ة بالتنس.يق م.ع الجھ.ات ذات الص.لة تحقي.ق األغ.راض المش.ار
اليھا وكذلك أھداف اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية).(٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١
) (٢مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد

 ٩مكرر فى ٢٠٠٩/ ٣/ ١

) مادة ( ٤٩
يحظ..ر عل..ي جمي..ع الس..فن أي..ا كان..ت جنس..يتھا تص..ريف أو إلق..اء الزي..ت أو الم..زيج الزيت..ي ف..ي البح..ر
اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية .
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمھوري.ة مص.ر العربي.ة

أو

غيرھ..ا م..ن الس..فن الت..ي تملكھ..ا أو تش..غلھا الدول..ة أو الھيئ..ات العام..ة و تك..ون مس..تعملة ف..ي خدم..ة
حكومية غير تجارية و التي ال تخضع ألحكام االتفاقية  ،فيجب أن تتخذ ھذه السفن االحتياطات الكفيلة
بمنع تلوث البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية .
) مادة ( ٥٠

٢٧

٢٨

يحظر علي السفن المسجلة بجمھورية مصر العربي.ة تص.ريف أو إلق.اء الزي.ت أو الم.زيج الزيت.ي ف.ي
البحر وفقا لما ورد في االتفاقية و المعاھدات الدولية التي انضمت إليھا جمھورية مصر العربية .
) مادة ( ٥١
تلتزم ناقالت الزيت األجنبية التي ترتاد المواني المص.رية بتنفي.ذ كاف.ة متطلب.ات القاع.دة رق.م  ١٣م.ن
الملحق رقم )  ( ١من االتفاقية و تعديالتھا .
و تستثني ناقالت الزيت التي تستخدم في رحالت محدودة من ھذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم  ١٣ج
من االتفاقية و تعديالتھا و كذلك ناقالت الزيت العابرة لقن.اة الس.ويس و الت.ي ال تض.طر إل.ي إلق.اء أي
مياه صابورة ملوثة.
) مادة ( ٥٢
يحظر علي الشركات و الھيئات الوطنية و األجنبية المصرح لھ.ا ب.ا ستكش.اف أو اس.تخراج

أو

استغالل حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعي.ة البحري.ة األخ.رى بم.ا ف.ي ذل.ك وس.ائل نق.ل الزي.ت
تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو االستكشاف أو اختبار اآلب.ار

أو اإلنت.اج

في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية  .و يجب عليھا استخدام
الوسائل اآلمنة التي ال يترتب عليھا اإلضرار بالبيئة المائي.ة  ،و معالج.ة م.ا ي.تم تص.ريفه م.ن نفاي.ات
وم..واد ملوث..ة طبق..ا ألح..دث ال..نظم الفني..ة المتاح..ة و بم..ا يتف..ق م..ع الش..روط المنص..وص عليھ..ا ف..ي
االتفاقيات الدولية .

) مادة ( ٥٣
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم  ٧٩لس.نة  ١٩٦١ف.ي ش.أن الك.وارث البحري.ة و الحط.ام البح.ري
يك..ون لممثل..ي الجھ..ة اإلداري..ة المختص..ة أو لم..أموري الض..بط القض..ائي أن ي..أمروا رب..ان الس..فينة أو
المسئول عنھا باتخاذ اإلجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع ح.ادث إلح.دى الس.فن
التي تحمل الزيت يترتب علي.ه أو يخش.ي من.ه تل.وث البح.ر اإلقليم.ي أو المنطق.ة االقتص.ادية الخالص.ة
لجمھورية مصر العربية .
) مادة ( ٥٤
ال تسري العقوبات المنصوص عليھا في ھذا القانون علي حاالت التلوث الناجمة عن :
) أ ( تأمين سالمة السفينة أو سالمة األرواح عليھا .

٢٨

٢٩

)ب( التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجھزتھا بشرط أال يكون ق.د ت.م بمعرف.ة الرب.ان

أو

المسئول عنھا بھدف تعطيل السفينة أو إتالفھا أو عن إھمال  .و يشترط في جمي.ع األح.وال أن يك.ون
ربان السفينة أو المسئول عنھا ق.د اتخ.ذ قب.ل و بع.د وق.وع العط.ب جمي.ع االحتياط.ات الكافي.ة لمن.ع أو
تقليل آثار التلوث و قام علي الفور بإخطار الجھة اإلدارية المختصة .
) ج ( كسر مفاجئ ف.ي خ.ط أنابي.ب يحم.ل الزي.ت أ و الم.زيج الزيت.ي أثن.اء عملي.ات التش.غيل أو أثن.اء
الحف..ر أو استكش..اف أو اختب..ار اآلب..ار  ،ب..دون إھم..ال ف..ي رقاب..ة الخط..وط أو ص.يانتھا وعل..ي أن تتخ..ذ
االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخالل بحق الجھة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة اآلثار الناجمة ع.ن
التلوث و التعويض عن الخسائر و األضرار الناجمة عنه .
) مادة ( ٥٥
علي مالك السفينة أو ربانھا أو أي ش.خص مس.ئول عنھ.ا و عل.ي المس.ئولين ع.ن وس.ائل نق.ل الزي.ت
الواقعة داخل المواني أو البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية

