وزارة الدولت لشئون البيئت
الفصل الثاني العشرون
التشريعات البيئية
مقدمه :
فى إطار تفعيل احكاا ااان ا ايئي اق راا  4ياننق  4994ايمعالل ئايااان ا راا  9ياننق  9009فاى اطاار
ت جهات اي ازرة ئايتصلى ئحاز دال مرتكائى ايمفايفاات ايئي ياق يتحاياي ايمزيال ماا ايحماياق يائي اق م اجهاق

مااا ط ا ار مااا ظ الاار ايتا ا ث ايئي ا ى يم اكئااق ايتط ا رات ا تفاايااات ايل ييااق ايااتى اناادمنت يهااا مااصر فااى
مجااا ت حمايااق ايئي ااق تئاارل اي ا ازرة مممااااق فااى اللارة ايعامااق ياااد ا اياان نيااق جه ا لا ماادنيق ياتااصلى

يامفايفات اينه ض ئمنظ مق ايعمل ايئي ى.

متابعة تنفيذ القانون :
.4

.9

.3

تا اصاالار اي حااق ايتنفيريااق ياااان ا ايئي ااق راا 4يااننق  4994ايمعاالل ئاياااان ا راا 9يااننق 9009
صلرت ما معايى اينيل ايلكت ر ر يس مجااس ايا زراب ئاايارار راا 4095ياننق  9044تا نادرلا

ئاي اا ع ايمصريه ئايعلل 499تائع .904418198

ت اصلار ارار ما اينيل اير يس ايتنفيرى ياجهاز تحت راا 467ياننق 9044ئاداا ايعمال ئايا ا ال
ايمع ااال ت ايفاص ااه ئتا االير ايم ااق اندا ارار ايئي ي ااق ايناتج ااه ااا ادا ارار ايتاا ا ث ايئح اارى ئ ااايم ال

ايئتر ييق مدتااتها ايزي ت ايم ال ايدارة ايحي انات ايمفافات ايصائه .

اامت اللارة ايعامه ياد ا اياان نيه ئدئط ايعليل ما ايمفايفات ايئي يق " ح الث نافا – مفايفاات

مندأت ناياحيه – منادات صانا يع – مفايفاات ففارال " ريا

اا ايفاترة ماا  4ينااير  9044حتاى

تنعما ه نته نات ا اياو نائع اماان ا جنيهاا فااط

اير ) مئاا  973538ل ر

دااهر لي اانمئر  9044تا ا تح ااصيل مئاا ا ا االر  44096687جنيه ااا ( فرئ ااع اادر مايا ا ا
(ما تاا ا اه نئع ا فيو فمنما ه امانى ا ا ا ل ر فاط )0

االتفاقيات المحمية والدولية :
.4

اامت ايد ا اياان نيق ئتنفير اليتزامات اي ارلة فى التفاايات ايل ييه ايمتعاااه ئحماياق ايئي اق ئ جاه
ااا ايئي ااق ايئحريااه ئ جااه فااال حيااث تا ايتعاماال مااع حا الث ايتاا ث ايئحاارى ئايزياات فاااا نحكااا

ا ا اال التفاايااق ايل ييااق يمنااع ايتا ا ث ايئحاارى مااا اياانفا كاارا التفاايااق ايل ييااق ياااان ا ايئحااار ااا
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.9

اامت ايد ا اياان نيق ئتنفير اليت ازماات ايا ارلة فاى التفااياات ايل يياه ايمتعاااه ئحماياق ايئي اق ئ جاه
ااا ايئي ااق ايحيااا ايئريااق ايتن ا ع ايئي ي جااى ئ جااه فااال حيااث ت ا ايتعاماال مااع مفايفااات ايااصيل

التجار فى ايطيا ر ايحي اناات ايئرياق فااا نحكاا

ري لى جانير  4999كرا إتفاايق نايتس.

ا ا ال التفااياق الطارياه ياتنا ع ايئي ي جاى فاى

بناء القدرات ورفع الكفاءة :
.4

تلريب لل 46محامى اى إلارة ا زمات ايك ارث ايئي يق.

.9

تلريب لل 60محامى اى كيفيق تفعيل فحكا ايتعلي ت اي ارل ئاي حق ايتنفيريه ايجليلة
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ايصالر ئارار اينيل ايلكت ر ر يس مجاس اي زراب ئايارار را 4095يننق .9044
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