و

كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبالغ الجھات اإلداري.ة المختص.ة ع.ن
ك..ل ح..ادث تس..رب للزي..ت ف..ور حدوث..ه م..ع بي..ان ظ..روف الح..ادث و ن..وع الم..ادة المتس..ربة

و

اإلجراءات التي اتخذت إليقاف التسرب أو الحد منه  ،و غير ذلك م.ن البيان.ات المنص.وص عليھ.ا ف.ي
االتفاقية و الالئحة التنفيذية لھذا القانون .
و في جميع األحوال يجب علي الجھات اإلدارية المختصة إبالغ جھاز شئون البيئة بكاف.ة المعلوم.ات
عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .
) مادة ( ٥٦
يج..ب أن تجھ..ز جمي..ع م..واني الش..حن و الم..واني المع..دة الس..تقبال ن..اقالت الزي..ت و أح..واض إص..الح
الس..فن بالمع..دات الالزم..ة الكافي..ة الس..تقبال مي..اه االت..زان غي.ر النظيف..ة و المي..اه المتخلف..ة ع..ن غس..يل
الخزانات الخاصة بناقالت الزيت أو غيرھا من السفن .
و يجب أن تجھز المواني ب.المواعين و األوعي.ة الالزم.ة و الكافي.ة الس.تقبال المخلف.ات

و

النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء .
وال يجوز الترخيص ألية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفري.غ إال بع.د الرج.وع إل.ي الجھ.ة
اإلدارية المختصة الستقبالھا و توجيھھا إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه االتزان غي.ر النظيف.ة
.
) مادة ( ٥٧

٢٩

٣٠

يحدد الوزير المختص نوع األجھ.زة و المع.دات الخاص.ة بخف.ض التل.وث و الت.ي يج.ب أن تجھ.ز بھ.ا
السفن المسجلة بجمھورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .
و يج..ب أن تك..ون الس..فن األجنبي..ة الت..ي تس..تعمل الم..واني المص..رية أو تبح..ر عب..ر المنطق..ة البحري..ة
الخاصة بھا مجھزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد باالتفاقية و مالحقھا .
) مادة ( ٥٨
عل..ي ك..ل مال..ك أو رب..ان س..فينة مس..جلة بجمھوري..ة مص..ر العربي..ة و ك..ذلك س..فن ال..دول الت..ي انض..مت
لالتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون في.ه المس.ئول عنھ.ا جمي.ع العملي.ات المتعلق.ة بالزي.ت
علي الوجه المبين باالتفاقية و علي األخص العمليات اآلتية :
) أ ( القيام بعمليات التحمي.ل أو التس.ليم أو غيرھ.ا م.ن عملي.ات نق.ل الحمول.ة الزيتي.ة م.ع بي.ان ن.وع
الزيت.
)ب( تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سالمة السفينة أو حمولتھا أو إنقاذ األرواح مع
بيان نوع الزيت .
) ج ( تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب.
) د ( تصريف مياه االتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
) ھـ( التخلص من النفايات الملوثة .
) و ( إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت الت.ي تجمع.ت ف.ي حي.ز اآلالت خ.ارج الس.فينة و ذل.ك
أثناء تواجدھا بالميناء .
و تحدد الالئحة التنفيذية كيفية تس.جيل عملي.ات تص.ريف الزي.ت أو الم.زيج الزيت.ي بالنس.بة للمنص.ات
البحرية التي تقام في البيئة المائية .
) مادة ( ٥٩
مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن األضرار الناجمة عن حوادث
التلوث بالزيت الموقع.ة ف.ي بروكس.ل ع.ام  ١٩٦٩و تع.ديالتھا  ،يج.ب عل.ي ن.اقالت الزي.ت الت.ي تبل.غ
حمولتھا الكلية  ٢٠٠٠طن فأكثر المسجلة في جمھورية مصر العربية و كذلك أجھزة و مواعين نقل
الزيت األخرى التي تبلغ حمولتھ.ا الكلي.ة  ١٥٠طن.ا ف.أكثر الت.ي تعم.ل ف.ي البح.ر اإلقليم.ي أو المنطق.ة
االقتصادية الخالصة لجمھوري.ة مص.ر العربي.ة أن تق.دم إل.ي الجھ.ة اإلداري.ة المختص.ة وفق.ا للض.وابط
الت.ي يص..در بھ.ا ق..رار م.ن وزي..ر النق.ل البح..ري باالتف.اق م..ع وزي.ر البت..رول ووزي.ر ش..ئون البيئ..ة ،
شھادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر .

٣٠

٣١

ويج..ب تق..ديم ش..ھادة الض..مان عن..د دخ..ول الناقل..ة ف..ي البح..ر اإلقليم..ي و أن يك..ون س..اري المفع..ول
ويغطي جميع األضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجھة اإلدارية المختصة .
وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منض.مة لالتفاقي.ة الدولي.ة للمس.ئولية المدني.ة ع.ن ح.وادث التل.وث
بالزيت فتصدر ھذه الشھادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيھا السفينة .
الفرع الثاني
التلوث بالمواد الضارة
) مادة ( ٦٠
يحظر علي ناقالت المواد السائلة الضارة إلقاء أو تص.ريف أي.ة م.واد ض.ارة أو نفاي.ات

أو

مخلفات بطريقة إرادي.ة أو غي.ر إرادي.ة مباش.رة أو غي.ر مباش.رة ين.تج عنھ.ا ض.رر بالبيئ.ة المائي.ة أو
الصحة العامة أو االستخدامات األخرى المشروعة للبحر .
كما يحظر علي السفن التي تحمل م.واد ض.ارة منقول.ة ف.ي عب.وات أو حاوي.ات ش.حن

أو

صھاريج نقالة أو عربات صھريجية برية أو حديدي.ة ال.تخلص منھ.ا بإلقائھ.ا ف.ي البح.ر اإلقليم.ي أو
المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية ..
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر
العربية .
) مادة ( ٦١
يجب أن تجھز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة الستقبال الن.اقالت المنص.وص عليھ.ا ف.ي الفق.رة
األولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصالح السفن بالتسھيالت المناسبة الستقبال الم.واد الس.ائلة
الضارة ونفاياتھا .
) مادة ( ٦٢
يجب أن تزود الناقالت التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا لالتفاقية يدون فيھا الربان
أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين باالتفاقية .
) مادة ( ٦٣
يكون لممثلي الجھة اإلدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن ي.أمروا رب.ان الس.فينة

أو

المسئول عنھا باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حال.ة وق.وع ح.ادث إلح.دى
السفن الت.ي تحم.ل م.واد ض.ارة يخش.ي منھ.ا تلوي.ث البح.ر اإلقليم.ي أو المنطق.ة اإلقتص.ادية الخالص.ة
لجمھورية مص.ر العربي.ة عل.ي أي.ة ص.ورة  ،ويحظ.ر عل.ي الس.فن الت.ي تحم.ل الم.واد الض.ارة إغ.راق

٣١

٣٢

النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربي.ة
.
) مادة ( ٦٤
تسري أحكام المادة ) ( ٥٤من ھذا القانون علي حاالت التلوث الناجمة عن تأمين سالمة األرواح
علي السفينة أو ما يصيبھا من عطب .
) مادة ( ٦٥
علي ربان السفينة أو المسئول عنھا االلتزام بتنفيذ جميع االشتراطات ال.واردة بالقاع.دة رق.م

)

 ( ٨من المحلق )  ( ٢من االتفاقية .

الفرع الثالث
التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة
) مادة ( ٦٦
يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البح.ر اإلقليم.ي و
المنطق...ة االقتص...ادية الخالص...ة لجمھوري...ة مص...ر العربي...ة و يج...ب ال...تخلص منھ...ا طبق...ا للمع...ايير
واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون .
) مادة ( ٦٧
يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغالل الموارد الطبيعية
و المعدنية في البيئة المائية لجمھورية مصر العربية وك.ذلك الس.فن الت.ي تس.تخدم الم.واني المص.رية
إلقاء القمامة أو الفضالت في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية
 ،و يج..ب عل..ي الس..فن تس..ليم القمام..ة ف..ي تس..ھيالت اس..تقبال النفاي..ات أو ف..ي األم..اكن الت..ي تح..ددھا
الجھات اإلدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بھا قرار من الوزير المختص.
) مادة ( ٦٨

٣٢

٣٣

يجب أن تجھز جميع مواني الشحن و التفري.غ و الم.واني المع.دة الس.تقبال الس.فن و أح.واض إص.الح
السفن الثابتة أو العائمة بالتجھيزات الالزم.ة و الكافي.ة الس.تقبال مي.اه الص.رف الملوث.ة

و

فضالت السفن من القمامة .
الفصل الثاني
التلوث من المصادر البرية
) مادة ( ٦٩
يحظ....ر عل....ي جمي....ع المنش....آت بم....ا ف....ي ذل....ك المح....ال العام....ة و المنش....آت التجاري....ة و الص....ناعية
والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية م.واد أو نفاي.ات أو س.وائل غي.ر معالج.ة م.ن ش.أنھا إح.داث
تل..وث ف..ي الش..واطئ المص..رية أو المي..اه المتاخم..ة لھ..ا س..واء ت..م ذل..ك بطرق..ة إرادي..ة أو غي..ر إرادي..ة
مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور  ،مخالفة منفصلة.

) مادة ( ٧٠
يشترط للترخيص بإقامة أي.ة منش.آت أو مح.ال عل.ي ش.اطئ البح.ر أو قريب.ا من.ه ين.تج عنھ.ا تص.ريف
مواد ملوث.ة بالمخالف.ة ألحك.ام ھ.ذا الق.انون و الق.رارات المنف.ذة ل.ه أن يق.وم طال.ب الت.رخيص ب.إجراء
دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلف.ات  ،كم.ا يلت.زم ب.أن يب.دأ بتش.غيلھا ف.ور
بدء تشغيل تلك المنشآت .
) مادة ( ٧١
تحدد الالئحة التنفيذية لھذا الق.انون المواص.فات و المع.ايير الت.ي تلت.زم بھ.ا المنش.آت الص.ناعية الت.ي
يص..رح لھ..ا بتص..ريف الم..واد الملوث..ة القابل..ة للتحلي..ل و ذل..ك بع..د معالجتھ..ا .و عل..ي الجھ..ة اإلداري..ة
المختصة المح.ددة ف.ي الالئح.ة الم.ذكورة إج.راء تحلي.ل دوري ف.ي معاملھ.ا لعين.ات المخلف.ات الس.ائلة
المعالجة و إخطار الجھات اإلدارية المختصة بنتيجة التحليل  .وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن
مھلة مدتھا شھر واحد لمعالجة المخلفات لتص.بح مطابق.ة للمواص.فات و المع.ايير المح.ددة  .ف.إذا ل.م
تتم المعالج.ة خ.الل المھل.ة المش.ار إليھ.ا أو ثب.ت م.ن التحلي.ل خاللھ.ا إن اس.تمرار الص.رف م.ن ش.أنه
إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية  ،يوقف التصريف بالطريق اإلداري و يسحب الت.رخيص الص.ادر
للمنشأة و ذلك دون اإلخالل بالعقوبات الواردة بھذا القانون .

٣٣

٣٤

كما تحدد الالئحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحل.ل و الت.ي يحظ.ر عل.ي المنش.آت الص.ناعية
تصريفھا في البيئة المائية .
) مادة (١)( ٧٢
مع مراعاة أحكام المادة ٩٦من ھذا القانون  ،يكون القائم باإلدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليھ.ا
في المادة  ٦٩من ھذا القانون التى تصرف في البيئة المائية مسئوالً عما يق.ع م.ن الع.املين بالمنش.أة
بالمخالفة ألحك.ام الم.ادة الم.ذكورة إذا ثب.ت علم.ه بھ.ا وكان.ت الجريم.ة وقع.ت بس.بب إخالل.ه بواجب.ات
وظيفته ،وتوقع عليه في ھذه الحالة العقوبات المنصوص عليھا في المادة ٨٤مكرراً من ھذا الق.انون
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/ ٣/ ١

) مادة (١)( ٧٣
يحظر إقامة أية منشآت علي الش.واطئ البحري.ة للجمھوري.ة لمس.افة م.ائتي مت.ر إل.ي ال.داخل م.ن خ.ط
الش..اطىء إال بع..د موافق..ة الجھ..ة اإلداري..ة المختص..ة وموافق..ة جھ..از ش..ئون البيئ .ة و ت..نظم الالئح..ة
التنفيذية لھذا القانون اإلجراءات و الشروط الواجب إتباعھا في ھذا الشأن .
) مادة (٢)( ٧٤
يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخوال في مياه
البحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة الجھة اإلدارية المختصة وموافقة جھاز شئون البيئة .و تنظم
الالئحة التنفيذية لھذا القانون اإلجراءات و الشروط الواجب اتباعھا في ھذا الشأن.
) مادة (٣)( ٧٥
لممثلي الجھات اإلدارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقم.ي

)

 ( ٧٤ ) ، ( ٧٣من ھذا الق.انون لالط.الع عل.ي م.ا يج.ري بھ.ا م.ن أعم.ال  ،ف.إذا تب.ين لھ.م أن أعم.اال
الش.ي ألص.له و إال ت.م وق.ف
أجريت أو شرع في إجرائھا مخالفة لألحكام السابقة يكلف المخالف برد
ْ
العمل إداريا ورد الش.يء ألص.له عل.ي نفق.ة المتس.بب والمس.تفيد متض.امنين و تحص.ل القيم.ة بطري.ق
الحجز اإلداري .

٣٤

٣٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) (٢مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣ / ١

) (٣مستبدلة بالقانون رقم ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣ / ١

الفصل الثالث
الشھادات الدولية
) مادة ( ٧٦
علي السفن التي تحمل جنسية جمھورية مصر العربي.ة أن تحص.ل م.ن مص.لحة الم.واني

و

المنائر علي الشھادة الدولية لمن.ع التل.وث بالزي.ت أو الش.ھادة الدولي.ة لمن.ع التل.وث الن.اتج ع.ن حم.ل
م..واد س..ائلة ض..ارة س..ائبة  .و يك..ون إص..دار ھ..اتين الش..ھادتين طبق..ا لألحك..ام و الش..روط المنص..وص
عليھا في االتفاقية وال تزيد مدة صالحية الشھادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارھا .
) مادة ( ٧٧
علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المص.رية أو إلي.ه أو م.ن إح.دى وس.ائل
نق..ل الزي..ت داخ..ل البح..ر اإلقليم..ي أو المنطق..ة االقتص..ادية الخالص..ة لجمھوري..ة مص..ر العربي..ة و الت..ي
تحمل علم دولة منضمة لالتفاقية أن تكون حاصلة علي الشھادة الدولي.ة لمن.ع التل.وث بالزي.ت

و

أن تكون ھذه الشھادة سارية المفعول طبقا لالتفاقية .
أم..ا الس..فن الت..ي ينطب..ق عليھ..ا حك..م الفق..رة األول..ي م..ن ھ..ذه الم..ادة و تحم..ل عل..م دول..ة غي..ر منض..مة
لالتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شھادة منع التلوث بالزيت التي تمنح م.ن مص.لحة الم.واني

٣٥

و

٣٦

المنائر و ذلك قبل الترخيص لھا بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المص.رية أو م.ن إح.دى
وسائل نقل الزيت داخل المنطقة االقتصادية الخالصة .
الفصل الرابع
اإلجراءات اإلدارية و القضائية
) مادة ( ٧٨
يعتب..ر من..دوبو الجھ..ات اإلداري..ة المختص..ة و الممثل..ون القنص..ليون ف..ي الخ..ارج م..ن م..أموري الض..بط
القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من ھذا القانون .
و لوزير العدل باالتفاق مع الوزراء المعنيين منح ھذه الصفة لعاملين آخ.رين وفق.ا لم.ا يقتض.يه تنفي.ذ
ھذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولي .

) مادة ( ٧٩
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليھم ف.ي الم.ادة الس.ابقة عن.د وق.وع المخالف.ة إذا رغ.ب
ربان السفينة أو المسئول عنھا مغادرة الميناء عل.ي وج.ه عاج.ل تحص.يل مب.الغ فوري.ة بص.فة مؤقت.ة
تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بھا في الحدود المنصوص عليھا في الب.اب
الرابع من ھذا القانون عل.ي أال تق.ل ع.ن الح.د األدن.ى المق.رر للمخالف.ة مض.افا إليھ.ا جمي.ع النفق.ات و
التعويضات التي تحددھا الجھة اإلدارية المختصة إلزالة آثار المخالفة .
و يمكن تقديم ضمان مالي ع.ن قيم.ة ھ.ذه المب.الغ تقبل.ه الجھ.ة اإلداري.ة المختص.ة  ،و ذل.ك بمراع.اة
أحكام االتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدني.ة المترتب.ة ع.ن أض.رار التل.وث بالزي.ت الموقع.ة ف.ي
بروكسل عام ٠١٩٦٩
) مادة ( ٨٠
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية يكون لمأموري الض.بط القض.ائي المش.ار إل.يھم ف.ي
الم..ادة )  ( ٧٨ك..ل فيم..ا يخص..ه  ،الص..عود إل .ي ظھ..ر الس..فن و المنص..ات البحري..ة و دخ..ول المنش..آت
المقام..ة عل..ي ش..اطئ البح..ر و تفق..د وس..ائل نق..ل الزي..ت و الم..واد الملوث..ة للبيئ..ة البحري..ة للتحق..ق م..ن
التزامھا بتطبيق أحكام ھذا الق.انون و الق.رارات الص.ادرة تنفي.ذا ل.ه و ت.وفير مع.دات ووس.ائل معالج.ة
المخلفات .

٣٦

٣٧

و تصدر الجھة اإلدارية المختصة قرارھا في شأن ما تراه الزما لحماية البيئ.ة البحري.ة ف.ي ض.وء م.ا
يسفر عنه ھذا اإلجراء  ،ولصاحب الشأن أن يعترض علي ھذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص
عليھا في المادة ) ( ٨١من ھذا القانون خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره  .وال يترت.ب عل.ي
اعت.راض ص.احب الش.أن وق.ف تنفي.ذ ھ.ذا الق.رار م.ا ل.م تص.در ھ.ذه اللجن.ة ق.رارا بوق.ف تنفي.ذه لح..ين
الفصل في المنازعة .
) مادة ( ٨١
يصدر الوزير المختص الذي تحدده الالئحة التنفيذية لھذا القانون ق.رارا بتش.كيل لجن.ة تظلم.ات يك.ون
مقرھا دائرة عمل المواني أو إحدى الجھات اإلدارية القريبة منھا علي الوجه اآلتي :
رئيسا

 عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار -ممثل لجھاز شئون البيئة

عضوا

 -ممثل لمصلحة المواني و المنائر

عضوا

 -ممثل لوزارة الدفاع

عضوا

 -ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية

عضوا

 -ممثل للجھة اإلدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطھا

عضوا

و للجن..ة أن تس..تعين بخبي..ر أو أكث..ر ف..ي ش..ئون البيئ..ة المائي..ة و تخ..تص ھ..ذه اللجن..ة بالفص..ل ف..ي
المنازعات اإلدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من ھذا الق.انون  .وتص.در اللجن.ة قراراتھ.ا
بعد سماع أق.وال الط.رفين بأغلبي.ة أص.وات األعض.اء الحاض.رين و ف.ي حال.ة التس.اوي ي.رجح الجان.ب
الذي منه الرئيس ٠
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة .
) مادة ( ٨٢
علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أومرخص لھ.ا بالعم.ل ف.ي البح.ر اإلقليم.ي
أو المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھورية مصر العربية أن يق.دم لمن.دوبي الجھ.ة اإلداري.ة المختص.ة
أو مأموري الضبط القضائي المنوط بھم تنفيذ أحكام ھذا القانون و القرارات المنف.ذة ل.ه  ،التس.ھيالت
الالزمة ألداء مھمتھم ٠
) مادة ( ٨٣
يمكن للجھات اإلدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات ال.دفاع و الداخلي.ة و البت.رول

و

الثروة المعدنية و ھيئة قناة السويس أو أية جھة معنية أخري في تنفي.ذ أحك.ام الب.اب الثال.ث م.ن ھ.ذا
القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بھا قرار من الوزير المختص ..

٣٧

٣٨

) مادة  ٨٣مكرراً ( )(١
تنظر قضايا مخالفة أحكام ھذا القانون على وجه االستعجال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/ ٣/ ١

الباب الرابع
العقوبات
) مادة (١)( ٨٤
مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليھا قانون آخر  ،يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )(٢٨
من ھذا القانون بالحبس  ،وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه ،
أو بإحدى ھاتين العقوبتين .
وفى جميع األحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات
المضبوطة .وكذلك اآلالت واألسلحة واألدوات ووسائل النقل التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة .
) مادة  ٨٤مكرراً ():(٢
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عل.ى مائ.ة أل.ف
جني..ه أو بإح..دى ھ..اتين العق..وبتين ك..ل م..ن يخ..الف احك..ام الم..واد )٢٢و)( ٣٧بن..د أ( و ٦٩م..ن ھ..ذا
القانون.
ويعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين
 ٢٣ ،١٩من ھذا القانون .
وفى حالة العود يضاعف الحدان االدنى واألقصى للغرامة والحد االقصى لعقوبة الحبس .

٣٨

٣٩

وفضال عن العقوبات األصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لھ.ا

أو

وقف النشاط المخالف.
_)مادة  ٨٤مكرراً ):(٣)( (١
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند
)د( من المادة  ١٣مكرراً من ھذا القانون.
ويحكم فضال عن العقوبة المشار إليھا بغلق بيت الخبرة الذى يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على
شھادة االعتماد المشار إليھا في المادة )١٣مكررا( من ھذا القانون. .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١
) (٢مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١
) (٣مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد

 ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣ / ١

) مادة ( ٨٥
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة و بغرام.ة ال تق.ل ع.ن عش.رة آالف جني.ه و ال تزي.د عل.ي عش.رين
ألف جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد . ٣٣، ٣١ ، ٣٠
) مادة ( ٨٦
يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد علي ثالثمائة جنيه كل من خالف حكم الم.ادة

)

 ( ٣٦من ھذا القانون  ،كما يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد علي ألف جنيه كل من
خالف حكم المادة )  ( ٣٩من ھذا القانون .
وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد عل.ي س.تة أش.ھر  ،وف.ي حال.ة
العود يجوز لھا الحكم بإلغاء الترخيص .
) مادة (١)( ٨٧
يعاقب كل من يخالف حكم المادة ) ٤٢فقرة أولى ( من ھذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه
وال تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة األجھزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزي.د عل.ى عش.رين أل.ف جني.ه ك.ل م.ن يخ.الف أحك.ام الم.واد
) ٣٧ ،٣٥البندان ب ،د (و) ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤، ٤٣ ، ٤١، ٤٠ ، ٣٨الفقرة األولى ( ٤٧ ،مكررا م.ن
ھذا القانون
وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليھا فى الفقرتين السابقتين
ويعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين جنيه وال تزيد على مائة جني.ه ك.ل م.ن يخ.الف حك.م الفق.رة الثاني.ة
من المادة  ٤٦من ھذا القانون .
) مادة ( ٨٨

٣٩

٤٠

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات و غرامة ال تقل عن عش.رين أل.ف جني.ه وال تزي.د عل.ي
أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ) (٤٧) ، (٣٢) ، (٢٩من ھذا القانون كما يلزم كل م.ن
خالف أحكام المادة ) (٣٢بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) مادة ( ٨٩
يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه و ال تزيد علي عش.رين أل.ف جني.ه ك.ل م.ن خ.الف أحك.ام الم.واد
٢و ٣فق..رة أخي..رة و ٤و ٥و ٧م..ن الق..انون رق..م  ٤٨لس..نة  ١٩٨٢ف..ي ش..أن حماي..ة نھ..ر الني..ل و
المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليھا في الفقرة السابقة .
وف..ي جمي..ع األح..وال يلت..زم المخ..الف بإزال..ة األعم..ال المخالف..ة أو تص..حيحھا ف..ي الموع..د ال..ذي تح..دده
وزارة األشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك ف.ي الموع.د المح.دد  ،يك.ون ل.وزارة األش.غال
العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات اإلزالة أو التصحيح بالطريق اإلداري عل.ي نفق.ة المخ.الف و
ذلك دون إخالل بحق الوزارة في إلغاء الترخيص .
) مادة (١)( ٩٠
يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة ألف جنيه و ال تزي.د عل.ي ملي.ون جني.ه ك.ل م.ن ارتك.ب أح.د األفع.ال
اآلتية :
 -١تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الض.ارة ف.ي البح.ر اإلقليم.ي

أو

المنطق..ة االقتص..ادية الخالص..ة و ذل..ك بالمخالف..ة ألحك..ام الم..ادتين  ٦٠ ، ٤٩م..ن ھ..ذا
القانون .
 -٢عدم اإللتزام بمعالجة ما يتم ص.رفه م.ن نفاي.ات و م.واد ملوث.ة أو ع.دم اس.تخدام الوس.ائل
اآلمنة التي ال يترتب عليھا اإلضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة ألحك.ام الم.ادة

٥٢

من ھذا القانون .
 -٣اإللقاء أو االغراق المتعمد فى البحر اإلقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة للسفن

أو

أجزائھا أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضالت أي.ا ً ك.ان مص.در ھ.ذا اإللق.اء
أو اإلغراق .
و في حالة العود إلي ارتكاب أي م.ن ھ.ذه المخالف.ات تك.ون العقوب.ة الح.بس و الغرام.ة الم.ذكورة ف.ي
الفقرة السابقة من ھذه المادة .

٤٠

٤١

وف..ي جمي..ع األح..وال يلت..زم المخ..الف بإزال..ة آث..ار المخالف..ة ف..ي الموع..د ال..ذي تح..دده الجھ..ة اإلداري..ة
المختصة  ،فإذا لم يقم بذلك قامت ھذه الجھة باإلزالة علي نفقته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) مادة (١)( ٩١
تكون العقوبة الحبس و غرامة ال تقل عن ثالثمائة ألف جني.ه و ال تزي.د عل.ي ملي.ون جني.ه أو بإح.دى
ھ..اتين العق..وبتين م..ع الت..زام المتس..بب بنفق..ات إزال..ة آث..ار المخالف..ة طبق..ا لم..ا تح..دده الجھ..ات المكلف..ة
باإلزالة لك.ل م.ن خ.الف أحك.ام الم.ادة )  ٥٤ب ( م.ن ھ.ذا الق.انون  ،إذا ت.م التفري.غ الن.اتج ع.ن عط.ب
بالسفينة أو أحد أجھزتھا بھدف تعطيل السفينة أو إتالفھا أو عن إھمال .
و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون ضوابط تحديد قيم.ة
نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا لحجم التلوث و األثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام ھذه المادة .
) مادة ( ٩٢
يعاقب بغرامة ال تق.ل ع.ن س.بعين أل.ف جني.ه و ال تزي.د عل.ي ثالثمائ.ة أل.ف جني.ه ك.ل م.ن ارتك.ب أح.د
األفعال التالية :
 -١ع..دم تجھي..ز الس..فينة األجنبي..ة الت..ي تس..تخدم الم..واني المص..رية أو تبح..ر عب..ر المنطق..ة البحري..ة
الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة ألحكام المادة )  ( ٥٧من ھذا القانون.
 -٢عدم اتخاذ جميع االحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في الس.فينة
أو أحد أجھزتھا أو عدم إخطار الجھة اإلدارية المختصة فورا بالتفريغ الن.اتج ع.ن عط.ب بالس.فينة أو
بإحدي أجھزتھا و ذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) ٥٤ب ( من ھذا القانون .
 -٣عدم إبالغ الجھة اإلدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزي.ت م.ع بي.ان ظ.روف الح.ادث و
نوع المادة المتسربة و نسبتھا و اإلجراءات الت.ي اتخ.ذت و ذل.ك بالمخالف.ة ألحك.ام الم.ادة ) ( ٥٥م.ن
ھذا القانون .
و ف..ي حال..ة الع..ود إل..ي مخالف..ة أحك..ام البن..د )  ( ١ت..زاد الغرام..ة بمق..دار المث..ل .وف..ي حال..ة الع..ود إل..ي
مخالفة أحكام البندين )  ( ٣ ) ، ( ٢تكون العقوبة الحبس و غرامة ال تقل عن ثالثمائ.ة أل.ف جني.ه و
ال تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى ھاتين العقوبتين .
وف..ي جمي..ع األح..وال يلت..زم المخ..الف بإزال..ة آث..ار المخالف..ة ف..ي الموع..د ال..ذي تح..دده الجھ..ة اإلداري..ة
المختصة  ،فإذا لم يقم بذلك قامت ھذه الجھة باإلزالة علي نفقته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١

٤٢

) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد ٩مكرر

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

) مادة ( ٩٣
يعاقب بغرامة ال تقل عن أربعين ألف جنيه و ال تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد األفع.ال
التالية :
 -١قي..ام الس..فينة أو الناقل..ة بأعم..ال الش..حن و التفري..غ دون الحص..ول عل..ي ت..رخيص م..ن الجھ..ة
اإلدارية المختصة و ذلك بالمخالفة ألحكام المادة )  ( ٥٦من ھذا القانون .
 -٢عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشھادات و السجالت المنص.وص عليھ.ا ف.ي الم.واد

)

 ( ٧٧ ) ، ( ٧٦ ) ، ( ٦٢) ، (٥٨من ھذا القانون .
 -٣تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالف.ة ل.نص الم.ادتين )
 ( ٦٧ ) ، ( ٦٦من ھذا القانون . .
 -٤تكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمس.مائة أل.ف جني.ه لك.ل
من خالف أحكام المادة ) (٥٠من ھذا القانون إذا قامت إحدى السفن المس.جلة ف.ي جمھوري.ة
مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر (١).
) مادة ( ٩٤
يعاقب بغرامة ال تقل عن أربعين ألف جنيه و ال تزيد علي مائ.ة و خمس.ين أل.ف جني.ه ك.ل م.ن ارتك.ب
أحد األفعال التالية :
 -١عدم تجھيز السفن المسجلة بجمھورية مصر العربية باألجھزة و المعدات الخاصة بتخفيض
التلوث و ذلك بالمخالفة ألحكام المادة )  ( ٥٧من ھذا القانون .
 -٢مخالفة أوامر مفتشي الجھة اإلدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حال.ة وق.وع
حادث إلحدي السفن التي تحمل الزي.ت أو الم.واد الض.ارة وذل.ك طبق.ا ألحك.ام الم.ادتين ، ٥٣
 ٦٣من ھذا القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

٤٢

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

٤٣

)مادة  ٩٤مكرراً()(١
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل من قام ب.إغراق
النفاي..ات الخط..رة ف..ى البح..ر اإلقليم..ي أو المنطق..ة االقتص..ادية الخالص..ة أو الج..رف الق..ارى م..ع إل..زام
المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية الالزمة .
) مادة ( ٩٥
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عم.دا أح.د األفع.ال المخالف.ة ألحك.ام ھ.ذا
القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد األشخاص بعاھة مستديمة يستحيل برؤھ.ا  ،و تك.ون العقوب.ة الس.جن
إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثالثة أشخاص فأكثر بھذه العاھة .
ف..إذا ترت..ب عل..ي ھ..ذا الفع..ل وف..اة إنس..ان تك..ون العقوب..ة األش..غال الش..اقة المؤقت..ة  .و تك..ون العقوب..ة
األشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثالثة أشخاص فأكثر .
) مادة ( ٩٦
يكون ربان السفينة أو المس.ئول عنھ.ا و أط.راف التعاق.د ف.ي عق.ود استكش.اف و اس.تخراج واس.تغالل
حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعي.ة األخ.رى بم.ا ف.ي ذل.ك وس.ائل نق.ل الزي.ت و ك.ذلك أص.حاب
المحال و المنشآت المنص.وص عليھ.ا ف.ي الم.ادة )  ( ٦٩ك.ل فيم.ا يخص.ه  ،مس.ئولين بالتض.امن ع.ن
جميع األضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحك.ام ھ.ذا الق.انون  ،و
سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .
) مادة ( ٩٧
توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختالف جنس.ياتھا

و

أنواعھا بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة باالتفاقي.ة إذا ألق.ت الزي.ت أو الم.زيج الزيت.ي و
قامت باإللقاء أو اإلغراق المحظور في البحر اإلقليمي أو في المنطقة االقتصادية الخالصة لجمھوري.ة
مصر العربية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مضافة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر

٤٣

فى ٢٠٠٩/٣/ ١

٤٤

) مادة ( ٩٨
يعاق.ب ب.الحبس م..دة ال تزي.د عل.ى س..تة أش.ھر و بغرام..ة ال تق.ل ع.ن خمس..ة أالف جني.ه و ال تج..اوز
خمسين ألف جنيه أو بإحدي ھاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين )  ( ٧٤ ) ، ( ٧٣من ھذا
القانون (١).
و ال يج..وز الحك..م بوق..ف تنفي..ذ عقوب..ة الغرام..ة و يج..ب ف..ي جمي..ع األح..وال و دون انتظ..ار الحك..م ف..ي
الدعوي وقف األعمال المخالفة و إزالتھا بالطريق اإلداري علي نفقة المخالف و ض.بط اآلالت

و

األدوات و المھمات المستعملة و في حالة الحكم باإلدانة يحكم بمصادرتھا .
) مادة ( ٩٩
تختص بالفصل في الجرائم المشار إليھا في ھذا القانون المحكمة التي ترتكب ف.ي دائرتھ.ا الجريم.ة ،
و ذلك إذا وقعت م.ن الس.فن المش.ار إليھ.ا ف.ي الم.ادة )  ( ٩٧داخ.ل البح.ر اإلقليم.ي لجمھوري.ة مص.ر
العربية أو في المنطقة االقتصادية الخالصة  ،وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه الس.رعة

و

تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليھما في ھذه المادة المحكمة الواقع
في دائرتھا الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترفع العلم المصري .
) مادة ( ١٠٠
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة)  ( ٧٩من ھذا القانون  ،للجھ.ة اإلداري.ة المختص.ة اتخ.اذ اإلج.راءات
القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التل.بس أو
في حالة االستعجال المنصوص عليھا في المادة المذكورة من ھذا القانون .
ويرف.ع الحج.ز إذا دفع.ت المب.الغ المس.تحقة أو ق.دم ض..مان م.الي غي.ر مش.روط تقبل.ه الجھ.ة اإلداري..ة
المختصة .
) مادة ( ١٠١
ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليھا في ھذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منص.وص عليھ.ا ف.ي
قانون آخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١مستبدلة بالقانون رقم  ٩لسنة  – ٢٠٠٩الجريدة الرسمية – العدد  ٩مكرر فى ٢٠٠٩/٣/١

٤٤

٤٥

األحكام الختامية
) مادة ( ١٠٢
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )  ( ٧٨من ھذا القانون يكون لموظفي جھ.از ش.ئون البيئ.ة وفروع.ه
بالمحافظات  ،الذين يصدر بتحديدھم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئ.ة
ص..فة م..أموري الض..بط القض..ائي ف..ي إثب..ات الج..رائم الت..ي تق..ع بالمخالف..ة ألحك..ام ھ..ذا الق..انون

و

القرارات المنفذة له .
) مادة ( ١٠٣
لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة ألحكام ھذا القانون .
) مادة ( ١٠٤
يجب عل.ي مفتش.ي الجھ.ات اإلداري.ة المختص.ة و ك.ذلك مفتش.ي جھ.از ش.ئون البيئ.ة مم.ن لھ.م ص.فة
الضبطية القضائية فيما يتعلق بمج.االت البيئ.ة ك.ل ف.ي مج.ال اختصاص.ه إخط.ار جھ.اتھم بأي.ة مخالف.ة
ألحكام ھذا القانون  ،و تتولي الجھات المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .

٤٥

